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SUNUŞ
Sendikamız, çalışma yaşamının sorunlarının çözümünde sosyal
tarafların, bilim dünyasının bir araya gelerek tartışmasının bu alana büyük
katkılar yapacağına inanmıştır.
Çalışma ve Toplum Dergisi yayın kurulunun tam bağımsızlığı ilkesini
gözeterek yayınlarını sürdürmektedir. Dergiye yazar, hakem, yayın kurulu üyesi
olarak katkı sunan, izleyen tüm tarafların, somut konular üzerinde yaptığı
tartışmaları kamuoyu ile paylaşma düşüncesi, Çalışma ve Toplum
Değerlendirme Toplantıları fikrini doğurmuştur.
Bu çalışmada, yapılan üç toplantının bant çözümlerinden oluşmaktadır.
Sevindirici olan, bu toplantılara katılan akademisyen sayısının 180 aşmış
olmasıdır.
Bilim adamlarıyla, sosyal tarafları, siyasetçilerin bir araya gelerek
görüşlerini anlattığı bu toplantılara, çalışma Bakanlığı temsilcileri, iş müfettişleri
de katılmış, görüşlerini açıklamış katkı sunmuşlardır.
Ortaya konulan değişik görüşler kadar, farklı disiplinde yer alan
hocalarımız, farklı görüşleri savunan siyasetçiler, işçi ve işveren temsilcisi olarak
çıkar çatışması içerisinde olanlar arasında oluşan sosyal ilişkilerinde çok önemli
olduğuna inanıyoruz.
Toplantılarımıza katılan, görüş açıklayan tüm katılımcılara, çalışma ve
Toplum Dergisi yayın Kurulu’na, Bakanlık ve İşveren temsilcilerine teşekkür
ediyoruz.
Dileriz bu toplantılar devam eder, dileriz, bu toplantılarda dile getirilen
değerli görüşler çalışma yaşamına ışık tutar. Saygılarımızla
BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI
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Adnan SERDAROĞLU
(Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı)
Değerli milletvekillerim, Sayın Çalışma Genel Müdür Yardımcım,
saygıdeğer hocalarım, sendikalarımızın değerli yöneticileri, değerli basın
mensupları hepiniz hoş geldiniz.
Çalışma hayatı ve toplumsal konuları ele alacak bu toplantımızı
önümüzdeki günlerde farklı konularda devam ettireceğiz. İlkini, Çalışma
ve Toplum dergimizin 10. yılına giderken başlatalım istedik ve
konumuzu da “Sendikal Yasalar ve Örgütlenme Özgürlüğü” olarak
belirledik. Bu çalışmalarımızı kitap haline de dönüştüreceğiz.
Umuyoruz, çalışma hayatına önemli katkılar sunar bu çalışmamız.
Saygıdeğer katılımcılar; toplumsal yaşamı düzenleyen yasalar, o
ülkede yaşanan gelişmelere, değişen dünya ve ülke koşullarına bağlı
olarak varlıklarını sürdürebilirler. Değişimin gerisinde kalmış, yeni süreci
kapsamaktan uzak yasal düzenlemeler, varlık amaçlarına yabancılaşırlar;
düzen sağlamak için var olan yasa, düzensizliğin nedenlerinden birisi
haline gelir. Öte yandan, her yasal düzenleme, ele aldığı konularda temel
kriterleri, temel kabulleri, uzlaşma noktalarını belirler. Bu nedenle de,
yasalar, sadece yürürlük tarihlerine bakarak yeni sıfatını almazlar.
Yasalar, eski kabulleri, çağın gerisinde kalmış nirengi noktalarını aşarak,
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yaşamlarını sürdürecekleri yeni dönemin dinamizmine uygun hükümler
içerip içermediğine göre yeni sıfatını kazanırlar. Değiştirdiği yasanın
temel kabullerini aynen koruyan, değiştirdiği yasaya hâkim felsefeden
ödün vermeyen bir yasaya, yürürlük tarihi ne olursa olsun, yeni yasa
demek mümkün değildir.
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu Sözleşme Yasası, yürürlülük tarihi
açısından yeni de olsa, yürürlüğe girdiği gün eskiyen, çağın gerisine
düşmüş bir yasa olarak hukuk tarihinde şimdiden yerini almıştır. Üstelik
diğer yasal düzenlemelerden farklı olarak, 6356 sayılı Yasa, gerekçesinde
kendisinden önceki yasal düzenlemelerin yasakçı, kolektif hakların
mantığına aykırı hükümlerini saptamıştır. Yetmemiş, bu konuda
uluslararası çağdaş normlara işaret ederek, önüne “endüstri ilişkileri
sisteminin özgürleşmesi” gibi anlamlı ve yerinde bir hedef koymuştur.
Ancak, ne yazık ki, getirmiş olduğu düzenlemelerle, gerekçede yapmış
olduğu saptamaların tam aksini yaparak, 100 yıllık korkulara teslim
olmuş, eski yasal düzenlemelere sadece makyaj olmanın ötesine
geçememiştir.
Türkiye’de, devlet ve işverenler, sendikal haklardan duydukları
korkuyla yüzleşip, hem kendilerini, hem de sendikal hakların öznesini
oluşturan çalışanları özgürleştirmeye bir türlü cesaret edememekte,
akıntıya karşı yasa yoluyla kürek çekmekte ısrar etmektedir.
Ülkenin ekonomik-sosyal gelişimi, sermaye birikiminin düzeyi;
kısaca, “ülkemize özgü koşullar” bahanesiyle sendikal hakları sınırlama
anlayışına bir de “küresel rekabet” bahanesi eklenmiş; sendikal haklar,
artık bıktıran, inandırıcılığını yitiren ve gerçeklerle örtüşmeyen bir
yaklaşımla ele alınmaya devam edilmiştir.
100 yılı aşan bir süredir, siyasi iktidarlar değişmiş, işveren
temsilcileri, örgütleri değişmiş, söylem ve yasal düzenlemeler
değişmemiştir. 100 yıldır, çalışanlara gerçek anlamda sendikal hakların
ancak ülkenin sanayileşmesinin Batı düzeyine gelmesi halinde
tanınabileceği, ülke sanayiinin güçsüzlüğü, rekabet eksikliği nedeniyle,
kısıtlı sendikal haklara katlanmaları öğütlenmiş, yasalar bu öğüdü
dinlemek istemeyenlere de zorla dinletecek hükümlerle oluşturulmuştur.
Bu anlayışın görünümlerini somut olarak ifade edecek olursak;
 “Herkes sendikal hakkına sahip olsun; ama işyeri 30’dan az
işçi çalıştırıyorsa, işçinin kıdemi 6 aydan azsa veya işçi belirli süreli iş
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sözleşmesiyle çalışıyorsa, sendika hakkına yapılan haksız saldırıların
yaptırımı olmasın, bu işçilerin sendika hakkı korunmasız bırakılsın.”
 “İşçiler özgürce sendikalarına üye olsun, ama noter şartı
ettirebildiği kadar devam ettirilsin; ancak yine sermayenin ve devletin
kontrolünde olacak şekilde, yani e-devlet kapısı üzerinden olsun.”
 “İşçiler özgürlüğe alışkın değiller, tehlikeli yerlere gidebilirler’
diyen mantık sürdürülsün” denilmiş yasada.
 “Sendika olsun; ama istedikleri sendikal örgütlenme
biçimlerine kendileri karar vermesin.”
 “İşyeri sendikacılığı bizim bünyemize uymaz; işkolu
sendikacılığı zorunlu olsun.”
 “Sendika özgürlüğü bulunsun; ancak, işkolu sendikacılığı
dışında sendikacılığa izin verilmeyen sistemde, hangi sendikanın işkolu
barajını aşacağını Bakanlık belirlesin.”
 “Siyasi iktidar, sendikaları hizaya getirmek için gerektiğinde
işkolu barajını bir silah olarak kullanabilsin.”
 “Muktedirin çizdiği çerçevenin dışında emek politikaları
üreten ya da üretme potansiyeli olan hiçbir sendika sistem içerisinde var
olmasın. Sadece sistem tarafından makbul olduğu kabul edilen
sendikalar yaşasın.”
 “Toplu iş sözleşmesi hakkı bulunsun; ancak, toplu iş
sözleşmesi yapma yetkisine sahip sendikayı yine Bakanlık belirlesin.”
 “Yetkili sendikayı belirleme süreci Bakanlık ve yargı
bürokrasisinin insafına terk edilsin. İşveren, yetkili sendikayı belirleme
sürecini istediği kadar uzatıp, sendikasızlaştırma politikalarını yaşama
geçirmek için gereksinim duyduğu zamanı kazansın.”
 “Sendikalar, işkolu düzeyinde örgütlenmek zorunda olsunlar;
ama toplu pazarlık birimi işyeri-işletme olarak yerel düzeyde kalsın.”
 “İşkolu düzeyinde örgütlenen sendikaların işkolu düzeyinde
gerektiğinde grev yapma hakları katiyen bulunmasın.”
 “Toplu pazarlık olsun; ama kimin kaç gün, nasıl pazarlık
yapacağını yasa ayrıntılarıyla belirlesin.”
 “Grev olsun, ama etkili olmasın. Grev nedeniyle işyeri ve
günlük yaşam hiçbir şekilde olumsuz bir duruma maruz kalmasın.”
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 “Bazen grev yapmaya kalkan sendika milli ekonominin
düşmanı ilan edilsin.”
 “Grev olsun; ama bankalara, borsaya vesaire dokunulmasın.”
 “Grev hakkı olsun; ama hükümet, tuvalet kâğıdı üreten, lastik
üreten, otomobil üreten işyerlerinde alınmış veya uygulanmakta olan
grevleri dahi milli güvenlik, genel sağlık gerekçesiyle 60 gün süreyle
erteleyebilsin.”
 “Grev ertelemesi bulunsun; ama erteleme sonrası grev kaldığı
yerden devam etmesin. Ertelenen bir şeyin devam edememesinin adı da
yasaklama olmasın. Sonucu yasaklama olan bir eylemin adı erteleme
olarak kalsın. Tek itiraz mercii olan yer de ortadan kaldırılsın.”
 “Yasalarımız Uluslararası Çalışma Örgütü’nün sözleşmelerine
ve bu örgüt içtihatlarına uygun olsun; ama ILO’nun yıllardır işçi
sendikalarının işkolu temeline dayalı olarak kurulmasının zorunlu
tutulması, üst kuruluşlar oluşturma hakkının konfederasyonlarla sınırlı
tutulması ve federasyonlar kurulmasının engellenmesini 87 ve 98 sayılı
sözleşmelere aykırılık olarak nitelendirmesi, ülkemizin özgün koşulları
dikkate alınarak gözardı edilsin.”
 Yasada, “Grev olsun; ama dayanışma grevi, genel grev bizim
ticaret özgürlüğümüzü zedeler, bunlar olmasa da olur” denilmiş.
Bu yasayla, ülkemiz, sendikal alanın, giderek de ülkemiz
demokrasisinin özgürleştirilmesine dönük bir fırsatı, bir kez daha
korkularını aşamayarak kötüye kullanmıştır.
Yasa koyucunun, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin istemleri
kadar olsun, hukuk biliminin gereklerine kulak vermemesinin ülkemize
on yıllar kaybettirdiği endişesini yürekten taşıyoruz.
Emeği baskılayarak, sindirerek rekabet üstünlüğü sağlamak, bu
üstünlükle ekonomiyi ayakta tutmayı ummak yanıltıcı bir beklentidir.
Temel bir hakkın gerçekleşmesine hizmet etmeyen, bu hakkı yasaklayan
her yasal düzenleme için geçerli olan, bunlar için de geçerlidir, 6356
sayılı Yasa için de geçerli olacaktır.
Haklarına ulaşmakta yasaları bir engel olarak gören çalışanlar,
meşru haklarını almak için, yasal engellere aldırmayacak noktaya
kaçınılmaz bir şekilde gelecektir. Emeği baskılayan yasaları yapanlar da
bir gün iş barışını, toplumsal huzuru sağlayacak yasa yapamamanın
anlamını kavrayacaklardır.
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6356 sayılı Yasa da özgür toplu pazarlık düzenini belki bir süre
geciktirmeyi başaracaktır. Ancak, tarihin akışını geriye döndürmenin
olanaklı olmadığını yasayı çıkartanlar da, bu yasanın çıkmasında
kendileri açısından yarar görenler de bir kez daha anlayacaklardır.
Hükümetin basın bülteni haline gelen medyada yazılıp çizilenler,
sessiz kalıp iyi halden yararlanmak isteyen sendikaların patinajları ve
içindeki alicengiz oyunlarının cinliği, toplumda yasanın hayır mı, şer mi
olduğunu anlamayı zorlaştırsa da, görünen o ki, toplusözleşme ve
güvence ortadan kalkacak, sonuçta hepimiz “Harranlı“ olacağız.
Yakında, işverenler, karşılarında, kongre kaybetme ihtimali sonucu biat
etmeye hazır, kravatlı, ürkek sendikacılar yerine, burnundan soluyan
işçiler bulacaklardır. Mademki yasaları 100 yıl geriye götürüyorlar, belki
de Ludizmi yeniden yaşayacaklar. Ne demişler; tarihten ders almayanlar,
onu bir kez daha yaşamak zorunda kalırlar.
Katılımları ve katkıları için herkese sendikam adına tekrar
teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Çalışmamızın işçi sınıfına yararlar
getirmesini diliyorum. (Alkışlar)
MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
2004 yılında Çalışma ve Toplum Dergisini yayımlamaya
başlarken, acaba bir sonraki dergi için makale toplayabilir miyiz, nasıl
yapabiliriz endişesi altında, böyle bir ifadeyi kullanmak istemem; ama
biraz amatör bir girişimle, ama ortak düşüncenin ve ortak duygunun,
heyecanın gayet fazla olduğu bir günle başladık. Hatta Sayın
Serdaroğlu’yla yaptığımız ilk görüşmede de, aslında biraz mahcup,
yarının ne olacağını bilmeyen bir ruh hali içinde bir yola çıkmıştık; ama
bu yolda 10 yılı bitiriyoruz. Sizler de bugün bizimle beraber olduğunuza
göre, eminim, sizler için de bu hizmet çok kıymetli olsa gerek. Çalışma
ve Toplum dergisi çıkmaya başladığı günlerin hemen sonrasında, aslında
alanda önemli başka dergilerin de çıkmasına vesile olduğunu
düşünüyorum.
Konuşmaya başlarken, 1. sayısını bulamadık, getirmeyi de
unuttum; ama görece ince bir 2. sayı burada. Oradan bugünlere geldik.
1. sayıdaki ilk söz merhaba. Aslında orada niyetimizi ifade eden satırlar
var; o satırları da bugüne kadar aynı niyetle gerçekleştirme çabası
içerisindeyiz. Çalışma yaşamındaki gelişmelerin tartışıldığı bir zemine
gereksinim olduğu kabulüyle yayına başlamışız. Aslında bu, bizim için
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önemli bir hareket noktasıydı. Zannediyorum, böyle bir geniş alana da
ulaştığımızı, farklı taraflara da ulaştığımızı düşünüyorum. Yine ilk
sayıdan itibaren, “Bu alanda fikir üreten herkesi Çalışma ve Toplum
ailesi içerisine kabul ediyor, katkılarını bekliyoruz” ifadesini koymuşuz.
Bunu başarabildiğimizi düşünüyorum. Ulusal ve uluslararası endekslerde
taranmaya başlayan bir dergi olduk. Dediğim gibi, ilk günden bugüne
kadar böyle bir dergicilik ve yayıncılık tecrübesini de yaşayarak,
öğrenerek, geliştirerek bugüne kadar geldik. Burada herkese ve hepinize
birlikte teşekkür etmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii, bu
teşekkür meselesinde, hayat ve tecrübe arttıkça, galiba biraz az mütevazı
olmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bugün itibarıyla aslında
Çalışma ve Toplum dergisinin başarılı olduğuna, başarılı olduğumuza
inandığımızı söylemek isterim; ama bu başarıda gerçekten
unutmamamız gereken, 10 yılın her gününde farklı bir ilişki ve
dinamikle bu derginin yürüdüğünü söylemek gerekir.
Birleşik Metal-İş Sendikası’na ve tüm üyelerine, Genel Yönetim
Kuruluna, Sayın Serdaroğlu’na çok teşekkür etmek istiyorum. Bize 10
sene boyunca verdikleri destek, sahip olduğumuz bağımsızlık bizim için
çok kıymetliydi ve derginin bugüne kadar gelmesinde bence en önemli
unsurlardan bir tanesidir.
Özellikle hararetli, meraklı, zaman zaman baskıyı da kullanan bir
yayın yönetmeniyle dergiyi çıkarmanın çok kolay olmadığını gayet
yakından biliyorum. Dolayısıyla derginin yayım aşamasına kadar her
noktasında çalışma koyan, emek gösteren, derginin arka mutfağında
çalışan arkadaşlarımıza da teşekkürü bir borç biliyorum.
Bu geçen zaman içerisinde 430’un üzerinde hakem ilişkimiz
olmuş. Tabii, hakemlerimizin, siz değerli misafirlerin ve burada olmayan
diğer hakemlerimizle birlikte.. Ben de burada aslında bir Yayın Kurulu
üyesi sıfatıyla oturuyorum. Hemen bir parantez açayım. Aslında Alli
Güzel hoca bu programı yönetecekti, ama programda son anda bir
değişiklik oldu. Fakat 430’un üzerinde hakemle olan ilişkimizde çok şey
öğrendik doğrusu, dergi olarak da çok şey öğrendik. Hakemlerimizin
görünmeyen katkılarının çok büyük olduğunun açık ifadelerini
yazarlardan aldık. Bu çok büyük ve güzel bir ilişkiydi. Bu anlamda da
aslında hakemlerimizin katkısı, makalenin kendisini bulan yoğunluktaki
katkısı, derginin akademik gücünü de etkileyen bir unsurdur.
İlk günden bugüne Recep Kapar şu anda aramızda değil, ama
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katılacağını ümit ediyorum- bize çok katkı sağladı. Web sayfasında
aslında sınırlarını tanımlayamadığımız, bilemediğimiz çok geniş bir alana
derginin ulaşmasına olanak tanındı. Recep Kapar bize çok emek verdi.
Ona da çok teşekkür ediyoruz. Tabii, bir teşekkür de Sayın Özveri’ye.
Dediğim gibi, hem telaşı, hem merakı, bazen de baskısı, aslında
temponun hiç düşmemesine sebep oldu. Bu kolay bir şey değil. Bu da
bizim için ve dergimiz için önemliydi. Bunların yanında, dediğim gibi,
biraz dergiciliği, yayıncılığı bilme hali bizim için çok gelişkin bir yetkinlik
değil; ama aslında çok açıkça bir şeyi daha ifade etmek lazım. Bu, belki
de bir aile olmanın ifadesi bence. Çünkü zaman zaman hiç farkında
olmadan, bilmeyerek hatalar yaptık, eksiklikler gösterdik. Tabii, bizim
söylememiz doğru olmaz, ama zaman içerisinde bunların sayısının
azaldığını düşünüyorum. Belki yanılıyor olabilirim. Belki farklı hatalar,
eksiklikler yapıyor olabiliriz. Fakat hocalarımız, hakemlerimiz bizi çok
doğru şekilde yönlendirdi bu eksiklikler ve hatalar konusunda. Aslında
bu çok önemli bir şey, kendilerini de dergiyle birlikte düşünmekten
kaynaklı bir yaklaşım. Bu eleştirinin, kıymetli hocalarımızın bu
eleştirilerinin, bu doğal sorumluluğun devam etmesini rica ediyoruz.
Belki okuyucunun kıymetini daha fazla bilerek, Çalışma ve Toplum
dergisini devam ettirme çabasında, ümit ederim ki, gelecek 5, 10 yıllarda
da burada birlikte oluruz.
Bu ifadelerle dergi adına, Yayın Kurulu adına herkese tekrar hoş
geldiniz diyorum. Katılımcı sayılarına baktığım zaman, programımız çok
da ürkütücü değil gibi duruyor. Süreyi, konuşmayı sınırlamak, bir
moderatör olarak biraz zor bir görev tabii. Genel yasal alana yönelik
olarak hocaların zamanını yönetmek benim için hayli zor olacak. Ama
önce akademisyen değerlendirmelerini, daha sonra milletvekillerinin ve
sendikaların değerlendirmelerini alarak, bu programa uymayı
düşünüyorum. Bu anlamda da açılışta iki konuşmacımız var; biri Yayın
Yönetmeni Dr. Murat Özveri, diğeri de Genel Müdür Yardımcısı Sayın
Lütfi İnciroğlu. Ali Kemal bey gelecekti, ama son dakikada bakan
düzeyinde bir toplantıya katılımı nedeniyle Lütfü bey bizimle birlikte
oluyor.
Programa göre yarım saatlik bir süreyle sözü sırayla Sayın
Özveri’ye, daha sonra da İnciroğlu’na bırakıyorum.
Buyurun efendim.

17

Çalışma ve Toplum Değerlendirme Toplantıları-1

Dr. Av. Murat ÖZVERİ
Çok teşekkür ediyorum Hocam.
Değerli konuklar; lütfen heyecanımı bağışlayın. Bu yarım saati
nasıl değerlendireceğimi doğrusu ben de bilemiyorum. Çok değerli
hocalarım ve konuklar karşısında kendimi sınavda hissediyorum. Ama
10 yıl için ısrarla her vesileyle teşekkür etmem gereken görünmez
kahramanlar varsa bizim dergi sürecimizde, dergimizin Hakem Kurulu.
Bizi çok ciddi badirelerden atlatan insanların isimleri dahi yok bizim
dergimizde. Ama değerli hocam Ahmet Selamoğlu da söyledi; öyle
tepkiler aldık ki, “Makaleyi yazarken öğrendiğimizden çok daha fazlasını
hakem sürecinde öğrendik” diyen yazarlarımız oldu. Genç akademisyen
arkadaşları Çalışma ve Toplum’a gönder makaleni, derinleştir” diye
yönlendiren hocalarımız oldu. “Yayınlanamaz” raporu alan makaleleri
yazarların yeniden düzenlemeye çalışıp, hakemlerin eleştirileri
doğrultusunda makaleyi yeniden kurgulayıp, yeniden kaynaklarını
verdiklerinde, başka hakemli dergilerde kabul edilebilir olduğunu
gördük ve biz yayınlamadığımız halde teşekkürler aldık. Bence bu
süreçte bütün bunları sağlayan en önemli faktör Hakem Kurulu ve tabii
ki sendikanın bize tanıdığı bağımsızlık alanı.
Sayın Serdaroğlu’na şöyle bir denklemle gitmiştik: “Siz de herkes
gibi dergi yayınlandığı zaman göreceksiniz, dergi yayınlanmadan dergiye
yönelik hiçbir soruya yanıt vermeyeceksiniz. Buna söz verir misiniz?”
dedik. Bu sözünü sadece bir kez tutmadı, bir sitem etti. Dergimizin bir
sayısı Cahit Talas hocamız anısına yayınlanmıştı. Bunu Yayın Kurulu
olarak deklare etmiştik, yazılar alıyorduk; ama Sayın Serdaroğlu’nun
haberi yoktu. Ankara'da bazı hocalarımız Serdaroğlu’na teşekkür
etmişler, o da niye teşekkür ettiklerini anlamadığı için “Tamam” demiş;
ama sonra dönüp dedi ki, “Hiç değilse söyleseydiniz, ben de niye
teşekkür edildiğini anlardım” dedi. Bunun dışında hiçbir müdahale,
baskı ya da en küçük bir sitemle dahi karşılaşmadık. Ama başlarsa arkası
gelir diye, biz yine haber vermemeye devam ediyoruz.
Tüm hakemlerimize, buraya gelen değerli hocalarımıza, değerli
milletvekillerimize ve konuklarımıza tekrar teşekkür ediyorum.
Konuya gelecek olursak, değerli hocalarım varken, ben burada
yasanın detaylarını anlatmanın, “Yasa şunu getirdi, şöyle oldu” demenin
haddimi aşan bir durum olduğunu düşünüyorum. O nedenle de “Yasa
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şöyle yaptı” demektense, olabildiğince radikal bir biçimde, biraz da uç
noktalara götürerek, bir anlamda bir tartışma zemini yaratılmasına vesile
olabilir mi düşüncesiyle yarım saatlik zamanımı doldurmaya çalışacağım.
Çünkü değişen sadece sendikalar, Toplusözleşme Yasası olmadı; çok
uzun bir süredir bir değişimin altüst oluşu içerisinde yaşadığımızı
düşünüyorum. Bunu da herhalde milat olarak özellikle planlamadık, ama
38 sene öncesine, 24’üne dönmek gerekir diye düşünüyorum. 24 Ocak
1980 Kararlarının, içinde bulunduğumuz ve halen süren bu değişim
sürecinin nirengi noktalarından birisini oluşturduğunu düşünüyorum.
Müdahale ediliş gereksiniminin 24 Ocak 1980’de başladığını ve
1980’deki değişimin mantığına uygun, kendi kurallarını, kendi felsefesini
yaratarak bugüne gelindiğine inanıyorum. Bunun tartışılması gerekir
diye düşünüyorum.
Bu felsefeyi özetlemek gerekirse, emek cephesinden
baktığımızda, önce güvence hükümlerinin ortadan kaldırılmasına
yönelik bir süreç, sonra güvencesizliğe hukuki güvence getirmeye
yönelik bir süreç, daha sonra da güvencesizliğin içselleştirildiği bir süreç
yaşadık diye düşünüyorum. Dolayısıyla, “Güvencesizliğe güvence
getiren bir yasal düzenleme ya da bir yaklaşım, bir felsefe nasıl olur?”
dediğimizde, bana hep çarpıcı ve ilginç gelmiştir, Türkiye'de çalışma
yaşamının sorunları konuşulurken, ağırlıklı olarak hâlâ bireysel iş
hukuku ekseninde konuşulur, bireysel iş hukuku ekseninde yargı
kararları tartışılır. Yargı kararlarının bireysel iş hukuku ekseninde
şekillendiğini görüyoruz ki -tüm dünyada tüm iş hukukçuları da
zannediyorum bunu kabul ederler- asla bireysel iş hukukunda güvence
getirmeye yeten yasal düzenlemeler olmamıştır, olamamıştır. Tam
tersine, yapılan düzenlemeler güvence getirmediği için, genellikle asgari,
en alt sınırları belirleyen normatif düzenlemeler olarak kabul edilmiş,
bunun ötesi kolektif iş hukuku alanına bırakılmıştır. Ama en azından
benim profesyonel avukat olarak sendikalarda çalışmaya başladığım 27
yıllık dönem içerisinde biz, her türlü korumayı bireysel iş hukuku
üzerinden sağlamaya çalıştık ki, bunun kendisinin de sosyal koruma
açısından çok ciddi sorunlar olduğuna işaret eden bir durum olduğuna
inanıyorum. Dolayısıyla bireysel iş hukuku ekseninde bir koruma
sağlama amacının kendisinin aykırı bir durum olup olmadığının
tartışılması gerekir diye düşünüyorum. Üstelik yine bizim bireysel iş
hukukumuzda yer alan -dün sohbet arasında da bazı hocalarımızla
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konuştuk- emredici düzenlemelerle en alt sınırın belirlenip, üstünün
kolektif iş hukukuna bırakılması gereken bireysel iş hukukunda, üst
sınırların da düzenlendiği bir yasa anlayışla karşı karşıyayız. Kıdem
tazminatı tavan sınırı bir örnek.
Anımsarsanız, 1980 Mayısında, kıdem tazminatının tavanını
Anayasa Mahkemesi iptal etmişti. Bu iptalden sonra, 12 Eylülden 47
gün sonra 3 No’lu bildirgeyle yeniden kıdem tazminatına tavan getirildi.
Yani darbe yaptık, 1 No’lu bildirge, siyasi partilerin siyasi hayatı askıya
alınıp 2 No’lu bildirge, 3 No’lu bildirgede kıdem tazminatına tavan
getirdik, toplu pazarlığı askıya aldık. Bir küçük ayrıntıya daha değineyim.
İş davalarında da, yargılama hukukunda, işçilerin ücretsiz yapılması
gereken yargılamaları konusunda da yine 12 Eylülle birlikte harç yatırma
esasının da kabul edildiği bir dönemdi. Bunun da önemli bir işaret
olduğunu düşünüyorum. Birinci açmazımız bu.
İkinci açmazımız, yine 12 Eylül 1980’le birlikte kolektif iş hukuku
alanının inanılmaz ölçüde daraltıldığını görüyoruz. Bu daralmaya bağlı
olarak da, sayısal veriler zaten çok fazla şey söylemeye gerek bırakmıyor,
her şey ortada. Sadece özel sektörü alırsanız, yaklaşık yüzde 3’lük bir
örgütlenme oranı, kamuyu da katarsanız yüzde 6’lara düşmüş durumda.
Toplu iş sözleşmesinden yararlanan sendikalı işçi sayısı her şeyi ortaya
koyuyor. Biliyorsunuz, OECD sendika üye sayısındaki değişim
oranlarını yayımladı. Türkiye birinci sırada yer alıyor. Türkiye'de, 20022011 arasında eksi yüzde 38’lik bir üye sayısında düşüş yaşanmış. Bu
veri de Türkiye'deki sendikalaşma oranındaki değişimi çarpıcı bir şekilde
ortaya koyuyor.
6356 sayılı Yasa, gerekçesinde, Sayın Genel Başkanın açış
konuşmasında da vurguladığı gibi, tüm bu olumsuzlukları oldukça
yerinde bir şekilde saptayarak işe başlıyor. 2821-2822 sayılı yasalarla
endüstri ilişkileri sisteminin yürütülmesinin olanaksız hale geldiği, bu
alanın özgürleştirilmesinin bir zorunluluk haline geldiği, 2821-2822 sayılı
yasalardaki düzenlemenin Uluslararası Çalışma Örgütü normlarına aykırı
olduğu, bu aykırılık nedeniyle Türkiye'nin sık sık başının ağrıdığını
saptıyor. 6356 sayılı yasanın gerekçesi yaptığı bu saptamalara bağlı
olarak endüstri ilişkileri sisteminin, özgürleştirmesini bir hedef olrak
belirliyor. Ne var ki bu özgürleştirmeyi sağlaması beklenen
düzenlemelere geldiğimizde ise, bence artık bu alanı terk etmesi
gereken, eskiden getirilen âdeta kadim birtakım anlayışları sürdürüyor.
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Bu kadim anlayışlardan bir tanesi de bana göre, Başkanın da vurguladığı
makbul sendikalar. Zaman sınırlı olduğu için, tarihsel süreç içerisinde
makbul sendikalara yönelik kadim anlayışın yapmış olduğu tarifleri
detaylarıyla vermeyeceğim; ama 1908’den 2012 yılına kadarki sürece
baktığımızda, iktidarda kim olursa olsun, hangi siyasi görüş iktidar
olursa olsun, farklı sözcüklerle de olsa, Türkçenin değişik biçimleriyle de
ifade edilmiş olsa, bu kadim anlayışın kendisinin yasal düzenlemeler
içerisinde “Makbul sendikalarla bu alanı düzenleyelim, kontrol elimizde
olsun” anlayışının hâlâ sürdüğünü görüyoruz. Makbul sendikaları
yaratmanın bir aracı olarak da bana göre işkolu sendikacılığındaki ısrar,
bu anlayışın sürdüğünün en önemli göstergelerinden bir tanesi.
Devletin bu anlayışını saptadıktan sonra tersten bakmak
gerekiyor. İşkolu sendikacılığında ısrarın bir de sonucu var. Tek tip
sadece işkolu sendikacılığına izin veren sistemde sendikaların
merkezileşen yapısının oligarşik evrimlere dönüşebileceği endişesinin
artık bir endişe olmaktan çıktığını saptamak gerekiyor.. 2821-2822 sayılı
yasalar dönemindeki “Merkezileştirerek güçlü sendikacılık yaratma”
anlayışı, işçilerin sorunlarını çözmede etkisiz, güçsüz, uzman muhasebe
örgütlerine dönüşmüş; ama işçi hareketini baskılama konusunda cevval,
kendi içerisindeki dönüşümlere kapalı, âdeta yaşam biçimi ve kullandığı
araçlara kadar sınıftan alabildiğine farklılaşan, değişimi yönetim
içerisinde ikilik olmadığı zaman neredeyse olanaksız hale getiren,
oligarşik bir sendikal yapının doğmasına neden olmuştur. Bugün 6356
sayılı Yasada, Ekonomik Sosyal Konseye üye sendikalar tabiriyle ifade
edilen şey aslında bu oligarşik yapının yeni yasa içerisinde yeniden
kendini üretmesini sağlayacak bir düzenlemedir. Üstelik bu
düzenlemenin oldukça tehlikeli olan boyutuna dikkat çekmeye
çalışacağım. O da sendikaların kendi iç hukuklarını yaratma konusunda
yasanın
getirdiği
çok
önemli,
demokratikleşme
diye
tanımlayabileceğimiz,
ILO
standartlarına
uygun
diye
tanımlayabileceğimiz düzenlemeler. İşkolu sendikacılığının tek
sendikacılık tipi olarak kaldığı bir alanda, yatay örgütlenmenin olanaklı
olmadığı, işçilerin kendi örgütlenmelerini kendi güçleriyle denetleme
olanaklarının bulunmadığı koşullarda, gayet iyi niyetli bir şekilde
sendikaların kendi iç hukukunu yaratmalarına, kendi tüzüklerini
hazırlamalarına dönük getirilen ve savunmamanın, katılmamanın
olanaklı olmadığı, bence de doğru olan bu düzenlemeler, bu oligarşik
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yapı içerisinde merkezi güçlendiren, sendika içi muhalefete âdeta nefes
aldırmayacak yeni olanaklar, yeni enstrümanlar haline dönüşeceği
kaygısını ve endişesini taşıyorum. Bu endişenin endişe olmadığını,
yasanın geçici maddesindeki sendika tüzüklerinin yönetim kurulu
kararlarıyla değiştirilerek, işkollarının birleşmesine bağlı olarak olanak
veren düzenlemeler haline getiren sendika yönetimlerinin neredeyse
tamamının hukukçularına, “Böyle bir düzenleme var. Tüzüğün hepsini
değiştiremez miyiz, değiştirirsek ne olur?” diyen bir tartışmayı başlatmış
olmaları dahi yaşayacaklarımızın önemli bir göstergesidir diye
düşünüyorum.
Bu saptamayı yaptıktan sonra yine işçiler açısından olaya bakacak
işyeri sendika temsilcilerinin güvencesi konusunda bize önce 4773’le
eşeğimizi kaybettirdiler, 6356 sayılı Yasayla da “Bak, yine buldurduk.
Haydi, sevinin” dediler. Evet, bu anlamda olumlu bir düzenleme. Ama
bireysel sendika özgürlüğünün güvencesine geldiğimizde, tasarı
halindeyken bizi çok sevindiren, biz “İnşallah böyle yasalaşır, ama
bunun ötesine varır” derken, Mecliste inanılmaz bir hukuk garabeti
şeklinde çıkan, sendika özgürlüğüne yönelik güvence düzenlemesiyle
karşı karşıya kaldık. Başkan söyledi, ben yine detaya girmiyorum. 4857
sayılı İş Yasasında tanımlanan iş güvencesi kapsamı dışındaki işçilerin,
istihdamın yüzde 85’inin Devlet İstatistik Enstitüsü kayıtlarına göre 110 işçi çalıştıran işyerlerinden oluştuğunu düşünürsek, sendika hakkının
ihlal edilmesi halinde yaptırım getirilmesini Meclis tutanaklarına
yansıyan çok ilginç gerekçelerle sınırlandırılmasıyla karşı karşıya kaldık.
Bu gerekçelerin hiç birisi hukuki değil. , “İşçilerin açmış oldukları tüm
davalar işçiler lehine sonuçlanıyor. Böyle bir olanak getirirseniz, 30’dan
az işçi çalıştıran işyerlerindeki her işçi sendikal nedenlerle işten atıldığını
iddia eder ve sendika tazminat davalarını kazanır, böyle bir durumda da
işletmeler batar dedi TOBB ve biz bunun için bir düzenleme yaptık”
diye Sayın Bakan tarafından yapılan bir açıklamayla, sendika
özgürlüğünün oradan kaldırılmasını hukuken de, sosyolojik olarak da
açıklamak bence de mümkün değildir. Yine Başkanın vurguladığı gibi,
burada da bireysel sendika özgürlüğüne yönelik yaklaşımdan hareketle
de olsa, bu yasaya yeni diyebilmemiz çok kolay gelmiyor bana.
Yasadaki sorunlu düzenlemeler sadece bunlarla da sınırlı değil.
Grev ertelemesi adı altındaki yasaklama, anayasada öyle bir düzenleme
olduğu gerekçesiyle hâlâ kalıyor. Hiç değilse adına yasaklama deselerdi,
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grev yasaklaması deselerdi daha mantıklı olabilirdi bana göre.
Yaşadığımız pratik sonuçları biliyoruz.
Tuvalet kağıdı üretimi yapan bir işyerinde milli güvenlik
gerekçesiyle grevin yasaklanması üzerine açılan bir davada, “ Tuvalet
kağıdı üretiminin durdurulmasıyla Milli güvenlik arasında bir bağlantı
kuramadık” dediğimizde, Danıştay savcısının mahkeme kararlarına
geçen gerekçesi şuydu: “Kağıt üretimi durursa, mallar ambalajlanamaz,
ambalajlanamazsa ihraç edilemez, ihraç edilemezse döviz gelmez, döviz
gelmezse Türk Silahlı Kuvvetlerinin gereksinim duyduğu silah ve
teçhizatlar alınamaz, milli güvenlik tehlikeye düşer.” Bunu anlattığımda,
sevgili Aziz Çelik, “Bu kadar abartma, inandırıcılığını yitirir” dedi, o
yüzden de ben kararı gönderdim. Kararda aynen bu söylediğim şekilde
bir gerekçe gördük. Dolayısıyla masumane, iyi niyetli anlayışların nelere
mal olduğunu, alandan gelen hukukçularla çok açık deneyimlerle
öğrenmiş durumdayız ve halen de devam ediyor bu.
“Danıştay’a itiraz yolu kapalı” gibi bir yorum var. Bir detay gibi
gelecek, ama buna katılmadığını belirtmek istiyorum. Çünkü yine
unutuyoruz, 2822 sayılı Yasanın bu fıkrası düzenlenirken, Türkiye'nin
bir kısmında olağanüstü hal vardı. Olağanüstü hal bölgelerindeki grev
ertelemelerine yönelik Danıştay’ın verdiği yürütmeyi durdurma
kararlarının o bölgelerde uygulanmaması için, Danıştay’a itiraza ilişkin
süreç cümlelere konulmuştu ve “Olağanüstü hal uygulanan yerlerde
yürütmeyi durdurma kararları uygulanmaz” denilmişti. Şimdi olağanüstü
hal olmadığı için, doğal olarak bu fıkranın kalkmış olması, Anayasadaki
bir temel ilke olan, idarenin her türlü işleminin yapısal denetime tabi
olacağına ilişkin genel hüküm çerçevesinde grev ertelemeleri de
Danıştay’a gidebilecektir. Yürütmeyi durdurma kararı alınan grev
ertelemelerinin iki gün sonra yeniden ertelendiğini, buna yönelik davalar
açıldığında süreci 60 gün süre içinde çözmekle görevli olan Çalışma
Bakanlığının bu ertelemenin konusunu oluşturan sendikalara uzlaşma
konusunda bütün baskıları yaptığını da çok yakın tarihimiz gösteriyor.
Halen memleketin sosyal, içtimai durumları buna uygun olmadığı için,
bu koşullarda kolektif sendika özgürlüğünün varlığından söz etmemiz
bence henüz olanaklı değil.
Uluslararası standartlara uygun bir grev hakkına ya da genel
olarak kolektif sendika özgürlüğünü gerçekleştirmeye dönük yeterli
düzenlemelerin yapılmadığı saptamasıyla karşı karşıyayız. Yine Meclis
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tutanaklarını incelediğimizde, bu saptamayı ilginç bir şekilde siyasi
iradenin açık ve net bir şekilde dile getirmiş olduğunu görüyoruz. Biz de
isteriz, ILO standartlarına uygun bir çalışma yaşamını düzenleyecek,
kolektif hakları düzenleyecek yasalar olsun; ama bir küresel rekabet var.
Küresel rekabette işletmelerin zor duruma sokmayacak bir düzenleme
yapılmalıdır. Bir saptama bu. İki, “Zaten sosyal taraflar uzlaşamıyor.
Sosyal taraflar uzlaşsaydı, bir düzenleme yapardık” deniliyor. ILO
ilkeleri zaten -yanlışsam hocalarım düzeltsinler- sosyal tarafların
uzlaşması sonucu en az, asgari olarak uygulanabilecek düzeyi göstermek
için oluşturulmuş düzenlemelerdir ve ILO yapısı içerisinde bu sosyal
uzlaşma sağlanmıştır. İşçi temsilcileri vardır, işveren temsilcileri vardır,
hükümet temsilcileri vardır; bu temsilcilerle birlikte bu uzlaşma
sağlandığı andan itibaren, artık kalkıp yasal düzenlemeler yapılırken
uzlaşma aramak da bana göre ILO’nun yapısını anlayamamak demektir,
çok da olumlu bir yaklaşım değildir.
Grevi tanımlayan 6356 sayılı yasanın 58. maddesinin İlk fıkrasi
kalsa, diğer fıkralar kaldırılsa inanılmaz ölçüde rahatlayacağız. Ama 58.
maddenin ilk fıkrasından sonra gelen öyle tanımlar var ki, bu tanımlar
aslında 12 Eylülün eleştirilen ruhunun çok canlı bir şekilde varlığını
sürdürdüğünü gösteriyor. Çünkü 12 Eylül yönetimin hazırlattığı
Anayasanın grev hakkını düzenleyen 54. Madenin gerekçesinde şöyle
diyordu: “İki toplu iş sözleşmesi dönemi arasında iş barışını hakim
kılmak, mahkemelere olan saygıyı arttırmak için hak grevi yolunu
tıkadık.” Bunu şöyle okuyalım lütfen. Hak grevine ne zaman
gidiyorduk? Toplu iş sözleşmesinden ya da yasadan kaynaklanan bir
hak, işveren veya işverenin üyesi olduğu işveren sendikasının tşfiki ile
işçiye ödenmez ise toplu iş sözleşmesinin tarafı işçi sendikasının grev
yapma hakkı doğuyordu. Yasa koyucunun öyle bir mantığı var ki, işçinin
yasadan veya toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan bir hakkı ödenmez
ise, yani işveren işinin hakkını ihlal ederse iş barışı bozulmuyor, ihlal
edilen hakka karşı sendika grev hakkı kullanırsa iş barışı bozuluyor ve
mahkemelere olan saygı da azalıyor! Öte yandan bakıyoruz,
mahkemelere olan saygıyı arttırmak için, “Olabildiğince uyuşmazlığı
mahkeme dışı biçimde çözmek gerekir” derken, tam tersi süreç oluyor.
Burada sürece tanıklık yapmış değerli hocam Metin Kutal da var.
Hatırlayacaksınız, mahkemelere olan saygımızı göstermek için, 1994
krizinde, toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan son ücret zamlarının
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faizsiz ertelenmesi üzerine davamızı açtık, yani saygılı davrandık
mahkemelere, mahkemeler de hakka saygılı davrandılar, davaları
kazandık. Dosya Yargıtay'a gittiğinde kararlar bozuldu. Gerekçe şöyle:
“Memleket batar diye korktuk. Sosyal, içtimai gerekçelerle hareket ettik,
bu nedenle dosyaları bozduk.” Bu anlayış, belediyelerin ödemedikleri
aidatlara yönelik faizin başlangıcında daire başkanının ağzından yeniden
ifade edildi. “Evet, temerrüt olgusu açıktır, ama belediyeleri de korumak
gerekir” gibi bir anlayışla temerrüdün tarif edildiğine tanık olduk. “Bu
devleti korumamız gerekir, gerekirse hukuka rağmen korumamız
gerekir” diyen anlayış halen yargıda da, siyasetçilerde de hakimdir diye
düşünüyorum. Dolayısıyla grevin bu şekilde sınırlandırılmasının kendisi,
özellikle ILO’nun kendisinin Sendika Özgürlükleri Komitesinin almış
olduğu bir dizi kararlara aykırıdır.
Burada- hem iktisat bilimiyle uğraşan hocalarımız var, hem sosyal
politikayla uğraşan hocalarımız var, hem hukukçular var ve ortada da bir
kolektif haklar sorunu var. Bu hakları nasıl ele almalıyız, ne yapmalıyız?
Bir işçi için, işyeri belli olmalı, iş görme edimini kime karşı yerine
getirecek belli olmalı. Bu belirlilik, işçinin korunmasının ilk adımıdır.
Bakıyorsunuz, esneklik adı altında, bir işyerinde 16 tane işveren var;
“Ben şundan talimat aldım, ötekileri hiç görmedim” diyor işçi. Hatta
sigorta kayıtlarında işverenleri değiştirilmiş, haberi dahi yok. Bu hukuka
aykırı uygulamalar sonucu bir türlü bitmeyen, işçi dava açtığında
ulaşmak istediği hukuki yarara ortalama 4 yılda ulaşabileceği bir yargısal
sürecin doğmasına neden oluyor. Bir tarafta bu var, diğer tarafta sosyal
haklar. Bu sosyal hakların içerisinde yer alan toplusözleşme, grev ve
sendika hakkı bir uzlaşmanın ürünüdür.
Sendikacılara dönüp sormak istiyorum: Böyle mi uzlaştınız,
uzlaşmada razı olduğunuz şey bu mu? Sendikalaşma oranınızın yüzde
3’lere düşürüldüğü, her sendikalaşmada işçilerin işten atıldığı;
sendikalaşma başlarken -çok güncel, Trakya’da olan bir olay- işçilerin
sorgu odalarına alınıp, “İsim ver! Aksi halde işten atılacaksın” denildiği,
isim vermeyenlerin işten atıldığı, dava açtıklarında, “İftira atıyorsun, biz
sendikal nedenlerle atmadık. Seni şikayet edeceğiz” diye ihtarlarla
sindirildiği, sıkıştırıldığı bir örgütlenme süreci mi bu uzlaşma, bunu
koruyan bir sistem mi uzlaşma? Uzlaşma var mı, yok mu? Eğer uzlaşma
buysa, yolunuz açık olsun; sendika varmış gibi, grev hakkı varmış gibi,
işçiler korunuyormuş gibi, işçi sağlığı ve iş güvenliğine yönelik
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düzenlemeler eksiksiz yerine getiriliyormuş gibi, İş Yasasına ilişkin
düzenlemeler eksiksiz uygulanıyormuş gibi, kayıt dışı diye bir sorun
yokmuş gibi devam edin. Eğer değilse, uzlaşma yoksa, uzlaşmamış olan
insanlar gibi davranmanın zamanı gelmedi mi?. Uzlaşmamış adam ne
yapar; kavga eder. Kavga etmenin zamanı gelmedi mi? İşçi haklarını
korumak için yıldızlaşmış hukukçuları istihdam edip adliye koridorlarına
salmanın, işçileri kandırmanın dışında bir başka pratik yararı olmadığını
anlamak için bir 10 yıl, 20 yıl daha, bir-iki kuşak daha yıldız hukukçu
yetiştirmeyi hocalardan istemekten başka alternatifimiz yok mu?
Teşekkür ederim. (Alkışlar)
MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Teşekkür ederiz. Buyurun.
Lüfti İNCİROĞLU (ÇSGB Genel Müdür Yardımcısı)
Sayın milletvekillerim, saygıdeğer hocalarım, çok kıymetli sendika
temsilcileri, değerli katılımcılar; sözlerime başlamadan önce hepinizi
saygıyla selamlıyorum, hoş geldiniz diyorum.
Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanıyla değerli kardeşim
Özveri’nin kanunla ilgili eleştirilerinden sonra, benim de kanunun
olumlu yönlerine değinmekten başka çarem yok; çünkü dengeyi
sağlamamız lazım. Ben de şimdi eleştirirsem, bu toplantının bir anlamı
kalmaz.
Öncelikle toplantının organizasyonunda emeği geçen Çalışma ve
Toplum Dergisiyle Birleşik Metal-İş Sendikası’nın değerli yöneticilerine
teşekkür ediyorum.
Geçmişte, farklı düşüncelerimizi bir araya gelerek konuşamayan
insanlardık. Farklı cenahlardaki insanlar bir araya gelip ortak bir akıl
oluşturamazlardı; ama bugün buraya baktığımızda, çok farklı uçlarda da
olsak, nihayetinde odağımızda insan varsa eğer, insan unsuru varsa, bir
şekilde konuşmak, uzlaşmak ve bir noktaya varmak durumundayız.
Belki 6356 sayılı Kanun hazırlanırken, Sayın Bakanımızın da kanunun
hazırlanma aşamasında Bakan olmasının da büyük bir avantajıyla belli
bir noktaya kadar bir uzlaşının sağlanarak kanunun çıkartıldığını
söylemek yanlış olmasa gerek. Burada sayın milletvekillerimiz var;
sürecin başından sonuna kadar konuyu takip ettiler, içerisinde oldular,
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çok yoğun emekler verdiler. Yasanın zuhur etmesinde, tahakkuk
etmesinde çok büyük emeklerinden dolayı kendilerine teşekkür
ediyorum. Gece yarılarına kadar ben de Bakan beyin yanındaydım,
onların da yoğun emeklerini orada gördüm.
Değerli katılımcılar; 7 Kasım 2012 tarihinde yürürlüğe giren
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hakkında sizlere genel bir
bilgi vermeyi amaçladım bugün. Çünkü kanun dörtdörtlük bir kanun
değil, bunu hiç kimse iddia etmiyor. Birçok eksiği var, yanlışları da
olabilir; ama kanun şu anda yürürlükte ve bizler bürokratlar olarak,
sizler sendikacılar olarak, değerli hocalarım da bu işin duayenleri olarak
bu kanunu uygulamakla yükümlüyüz. Yani bu kanunu bir şekilde
yürütmekle yükümlüyüz, bundan geriye dönüşümüz yok. Eksiklerimizi
not edeceğiz. Sizlerin katkıları, eleştirileri bizler için çok değerli. Sayın
Genel Başkanımın da eleştirilerini not aldım, Murat beyin de
eleştirilerini not aldım. İki gün önce Ankara'da TİSK benzer bir
organizasyon yaptı, oraya da çok değerli akademisyenlerimiz katıldılar.
Oradaki eleştirileri de not aldık, akşam da oturup arkadaşlarla
Bakanlıkta mütalaa ettik. Nerede yanlış oldu, bu yanlışlar nasıl telafi olur
ya da kanunu daha ileri nasıl götürürüz, bunu Bakanımıza nasıl anlatırız,
bunun kritiğini yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz;
çünkü bizim görevimiz. Yanlıştan dönmek, hatadan dönmek fazilettir.
Nihayetinde, çalışanlar da, işçiler de, işverenler de bizim ülkemizin
insanları; yani birisi emek veriyor, iş edimini sunuyor, öbürü de ücret
veriyor. Önemli olan bu işi dengeli götürmek; hoşgörü içerisinde, iş
barışı içerisinde çalışma hayatındaki sürdürülebilirliği sağlamaktır. Buna
bu şekliyle bakıyorum.
Değerli katılımcılar; öncelikle kanunla ilgili hazırlık aşamasında
neler yaptığımızı, neyi amaçladığımızı 5 başlık altında özetlemek isterim.
İkinci bölümde de, kanun hangi yenilikleri getirdi, özetle 18 başlık
altında bunları arz edeceğim sizlere.
Reform niteliğinde bir kanun olduğunu ve bu kanunun tek çatı
altında toplanarak, özgürlükçü ve çalışma barışını esas alan bir niteliğe
büründüğünü ifade etmek isterim. Sendikal örgütlenmenin önündeki
engeller kaldırılırken, çalışma hayatındaki darbe izlerinin de silindiğini
ifade etmek isterim. İkinci olarak, sosyal diyalog mekanizmasının
sınırları zorlanarak, uzlaşarak hazırlandı kanun. Yani bu kanun
hazırlanırken hiçbir sendika, “Bu kanun hazırlanırken bunun içerisinde
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yoktuk, bizim haberimiz yok” diyemez. Bütün sendikalar taşın altına
ellerini koydular. Elbette tam uzlaşı sağlanamadı. Tam uzlaşının
sağlanması zaten mümkün değil; çünkü herkes farklı pencereden
bakıyor, işveren farklı pencereden bakıyor, hatta işçi sendikaları kendi
aralarında farklı pencerelerden yaklaşıyor olaylara. Dolayısıyla tam
mutabakat sağlandı denilemez, ama kanunun büyük bir oranda
uzlaşmayla hazırlandığını söylememiz mümkündür.
Üçlü Danışma Kurulu 2011 yılında 7 defa toplandı bu konuyla
ilgili, tam 7 kez bir araya gelindi, 6-7 saat süren toplantılar yapıldı. İşçi
ve işveren sendikalarının dışında, TOBB, TÜSİAD, MÜSİAD, ASO,
İSO gibi meslek örgütleri, sivil toplum örgütlerinin bu konuda görüşleri
alındı. Uzun süren çalışmaların ardından, işçi ve işveren
konfederasyonlarının büyük ölçüde mutabakat sağladığı bir metin ortaya
çıkarıldı.
Bu kanunun hazırlarken neleri dikkate almaya çalıştık? Öncelikle
AB üyelik sürecinin gereklilikleri, ILO’nun örgütleme ve toplu pazarlığa
ilişkin normları, Avrupa Birliği Komisyonunun görüşleri ve ilerleme
raporları, 2010 yılında anayasa değişikliği, yargı kararları ve ülkemizin
içinde bulunduğu koşullar dikkate alınmaya çalışıldı. Peki, bunlar tam
olarak kanunda yansıtıldı mı; bunu söylemek de tabii ki doğru değil.
Dördüncü olarak, kanun hazırlanırken, bütüncül, sade ve
uluslararası normlara uygun bir formatta hazırlık yapılmaya çalışıldı. İş
mevzuatını düzenleyen kanunlar arasında tanım birliği getirildi. Kanun
metni kısa, sade, anlaşılır bir dille yazılmaya çalışıldı. 2821 ve 22 sayılı
sendikalar ve toplusözleşme kanunları toplamda 152 maddeyken 83
maddeye indirildi, sadeleştirildi. Gereksiz, lüzumsuz cümleler, hükümler
kanun metninden çıkartıldı, sadeleştirildi.
Beşinci olarak da, sanal verilerden gerçek verilere geçildi.
Hepinizin bildiği gibi, daha önce yetkili sendikanın belirlenmesinde ve
sendikaların istatistiklerinin düzenlenmesinde sendikaların Bakanlığa
gönderdiği bildirimler esas alınıyordu, işçi giriş-çıkış bildirimleri.
Bundan dolayı, işten ayrılanlar, emekli olanlar, hatta ölenler, eski
çalışanlar bile sendika üyesi olarak gösterilebiliyordu, ayrıca mükerrer
kayıt da söz konusu olabiliyordu. İnanın, biz de bu istatistikleri
yayınlarken tir tir titriyorduk, terliyorduk. İnanın, istatistik yayın zamanı
gelince, o evrakı paraf edesim gelmiyordu, çünkü ben de o rakamların
doğru olmadığını bir bürokrat olarak biliyordum; ama ne çare ki,
28

Çalışma ve Toplum Değerlendirme Toplantıları-1

sistemde bir değişikliğe gidilememişti. Kanunla birlikte Sosyal Güvenlik
Kurumu işçi kayıtları esas alınmaya başlandı. SGK kayıtları esas
alınarak, işçilerin ve sendikalı işçilerin gerçek sayıları ortaya çıktı. 2009
istatistiklerine baktığımızda, 5 milyon 398 bin işçi gözüküyordu, buna
mukabil 3 milyon 282 bin sendikalı gözüküyordu; yani sendikalaşma
oranı 59.9’du. Yani sanal bir rakam. Biliyorsunuz, bugün Resmi
Gazete’de işkolu istatistiklerini yayınladık. Dün gece gönderdik
Başbakanlığa, bugün çıktı. Gerçek rakamları şimdi sizlere veriyorum. 10
milyon 881 bin sigortalı işçi var, 1 milyon sendika üyesi var,
sendikalaşma oranı da yüzde 9.21. Yani şu anda gerçek rakam olarak
yüzde 9.21 sendikalılaşma oranımız vardır. Tabii, bu 10 milyon 881 bin
sigortalı rakamında kış mevsimi dolayısıyla -biliyorsunuz, özellikle
turizm sektöründe mevsimsel çalışmalar var- bir konjonktürel
dalgalanma oluyor. Kışa girerken azalıyor, yazın artıyor; yani 12
milyonun üzerine çıkıyor. Sosyal güvenlik sistemine kayıtlı sigortalı işçi
sayısı bu. Sendika üyesi 1 milyon işçi var. Bunun küsuratı var. Kamuözel ayırımı değil, tamamı bu. Kamu-özel ayırımını bilmiyorum. En son
çıkan rakam bu, yani küsuratı o. Sosyal güvenlik sistemine zaten
müdahil olunamıyor. Düğmeye basıyorsunuz, en son rakam neyse onu
veriyor.
Konuyu
dağıtmadan,
kanunun
getirdiği
yeniliklere
döndüğümüzde, spot başlıklar halinde vermek istiyorum. Çok sayıda
yenilik var. Bir de kitap bastırdık. Tabii, sendikal özgürlük esas alındı.
Çünkü işçiler sendikalı olmaya ve olmamaya kendileri karar verecek;
işveren, bir sendikaya üye olan işçilerle sendika üyesi olmayan işçiler
arasında, çalışma şartları ve çalışmaya son vermesi bakımından herhangi
bir ayırım yapamayacak. İşçiler, iş saatleri dışında sendikaların
faaliyetlerine katılmaları veya sendikal faaliyetlerinde bulunmalarından
dolayı işten çıkarılamayacak, farklı bir muameleye tabi tutulamayacak.
Sendika üyeliği nedeniyle ayırımcılık yapılması halinde, işçinin eli hukuki
olarak daha güçlü olacak.
İkincisi, 15 yaşını doldurana sendikalı olma yolunu açtık. Çünkü
hepinizin yakinen bildiği gibi, önceki uygulamada asgari çalışma yaşı
olan 15 yaşın doldurulmasına rağmen, işçilerin sendikaya üyeliği için 16
yaşın bitirilmesi gerekiyordu. Asgari çalışma yaşıyla bir paralellik arz
etsin diye, genç işçilerin örgütlenmelerinin önündeki bu yaş engeli
kaldırılmış oldu.
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Üçüncü unsur, birden çok sendikaya üye olma hakkı getirildi. 12
Eylül 2010’da yapılan referandumla birden fazla sendikaya üye olma
yasağı kaldırılmıştı. Birden fazla sendikaya üye olma konusunda
kanunda açık hüküm getirildi. Aynı işkolunda ve aynı zamanda, farklı
işverenlere ait işyerlerinde çalışan işçiler birden çok sendikaya bu
anlamda üye olabilecekler. Özellikle de part-time çalışan, esnek çalışan
işçilerin bu yöndeki ihtiyaçları karşılanmış oldu.
İşçi işsiz kalsa bile sendika üyeliği 1 yıl devam edecek. İşçilerin
işten çıkarılması durumunda, sendikal haklardan 1 yıl süreyle
yararlanmaları hükme bağlandı bu anlamda. Biliyorsunuz, daha önceki
uygulamada yargı kararlarıyla ancak sağlanabiliyordu bu. Askerlik
nedeniyle işine ara veren kişilerin bu süreçte sendika üyeliğinden
ayrılmaları yerine, üyeliklerinin geçici süreyle askıya alınması
benimsendi.
Beşinci husus, sendika kuruluşu ve teşkilatlanması kolaylaştırıldı.
Sendika kurucusu olabilmek için aranan Türkçe okuryazarı olma, Türk
vatandaşı olma gibi şartlar kaldırıldı. Bütün işkollarında çalışma şartı
vardı, kaldırıldı. Sendika kurulurken gazeteye ilan verme şartı kaldırıldı,
sendikanın kuruluşu artık Bakanlık internet sayfasından yayınlanmaya
başlandı. Kanun çıktığı tarihten itibaren bunu yapıyoruz, yeni kurulan
sendikaları web sayfamızdan ilan ediyoruz. Gereken şartları taşıdığını
beyan eden sendika kurucuları maliyeye verecekleri bir dilekçe ve ekli
tüzüklerle sendika kurabilecekler. Daha yalın, daha sade, bürokrasiyi
daha azalttık, evrak sayısı bu anlamda daha azaldı denilebilir.
Altıncı husus, sendikalara faaliyetlerini serbestçe, kendi
tüzükleriyle belirleme hakkı getirildi. Sendikaların kuruluşunda ve
faaliyetlerinin düzenlenmesinde kendi iradelerine öncelik tanındı.
Sendikaların hangi alanda faaliyet göstereceklerini ifade eden
sınırlamalar kaldırıldı ve işçilerin sendikaya ödeyeceği üye aidatı
sendikaların tüzüklerine bırakıldı. Dayanışma aidatının miktarı da yine
üyelik aidatını geçmemek kaydıyla tüzüklere bırakıldı.
Yedinci olarak, sendikaların mali denetimleri yeminli mali
müşavirlere bırakıldı. Sendikaların denetimi kendi denetleme kurulları
tarafından yapılacak, mali denetimde ise devlet müdahalesi olmayacak.
Sendikaların hesap verebilirliği, şeffaflığı ve devlet dışında denetim
yetkisine sahip yeminli mali müşavirlere, en geç 2 yıl ve genel kurul
dönemine ilişkin mali denetim yapma yetkisi tanındı.
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Sekizincisi, işyeri sendika temsilcilerinin ve sendika
yöneticilerinin güvenceleri arttırıldı. Sendika ve konfederasyon
yöneticisi seçildiği için işinden ayrılmak zorunda kalan işçilerin
sözleşmelerinin askıda kalması sağlandı. Bu işçilerin istemeleri halinde
kıdem tazminatı hakkı korunarak fesih imkanı sağlandı. İşyeri sendika
temsilcisinin temsilcilik görevi nedeniyle sözleşmesinin sona ermesi
halinde işe iade güvencesi getirildi. Yani eskiye oranla daha güçlü bir
sistem getirildi bu konuda.
25. Maddeyi söylemiyorum, hepimizin malumu. Sayın
vekillerimiz de biliyor, taslağımız o şekildeydi, Mecliste değiştirildi.
Takdir yüce Meclisindir.
Dokuzuncusu, sendikaların tüzelkişiliği korundu. Sendika
yöneticilerinin işledikleri suçlar nedeniyle sendika tüzelkişiliğinin
sorumlu tutulması ve sendikaların kapatılması, ülkemizin uluslararası
alanda eleştirilerine neden oluyordu. Yani sendikalı birisi bir suç işliyor,
sendikayı kapatıyorduk, tüzelkişiliği cezalandırıyorduk. Doğru olmayan
bir mantıktı bu. Suçların şahsiliği ilkesine uygun olarak, sendika
tüzelkişiliği korundu ve bireysel suç işleyen yöneticinin sorumlu
tutulması ilkesi benimsendi.
İşkolları sayısı 28’den 20’ye indirildi. İşçi ve işveren
konfederasyonlarının görüşü de alınarak, uluslararası normal ışığında
işkolları yeniden belirlendi. Bu konuda İşkolları Yönetmeliğini
yayınladık biliyorsunuz. Çok zor bir yönetmelikti. Sosyal tarafların bu
konuda çok ciddi katkıları oldu. Burada amacımız mevcut örgütlülüğü
korumaktı. Yani yıllarca bu işe emek vermiş, gayret göstermiş, çaba sarf
etmiş sendikalarımızın örgütlülüğünün muhafazası için azami gayret
gösterildi. Her bir işkolu bazında bütün sendikalarımızın görüşlerini tek
tek aldık, defaten toplantılar yaptık gece yarısına kadar. Azami derecede
bir uzlaşmayla yönetmelik çıktı denilebilir.
Bir işyerinde yürütülen asıl işe yardımcı işler de asıl işten
sayılacak. Bir işyerinin girdiği işkolunun tespitini Bakanlık yapacak. Yeni
bir toplusözleşme için yetki süreci başlamışsa, işkolu değişikliği tespiti
bir sonraki dönem için geçerli olacak. Burada da yine bir yenilik,
iyileşme getirilmiş oldu.
Bir diğer hususa geldiğimizde, işkolu işletme barajları düşürüldü.
Sendikaların toplusözleşme yapabilmeleri için gerekli olan işyeri barajı
yüzde 10’dan yüzde 3’e, işletme barajı da yüzde 50’den yüzde 40’a
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düşürüldü. İşkolu barajına kademeli geçiş öngörüldü. İşkolu barajı,
Ekonomik Sosyal Konsey üye konfederasyonlara… Eleştiriliyor,
doğrudur da. Yani bir yere mahkum etmek anayasaya aykırıdır, değildir,
tartışılır; ama nihayetinde kanun şu anda kucağımızdadır, kanunu
uygulayacağız bu haliyle. İşçi sendikaları Ocak 2003’ten 1 Temmuz
2016’ya kadar yüzde 1 oranında ülke barajına tabi olacak, Temmuz
2018’e kadar yüzde 2 oranında, Temmuz 2018’den sonra da yüzde 3
oranında ülke barajına tabi tutulacak.
İşkolu tespit davaları bekletici neden olmaktan çıkartıldı. Yerinde
bir değişiklikti bu. İşkolu tespiti talebi ve buna ilişkin davalar yetki
işlemlerinde ve yetki tespit davalarında bekletici neden sayılmayacak.
İşkolu itirazlarının toplusözleşme yapma sürecini gereksiz bir şekilde
uzatması ve bu itirazların toplusözleşme sürecini kilitlemek maksadıyla
kasıtlı olarak kötüye kullanılması bu anlamda önlenmiş oldu.
On dördüncü husus, çok düzeyli toplu pazarlığa geçiş için
çerçeve sözleşme yapma imkanı getirildi. Sosyal diyalog kapsamında
tarafların ortak noktada buluşturulmasının bir sonucu olarak, anayasa
değişikliğiyle ilgili eleştiriler de dikkate alınarak, çerçeve sözleşme
yapılmasına bir imkan tanındı. Uygulanır, uygulanmaz, bir haktır bu.
Çerçeve sözleşmeler tarafların anlaşmasıyla ihtiyari olarak
uygulanabilecek ve ücrete ilişkin haklar dışında, mesleki eğitim, iş sağlığı
ve güvenliği, sosyal sorumluluk ve istihdam politikalarına ilişkin
hükümleri içerebilecek.
On beşinci husus, grup toplu iş sözleşmesine hukuki altyapı
kazandırıldı. Grup toplu iş sözleşmeleriyle ilgili yasal düzenleme yapıldı.
Birden çok işyerine ait ve aynı işkolunda faaliyet gösteren işyerlerinde
tek bir toplu iş sözleşmesi yapılmasıyla kanuni bir boşluk doldurulmuş
oldu.
Yüksek Hakem Kurulunun temsil kabiliyeti arttırıldı. Daha önce
sadece en çok üyesi olan konfederasyonun katılımıyla toplanan Yüksek
Hakem Kurulunun temsil kabiliyetini arttırdı yasa koyucu. En çok üyeye
sahip konfederasyona ait ikinci üyelik hakkı, uyuşmazlık konusu olan
taraf işçi sendikasına tanındı. Bu da doğru bir yaklaşımdır, doğru bir
düzenlemedir.
On yedinci husus grevle ilgili kısıtlamalara ilişkin. Tabii ki,
arkadaşlarım haklı olarak eleştirilerde bulundular. Saygı duyuyorum.
Hepinizin bildiği gibi, bazen bizim haberimiz olmadan da bir şeyler
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yapılıyor, bunu da biliyorsunuz. Mesela SGK’yla ilgili olan en son
değişiklik bizim Bakanlığımızın şey yaptığı bir teklif değildir, bunu
biliyorsunuz.
Öteden beri devletin fazla müdahale ettiği ve denetim altında
tuttuğu yasal grev ve lokavt hakkı 2010/10 anayasa değişikliği
paralelinde yeniden düzenlendi. Grev ve lokavt yasakları hayati nitelik
taşıyan temel kamu hizmetleriyle sınırlandırıldı. Grev oylaması
sonucunun, işyerinde çalışanların değil, oylamaya katılanların salt
çoğunluğunun oyuyla belirlenmesi imkanı getirildi. Grev önündeki
kısıtlamalar kaldırıldı; barikattır, çadırdır, barakadır. Grev esnasında
işyerine verilen zararlardan yine sendika tüzelkişiliğinin yerine, eylemde
bulunanın sorumluluğu getirildi. Bu da önemli bir düzenlemedir.
Tüzelkişiliği cezalandırmaktan
öte, o
eylemde bulunanın
cezalandırılması öngörüldü.
On sekizinci husus da, hapis cezaları kaldırıldı, idari para cezası
öngörüldü. Bu da doğru ve yerinde bir düzenlemedir. Hapis cezalarının
tamamı kaldırıldı, suç oluşturan eylemlerle ilgili diğer kanunlara atıf
yapıldı, hapis cezaları yerine idari para cezası öngörüldü ve belli bir süre
için yöneticilikten men cezası getirildi. Yine tüzelkişiliklerin
kapatılmasının yolu bu şekilde kapatılmış oldu.
Değerli katılımcılar, saygıdeğer hocalarım; tabii, sizler gibi
duayenlerin huzurunda kanunu anlatmak, açıklık getirmek ya da
savunmak gibi bir şeyimiz olamaz. Nihayetinde biz bürokratız, verilen
talimatlar ve çiziler çerçeve içerisinde konuşmak durumundayız, bunu
biliyorsunuz.
Kanunun yayımından sonra, yönetmeliklerle ilgili de sizlere bilgi
arz etmek isterim. İşkolları Yönetmeliğini yayınladık. Resmi Arabulucu
ve Hakeme Başvurma Yönetmelik Taslağını hazırladık, sosyal taraflara
gönderdik. 12 Şubatta Bakanlığımızda sosyal tarafları kendi görüşleriyle
birlikte toplantıya davet ettik. Davet yazılarımız ulaşmıştır
zannediyorum.
Bunun dışında 3 yönetmelik hazırlığımız daha var. Yönetmelik
çalışma gruplarını oluşturduk, omurgasını oluşturmaya başladık.
Kanunda 10 civarında yönetmelik çıkarılacağı yazıyordu. Birbiriyle
ilintili olanları birleştirdik, çok dağınık olmasın diye derledik topladık.
Resmi arabulucu ve hakeme başvurmayla ilgili 4 yönetmeliğimiz daha
çıkacak, yani toplamda 5 yönetmeliğimiz olacak. Sosyal taraflarla masaya
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oturduğumuzda, belki tekrar bölünebilir, “Bunu bölelim, ayrı
çıkartalım” düşüncesi zuhur edebilir, şimdiden onun da önünü almak
istemiyorum; ama kendi içimizde, mutfakta yaptığımız çalışmada,
birbirinin devamı olan maddeleri, birbiriyle ardıl olan konuları tek
yönetmelikte düzenlemeyi, tek çatıda toplamayı uygun gördük. Bunları
da önümüzdeki süreçte süratli bir şekilde yayınlayacağız. Önceliğimiz,
üye bildirimleriyle ilgili yetki tespit otomasyonuyla ilgili yönetmeliğin
yayınlanmasıdır, ona öncelik veriyoruz. Biliyorsunuz, onun aciliyeti var,
kanundan doğan bir aciliyeti var. En kısa sürede Resmi Gazete’de
yayınlanması için gayret sarf edeceğiz.
Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Şahsım
ve Bakanlığım adına saygılar sunuyorum. (Alkışlar)
MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Çok teşekkür ederiz.
Değerlendirmelere geçmeden önce bir 10 dakika ara verelim,
11:45’te burada buluşalım.
(Ara)
MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Programa göre, sözü önce akademisyenlere, hocalara bırakalım
istiyorum.
Evet, Mesut hocayla başlayalım.
Buyurun hocam.
Prof. Dr. Mesut GÜLMEZ
Hepinizi sevgiyle selamlıyorum.
Aslında biraz dinledikten sonra konuşmayı düşünüyordum;
ancak, sevgili Lütfi İnciroğlu güzel bir cümle kurdu! Ben de aynı
cümleyle başlamak istiyorum konuşmama... O nedenle hemen elimi
kaldırdım. Yapılan konuşmaların her birinden birer cümleyle de alıntı
yaparak konuşmaya başlamak olanaklıydı.
Aslında bu Panel başlığını başka türlü bir yaklaşımla
değerlendirmiştim ama, asıl ardındaki örgütlenme özgürlüğü üzerinde
durmak gerekiyor. Örgütlenme özgürlüğü değil, “örgütlenme
özgürsüzlüğü” demek gerekiyor aslında.
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dedi.

Sevgili İnciroğlu, “Yasamız dörtdörtlük değil, ama yürürlükte”

Ben de bu konuşmayı yaparken bir cümleden alıntı yaparak
başlıyorum. Aynen Montaigne gibi konuştu İnciroğlu! Montaigne yıllar
önce demiş ki, “Yasalara doğru olduğu için değil, yasa olduğu için
uyulur.”
Gerçekten öyle, yasa doğru değil, birçok yönden doğru değil.
Belki burada bütün yönlerine girmeye gerek yok, zaman da yok.
Anayasa’yla ilgili bir şeyler söylenebilir. Söylediklerini sadece birer
cümleyle anımsatarak geçeceğim.
Murat, 24 Ocakla başladı konuşmasına. Doğrudur, ben daha
çıkar çıkmaz, “Bu Anayasa 24 artı 12 Anayasası’dır, yani 24 Ocak artı 12
Eylül Anayasası’dır” dedim ve ondan sonra da, ekonomik ve sosyal
haklarla ilgili düzenlemelerini göz önüne alarak, “Bu Anayasa TİSK
Anayasası’dır” dedim. Bunu sadece anımsatmakla yetiniyorum...
Sevgili Başkan, alıntılar yaptı ve ondan sonra yasanın
gerekçeleriyle içeriğinin çelişkili olduğunu somut örneklerle ortaya
koydu.
Gerçekten de, gerekçeye bakıyorsunuz, “özgürlükçü bir tutum”,
“özgürlükçü ve demokratik toplum esasları”, “87 sayılı Sözleşmenin
ruhu”, “evrensel ilkeler”, “evrensel normlar...” Bütün bunları göz önüne
alarak, uzun soluklu, sorunlara çözüm getiren bir yasa... İnandınız mı?
Hayır!
Yasadaki bu aykırılıkları saymaya gerek yok. Yasadaki bu evrensel
değerlere, ilkelere aykırı olarak sayılan kuralların iki katını sayabilirim
size! Yıllardan beri de bunu yapıyorum... Aykırılıklar, yalnızca Uzmanlar
Komisyonu’nun ve Sendika Özgürlüğü Komitesi’nin raporlarında yer
alanlarla sınırlı değildir çünkü...
“87’nin ruhu” denilen şey nedir? Bütün uluslararası sendikal
haklar hukukunun “ortak ruhu” nedir?
Bunun özü, “çalışanın özgür iradesi”dir. Özgür irade ise; önce
çalışanın bireysel iradesi, ondan sonra da çalışanların sendikalarının,
örgütlerinin toplu özgür iradesidir. Bu yoktur yasalarda. Zaten
olmadığını da, yasanın genel gerekçesinde “evrensel normlar” diye
bunlardan söz ettikten sonra, kendi çelişkisini bir başka maddesinin
gerekçesinde, 58. maddenin gerekçesinde açıkça görüyorsunuz.
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2010’da Anayasa değişikliği yapıldı mı? Yapıldı. “Yetmez, ama
evet”çiler vardı! Neyi gerekçe gösterdiler? Sendikal haklarla ilgili
yürürlükten kaldıran maddeleri gösterdiler. Bunların arasında en önemli
olanı neydi? Madde 54’teki genel grev yasağı, işyeri işgalleri...
54’e, 1983’ten beri hiçbir iktidar dokunamadı! AKP iktidarı
2010’da dokundu; çıkardı, yürürlükten kaldırdı, şimdi yeni yasada yok!
Ama çıktı mı gerçekten? Hayır, çıkmadı! Neden çıkmadı? Hâlâ duruyor.
Gerekçe öyle diyor! “Sakın ha, genel grevin, dayanışma
grevlerinin hukuki dayanak kazandığı yanılgısına düşmeyin, hukuki
dayanağı yoktur onların!”, diyor. Neden? Çünkü ancak toplu iş
sözleşmesi sırasında çıkan bir uyuşmazlık nedeniyle yasal grev
yapabilirsiniz.
İşte, 12 Eylülün ruhu odur. Bu, 87’nin ruhuyla büsbütün çelişki
içindedir.
Uluslararası normlar olarak 87 ve 98’e, bir de onaylamadığımız
halde Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı’nın 5 ve 6. maddelerine
atıflar çok güzel! Kutlarım!
Hangi düşünceyle bunu yaptılar, bilemiyorum... Ama İnsan
Hakları Avrupa Mahkemesi de kamu görevlilerinin sendikal haklarına
yönelik Türkiye'yi mahkum ettiği 7 kararında, uluslararası sendikal
haklar ortak hukukunun ILO’yu da aşan bir çerçevede, Birleşmiş
Milletleri ve Avrupa Konseyi’ni kapsayan bir çerçevede özünü ortaya
koymuştur.
Örgütlenme özgürsüzlüğü denilince, bunun içinde aynı zamanda
toplu sözleşme de vardır, grev de vardır. Onlar için de “özgürsüzlük”
söz konusudur, “özgürlük” diye bir şey söz konusu değildir.
Bir yenilik olarak, yeni kurulan sendikaları web sayfanızda ilan
ediyorsunuz. Çok iyi, ne güzel! Saydamlık, açıklık ilkesinin gereği bu!
Peki! Emniyet-Sen’i de ilan ettiniz mi web sayfasında? YargıSen’in peşine niçin düştünüz? Yönetim olarak, idare olarak, Ankara
Valiliği olarak, Emniyet-Sen’in peşine niçin düşüp, “Siz sendika
kuramazsınız!”, diyorsunuz?
Çalışma Bakanlığı olarak, kendinizi yargı organlarının yerine
koyarak, “Ben, sendika olarak kuruldum. Benim özgür iradem, sendika
olarak üyelerimin haklarını ve çıkarlarını savunmaktır” diyen bir örgütü,
niçin “oluşum” diye niteliyorsunuz? Niçin ‘87’leri, ‘98’leri
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unutuyorsunuz? Niçin İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin
kararlarından yola çıkmıyorsunuz? Bu saydamlık, niçin güvencesizlerin,
işsizlerin örgütlenme, sendikalaşma yolundaki eylemlerine, girişimlerine
engel çıkarıyor?
Ben, sendikal haklar konusunda öteden beri “ikili bir hukuksal
rejim”in yürürlükte olduğu kanısındayım. Bir, yasalar var, Anayasa’dan
kaynaklanmış yasalar var. Bir de bunun dışında, uluslarüstü hukuk var.
Türkiye'nin hukuku, artık yalnızca kendi Büyük Millet Meclisi’nin
yaptığı yasalarla sınırlı değildir çünkü. Türkiye Cumhuriyeti
Anayasası’nın 90. maddesinin son fıkrasına, bu iktidar 2004 yılında
Avrupa Birliği’nden müzakere tarihi alabilmek için değişiklikler
yaparken bir ekleme yaptı ve dedi ki: “Eğer sen onaylamışsan
uluslararası insan hakları sözleşmelerini, o, senin yasalarının üstündedir,
esas alacaksın.”
Onun için, onayladığımız sendikal haklarla ilgili sözleşmeler var.
Sadece ILO’yla sınırlı değil! Birleşmiş Milletler’in, özellikle Ekonomik,
Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi var... İnsan Hakları Avrupa
Sözleşmesi var! 1950’lerde kaleme alındığı için çok yetersiz aslında.
Sadece sendika hakkıyla ilgili bir maddesi var... Ama Strasbourg
Mahkemesi, bugün, “Bu madde sendika, toplu sözleşme ve toplu eylem
haklarını da kapsayan bir bütünsellik içinde anlaşılmalıdır” diyen kararlar
verdi.
Bunun içindir ki, ikili hukuk rejimini sendikaların unutmaması
gerekiyor.
Sizin haklarınız yalnızca bu yasalarda, benzer yasalarda yazılı
olanlar değildir!
Sizin haklarınız, uluslarüstü hukukun oluşturduğu bir pozitif
hukuk ve içtihat hukuku içinde yer alan haklardır. Buna göre
örgütlenmenizi, eylemlerinizi yürütmeniz gerekir diyorum.
Çok teşekkür ederim.
MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Teşekkür ederim hocam.
Buyurun hocam.

37

Çalışma ve Toplum Değerlendirme Toplantıları-1

Prof. Dr. İzzettin ÖNDER
Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Çok değerli konuklarımız ben öğleden sonra bir başka programa
gideceğim için acelecilik yaparak huzurunuza çıktım. Doğrusu, ben biraz
yadırgadım bütün bu sunumları ve Mesut hocam izin verirlerse,
konuşmaları da yadırgadım; çünkü bütün oluşumlar normal mecrasında
seyrediyor. Bir sistem içindeyiz, bunu görmemiz lazım ve bu sistemin
neoliberal akımı içindeyiz şu anda. Neoliberal akım 1980’lerde filan
başlamamıştır, bunun ilk adımı 1938’dir. Devlet burada mutlak olarak
iktidar … yanındadır, bu çok açıktır. Lütfi bey haklıdır, kendisi büyük
bir nezaketle buraya gelmiş ve bazı şeyleri bize belirtiyor.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne bakalım. Kim yazdı Avrupa
İnsan Hakları Sözleşmesi’ni, oradan çıkan sendikal hakları kim yazdı;
Avrupalılar yazdı, Avrupa burjuvazisi yazdı. Oraya baktığınızda bir sürü
hak var, evet, doğru; ama bir 17. Maddeye geliyorsunuz, mülkiyet de
hak olarak sayılıyor. Peki, bütün bu eğitimi, çevreyi elinden alan nedir;
üretim araçları, mülkiyet ilişkileri. Bu ne demektir; kapıdan kovduğunu
bacadan içeri alıyor. Bu birinci olay.
Neoliberal politikaların bir yönü de küreselleşmedir.
Küreselleşme ne demektir değerli dostlarım; sermayenin gelişmesi.
Üstelik de küçük sermayenin değil, başat sermayenin gelişmesidir. Peki,
bunlar niye çevreye yayılıyorlar? Bütün yasal müdahalelerden, kendi
ülkelerinde olan müdahalelerden kaçınmak için yayılıyorlar.
Sevgili sendikalı dostlarım, sendikacılar; size çok acı bir şey
söyleyeyim. Ben iktisat hocasıyım, maliye hocasıyım. Sendikalarımız
eğitim programlarına çağırırlardı beni ve yazı alırlardı; ama şimdi yok
artık. Neden yok? Çok açıktı bu; çünkü emekçilere üretim, katma değer,
sömürü, devlet, devletin rolünün anlatılmasını istememekteler. Fakat ne
oldu? Şimdiye kadar boyun eğe eğe işte buralara geldik. Dolayısıyla
şimdi öyle bir noktaya gelinmiş ki, bugün artık kalkış noktasıdır,
hukuktan medet umma noktası değildir; çünkü hukuk sistemin
hukukudur, bir üstyapı kurumudur hukuk. Bir sendikacı kalkıp da bana
“Kanunlar çerçevesinde haklarımı arayacağım” derse bugün, yapacak bir
şey yok. Zaten kanun onlar, sistemin müsaade ettiği hakları veriyor.
Eğer sendikal mücadele yapılacaksa, başka yerlere gitmek gerekiyor.
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Değinmek istediğim diğer konu, çalışma alanı denilen
mekanizmalar.
Avrupa'ya bakalım, Fransa'ya bakalım, İtalya’ya bakalım, bugün
onlar ne haldeler diye bakalım. Bu mücadele, hukukun verdiği meşru
imkanlarla yapılacak bir mücadele değildir. Bunu ben söylemezsen
yanlış yapmış olurum.
Son bir şey söyleyeyim. Sistem kapitalizmdir, yani kapitalin
yönettiği bir sistemdir bu, dünya kapitali yönetiyor şu anda. Emirler
siyasilere geliyor, onun için bütün ortamlar baskılanıyor şu anda, yargı
baskılanıyor, üniversite baskılanıyor, medya baskılanıyor. Çok da
doğrudur bu baskılanmalar. Yani özelleştirme gelince, … alınca,
Danıştay iptal kararı verince, bunun uygulanmaması gerekiyor; çünkü
uluslararası anlaşma yapmışsınız. Bunda da bir yanlış yoktur. O zaman
mücadelenin başka bir alana savrulması lazım. İşte bu alan da biraz
hukuk dışı alan. Başka bir alan var. Oylar nereye gitti, oylarımız?
Bunu niye yapmıyoruz, bir türlü anlamıyorum. Hangi medyayı
izliyoruz biz, kime oy veriyoruz biz? Hiç kimse suçlayamaz. Ama bütün
bunları yapabilmemiz lazım. (Alkışlar)
MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Ana fikri söylediniz. Teşekkür ederim.
Söz almak isteyen var mı?
Buyurun hocam.
Prof. Dr. Seyhan ERDOĞDU
Teşekkür ediyorum.
İki konuda görüşümü bildirmek istiyorum. Bunlardan birincisi,
yasaya ilişkin olarak Murat’ın da söylediği konuların bir kere daha altını
çizmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi, bu yasanın büyük ölçüde sosyal
tarafların mutabakatıyla hazırlandığı iddiasının doğru olmadığını
düşünüyorum. “Tasarı sosyal diyaloga açıldı” denildi, çeşitli toplantılar
yapıldı; ama şu anda bütün eleştirilerden ve çok az eleştirilerden sonra
ortaya çıkan taslak aynı. Sosyal taraflar bir bütün değil. Örneğin biz,
yasanın tümüne itiraz ettik. Örneğin Türk-İş içinde bir platform olan
Sendikal Güç Birliği Platformu bu yasanın temel düzenlemelerine karşı
çıktı, Türk-İş de yasanın bütün hükümlerini kabul etmişti. Dolayısıyla
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bu mutabakat konusunun da açılıp ayrıca tartışılması gerektiğini
düşünüyorum.
İki, yasa daha taslak aşamasında Uluslararası Çalışma Örgütü
tarafından değiştirildi ve Uluslararası Çalışma Örgütü sözleşmelerinin
detaylarına aykırı olduğu özel olarak Uluslararası Çalışma Örgütü
tarafından vurgulandı. Onun için, bu yasayla da önümüzdeki haziran
ayında ve daha sonraki haziran aylarında Türkiye, Uluslararası Çalışma
Örgütünün denetim organlarının eleştirisinin dışına çıkabilme hayalini
kurabilecek durumda değildir. Aynı şekilde, Avrupa Birliğinin 2012
Türkiye Değerlendirme Raporunda da taslağın yetersiz olduğu
belirtilmişti. Bütün bu eleştirilere karşın da Meclis aşamasında yeni
kısıtlamalar getirilmiştir. Bu da şunu gösteriyor: Türkiye'de gerçekten
söylemle eylem farkı olduğunu, uygulamada daha otoriter bir eylemle
karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz.
Bir şey daha var. 2821 ve 2822 sayılı yasalar büyük ölçüde
Türkiye
İşveren
Sendikaları
Konfederasyonunun
talepleri
doğrultusunda hazırlanmıştı. Yeni STK’lar diye bahsedilenlerin arasında
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler
Konfederasyonu da var. İşveren örgütlerinin etkilerini bu yasada
özellikle görüyoruz. Aslında bu her iki örgüt de çalışma ilişkileri
açısından muhatap olmaması gereken örgütler; fakat STK adı altında,
özellikle sendikasız işyerlerinin çıkarlarını savunmaya yönelik bu
örgütlerin de geldiğini görüyoruz ve çok etkin olduklarını görüyoruz.
Bir şey daha ekleyerek bu genel konuyu bitireceğim. Sayın
İnciroğlu, “Darbe anayasasının etkilerini sildik” dedi. Buna kesinlikle
katılmıyorum. Tam tersine, 12 Eylülün ürünü olan 2821 ve 2822 sayılı
yasaların yerine alınan bu yasa 12 Eylülün sendikal düzenlemelerini
tümüyle korumuş, hatta güçlendirmiştir. Bunu burada sendikacı
dostlarımız da bildikleri için ayrıntısına girmiyorum, ama bunun altını
çizmemiz lazım. Yani tam tersine, ne referandum sonucunda getirilen
yasal değişiklikler, ne de bu sendikal değişiklikler darbe anayasasının
felsefesini, kısıtlamalarını, yasaklamalarını ortadan kaldırmamış; tam
tersine, güçlendirmiştir. Burada sendikaların iç işleyişlerine ilişkin ve
sendikaların şikayet ettiği bazı konularda sınırlı iyileştirmeler yapılması
bu temel şeyleri kesinlikle değiştirmez. Özellikle toplu pazarlık ve grev
hakkına ilişkin tüm sınırlamalar tutulmakta ve hatta ileri götürülmüş
bulunmaktadır. Onun için, “Darbe anayasasını kaldırıyoruz” diye diye
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yeni otoriter rejimlerin temelini hazırlıyoruz bu açıdan. Bunlar genel
konuyla ilgili söyleyeceklerim.
Önümüzdeki döneme ilişkin olarak, özellikle Çalışma
Bakanlığının dikkatini çekmek istediğim bir konu var. Sayın İnciroğlu,
Türkiye'deki sendikalaşma oranını verirken, SGK’ya kayıtlı işçilerin
sayısını göz önüne aldı. Biz, onu hesaba katmayız, Türkiye'deki bütün
ücretli çalışanların sayısını hesaba katarız. Çünkü hem İnsan Hakları
Sözleşmesi, hem de Uluslararası Çalışma Örgütü sözleşmeleri, kayıtlıkayıtsız bütün işçilerin örgütlenme hakkı olduğunu, bunun temel insan
hakkı olduğunu söyler. Hele özel sektörde yüzde 3’lerin altına düşen bir
rakam var. Yüzde 2’ler, 3’ler civarındadır aslında önümüzdeki dönemde
Türkiye'deki sendikalaşma oranı. Buna bağlı olarak, bu zihniyetin
mutlaka Çalışma Bakanlığında mevcut yasalara uymak anlamında
değişmesi lazım; yani kayıtlı-kayıtsız bütün işçilere sendikalaşma hakkı
tanınmalıdır. Bundan önceki düzenlemelerde, biliyoruz ki, uygulamada
bazı sendikalar kayıtsız işçilerin sendikaya üye olmaları durumunda,
SGK numarası olmadığı için bunların kayıtları yapılmıyordu. Böyle bir
şey olmaz. Eğer SGK numarası koyup, SGK numarası olmayan işçileri
programda örgütlenemez kabul eder ve onların sendika üyeliğini kabul
etmezseniz, bu, mevcut Anayasa ve yasalara da aykırı olur. SGK
numarasını lütfen koyun.
Prof. Dr. Sayım YORGUN
Sistemde göremeyecek kendisini.
Prof. Dr. Seyhan ERDOĞDU
Şeye söylüyorum.
Prof. Dr. Sayım YORGUN
Onlar da göremeyecek hocam. Sistemde sigortalı değilse, o işçi
kendisini göremeyecek.
Prof. Dr. Seyhan ERDOĞDU
Böyle bir şeyin olmaması lazım. Bu, Türkiye'deki özellikle
güvencesiz çalışanların sendikalaşma hakkını uygulamada engeller. “Fiili
çalışan” diyor yasada, “Fiili kayıtlı çalışan” demiyor. Mevcut yasalara
aykırı olur. Siz örnek olun ki, sigortasız işçiler sendikalara kaydolsun.
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Bu, Bakanlığın da yararınadır. Bakanlık gitsin, o işverene desin ki, “Sen
niye sigortasız işçi çalıştırıyorsun?” Bir işçi düşünün, kayıtsız. Artık
müsaade edin de, Bakanlık o işçinin işverenine “Sen nasıl sigortasız işçi
çalıştırıyorsun?” diyecek kadar harekete geçirsin denetim
mekanizmasını.
Teşekkür ederim.
MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Aslında son iki konuşma birbirini tamamladı.
Buyurun.
Lüfti İNCİROĞLU (ÇSGB Genel Müdür Yardımcısı)
Saygıdeğer hocalarımın görüşlerine tabii ki saygı duyuyorum.
Herkes özgür bir biçimde, içinden geldiği gibi, samimi bir şekilde
duygularını dile getirebilmeli. İşin özü de zaten bu.
Mesut hocanın sorusuna yanıt vereyim. “Emniyet-Sen, UmutSen, Yargı-Sen’i niye kabul etmiyorsunuz, niye web sayfanızda ilan
etmiyorsunuz?” dediniz. Şuna katılıyorum: Tabii ki, Anayasanın 90.
Maddesi, “Uluslararası hukuk iç hukukun üstündedir” diyor. 4688 sayılı
Kanun var, Kamu Görevlilerinin Sendikaları Kanunu var, bu Kanunun
bir 15. Maddesi var. Orada, “Sendikaya üye olamayacaklar” başlığı
altında bir düzenleme var. Bu meslek mensuplarının sendikaya üye
olamayacağı yazıyor orada. Ben bir kamu görevlisiyim sayın hocam.
Söylediğinize katılıyorum, buna saygı duyarım; ama bu mevzuatı
uygulamakla yükümlüyüm ben. Bana bir evrak geliyor, açıp kanuna
bakıyorum, “Efendim, sendikaya üye olamayacaklar arasında
sayılıyorsunuz emniyet mensubu olarak” diyorum. Ben bunun tersini
nasıl yaparım da onu ilan ederim? Bunu yaparsam, yasadışı bir işlem
yapmış olurum kamu görevlisi olarak, hakkımda soruşturma açılır. O
ayrı bir mesele. Ama bunun da nazarı dikkate alınmasında fayda
olacağını düşünüyorum.
87 ve 98’le ilgili, Avrupa Sosyal Şartının 5 ve 6’sıyla ilgili
düzenlemeler yapılsa, iç hukuka aktarılsa, 15. Maddede düzenleme
yapılsa, zaten bunları konuşmuyor olacağız. Bunda bir yasal
düzenlemeye ihtiyaç var diye düşünüyorum.
İzzettin hocama saygı duyuyorum tabii, eleştirileri olacaktır.
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Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Ne diyeyim? Çok haklı. “Mevcut
sendikalar sistemin sendikalarıdır” dedi.
Bir konuya açıklık getireyim. Sevgili hocam, şöyle bir şey var:
Önümüzde bir sistem var, sisteme kim kayıtlıysa onun üzerinden işlem
yapıyorsunuz.
Prof. Dr. Seyhan ERDOĞDU
Fiilen çalışan diyor, fiilen kayıtlı çalışan denilmiyor.
Lüfti İNCİROĞLU (ÇSGB Genel Müdür Yardımcısı)
Saygı duyarım o düşüncenize hocam. Ne diyeyim?
Ülkemizde tabii ki 25 milyonun üzerinde fiili işgücü var. Bu
işgücüne mevcut sendika üye sayısını oranladığınız zaman tabii ki yüzde
9’a gelmez. Sistemdeki kayıtlı sigortalı işçi sayısı üzerinden ve sendikaya
üye olan ya da üyelikten düşen işçilerin bildirimlerini sisteme aldığınız
için, onun üzerinden oranlama yapıp Resmi Gazete’de ilan ediyorsunuz.
Yani kayıt dışılığın ilanı olur mu? Nasıl olur, ben bilmiyorum. Kayıt
dışılığı nasıl ilan edeceğiz ya da kayıt dışı çalışanları sisteme nasıl
açacağız, bilmiyorum. Tartışılması gereken bir konu.
Prof. Dr. Seyhan ERDOĞDU
Tartışalım bunu. Yolunu buluruz.
Prof. Dr. Ahmet Haşim KÖSE
Bunları ilk kez burada mı duyuyorsunuz? Uzmanların söylediği
işgücü verilerini alsınlar, biraz çalışsınlar. Görüyorsunuz, 3-4
akademisyenin tahmini filan değil bu. Sizin sosyal güvenlik
kurumlarından aldığınızdan çok daha net bir veridir. Devlet İstatistik
Kurumunun verdiği bir veridir, orada duruyor, yani resmi veridir. Alın,
çalıştırın uzmanlarınızı. Çalışmayanlar da bu işgücünün içerisinde değil
mi? “Bunu bilmiyoruz” filan demek, “Ben bu görevi yapmıyorum”
demektir.
MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Buyurun hocam.
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Prof. Dr. Sayım YORGUN
Öncelikle bir konuya açıklık getirmek istiyorum. Hocam bir ifade
kullandı, onu tamamlamak açısından söylüyorum. Yetkiye ilişkin 41.
Madde çok açık. Diyor ki, “Yetkili sendikanın belirlenmesinde Sosyal
Güvenlik Kurumu bildirimleri esas alınır.”
MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Hocam; tartışmayı karşılıklı götürmeyelim. Aslında bu hararetli
bir konu.
Prof. Dr. Sayım YORGUN
Sendika üyeliğine baktığınızda, işçi olmak tek başına yetiyor, yani
kendisini işçi olarak ifade etmek yetiyor, bunda hiç kuşku yok. Ben
sadece kanundaki düzenlemeyi aktarmak açısından bunu söyledim.
Gayet tabii ki, eğer sendika özgürlüğünden bahsediyorsak, kendisini işçi
olarak niteleyen herkesin sendikaya üye olma hakkının olması gerekir.
Teşekkür ederim.
Lüfti İNCİROĞLU (ÇSGB Genel Müdür Yardımcısı)
Elbette, ülkemizin çalışma hayatında en önemli sorunu kayıt
dışılıktır. Yani bu yadsınamaz bir gerçektir, buna katılmamak mümkün
değil. Kayıt dışılık kayıt altına alınırsa, zaten bu sorunların hiçbir
tanesini konuşmuyor olacağız. Mücadeleyi hep birlikte yapmak lazım.
SALONDAN
Sendikalar yapar o mücadeleyi.
Lüfti İNCİROĞLU (ÇSGB Genel Müdür Yardımcısı)
Sendikalarımıza da çok büyük görev düşüyor bu konuda.
Alo 170 Bakanlıkta devreye girdikten sonra -şu anda en son sayı
aklımda değil, ama şeyde de ödül almış bir sistem bu- binlerce, on
binlerce işçi, sigortasız, kayıt dışı çalıştığını bu sistem üzerinden bize
ihbar etti. Çok ciddi denetimler yapılıyor. Ahmet bey, “Niye bir şey
yapmıyorsunuz?” filan dedi de, ona istinaden söylüyorum. Dün bir
rakam getirdiler şikayetlerle ilgili olarak, sadece çalışma il
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müdürlüklerimize 67 bin tane başvuru olmuş, 67 bin başvuruyu
ortalama 14 gün içerisine çözmüşüz. Yani eskiyle oranladığınız zaman,
çok uzun soluklu zamanlarda bunlar inceleniyordu, şimdi 14 günde 67
bin iş uyuşmazlığını kaynağında çözmüşüz. “Bunlar yeterli mi? 25
milyon, 26 milyon işgücünün içerisinde 67 bini oranla diyecek” şimdi
Mesut hocam bana. Mevcut şikayet bu. Hocalarım daha iyi bilir; Yüksek
Mahkemede binlerce iş davaları var, iş davaları bekliyor. Onların
azaltılması için argümanlar geliştirmeliyiz. Burada yok olan, emekçinin,
işçinin hakları. Dava açıyor, 3-4 sene sürüyor.
Bir işe iade ortalama kaç yıl sürüyor?
SALONDAN
Ortalama 4 yılda hukuki yarara ulaşır.
Lüfti İNCİROĞLU (ÇSGB Genel Müdür Yardımcısı)
Bunlar üzerinde argüman geliştirmek lazım, kafa yormak lazım
diye düşünüyorum.
Prof. Dr. Seyhan ERDOĞDU
Fiilen çalışanları kabul edecek misiniz?
Lüfti İNCİROĞLU (ÇSGB Genel Müdür Yardımcısı)
Bunu büyüklerimizle tartışacağız. Gerçekten bir şey geliştirilebilir
mi, bir yol yordam bulunur mu, sisteme katılabilir mi, bunu tartışacağız.
Niye olmasın? Amacımız, kayıt dışılığı kayıt altına almak. Nasıl sisteme
katılır da bunu şey yapar, işveren bunu nasıl kabullenir? İşin işveren
boyutu var, sendika boyutu var. Bunların hepsini konuşmamız lazım
diye düşünüyorum.
Özür diliyorum ve hepinizden izin istiyorum. (Alkışlar)
MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Buyurun.
Prof. Dr. Zeki ERDUT
Öncelikle cesaretinizden ötürü kutlamak istiyorum. Bu
toplantılarda söylenilenleri karşılamak, bunlara yanıt vermek gerçekten
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cesaret isteyen bir şey; ama söylenecekler çok önemli. Uzlaşma dediniz,
bir uzlaşma filan yok. Bu yasada bir uzlaşma örülürse, uzlaşmış olanın
işçiliğinden kuşku duymak gerekir. Hele sendikalıysa, o kuşku daha da
katlanıyor. Bunun için de sürecin içinde olmaya gerek yok, benim gibi
yarım yamalak hukuk bilgisi olan biri de bunun bir uzlaşma ürünü
olmadığını gösteriyor. Nereden başlıyor? Siz anayasa yapacağım diye
uğraşıyorsunuz, böyle genel bir yasayı anayasa değişikliğinden önce
çıkarıyorsunuz, adına reform diyorsunuz. Benim reform sözcüğünden
bilgi dağarcığımda kalan yenilik, iyileşme, ileri gitmektir. Tam aksine,
reform adı altında çıkan kötüleşmek, geri gitmek, düzeni bozmak. Böyle
bir şey olabilir mi? Bunu eğer kendi kendimize konuşacaksak, bu
toplantıyı yapmaya gerek yoktu, sizin de bir hafta sonunuzu ayırıp
buraya gelmenize de gerek yoktu. “Yasalarda şu şöyle, bu böyle.”
Bunları geçin artık, bunlara artık doyduk. Üstelik, o Anayasanın 90.
Maddesiyle üstlendiğimiz yükümlülük çerçevesinde, Uluslararası
Çalışma Örgütünden başlayarak, uluslararası kuruluşlar da doydu, “Bizi
kandırıyor musunuz?” diye soruyorlar. Bunları öğrenmek için uzman
olmaya gerek yok, sadece basit bir dilbilgisiyle orada hazırlanmış
raporları okumak yeterli. Artık küçük düşüyoruz, uluslararası
kuruluşlarda savunulacak bir tarafı kalmadı ülkemizin. Üstelik biz hep
birbirimizi kandırıyoruz. “Orasında onu değiştirdik, burasında bunu
değiştirdik.” Ne değiştirdik? 25 milyon diyorsunuz, 25 milyon içinde
yaptığımız yasa 422 bin kişiyi ilgilendiriyor. Hiç kimse “Uygulama alanı
nedir?” diye sormuyor. Bu bile başlı başına bir kandırmaca.
Sendika yasası yapıyorsanız, orada olumlu edimde bulunma
yükümlülüğü var; yani 422 bini 23’e çıkarmak zorundasınız. Tam
tersine, azaltmak yönünde gidiyorsunuz. Umut-Sen girmedi, Polis-Sen
girmedi. Ne demek Polis-Sen yasağı, o yasağı siz koymadınız mı? Hiçbir
şey bilmiyorsanız, 151 sayılı Uluslararası Çalışma Örgütü Yasasını bir
okuyun. Nasıl yasaklarsınız, kimi kandırıyorsunuz? Bu yasa, bir
kandırmaca yasasının son belgesidir, 83 yasalarından geri gitmiştir.
Kendi kendimizi kandırmaya gerek yoktur. Hepsinden önemlisi iş
güvencesi. 65 bin kişi kayıt dışı çalışıyorum demiş, 65 bin kişi de işten
çıkarıldı. Var mı kayıtların içinde; var. Ne yapıyorsunuz; hiçbir şey
yapmıyorsunuz. Bu yasalar çalışanı korumak için var. Neresi koruyor,
bana gösterir misiniz? Kendisini korumayan yasa için mi uğraşsın Türk
işçisi? Niçin bunları yapıyorlar; sadece sermayenin yararı için. Bunu
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anlamak için de kahin olmaya gerek yok; 2012 yılında yabancı
sermayenin ülkedeki payını, bu para karşılığında elde ettiği geliri
bilmemiz yeterli. İstanbul borsasının yüzde 60’ı yabancının elinde,
borsadan elde ettiği para yüzde 37,7. Siz bu yasayı o 37,7’ler her
dönemde … diye yapıyorsunuz. Bunun bedelini sendikasızlaştırdığımız
işçi sınıfı ödüyor, yani biz ödüyoruz. Eğer buysa niyet, bizi kandırmayın.
Yasaya ihtiyaç yok. Sonuç; mücadele. Oy veriliyor. Bu işi kuracak
olanlar, iki kişiden bir tanesine oy veriyor. Nasıl mücadele edecek? Kim
kimi kandırıyor? Bu toplantı bile bizim kendi kendimizi kandırma
toplantısı.
Satılıyor, geleceğimiz satılıyor. Dinleyin Sayın Genel Müdür
Yardımcısı. Bunun bedelini bizim çocuklarımız da ödeyecek. Bunları
lütfen duyun, Ankara'ya taşıyın, siyasilere bunu söyleyin. Bu feryadımız
gelecek feryadı, sizin de geleceğinizin feryadı. O geleceklere
gidemeyecekler, çünkü o gelecekleri de ellerinden alacaklar. Bizimki
geldi geçiyor, ama çocuklarımız gerçekten bir cehennemde yaşayacaklar.
Onların vereceği mücadelenin ne olacağını tahmin etmek bile
istemiyorum. O yüzden, lütfen, kandırmaktan vazgeçin. Hiç kandırmaya
gerek yok.
Sabrınız için teşekkür ediyorum. (Alkışlar)
MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Hocam; çok zamanımız yok, çok özür diliyorum.
Prof. Dr. Mesut GÜLMEZ
Konuşmayacağım. Sadece Lütfi İnciroğlu’nun beni bir kahve
içmek üzere Bakanlığa davet etmesini, 24 saat bu daveti bekleyeceğimi
ve şu 90. Maddeyi sizinle konuşmak istediğimi ifade etmek istiyorum.
MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Peki. Çok teşekkürler.
Lüfti İNCİROĞLU (ÇSGB Genel Müdür Yardımcısı)
Mesut hocam; pazartesi günü sabah saat 10:30’a size randevu
veriyorum. Öğleden sonra bir toplantımız var, ama sabahtan öğleye
kadar konuşabiliriz. Öğle yemeğini de beraber yiyelim. Bekliyoruz
inşallah.
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Prof. Dr. Mesut GÜLMEZ
Bu konuyla ilgili olan hukuk müşavirlerinizle, uzmanlarınızla
birlikte bu konuyu konuşmak isterim.
Lüfti İNCİROĞLU (ÇSGB Genel Müdür Yardımcısı)
Zeki hocamla da bir cümleyle bir şeyi paylaşayım, ondan sonra
izin isteyeyim.
Zeki hocam; benim şahsen kimseyi kandırma niyetim yok,
hiçbirinizi kandırma niyetiyle bir şey söylemiyorum. Samimiyetime
inanın. Niye kandırayım sizi?
Prof. Dr. Zeki ERDUT
Size yasayı gösterdim. Kim hazırladıysa, eğer sayın vekillerimizin
katkıları varsa, onlara da söylüyorum. Bizi kandırmayın sayın vekiller!
Kandırmayın bizi. Böyle uzlaşma olmaz. Eğer bunu söylüyorsanız, bu
söz bizi kandırmak içindir. Ben 32 yıldır sosyal politika çalışıyorum.
Yapmayın!
Lüfti İNCİROĞLU (ÇSGB Genel Müdür Yardımcısı)
Zeki hocam; toplantıya katılanların tamamı sendika genel
başkanları. Bakın, 7 tane toplantı yapıldı, yani 7 defa üçlü danışma
yapıldı, hepsinin orada imzası var. Yani uzlaşmayla çıkmadı da, ben gizli
çıkartmadım ki bunu. Kapalı kapılar ardında çıkmadı. Bilim insanlarımız
bir yıla yakın çalıştılar. Arkadaşlardan bir kısmı burada.
Prof. Dr. Zeki ERDUT
Kocaeli’nde yapılan toplantıda yine aynı şeyleri söyledim.
MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Çok teşekkür ediyoruz.
Aslında hem İzzettin hocanın söylediği, hem de Seyhan hocanın
söylediği birleşiyor. Sayım Yorgun, “SGK kayıtları önemlidir” diyor.
Tabii, belki kızıyor şimdi bana “Öyle demek istemedim” diye. Sorun da
tam bu. Örgütlenme hakkı, toplusözleşme hakkı, grev hakkını bütün
olarak vurgulamadığımız zaman, böyle tek yasayla, reform mantığı
içerisinde sendikal alanı aslında toplusözleşmede kurduğunuz
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mekanizmaya yapıştırdığınızda sistem tıkanıyor. Sadece özel sektör
açısından değil, kamuda daha vahim tablolar var.
Geçen gün Bakanın kendisi söyledi, “Sağlık ve enerji en büyük
sorun” dedi. Sadece kayıt dışılık değil, taşeron ilişkisinde de. Arzu
hanım burada; kendisi çay arasında bana söyledi. İnsanlar örgütlü,
taşeron ilişkisi devam ediyor. Bir taraftan Bakanlığın raporu var, yerel
mahkemenin onaması var, Yargıtay'da süren bir dava var, aynı konuyla
ilgili açmaz da var. İşveren ihaleyi yenilemek zorunda, yoksa hizmetin
aksaması var sağlık alanında. Öbür taraftan insanlar kapıda, örgütlüler,
işlerine devam edip etmeyeceklerini bilmiyorlar; ama yetkiyle ilgili
açıklanan sayılarda, Kocaeli’nde kapıda duran insanlar yok, kağıt
üstünde yoklar. Bu çok tuhaf bir durum. Yani burada paradigmanın
değişmediği bir yasanın daha çok tuhaflıklar çıkaracağı aşikâr.
Müjdat hoca da öğleden sonra ayrılacağını ifade etti. Müjdat
hocaya sözü verelim.
Prof. Dr. Müjdat ŞAKAR
Murat mail adresi olarak “özverister”i kullanıyor. Toplantı öncesi
“hocam sizin bir asrileşme tanımınız vardı odan bahsedin” dedi.
Oradan başlayayım. Aslında çağdaşlaşıyoruz arkadaşlar. Önce 2003’te
çağdaş İş Kanunu diye ortaya koyduk, şimdi çağdaşlaşmaya devam
ediyoruz. Çağdaşlaşmaya Anadolu insanı başka bir kelimeyle karşılık
verir; asrileşmek. Fakat asrileşmeyi de özünden uzaklaşmak,
maskaralaşmak anlamında kullanır. Köylü Fatma şehre geldiği zaman, o
Fatma kıyafetini çıkartır, mini eteğini giyer, kılık kıyafeti aniden bir
değişir, ne derler; asrileşti. Bizim çağdaşlaşmamız da aynen buna
benziyor; özünden uzaklaşma. O yüzden demokrasimiz giderek ileri
demokrasi oluyor, mevzuatımız çağdaşlaşıyor; fakat biz hep kötüye
gidiyoruz. Bunu artık anlamamız lazım. Bu tür toplantılarda oturup
kendi kendimize ağlaşıyoruz. Artık dünyayı çokuluslu şirketler
yönetiyor. Bunların kısaltması nedir? Çokuluslu şirketleri ben “ÇUŞ”
diye kısaltmayı tercih ediyorum. Birilerinin bunlara “Çüş” demesi lazım.
Toplanıyoruz, kendi kendimize bunu diyoruz; ama bunu halka
anlatamıyoruz, halk yine bildiğini okuyor. Kendi aleyhine çıkan yasalara
kendisi onay veriyor ve hiçbir şey yapamıyoruz. İzzettin hocam söyledi,
sistem asıl sorun. Fakat bizi üzen nedir; işte o sistemin ürettiği kırık
dökük kanunların şu maddesi, bu maddesini oturup tartışmaktan ibaret
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yaptığımız. Elimizden daha fazlası gelmiyor maalesef. Bütün bunlar
nedir; işte o asrileşmenin sonucu, maskaralaşmanın sonucu. Bunu halka
anlatabildiğimiz takdirde bu gidişe dur diyebiliriz. Yoksa, böyle odalarda
toplanıp birbirimize dert yanmanın, ağlaşmanın bir şey getireceğini
zannetmiyorum.
Lüfti bey gitti. Belki onun da moralini düzeltmek açısından bir
şeyler söylemek isterim. Bozuk bir saat bile günde iki defa doğruyu
gösterir. Eğer kanun düzeyinde tartışacaksak, bir anlamı varsa,
konuşmanın başında Murat söyledi, 4773’te kaybettiğimiz eşeğimizi
buldurup sevindirdi mesela. Onun dışında, 5. Maddede, “Bu yetki süreci
başlamışken, işkolu değişikliği tespiti bir sonraki dönem için geçerli
olur” gibi hükümler olumlu hükümler.
Bundan 15 sene kadar önce Gebze’de Gebze İş Mahkemesi
bilirkişi olarak beni görevlendirmişti. Oradaki bir iş kolu uyuşmazlığında
hakimle beraber keşfe gittik. İsim vermek istemiyorum, bilenler
bileceklerdir. Büyük soğuk hava depoları olan ve antrepo işkolunda
olduğunu söyleyen işyerinde, kara taşımacılığı işkolunda faaliyet
gösteren bir sendika yetki almaya çalışıyor. Bu arada işkolu uyuşmazlığı
çıkmış, iş mahkemede ve iş sürüp gidiyor. Bu gibi hükümler artık
herhalde bunları engelleyecek. O olayda durum nedir, ne oldu, onu
söyleyeyim. Keşfe gidildiği gün, işveren bana bir Mercedes gönderdi,
bin türlü iltifatla beraber gittik. Büyük soğuk hava depoları var. “Vallahi,
biz taşımacılık yapmıyoruz, biz antrepocuyuz, ayrı bir işkoluyuz” diyor.
Orada bir tane kamyon yok. Tabii, ben o şirketin kamyonlarını
İstanbul'da görüyorum, vızır vızır dolaşıyorlar, taşımacılık da yapıyorlar.
Raporumu yazarken, Sirkeci’deki bürolarına telefon ettim, “Kayseri’ye
taşınacak malım var; taşır mısınız?” dedim. Taşımacılık yapmadıklarını
ileri sürüyorlar, ama bana bir güzel fiyat da verdiler. Ben, gönül
rahatlığıyla, bunların asıl işinin taşımacılık olduğunu, kara taşımacılığı
işkolunda faaliyet gösteren bir işyeri olduğunu söyledim ve arkasından
bilirkişi raporuna bir itiraz dilekçesi, bana ağır hakaretler ve küfürler
içeriyor. Başta “Aman hocam, canım hocam” diyenler telefon açıp
ağızlarına geleni söylediler ve o bilirkişi raporundan sonra bir başka
bilirkişiye gidildi, o da benim doğrultumda karar verdi. Sonuçta, işçi
bekliyor yıllarca. İşkolu meselesi hallolacak da, gelip sendikam
toplusözleşme yapacak! Yavaş yavaş çözülmeler başlıyor arkasından.
Dava Yargıtay'a gitti, Yargıtay'dan döndü, yine geldi. Böyle bir rezalete
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hiç olmazsa belki şu madde son verecektir.
Antrepoculuk ayrı iş kolu, kara taşımacılığı ayrı işkolu olduğu
zaman, birisinin içinde de depoculuk var, ötekinde de ister istemez
taşımacılık var. Peki, kara taşımacılığı işkolunda depolama kısmı yok
mu; onda da var. Yine bu problem sona ermeyecek, ama bir teselli ne
olacak; işkolu tespiti bir sonraki dönemde ele alınacak.
Eğer sisteme karşı bir savaş açma şansımız yok, sadece yasanın
maddeleri üzerinde bir şeyleri konuşacaksak, aynı çalışmayan saat
örneğinde olduğu gibi, iyi tarafları olarak gösterebileceğimiz birkaç tane
madde bulunabilir diye düşünüyorum.
Murat, lafın başında 12 Eylülün kıdem tazminatında tavanın nasıl
getirildiğinden bahsetti. Biz şuna da razıyız: Yine tavan olsun da, o eski
tavan olsun, asgari ücretin 7.5 katı. “12 Eylül hukukuyla mücadele ettik,
bunları ortadan kaldırıyoruz” diyenler hiç olmazsa bu kadarını yapsalar
ona da razıyız diye düşündüm.
Teşekkür ediyorum ve aranızdan ayrılıyorum bir işim dolayısıyla.
Hepinize saygılar.
MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Biz de teşekkür ederiz.
Saat 14:00’te başlamak üzere ara veriyoruz.
(Ara)
Prof. Dr. Toker DERELİ
Hemen belirteyim; taslakların bazıları şimdiki kanundan çok daha
özgürlükçü, ilericiydi, başka birçok konuda çok daha ileri şeyler ihtiva
ediyordu. Onu da eleştirdik, “ILO’nun da üzerinde fazla durmadığı
birtakım şeylerle yeni sorunlar yaratmayalım” filan dedik. Bunların etkisi
oldu mu, bilmiyorum; ama belki olumsuz bir etkisi oldu. Hocamızın
değindiği gibi, esas itibarıyla 2821 ve 22’nin mantığı ve formatı
muhafaza edilen bir kanunla karşı karşıyayız. Burada tabii geriye gidişler
de var, ileri gidişler de var. Müjdat bey, işkolu tespitini örnek olarak
verdi. Onun dışında başka olumlu düzenlemeler de vardı. Örneğin,
işyeri sendika temsilcisinin güvencesini zaman içinde o iş güvencesiyle
bağdaştırma yaparken, yine o eski güçlü haline geldi. Bazı konularda o
liberal taslaktan çok daha geriye gidildi. Örneğin baraj konusu.
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Sabahleyin sanki mesafe kat edilmiş gibi konuşuldu; ama ILO’nun
devamlı tenkitlerine karşın, yüzde 2, yüzde 3. Çünkü işkolu denilmesi
nedeniyle oranlanacak tavan çok büyüdü. DİSK’in bir araştırmasına
göre, yüzde 10, şu anda gelinen rakamlar dikkate alındığında yüzde 24’e
filan çıkıyor. Tabii bu, uluslararası platformlarda asla kabul edilemez bir
durum.
Türkiye'ye yakışır bir endüstri işletim sistemi kurmamıza olanak
sağlayan bir toplusözleşme kanunu çıksın diye uzun süredir
bekliyordum; ama sonuçta eksiklikleri dikkate aldığımızda, dağ fare
doğurdu diyorum.
Değinilmeyen bir-iki noktaya değinmek istiyorum. Sayın
İnciroğlu, grev oylamasındaki düzenlemeyi ilgilenilmiş gibi gösterdi.
Bence değil. Çünkü eski sistemde, oylamaya katılanların çoğunluğu
değil, grev oylaması istemek için gerekli olan tavan vardı ya 4’te 1,
işletmede çalışanların 4’te 1’i çıkıyor. Hayır oyu kullananlar yarıdan bir
fazla olduğu zaman grev yapılamıyor. Aslında alınmış grev kararını
önlemeye yönelik bir düzenlemedir ta eskiden beri, bunu daha da kolay
hale getiriyorsun. Kendine yakın olanların yarıdan bir fazlasını elde
etmek çok daha kolay. Dolayısıyla orada da böyle bir tuzak var diye
düşünüyorum. Tabii, yasada başka tuzaklar da var; örneğin 25. Madde,
onda da çelişkiler var. Mesela Ali Kemal diyor ki, “Hocam; orada bir
şeyi unutma, son cümle var.” Yani “İşçinin 18 ve 21. maddelere göre
dava açmaması, sendikal tazminat isteme hakkını ortadan kaldırmaz”
diyor. Ama madde öyle yazılmış ki, zaten işverenlerden gelen yetkiler de
bunun yalnızca iş güvencesi kapsamında olanlara sendika bu hakkı
sağlar” gibi bir yorum tüm işveren camiasında hemen dikkatimizi çekti.
Bunun dışında, birtakım olumlu şeyler de var. Mesela bir olumlu
konu, son sunuma göre, Türkiye'deki sendikalaşma oranı yüzde 10
olarak söylendi. Uzun yıllar Türkiye sendikalaşma oranı, sendika
yoğunluğu bakımından Avrupa'nın en önde gelen ülkelerinden birisiydi;
çünkü oranda tavan önemli. Sizin aldığınız tavan küçüldükçe bu oran
yükselir. Türkiye, Avusturya’nın filan önündeydi ve ILO’da biz bunu
kullanıyorduk. Yüzde 56 oranıyla Türkiye Avusturya civarında. Oysa
yapılan oranlama değişti, dolayısıyla oranladığımızda yüksek çıkıyor.
Tavanı veya paydayı büyüttükçe gerçeğe yaklaşıyoruz. Tabii, burada
sabahki söylenilen şeylere katılıyorum tamamen. Aslında birçok ülke bu
oranlamayı işçi olarak nitelendirilen veya sosyal güvenlik kapsamında
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olanlara değil, işgücüne yaydı. Avrupa'da ve Amerika'daki şeyler esas
itibarıyla daha büyük rakam yapılan oranlama sonucunda yüzde 8 oldu,
yüzde 7.9 oldu. Biz daha o noktaya gelmiş değiliz.
Öte yandan, sabahleyin söylenilen şeylerin çoğuna katılıyorum.
Fakat şu bir gerçek: Olaya sistem açısından yaklaştığımızda, hem çıkış
yolu yok, hem de bu konuda yapılan toplantıların bir gereği kalmadı.
Hakikat her zaman güçlüydü. Son birkaç yıldır uluslararası kapitalin
üzerimizdeki saldırısı daha da güçlendi. Tabii, Keynesyen dönemin bir
artısı olarak, ufak tefek düzeltmelerle elimizden gelen iyileştirmeyi
yapmaya çalışıyoruz. İşin özeti esas itibarıyla bu.
Geçen haziranda, sermayenin saldırısının ILO Aplikasyon
Komitesinde daha net bir şekilde gördük. Aplikasyon Komitesi
ülkelerin tartışılmasını gündeme alamadı; çünkü işveren grubunun
tepkisiyle ve saldırısıyla, “Grev hakkının ILO Sözleşmesinde yeri
yoktur” görüşünden hareketle ve bunu hukukçularına iyi bir şeklide
dokümante ettirerek, bunun tartışılmasını önledi. Oysa ILO’nun kendi
Grev Hakkı Komisyonu olsun, Uzmanlar Komitesi olsun, çeşitli
yorumları var ve en genelde sendika özgürlüklerini kullanma aracı olarak
yerini muhafaza ediyor. Üstelik ILO’nun idaresine, yönetimine işçi
kökenli bir yönetici geldiği için bu saldırı oldu; yani onun gözünü
korkutmak, gözdağı vermek için böyle bir durumla karşı karşıya kaldık.
Şu bir gerçek: Bir süredir, aşağı yukarı 10 yıldır filan ILO’da
sözcülerin, işçi tarafının, hatta 2008’de son katıldığım toplantıda işveren
sözcüsünün vurguladığı bir nokta var; “Şunları yapamadık, çünkü sosyal
diyalogla hallediyoruz.” Nasıl uzlaşma, hangi noktada buna uzlaşma
deriz? Bunun üzerine, işveren sözcüsü olan kişi dedi ki, “Bazı konularda
uzlaşma olmaz, bu konularda özellikle olmaz.” Murat Özveri de
değindi; zaten bu sözleşmeler sosyal diyalogla uzun bir süreçten sonra
kabul ediliyor ve ILO için bir çeşit anayasa. Biz de onun üyesi olarak
onları uygulamamakla anayasaya bir yerde aykırı duruma düşüyoruz.
Hükümet ve devlet siyasi iradesini gösterip bunu çıkarmalıydı.
Durmadan topu taraflara atıyorsunuz. Bunu da gündeme getireyim, yani
o da bir gerçek.
Bu tartışmalar sonucunda geldiğimiz nokta, birtakım taslaklar çok
daha ileriydi, örneğin Meclis komisyonundaki son taslak hoşuma
gidiyordu benim; ancak buraya kadar gelebildiler. Baraj binde 5. Aslında
tamamen kalkmasından yanayım. Bizim halkın mehter takımı için örnek
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göstererek verdiği bir misal vardır; iki adım ileri bir adım geri. Örneğin
eski 37. Madde şimdiki düzenlemeden çok daha iyi, çalışanların hepsini
kapsayacak değişiklikler içeriyor. Şimdikine bakıyoruz, çok daha
sınırlayıcı. Bu nasıl oluyor? İşin sosyopolitik yönü belki sosyologların
alanına giren bir şey, biraz siyaset sosyolojisinin alanına giren bir şey.
Ama niye bazı dönemlerde şimdiki kadar görünür ve güçlü oldu, niye
yasaları çıkarırken işveren grubundan belki çok daha fazla tepkiler var?
Komisyona indi ve savundu adam, “Kabul edilir yahut da edilmez,
böyle maskaralık olmaz” dedi. Böyle bir siyasi iradeye ihtiyacımız var.
Dolayısıyla ben, Sayın İzzettin Önder’in söylediklerine, Zeki beyin
söylediklerine katılıyorum, doğrudur.
MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Teşekkür ederim hocam.
Buyurun Meryem hanım.
Prof. Dr. Meryem KORAY
Teşekkür ederim. Böyle bir buluşmaya ihtiyaç vardı. O yüzden
teşekkür ederim.
Ben, İzzettin Önder ve Zeki beyin bıraktığı yerden devam
edeceğim. Aslında Murat bey de, Mesut bey de iki tane tarih verdiler; 24
Ocak ve 12 Eylül. Zaten bu tarihi vermek demek, aslında onların
söylediklerini doğrulamak demek oluyor; yani 24 Ocak ekonomik
liberalleşmeyle 12 Eylülün siyasal yapısı bir araya gelerek, o günkü
hukuk sistemiyle bugünkü anlayışı bir araya getiriyor. Dolayısıyla bizim
artık tartışmamız gereken şey 24 Ocak ve 12 Eylül, yani ekonomik
politikalar ve siyasal politikalar. Ne yazık ki, bunu biz pek yapamıyoruz,
yapmıyoruz. Sorun da burada. Bunu bir sonuç olarak görürsek, yani
“Hukuk bir üstyapıdır” dediğimiz zaman nedir sistem? Hepinizin
bildiğini biliyorum; ama hatırlamak anlamında, küresel rekabet,
kapitalizm var ve bu kapitalizm hem ulus-devletten bağımsızlaşmış
durumda, hem müthiş bir güç kazanmış durumda, çünkü küresel işgücü
piyasası var. Böyle bir gerçeğin yanına bir de bizim gibi bir ülkenin
gerçeği geliyor. Nedir o? Gelişmekte olan ülke olmanın dışına çıkıp,
gelişmiş konumuna yönelmekteyiz. Örneğin şu anda BRICS arasında
olmaya çalışıyor; yani Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin gibi. Yani
bugünkü gelişmiş ülkelerin karşısına bir alternatif olarak düşünülen
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ekonomik gruba girmeye çalışıyor. Nasıl yapacak bunu? Önemli bir
doğal yeraltı kaynağı yok, önemli bir sermaye birikimi yok. Ne yapacak;
büyük ölçüde doğasını ve emeğini sömürerek yapacak, bu çok açık.
Bunu yaparken de içeride köle hukuku yaratacak. Böyle bir şeyde,
hukukun o maddesini şöyle yapıydı, böyle edildi diye buradaki Çalışma
Bakanlığının temsilcisine söylemenin ne gibi bir yararı olur, biraz
düşünmek lazım.
Dolayısıyla kandırmayalım meselesine gelince, önce kendimizi
kandırmayalım. Onların bizi kandırması çok doğal, zaten istediklerini
yaptırmak için başka çareleri yok. “Sendika da neymiş” diyecek halleri
yok, ama aslında yaptırmak istediklerini yaptırıyorlar. Dolayısıyla burada
bizim yapmamız gereken şey kendimizi kandırmamak. Oysa görüyorum
ki, Türkiye'de en başta sendikalar olmak üzere, ilk yasal
düzenlemelerden beri belki bir kandırma içine giriyor. Bu çok planlı
mıdır veya olayların getirdiği bir şey midir, tartışılabilir, bundan da geri
durmayacağım; ama hep hukuken var olmanın üzerinde duran bir
sendikacılık anlayışı olduğunu biliyoruz, yani sendikalar kendilerini
hukuka bağladılar. İşin ekonomik ve siyasal kaynaklarını görmek
istemediler ya da başaramadılar, her neyse; ama sonuçta hukukun var
ettiği, hukukla var olan bir sendikacılık anlayışı ortaya çıktı. Asıl başarısı,
olması gereken ekonomik ve siyasal varlığını büyük ölçüde ihmal etti.
Hukuktan söz edenler çok daha makbul oldu, ama siyasal ve ekonomik
yaklaşımlardan söz edenler çok fazla sendikaların işine yarar olmadıkları
için dışlandılar. İlk önce bunu görelim, yani o yüzden kandırmayalım
birbirimizi.
ILO’nun sözleşmesinden istediğimiz kadar söz edelim, ILO
kendi sözleşmelerini küresel düzeyde var edebiliyor mu? ILO’nun,
Birleşmiş Milletlerin o büyük küresel şirketlerle yaptığı özel anlaşmalar
var; yani “Sadece Amerika'da, Avrupa'da değil; Çin’de, Hindistan’da da
bu sosyoekonomik şartlara lütfen uy” diyor, öyle anlaşmalar var. Ama
sonra bakıyorsunuz ki, en büyük… bu anlaşmayı yapan şirketlerin
içinde. Dolayısıyla ortada ILO sözleşmelerini var edebilecek hususlar
yok, ne yazık ki yok. Aplikasyon komitesinde bir fevkaladelik olmuş;
ama bunlar olacak ve oluyor, her gün oluyor. Denetim geldiği zaman
durumlar iyi gösteriliyor; ama denetimin dışında yapıldığı zamanlar
çalışma saatleri 16 saate çıkmış, 13 yaşında insanlar çalıştırılıyor.
Güneydoğu Asya, Çin, Hindistan, bu bölgelerde böyle. Böylesine büyük
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bir emek gücü üzerinden rekabet gücü varken, bu ülkelerin bu
sistemiyle, bir de bu sistemin hukukuyla baş etmesi mümkün değil. Hiç
mi yapılacak bir şey yok; var, ama önce hukukla olan ilişkimizi biraz
düşünmemiz gerekiyor. Olmasın demiyorum, hukuka tabii ki ihtiyaç var;
ama “İşçilerin de haklarını gözetecek bir hukuku nasıl yaratırız?”
sorusunun önce gelmesi gerekiyor, sonra değil.
Örneğin akademisyenlere bakıyorum, akademisyenlerin çoğunda
mesela sosyal politika yok; ama çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri
bölümü var. Sosyal politikayı yok ettiler Türkiye'nin gerçeğinden, çünkü
o önemli ve devlete sorumluluk yükleyecek politikaların konuşulduğu
bir yer olacaktı; ama burada çalışma ilişkileri filan olmadı. En son
Çalışma ve Toplum dergisinde bir yazım var; “Bu akademik çalışmalar
açısından sosyal politika ne işe yarıyor?” sorusuna bir cevap aradım.
Gördüğüm çok açık şeyler var. Ama siyasal ekonomi, yani bizim burada
sorunumuzun kaynağı olan bölüşüm meselesi, siyasal ekonomi
dediğimiz mesele çok çok az düzeyde konuşulmuş. Niye, niçin? Biz ne
konuşuyoruz arkadaşlar, bizim derdimiz nedir? Ama sendikalar evet,
bunu istemediler, böyle bir ihtiyaçla ortaya çıkmadılar, böyle bir şey
yapalım istemediler, önemsemediler. Dolayısıyla “kandırmayalım”
sözcüğü gerçekten çok önemli ve hepimizi kapsıyor, akademisyenleri de
kapsıyor, sendikaları da kapsıyor, hukukçuları da kapsıyor vesaire.
Nedenlere gidersek ancak soruna çözüm bulacağımız ortaya çıkıyor.
Naçizane ben de doğruyu söylemek zorundayım, ben de kendimle
barışık olmak adına doğruyu söylemek zorundayım, “Böyle karşılanır,
şöyle karşılanır” demeden doğruyu söylemek zorundayım. Eğer buradan
bir şey çıkacaksa, sendikalar artık hukuku yaratacak olan koşulları
konuşsunlar. Öreğin emek kavramı. Nasıl bir emek anlayışına sahip
olabilmeliyim ki, sendikalı veya sendikasız, beni temsil edebilecek bir
söylemim olsun, iddiam olsun, ideolojim olsun?
İstidam büyüme yaratmıyor, çok açık. Çalışma saatlerinin
inmesini konuşmasını gerekiyor. İşsizlik de olacaksa sendikalar ayağa
kalkıyor. Çünkü taşeronu bugün sadece özel sektör değil; kamu sektörü
kullanıyor, hastanelerin laboratuarları taşeron çalıştırıyor. Dolayısıyla
bunun sonu yok, yani buradan çıkış ancak koşulların değişmesiyle
mümkün olabilir.
Çözümlerden de biraz bahsedeyim. Tabii, hiçbir şey bu kadar
basit değil, ama en azından ana hatlarıyla bahsedeyim. Örgütsel anlamda
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ideolojik ve siyasal güçlenmenin kaynakları, söylemi nasıl kurulur,
bunlara nasıl ulaşılır, bunlarla birlikte bir dayanışma nasıl sağlanır
meselesi üzerinde durmak gerekir. Güçlenmeye ihtiyaç vardır ve bunun
içinde bir başka ayak da, küresel dayanışma olmadan bir başarı sağlamak
pek fazla mümkün görünmemektedir. Bunun üzerinde de durmak
gerekmektedir.
Teşekkür ederim.
MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Teşekkür ederim hocam.
Sayım Yorgun’un eksik kalan bir sözü var.
Buyurun.
Prof. Dr. Sayım YORGUN
Çalışma ve Toplum’da Yayın Kurulu üyesiyim.
Seyhan hocamın açıklamalarına bir katkıda bulunmam lazım; ama
biraz yanlış anlaşıldı, onu açmak istiyorum. Birincisi, düşünce itibarıyla
işsizler de dahil, çalışan, çalışmayan herkesin örgütlenme hakkı
olduğunu düşünen birisiyim. Bunun altını çizmek istiyorum. Ancak,
“Kanun, biraz önce açıklandığı gibi, sadece fiili çalışanları kapsama alan
bir kanuni düzenleme değildir” düşüncemi açıklamak için söz almıştım.
O biraz somutlaştı. Kanunun 6. Maddesinde ifade “Fiilen çalışanlar”
olarak yer almıştır; ama 17. Maddeye baktığımızda, “Bu kanuna göre işçi
sayılanlar” ifadesi vardır. Hangi kanun; Sendikalar Kanununa göre. Peki,
Sendikalar Kanununa göre işçi kime denilir; 4857 sayılı Yasaya göre
çalışanlar. Kimdir onlar; iş sözleşmesiyle çalışanlar. 41. Maddeye
geliyorsunuz, 41. Maddede de çok açık bir ifade var; “Üyelik ve istifanın
kabulünde Sosyal Güvenlik Kurumu bildirimleri esas alınacaktır.”
Dolayısıyla “Üyelik ayrı bir statüdür, yetki ayrı bir statüdür” deme
imkanımız yok. Şu andaki kanun sadece ve sadece sendika üyesi
ilişkisini sigortalı olanlarla kurmuş ve düzenlemiştir.
Mesut hocamın ifadesiyle bağlamak istersek, bu sitemi dikkate
aldığımızda, 90. Maddeyi dikkate aldığımızda, hiç tartışmasız, işsizler de
dahil tüm çalışanlar, memurlar da içinde olmak kaydıyla sendikaya üye
olma hakları vardır ve sendikal hareketin de bu perspektiften meseleye
bakması lazım.
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Bu kanunu konuşurken iki tane şeyi burada tartışmak lazım; bir,
demokrasi ve sendika ilişkisini bir sorgulayalım. Soru şu: Sendikalar
demokrasiden beslenen örgütler midir, demokrasiyi besleyen örgütler
midir? Sendika-siyaset ilişkisini sorgulamamız lazım. Soru şu: Sendikalar
siyaseti şekillendiren örgütler midir, siyasetten şekillenen örgütler midir?
Bir kere, sendikalar siyasetten beslenen örgütlerdir, Türkiye'de
sendikalar siyasetin şekillendirdiği örgütlerdir. O nedenle de bu yasalar
bundan sonra da önümüze gelecektir. Gelmemesini istiyorsak,
demokrasiyi şekillendiren örgütlenmeyi gerçekleştirmemiz lazım, siyaseti
şekillendiren sendikalara ulaşmak lazım.
Teşekkür ediyorum.
MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Ben de teşekkür ederim.
Buyurun Sarper hocam.
Prof. Dr. Sarper SÜZEK
Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Böyle bir toplantı tertip ettikleri için, Çalışma ve Toplum
dergisine ve Sayın Özveri ‘ye ayrıca teşekkür ediyorum. Görüşlerimizi
söyleme fırsatı verdiniz.
Bu kanunun teker teker maddelerine girmek açısından bu
toplantı uygun değil, buna imkan yok; bu başka bir toplantının konusu
olabilir belki. Hukuki açıdan söylenecek çok söz var, ona hiç şüphe yok.
Çelişkiler var, eksik var. Çok temel olarak, yine hukuki çerçevede
kalarak söylemek istediklerim var. Hiç kuşkusuz, böyle bir kanun,
demokrasi, katılımcılık, özgür toplu pazarlık ilkelerine uygun olmalı.
Çağdaş bir kanun yapacaksak ve uluslararası normlara uygun bir kanun
yapacaksak böyle olmalı. Bu nasıl gerçekleştirilebilir? İş kanunları
katılımcı bir metotla, yöntemle yapılmalıdır ve bütün hukuk dalları
içinde en fazla keskin çelişkileri barındıran hukuk dalı iş hukukudur.
Yani bir tarafta ücretiyle geçinen işçi var, öbür tarafta da korunması
gereken işletmeler var. Bu çelişki söz konusu olduğu için de kanun
yapımı çok güç, tarafların uzlaşması kolay olmuyor, olamıyor. Böyle
olunca, Uluslararası Çalışma Örgütünde kayıtlara geçmiş olan, 4857
Sayılı İş Kanununun yapılmasındaki yöntemin uygulanması gerektiğini
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düşünüyorum. İş Kanunu hazırlanırken bu çelişkilerin keskinliği,
tarafların uzlaşamaması göz önünde tutularak, dönemin hükümeti ve
Çalışma Bakanı dedi ki, “O halde üç hoca işçileri içinde temsilen yer
alsın, üç hoca işverenleri temsilen yer alsın, üç hocayı da biz bakanlık
olarak seçelim”. Hatta konfederasyonlar arasında bir ayırım da
yapılmamıştı. Türk-İş, DİSK ve Hak-İş birer hoca gönderdiler.
Zamanın Çalışma Bakanı “Bu hocalar, bu 9 hoca oybirliğiyle bir kanun
taslağı
getirirlerse
kabul
edecek
misiniz?”
diye
sordu.
Konfederasyonların kendi seçtikleri hocalar olduğu için, evet dediler, bir
protokolle imzalarını da aldık. Burada bulunan Sayın Metin Kutal
hocam, Toker hocam da bu kurulda yer aldılar. Zannediyorum, 9 ay
kadar çalıştık ve İş Kanununu ortaya çıkardık. Tam bir katılımcı modele
uygun.
Tabii, İş Kanununun eleştirilecek noktaları olabilir. Bugün ele
alınırsa, tecrübeler ışığında çok daha mükemmel bir kanun yapılabilir.
Bu İş Kanununa da bazı tepkiler oldu, işçi kesimi “Köle işçi
yaratıyorsunuz” dedi. Burada söylemek zorundayım. Bir haksızlıktı bana
göre. Bazı İşveren kesimi “İşletmeleri batıracaksınız” dedi. Bu da bir
haksızlıktı bana göre. İşçinin ihtiyaç duyduğu üç husus vardır. Bunlar
ücretinin korunmasıdır, iş sağlığı ve güvenliğinin korunmasıdır, iş
güvencesinin sağlanmasıdır.
Dolayısıyla şunu söylüyorum: Hiç kuşkusuz, Sendikalar Kanunu
da, Sosyal Güvenlik Kanunu da bana göre sosyal tarafların eşit olarak
yer alacakları bir bilim kurulu tarafından aynı yönteme göre
hazırlanmalıdır. Çünkü uluslararası itibar kazanmış bir yöntemdir. Tüm
taraflar söyleyeceklerini söylemeli, kendilerini ortaya koymalı, bir
konsensüse o şekilde ulaşılmalıdır. Birinci söylemek istediğim bu. Bu
çok önemli bence, hayati bir eksiklik.
Söylemek istediğim ikinci konu, daha önce Türk-İş, 5 hocadan
bir taslak hazırlamasını istemişti. Hatta buna Toplu İş İlişkileri Kanunu
demiştik, sonradan değişti adı. Bu hazırladığımız taslağın en önemli
maddesinden söz edeceğim sadece. Yine katılımcı esaslara, demokratik
esaslara göre getirilmiş bir öneridir. Özellikle İngiltere’de çok iyi
yürüyen bir sistemdir. Bu taslakta, diğer pek çok hüküm yanında -ki,
onların bir kısmını aldılar - Toplu İş İlişkileri Kurulu diye bir kurulun
oluşturulmasını öngördük. Bur da yine katılımcı bir modele uygun
olarak, tarflardan üçer kişi olmak üzere oluşturuldu. Dolayısıyla bu
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kurul, Çalışma Bakanlığının idari vesayetinde ama bağımsız, özerk bir
kurul olarak çalışacak. Bu kurul, üyeliklerin kazanılması, kaybedilmesi,
toplu iş sözleşmesi yetki tespiti ve benzeri bütün konularda yetkili
olacak. Taraflar hem özgür bir şekilde tartışacaklar, hem birbirlerini
denetleyecekler, değişen siyasi iktidarların etkilerinden bağımsız
olacaklar. Zannediyorum, böyle bağımsız, özerk bir kurum
yaratılmasında fayda var.
Böyle bir toplantı düzenlediğiniz için tekrar teşekkür ederim.
MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Teşekkürler hocam.
Buyurun hocam.
Prof. Dr. Pirali KAYA
Ben, bu kanunun yasa taslağı safhasında Bilim Komisyonu üyesi
olarak çalıştığım için, dolaylı olarak Bilim Komisyonuna atıf yapıldığı
için bir şeyler söyleme gereği hissettim. Şunu ifade edeyim: Bu kanunun
çıkmasında Bilim Komisyonunun günahı yoktur. Bu tespiti yaparak
konuşmama başlamak istiyorum. Bilim Komisyonu bu kanunun
taslağını hazırlarken şuna dikkat ederek işe başladı: Çalışma Bakanlığı o
döneme kadar sayısını hatırlayamayacağım birçok taslağı, tasarıyı dikkate
alarak bir tasarı hazırlamaya çalıştı. İkincisi, ILO’nun 87 ve 98 sayılı
sözleşmelerini, Avrupa Sosyal Şartının 5. ve 6. maddelerini, ayrıca ILO
Uzmanlar Komitesinin hazırlamış olduğu raporları ve kararları dikkate
alarak, hem de bir bütün olarak Sendikal Özgürlük Komitesinin
içtihadını dikkate alarak bir taslak hazırlamaya çalıştı. Bu taslak temelde
neleri getiriyordu; işkolu, işyeri sendikacılığına serbestlik getiriyordu.
Ayrıca üyelikte, işçilerin de üye olmalarını, emeklilerin de üye olmalarını,
çalışanların da üye olmalarını getiriyordu. Sendika özgürlüğüyle ilgili,
yargı içtihadı da dikkate alınarak, sendikal özgürlük meselesinin
Türkiye'nin çok ciddi bir meselesi olduğunu tespit ederek işe başladı.
Dolayısıyla diğer tasarılardan farklı olarak, özellikle sendikal
nedenlerden dolayı işten atılmada doğrudan tazminat hükmünü
koyuyordu. Dolayısıyla iş güvencesi kapsamında olanlar işe iade davası
açarken, iş güvencesi kapsamında olmayanlar işe iade davası açtığı gibi,
eğer sendikal nedenlerden dolayı işten atılma varsa, her halükarda bu
tazminatı alabiliyordu.
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Tabii, hemen şunu ifade edeyim: Sendikal faaliyetler dışında,
ayrıca sendika işyeri temsilciliği teminatı getirmişti. Özellikle Türkiye'de
… olmadığı için, sendika işyeri temsilcisinin de böyle bir işi olduğu
dikkate alınarak, teminat genişletildi. Özellikle atamanın yanında seçilme
hakkını da öngördük. Başka ne getirdi; sendika yöneticisi teminatını
güçlendirdi. Özellikle sendikal faaliyetlerde, eğitim başta olmak üzere,
daha önce sosyal faaliyetler adı altında zorunlu olarak sendikalara
dayatılan bütün şartlar kaldırıldı. Dolayısıyla sendikanın genel kurulu
öne çıkarılarak, sendikal faaliyet alanı genişletildi. Sendikalar başka
faaliyetler, başka etkinlikler elbette yapabilirler.
Başka ne öngörüldü? Toplu pazarlık ve toplusözleşme hakkının
kapsamı genişletildi. Bu kapsamda çerçeve sözleşme uygulamasına
uygun olarak, işkolu düzeyinde asgari ve azami şartları belirleyen başta
ücret, çalışma koşulları, iş sağlığı ve iş güvenliği, dolayısıyla toplu iş
sözleşmesine konu olabilecek şeylerde düzenlemeler öngörüldü.
Maalesef, buna bağlı kalınmadı, özellikle toplu iş pazarlıklarıyla ilgili
değişiklikler yapıldı. Bakın, burası çok önemli; grev oylaması sadece
sendika üyesi olanlara verildi.
Peki, burada sıkıntı neydi? Süleyman bey buradaydı sabah. Keşke
burada olsaydı. Kendileri de çok iyi hatırlayacaklar; bu komisyonda
çalışırken, sürekli işçi, işveren, hükümet toplantıları da
gerçekleştirilmişti. İki konfederasyon buna … koydular. Bilim
Komisyonu çalışmasını bitirdikten sonra bunu kamuoyuna açıklamak
istedi. Dolayısıyla kendileri eğer açıklamayacaksa, Bakanlık bunu
açıklamayacaksa, Bilim Komisyonu Başkanı bunu bir basın toplantısıyla
açıklamak istediğini ifade etti. Dolayısıyla Bakanlık tarafından bize
söylenilen, “Sendikalar bunu istemiyor, kamuoyuna duyurulmasını
istemiyor. Kendileri uzlaşmadığı sürece tasarıyla ilgili herhangi bir
açıklama yapılmasını istemiyorlar” şeklindeydi. Daha sonraki
çalışmalarımızda şunu gördük: Biz çekildik, artık bıraktık, Bakanlık
sürekli bunun üzerinde oynamalar yaptı, çok çelişkili hükümler taşımaya
başladılar. Kanunun bütünüyle örtüşmeyen ifadeler var. Grevle ilgili
düzenlemelerde, maddenin kendi kurgusu öylece kaldığı halde, grevle
ilgili düzenlemelerde önce iş güvencesi Mecliste değiştirildi, dolayısıyla iş
güvencesi kapsamında olmayanlar kapsam dışına çıkarıldı. Bunlar
elbette kanuni boşluk yaratmış oldu. Birçok alanda böyle sıkıntılar söz
konusu.
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Şunu ifade etmek istiyorum: Yerel düzeyde işçi sendikalarıyla
bireysel olarak yaptığım temaslarda, genel merkezleri tarafından
tasarının gönderilmediğini, dolayısıyla ciddi anlamda bu Bilim
Komisyonunun hazırladığı tasarıda ciddi şeyler getirildiğini, bu
çerçevede hukuk uzmanlarından görüş istediklerini, buna karşı nasıl bir
eylem koyabileceklerine ilişkin tepkilerinin olduğunu gördüm. Şunu
ifade ederek sözlerimi bitirmek istiyorum: Dolayısıyla bu tasarıya, Bilim
Komisyonunun hazırlamış olduğu tasarıyla işçi sendikaları sahip
çıkmamışlardır. Sahip çıkmadıkları için, hükümet bürokrasisi bunu biraz
pekiştiren şekilde yasalaştırmıştır ve nihayetinde de çalışma hayatıyla hiç
alâkası olmayan böylesine bir yasayla karşı karşıya olduğumuzu bu
vesileyle ifade etmek istiyorum.
Teşekkür ediyorum.
MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Nergis hoca söz istemişti.
Buyurun.
Prof. Dr. Nergis MÜTEVELLİOĞLU
Birleşik Metal-İş Sendikası 93’te kuruldu; ama 70’in ikinci
yarısında o sendikayı oluşturan iki sendikadan birinde çalıştım 3 yıl,
Türkiye Maden İş’te, 80’lerin ilk yarısında da Maden İş Sendikasında
çalıştım. Yani Birleşik Metal-İş’in geçmişinde 6 yıla yakın bir deneyimim
var, bir çalışmışlığım var.
6357 sayılı Yasa üzerine bir tek tespit yapacağım. Murat hoca da
değindi aslında sunuş konuşmasında; sadece sendika üyesi olduğu için,
bu ülkede yüzlerce işçi işten çıkarılıyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu
soruna çözüm getiriyor mu yasa? Tam tersine. 25. Madde ortada.
Dolayısıyla “Bu yasanın şu maddesi iyidir, bu maddesi yeniliktir, bu yasa
uzlaşmayla ortaya çıkmıştır” gibi ifadeleri inandırıcı bulmak hiç
mümkün değil.
Gündemle ilgili de bir itirazım, eleştirim var; Zeki hoca da
söyledi. Bolca eleştiri, bolca yakınma, bolca temenni. Oysa bu ülkenin
geçmişinde 15-16 Haziran direnişi var. Bu ülkenin bugününde de işçi
eylemleri ve işçi hareketlerinin hem nicel olarak, hem nitel olarak ciddi
bir sıçrama var. Durum böyleyken, bizim de artık bu salon
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toplantılarının gündemini değiştirip, emek hareketi nasıl güçlendirilir, ne
yapılmalı, nasıl yapılmalı, bunları konuşmamız gerekiyor. Bir-iki tespit
yaptıktan sonra, aklıma gelen 5 tane somut önerim var; onları
paylaşacağım. Onlar derinleştirilebilir, tamamen farklı öneriler
geliştirilebilir. Bundan sonraki toplantıların da böyle bir gündemle
yapılmasını talep ediyorum.
12 Eylülün yasakçı, denetimci, vesayet altına alıcı anlayışı,
zihniyetinin sürdürüldüğü çok açık bir gerçek. Bunun üzerinde çok fazla
durmaya gerek yok herhalde. Uluslararasına aykırı olduğu bir gerçek.
Yine de bu yasa, iki önemli gerçeği gözümüze sokarcasına gösterdi.
Birincisi şunu gösterdi: Bugünkü dinamikler içerisinde ücret
sendikacılığı mümkün değildir, ücret sendikacılığıyla sendikacılık yapıyor
görünmek bile artık mümkün değildir. Siyaset alanıyla, mücadele alanıyla
ilişkilendirmeyen sendikacılığın var olma şansı yoktur. Ne yazık ki,
sendikaların bir kısmı bu anlayışı artık içselleştirmiş durumdalar; ama
onların dışında da sendikalar var. Genelleme yapmamak gerekiyor bu
anlamda. Bir bunu gösterdi; ancak sınıf sendikacılığının yapılabilir
olduğunu, başarıl olma şansı bulunduğunu gösterdi.
İkincisi, şimdiye kadarki yandaş sendikacılık anlayışını sürdürerek,
doğru dürüst yasa filan çıkarılamayacağını gösterdi. Peki, işçi sınıfının
sokaklara da yansıyan, kamuoyuna da yansıyan, hükümeti de sıkıştıran,
siyasi partileri de sıkıştıran bir gücü var mı; yok. Öyleyse, böyle bir
beklentinin de gerçekçi olmadığı çok açık. Bunu da görmüş olduk.
Varsayalım ki çok iyi bir yasa çıktı, harika; sendikanın gücü yoksa
yine değişen bir şey olmaz. Mevzuat ve sendikalar arasındaki ilişki
karşılıklı bir ilişki, tek taraflı bir ilişki değil.
Sendikalar nasıl toparlanabilir, neler yapabilir? Ulaşımda,
haberleşmede, petrokimya işyerlerinde, sağlıkta, eğitimde çok ciddi
olarak hayat durduruldu, hükümet çağırıp konuşmak zorunda kalmadı
mı? Sonra ne oldu; sonra Türk-İş ayrıldı platformdan. Emek
Platformunun mutlaka ve mutlaka çok daha ciddi etüt edilerek, daha
kapsamlı bir anlayışla, öğretim üyeleri derneklerini de kapsayacak
şekilde, bütün dernekleri kapsayacak şekilde yeniden oluşturulması
gerekiyor. Bunun moral olarak da çok getirisi olacağına inanıyorum, fiili
güç anlamında da toparlanma sağlayacağını düşünüyorum.
Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanında çalışan
akademisyenler olarak bir deklarasyon yayınlayıp sonuçları konusunda
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uyarılarda bulunduk mu, “Bu yasa böyle çıkarsa şu olur, bu olur,
uluslararası anlaşmalara aykırıdır” diye; hayır, hiçbir şey yapmadık. İkinci
söyleyeceğim de bu.
Bölümlerimizle sendikalar arasında çok zayıf ilişkiler var. Daha
ciddi, daha sistematik, daha sürekli olabilecek şekilde bu ilişkilerin de
gözden geçirilmesi gerekiyor. Doğrudan bölümler olmaz, ama
bölümlerden gönüllü olan öğretim üyeleriyle sendikalar arasında bir
ortak tartışma platformu oluşturulabilir mesela.
Üçüncüsü, Meryem hanımın da bahsettiği gibi, uluslararası
dayanışmanın olmazsa olmaz olduğu çok ortada. Uluslararası
dayanışmayı da daha organik, daha sistematik hale getirmenin, daha
sürekli hale getirmenin yollarını aramak lazım.
Çok önemli bir başka öneri şu: Sendikalarda eğitim çok önemli,
sendikalarda örgütlenme çok önemli. Sendikalar bütün imkanlarını
seferber edip, belki bu tip toplantıları biraz azaltıp, o kaynakları da
sendika içi işçi eğitimine ve sendikal örgütlenmeye ayırmak, bu konuda
yaratıcı düşünmek, şimdiye kadarki çalışmaların muhasebesini yaparak
daha iyileştirilmiş eğitim ve örgütlenme çalışmaları yapmak zorunda.
Çünkü sendikaların gücünü arttıracak olan bu; bilinçli işçiler, sayısı
artmış işçiler ve örgütlü işçiler.
Son olarak şunu söyleyeyim: Sendikalar da çok zorda,
üniversiteler de çok zorda. Hangi sendika görev verirse, o sendikada
hiçbir karşılık vermeden eğitim yapmaya, örgütlenme çalışması yapmaya
hazırım. Kalan ömrümü, kalan zamanımı bu söylediklerim
doğrultusunda kendi katkımı koymak için hazır olduğumu ifade etmek
istiyorum hepinizin önünde.
Teşekkür ederim. (Alkışlar)
MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Sağ olun.
Buyurun.
Yard. Doç. Dr. Mehmet Onat ÖZTÜRK
Şu ana kadar söylenilenlerden biraz farklı bir şey söylemek
istiyorum. Sizin açtığınız yoldan, ona bağlayarak bir şey söyleyeyim.
6356’nın benim gözümde iki tane sonucu oldu tarafsız bakış açısıyla. Bir
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tanesi, siyasi demokrasiye olan güveni kıran bir süreçti bu benim
gözümde. İkincisi de, genel olarak bakıyorum, bende de aynı his oldu;
hukuka olan güveni maalesef kırdı. Zaten konuşmaların hemen hemen
tamamında kanuna güvensizlik, “Bu kanundan bir şey beklemeyelim”
noktasına geliyoruz. Dolayısıyla bu iki sonuç çok önemli bu yasa
bakımından; siyasi demokrasiye güvensizlik ve hukuka güvensizlik.
Siyasi demokrasiye güvensizlik doğru; çünkü aslında endüstriyel alanda
demokrasi sağlanmadıkça, bir ülkenin demokratik bir ülke olduğunu
söylemek mümkün değil. Bir ülkede siyasi parti yoksa nasıl demokrasi
var denilemezse, sendika yoksa da o ülkede demokrasi var denilemez.
Zaten söylemlere bakarsanız, kendisi değil; ama gerekçesi güzel,
söyledikleri şeyler güzel. Gerekçesi güzel bir kanun. Endüstriyel alanda
demokrasi getirmek amacıyla başlandığı var söylemde; fakat eski genel
esaslardan uzaklaşılmadığı için, yine endüstriyel demokrasiyi
sağlayacağını düşünmüyorum. Bu, Türkiye'nin demokratik geleceği
açısından endişe verici. Buna vurgu yapmak istiyorum.
Hukuka güvensizlik konusunda bir şeyler söyleyeyim. Tabii, şunu
da söylemek mümkün: Burada biraz önce söylendi, 25 milyon kişiden
bahsediliyor ve düşünün ki, siyasi demokrasi 25 milyon kişiyi
ilgilendiren bir meselede adil bir hukuk yaratmayı başaramıyor. Burada
bir yanlışlık var. Demek ki, buradan medet ummaktan uzaklaşmamız
lazım, yani siyasi demokrasi kısmından. Hukuka olan güvensizlik
açısından da şunu söyleyeyim: Tabii, kanun hukukun somutlaştığı yer. O
yüzden, eğer kanunlar hukukun ilkelerinden, temelinden, esaslarından
uzaklaşırlarsa, giderek zaman içerisinde meşruiyetlerini yitiriyorlar,
meşru olmaktan çıkıyorlar. Yani ortada kanun var, ama aslında hukuk
yok. Böyle bir ortam yaratılıyor. Giderek Türkiye'de yine bu süreci
gözlüyorum maalesef. Kişisel olarak gördüğüm şey bu. Kanunlarımız
var, ama hukukumuz yok. Onun için, bu iki şeyi söylemde ayırmak
gerektiğini düşünüyorum; yani kanuna uymamak, kanunu beğenmemek,
hukuku değil. Ona dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum söylem
olarak.
Ne zaman bu hukuk meşruiyetini yitiriyor? Genelde insanların
hukuktan beklentisi, demokratik zeminde ve en kısa zamanda sonuca
ulaşmak. Maalesef, bu iki kanun bunu başaracak bir kanun gibi
görünmüyor. Benim de çalışırken her zaman dikkatimi çeken bir şey, iş
hukukunda çok belirgin oldu bu; temel hukuk kitaplarımızda eskiden,
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ben 90’larda iş hukukunu alırken, iş hukukunun temel ilkelerinden bir
tanesi, bireysel iş hukukunun giderek toplu iş hukukuna dönüşeceği bir
ilke olarak anlatılıyordu. Bu ilkenin adı temel hukuk kitaplarında şimdi
değişti, “Bireysel iş hukukunu tamamlayan toplu iş hukukunun
doğması” oldu. Aslına bakarsanız, bu bir ilke olmaktan da çıktı, yani
artık söylemde bile ilke olmaktan çıktı. Eğer hukuk kendi temel
ilkelerinden, değerlerinden uzaklaşıyorsa, o meşruiyetini giderek
yitirecek demektir. Bunun yansımalarını görüyoruz. Mesela ben,
esnekliğin bir iş hukuku meselesi olmadığını düşünüyorum. Bunun
teknik olarak da izahı var; ama aslında iş hukukunun piyasadaki
esnekliğin içinde işçiyi koruyacak kural üretmek iş hukukunun var
olduğunu düşündüğüm için böyle söylüyorum. Şu anlamda söylüyorum:
İş hukuku “Nasıl ezeriz?”in hesabını yapmak için değil, “Mevcut
esneme içerisinde işçiyi nasıl koruruz”un hesabını yapmak için var.
Fakat ondan da uzaklaşıyoruz. “Acaba bu yasayı nasıl esnetiriz?” diye
bakıyoruz. Tüm bu yaklaşımlar, bu ilkelerden sapmalar genel olarak
hukukta güveni de giderek maalesef yıkmıştır.
Toplu iş hukuku alanından iş sağlığı ve güvenliği meselesine
bağlayayım. Türkiye'de şöyle bir sayılara bakmıştım geçenlerde, 2002
yılıyla 2011 yılı içerisinde Irak’ta asker kaybı 4 bin 500 civarında. Kesin
rakam söylemiyorum, yaklaşık olarak söylüyorum. Biliyorsunuz, aynı
yıllar içerisinde Türkiye'de iş kazalarında 11 bin civarında insan öldü.
Yani bir savaş ortamında koruduğu kadar işçisini çalışma ortamında
koruyamayan bir ülkeyiz maalesef. Çok önemli bir şey bu. Bunun
çıkışının da kanun olmadığını düşünüyorum, yani kanunla bu
olağanüstü anormallikten uzaklaşmak mümkün görünmüyor. Bana göre
bunun çıkışı sendikalar. Her şeyi bir kenara bırakıp, doğrudan insan
hayatının söz konusu olduğu bir yerde, sırf bu sebeple, insan canını
korumak için bir an evvel örgütlenmenin ve sendikalaşmanın önünün
açılması gerektiğini düşünüyorum.
Teşekkür ederim.
MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Biz de teşekkür ederiz.
Buyurun.
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Prof. Dr. Ahmet Haşim KÖSE
Teşekkür ediyorum.
Benim açımdan çok öğretici oldu. Ben hukukçu değilim,
iktisatçıyım. Türkiye nasıl bir dönem içerisinde? Bu ülkeyi tarif ederken,
aslında ideal bir neo-liberal iktidarın son 10 yıllık deneyimini bir şekilde
yapılandırıyoruz. Farklı disiplinlerden olsak da, aslında bence dünyanın
ideal bir neo-liberal iktidarı olarak tarif etmek mümkün. Bunu
düşünenler, yazanlar, neo-liberalizmin son aşaması için şöyle bir tarif
kullanıyorlar: Yasal, ama otoriter. Bir tanesi yasa düzeyinde
yapılandırma. Bu 10 yıllık iktidar deneyimi içerisinde, son dönemde
sürekli yasa yapıyor, şimdi anayasa yapmaya başladı. Bu nedenle zaten
konuştuğumuz konu, çalışma denilen şeyi yasalardan bağımsız
konuşamayız. Bir bütün olarak yasa dönemine girdiğimizi; otoriter, ama
yasal bir dönem içerisinde olduğumuzu ilk baştan düşünmek lazım.
Bugün konuştuğumuz şeyi, çalışma hayatını yeniden tasarlıyorlar, eğitim
hayatını yeniden tasarladılar, 4+4’ü koydular. Yasa süreçlerinden
geçiyoruz. Sağlıkta yeni düzenlemeler yapıyorlar, neredeyse tamamını
yapılandırıyorlar. Arkadaşlarımızın çok iyi bildiği bir şey hatırlatayım
Foucault’dan. Foucault diyor ki, “İktidarın üç tane ana yapısı var; …
iktisadi alan.” Kurumlarını, ilkelerini yeniden yapılandırıyorsunuz,
üniversiteyi
yeniden
yapılandırıyorsunuz,
sağlığı
yeniden
yapılandırıyorsunuz. Bu, sadece çalışma hayatının içerisindeki bir istisna
durum değilse, yani yaşamın bütün alanları içerisinde kurallar yaymaya
başlıyorsa, o zaman bu insanlar doğru bir şey söylüyor; yasal, ama
otoriter bir eşikteyiz.
Bunun mücadelesi nerede başlar, ne olur, toplum buna nasıl
yaklaşır, sendikaların bu yeni yapı içerisinde rolü ne olur? Sendikalar 10
yıl içerisinde aslında bir sınır içerisinde varlıklarını korumak, yani dünya
hep orada kalacakmış bir mantık üzerinden varlıklarını korumak; yani
adım atmak değil, korumak gibi bir alan içerisinde, geri adım attıkça geri
gitmeye başladı. Ben zaten yasanın mükemmelliğini bu kanundan
anlayamadım.
Bir yasa nasıl mükemmel olabilir, İş Yasası nasıl mükemmel
olabilir, doğrusunu isterseniz, bunu anlayamadım. Bunun mücadelesi
sanırım toplu bir mücadeleyle olur. Bu tekil bir durum değil. Hakikaten
de yasal, ama otoriter bir dönemde, bütüne yönelik mücadelenin eşiğidir
bu. Yoksa çalışma hayatını bilim kurullarına teslim edeceğiz. Benim için
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bu trajik bir şeydir. Çalışma yaşamı bilim kurulllarına teslim edilir mi
olur mu böyle şey?
MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Teşekkür ederiz.
Avrupa Üniversiteler Birliği toplantısındaydım. Onlar da kriz
nedeniyle artık toplanmamaya karar vermişler. Paraları yetmediği için,
Konsey ve Yürütme Kurulunu daha fazla toplamayacaklarmış. Onlar da
böyle bir tasarruf sürecindeler. Fakat dün, Avrupa Üniversiteler Birliği
Başkanı sunum yaparken, son slaytında, yükseköğretim kurumlarının
yapılanması açısından ülkelerdeki özerkliği üzerine bir değerlendirme
yapıyordu. Başkanın kendisi Portekizli olduğu için kendi ülkesinden,
bizim ülkede olduğu için Türkiye örneği ve bir de başarılı İngiltere
örneği vardı son slaytta. Benim ilgimi çeken şey, kurumsal özerklik
açısından, finans politikası, akademi ve kurumu yönetme özerkliği
açısından Türkiye 4 ana unsurda da sıralamanın sonlarında. Fakat
bunlardan daha enteresan, çarpıcı olanı şu: Bu son yansıya bütün salon
birlikte bakarken -kayda geçiyor, ama yapacak bir şey yok- YÖK
Başkanı panelde döndü ve cep telefonunu çıkartıp son slaytın
fotoğrafını çekti. Yani Yüksek Öğretim Kurulunun başındaki bir şahıs,
bugün Türkiye'de yükseköğretim yapısına biçim vermedeki önemli bir
kritik bürokrat karakter, yansıyı benimle beraber belki ilk defa
görüyordu. Bu, beni hayretler içerisinde bıraktı. Aslında sizin
bahsettiğiniz dönüşüm, dönüşüm içerisinde olanların da belki fark
edemediği bir süreç. Bu da zedelenmeyi, yaralanmayı daha da
büyütüyor.
MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Teşekkürler.
Buyurun.
Prof. Dr. Zeki ERDUT
Önce yönteme ilişkin söylediklerim İnciroğlu içindi Pirali kaya
içinmiş. Aynen söylediklerim geçerli. Ne söylermişsem aynı. Sonra
bizim değil diye nesebi sahih bırakmayın sizin. Biz bu yasayı yaparken,
çalışma ve yaşam koşullarını iyileştirmek için yapıyoruz. Amacımız bu;
çalışma ve yaşam koşullarını iyileştirmek. Diğer bir amaç, kapitalist
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düzen içinde sosyal adalet ve sosyal barışı sağlamak. Sermaye sadece
kendi karşısındaki bir güçlenme anlar. O güç işçi sınıfının gücüdür,
sınıfsal bir örgütlenme ve mücadele sürecidir. Eğer yasal ve otoriter bir
düzen altında denetim altına alınmak isteniyorsa, bu mücadele sürecinde
işçi sınıfının yeni mecralardan geçiyor olması gerekir. Nedir o yeni
mecra; finansı izlemesi gerekir işçi sınıfının. Yeni bir güç mecrasıdır
finans. Bu anlamda yapılabilecek çok önemli şeyler var. Bu, toplu
pazarlık masasını genişletecek, hak ettikleri payı mücadele yoluyla
alabilecekleri bir düzenin de varlığını gösteriyor.
Belki gelecekte birileri tarihsel bir araştırma yaparsa, bu
toplantının kayıtlarında hiç değinilmedik bir şeyler varmış desin diye
söyleyeceğim. Uygulanan şiddet, özellikle işçi sınıfına hak istemleri
konusunda uygulanan şiddetin sonu yok. Başkanlar arasında biber gazı organik Şili’den geliyor -tatmayan var mı? Bu yasayı hazırlayan
komisyon acaba bu organik biber gazından hiç tattı mı? Kayıtlara
geçmelidir bu. O güç ilişkisi içinde, biber gazının organik nitelik
taşıdığını söyleyen bir iktidarla karşı karşıya olunduğunu ve ona karşı
mücadele etmek gerektiğini, o güç ilişkisinin bunu özellikle içerdiğini
bilerek mücadele etmek gerekir.
Teşekkür ediyorum.
MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Ben de teşekkür ederim hocam.
Buyurun.
Prof. Dr. SARPER SÜZEK
Birincisi, kendisi bilim adamı olan bir arkadaşımızın bilim
kurullarına bu kadar güvensizlik göstermesi beni üzdü, onu söylemek
zorundayım.
İkincisi, önemli olan husus yasanın bilim kurulları tarafından
yapılması değil; bilim kurullarının ne kadar tarafsız, ne kadar bağımsız,
ne kadar katılımcı bir modele göre oluşturuldukları. Bunu birbirinden
ayırırsak, o zaman zannediyorum doğru çözüme varırız.
Teşekkür ederim.
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MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Ben de teşekkür ediyorum. Ama hocam, Bilim Kurulu özelinde
değil; ama Türkiye, 2000 sonrası Kemal Derviş’le olan dönüşüm
sürecinde bağımsız kurulların yasayla yapılanıp, sonra yasayla yeniden
nasıl bir “bağımsızlığa” dönüştüğü deneyimini de yaşadı. Bu da ilginç
aslında.
Buyurun Berna hocam.
Yard. Doç. Berna Güler MÜFTÜOĞLU
Teşekkür ederim.
Ben, “Hiçbirimiz masum değiliz” diye başlamak istiyorum.
Burada aslında Sayın Öztürk de çok önemli bir şey belirtti; iş kazaları
meselesi çok önemli. Sonuç itibarıyla Serdar hocam da özellikle yasanın
yapımındaki yapıcılar olarak da, “Hatalı olduğumuzu bize söylemeyin”
diyor; ama pratik alanın içerisine baktığımız zaman, taşeronlaşma ve
uzmanlaşma uygulamasıyla birlikte, bugün iş kazalarının en yüksek
oranda yaşandığı yerler olarak karşımıza çıkıyor. Tabii, böyle olduğu
zaman, yasaların neler getirdiği, neler götürdüğü konusunda da
hepimizin burada bütün … ulaşmış olduğumuzu da görüyorum. Aslında
bu sürecin içerisindeki en önemli nokta, sermaye mücadelesinin geldiği
noktayla beraber açıklamamız gerekiyor. Tabii, bunu ifade ederken,
akademia’nın içerisinde iki türlü bir bilim anlayışının; yani biri eleştirel
bilim anlayışı, diğeri ise eleştirel olmayan bir bilim anlayışıyla ortaya
çıkarılmış bilgi üretimlerini görüyoruz. Yani bilgi tek başına tamamen
gerçeği ortaya koyan bir şey değil, bunun tarafları var. 80 sonrasında bu
tarafların, eleştirel olmayanların üretimiyle birlikte yürüdüğünü
görüyoruz. Akademia alanındaki bu tahribat, sonuç itibarıyla bütün
alanların tahribatını da beraberinde getiriyor diye düşünüyorum.
Birçok sektör üzerinde alan araştırması, pratik alana yönelik
olarak alan araştırması yapan biri olarak gördüğüm şu: Sanayiden
hizmete, hizmetten tarıma varıncaya kadar, doğaya kıyım ve insana
kıyımla birlikte açığa çıkan bir yapılanmayla karşı karşıya kaldık. Bu
sürecin içerisinde dünyaya eklemlenme ve onun bir parçası olma
endişesi ve kaygısıyla bir yol arayışına gitmeye çalışan iktidar; ama öbür
tarafta en güçlü tarafını oluşturan mücadele örgütleri ki, bunlar sermaye
örgütleri. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası bize bunu gösteriyor.
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Yani artık bir şekilde hizmet alanını dışarıdan temin edilebiliyor olması,
sermayenin çok özgür alanlar haline gelmesi, buraları kâr alanı olarak
kullanacak olması, sonuç itibarıyla daha fazla kıyımın olacağını
söyleyebiliriz.
Bu sürecin içerisinde sendikaların da masum olmadığını,
akademia’nın da masum olmadığını söylemek mümkün. Hiç kuşku yok
ki, örgütlülüğün gitgide azalmış olması burada önemli. Ama bugün
baktığımızda, artık sendikaların kendi içlerinde, özellikle tabanlarında da
yeniden yapılanma ve yeni örgütlenme modellerinin geliştirilmesi
üzerinde kafa yormaları gerekiyor ki, önemli sendikalarda en azından
mücadeleci sendikal anlayışı benimseyenlerin bu alanlara doğru
kaydığını görüyoruz.
Sendikalar bu konudaki mücadelelerinin yanı sıra, aynı zamanda
yeni toplumsal hareketleri de burada görmek gerekiyor. Yeni toplumsal
hareketler burada basınç ve güç alanları yaratması açısından önemli ve
değerli. Tabii ki, tüm bu koşulların içerisinde sosyal politikanın değişen
yüzünün olması, ardından sistemin bir parçası haline gelmesi ve uzlaşma
arayışlarında kullanılması ki, bugün iktidar partisinin Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı ki, sosyal politikaların son derece küçültülmüş bir
şekilde ifadesi bize bunu da gösteriyor; bir tür muhtacı koruma. Ama
bütün sosyal politika işçi mücadeleleriyle ortaya çıkmış, şekillenmiş ve
daha sonra devlet politikası olarak ortaya çıkmış. Sonuç itibarıyla bir
mücadelenin kanatlarının oluşturulması ve emek mücadelesinin bu
noktalarda yapılması gerekiyor ki, “Bu haklar nasıl ele alınmalı?”
sorusunu sorduğumuzda, evet, bu hakları ele alış biçimi, eleştirel bir
bakış açısından ele alınması ve yarattığı her türlü koşulları açık seçik
ortaya konularak tartışılması gerekir. Sadece tartışmak da yeterli değil.
Hocamız da çok güzel bir şekilde söyledi. Çünkü mücadeleler hem yasa
koyucuları engellemek açısından çok değerli ve anlamlı, hem de emek
politikası açısından önemli. EDAŞ işçilerini görüyoruz. EDAŞ işçileri
200 günün sonunda haklarını kazanıyorlar.
Dolayısıyla bütün bu süreçleri iyi değerlendirmek için, sınıfsal bir
bakış açısıyla ele alarak ve bunun dolayımında hazırlanacak tüm
veçhelerde ortak mücadele kanatlarını oluşturmak ve üretmekten
geçtiğini söylemek istiyorum.
Teşekkür ederim.
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MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Biz de teşekkür ederiz.
Buyurun Metin hocam.
Prof. Dr. Metin KUTAL
Evvela bir sevincimi ifade ederek konuşmama başlamak
istiyorum. Gerçekten bilimsel bir derginin 10. yılını idrak etmek, bütün
fikir hayatı bakımından çok önemli bir olaydır. Dolayısıyla bu başarıya
imzasını atan başta Birleşik Metal-İş Sendikası olmak üzere tüm görevli
arkadaşlara teşekkür ediyorum. Gönül arzu ediyor ki, böyle bir
fedakârlık sadece belirli bir sendikanın omuzlarında kalmasın, bütün
sendikaların da ortaklaşa kuracakları bir platform tarafından, yayın,
eğitim gibi alanlarla sendikalar arasında daha yakın bir işbirliği sağlansın.
İkincisi, bu toplantı benim için fevkalade yararlı bir toplantı
olmuştur. Çünkü gerek bu kanunla ilgili tasarıların hazırlık aşamasında,
gerekse kanun çıktıktan sonraki dönemde yapılan toplantılarda -ki,
bunun bir kısmına konuşmacı olarak katıldım- daima sorunun hukuki
yönü üzerinde duruldu. İlk defa bu toplantıda daha geniş bir
perspektiften meseleye yaklaşıldı. Yasanın ayrıntıları belki başka bir
toplantının konusu. Gerçi Özveri’nin konuşması biraz daha kapsamın
içine doğruydu, ama neticede konu daha başka bir perspektiften ele
alındı. Bundan da şahsen ben çok istifade ettiğimi ve bu toplantının
orijinal bir toplantı olduğunu belirtmek istiyorum.
Üçüncü nokta, yine enteresan bir konu, yasal düzenlemelerin
tartışmaya açıldığı bir toplantı oldu. Bu da pek alışılmış bir husus değil.
Fakat normal sunuşlar bana çok karamsar gibi göründü. Yani
“Bunlardan hiçbir şey elde edilemez. Dolayısıyla meseleye çok geniş bir
hukuk felsefesi ve ekonomik düzen açısından bakalım ve öteki
konularla, hukuki düzenlemelerle boşuna vakit kaybetmeyelim” gibi eğer yanlış anladımsa lütfen mazur görün- bir sonuç ortaya konuldu.
Tabii, buna da kesinlikle katılmıyorum. Elbette iktisadi düzen, paylaşım
politikaları sistemin tünelidir. Yıllar önce bir Fransız iş hukukçunun
“Bundan böyle bize artık medeni hukukçuların çantalarının altında
çalışmaya mecburuz, çünkü sistemin esası ekonomiktir” demesini hiçbir
zaman unutmuyorum. Bütün bunlara rağmen bunların birbirlerini
tamamladığını ve ancak bu sayede ilerlemenin mümkün olabileceğine
inanıyorum.
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Bir başka nokta ILO’nun sorgulanması olmuştur. Elbette bu da
önemli. Biliyorsunuz, bir süre Amerika Birleşik Devletleri ILO’dan
ayrıldı. ILO, mali bakımdan çok sıkıntılı bir dönem yaşadı. Daha sonra
bunun sebebinin İsrail’in kınanmasıyla ilgili olduğunu kabul eden
birtakım bildiriler oldu. Tam o neo-liberal politikaların uygulamaya
konulduğu yıllardı. Amerika yine rica minnet geldi, “Evet, gelirim; ama
ILO da biraz kendine çekidüzen versin, hep emek yanında olmasın.
Bunun yanında bir de uluslararası rekabet var” vesaire dedi. Dolayısıyla
ILO’nun yapısında da birtakım değişiklikler meydana geldi. Ama bütün
bunlara rağmen bazı işveren çevrelerinin, “Canım, ILO’yu fazla
büyütüyorlar. Nedir yani, kanun gerekçesinde zikredilecek kadar önemli
bir kuruluş gibi gösterilmesine filan lüzum yok. ILO standartları hiçbir
ülkede uygulanmıyor, ama ILO sadece Türkiye'yi karşısına alıyor ve
şunu bunu yapıyor” gibi, ILO’yu önemsiz bir kuruluş gibi göstermesi de
fevkalade yanlış.
Gelelim 6356 sayılı Kanuna. Bence bu kanunun en büyük
özelliği, gerekçesine aykırı bir oluşum politikası izlemesi olmuştur. Ki,
eski tasarılardan alındığını biliyorum, yani bu gerekçenin son kanun
hazırlandığı zamanki gerekçe olmadığını biliyorum; ama gerekçe başka
şey söylüyor, içerik başka bir yöntemle buluşturuluyor. Burada
tarafların, yani işçi ve işveren kanatlarının diyelim, ortak buluşmalarını
esas alan bir konsensüs üzerine bu yasa yapılmış gibi görünüyor. Bu ne
demektir; belirli taraflara bazı tavizler vermek, öbür taraflara da bazı
tavizler vermek.
Tabii, yasanın ayrıntılarına girmeme konusunda ben de özellikle
dikkat ediyorum. 25. Madde, TİSK ve dışındaki işveren kuruluşlarının
etkisiyle yasaya son dakikada girmiş olan, onları tatmin etme amacını
güden ve Meclis tutanaklarından öğrendiğimize göre Çalışma Bakanının
da bunu açıkça beyan ettiği bir husus.
Bir ara ben de böyle bir tasarıda çalışmıştım. Sadece Afrika
ülkelerinden birisinde böyle bir grev yasağı olduğu ifade edilmişti.
Sonradan gelen bilgiler de, o ülkede bu yasağın kaldırıldığı yönündeydi.
Yani Türkiye tek örnek konumuna geliyor bu durumda. Fakat buna
rağmen hiçbir iktidar ve hiçbir bilim kurulu bu konudaki görüşünü
yasaya yansıtamıyor. Sonuç çıkıyor, bakıyoruz ki, tasarıda yok, kanunda
var. Bunları vermek suretiyle işveren kanadı tatmin edilmeye çalışılıyor.
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Gelelim madalyonun öbür yüzüne. Sendikaları da tatmin edici
birtakım gelişmeler var. Elbette bunları da ortaya koymak lazım.
Bakıyorsunuz, rahmetle andığımız, işçi kanadından gelen bir çalışma
bakanı döneminde genel kurul periyot süreci 4 yıla çıkarıldı. “En çok 4
yıldır” diyor. Açın sendika tüzüklerini, hepsi 4 yıl olarak belirlenmiştir.
Kalksın, bir kahraman da 2 yılda bir genel kurul yapsın. Hayır, 4 yıl. Bu
hiçbir zaman tartışılmaz sendikal çevrelerde.
Geliyoruz, üyelik aidatının kaynakta kesilmesi. Toker bey çok iyi
bilir, benim en çok anlatamadığım nokta burası. Rahmetli hocam derdi
ki, “Check off kaldırılmadıkça Türkiye'de sendikacılık gerçek kimliğine
kavuşamaz.” Mutlaka bu check off denilen binanın sökülüp atılması
lazımdır. Toker beyle ben hocaya karşı çıkardık. Bırakın şunu, ayakları
üzerinde dursun. Ne kadar zaman geçti; 50 yıl. Artık sendikacılık kendi
ayakları üzerinde durmayı öğrensin.
Sık sık zikredilir, Fransa'da 1957 yılında çıkan kanunun check
off’u yasaklamasının sebebi, o sırada sosyalist bir iktidarın ülkenin
başında olmasıydı. Bu maddenin yasaya girmesini isteyen de özellikle
Sosyalist Parti olmuştur, sendikalardan teklif gelmiştir. Çünkü sendika,
üyelerinin içinden olduğunun iktidar tarafından bilinmesini, işveren
tarafından bilinmesini istemiyor. Kim bizim üyemizdir, üyemiz ne
kadardır, bunu sadece biz biliriz. Bu da işçi kanadına verilmiş olan bir
tavizdir. Tabii, eskiden de vardı; devam ettirmek suretiyle bu taviz
devam etmiştir.
Bakıyoruz, yine bu seferki kanunda görülüyor, “Ekonomik ve
Sosyal Konseye üye olan konfederasyonlar, üye sendikalar şu şu geçici
maddelere göre yüzde 1 çoğunluğa sahip olmak suretiyle…” deniliyor.
Bir sendika illa bu 3 konfederasyona üye olmak mecburiyetinde mi? Üye
olmayanlar ne olacak? “Biz sizi koruyalım, yeter ki siz sesinizi
çıkartmayın” denilmek suretiyle bu tavizler verilmeye devam etmiştir.
Bunun gibi, bence yine toplu pazarlık sisteminin kanayan birçok
yarası var. Bunlardan birisi kapsam dışı personeldir. Sendikacılar toplu
pazarlık masasında bol keseden, “Haydi, size şu kadar daha kapsam dışı
personel listesini uzatalım, buna mukabil siz de bize şu kadar ücret
zammı verin” demek suretiyle onları feda etmektedirler. Büyük bir kısmı
buna evet demektedir, onu da söyleyeyim; yani bunun günahı sadece
sendikacılarda değildir. Ama buna rağmen bu yasada buna dair en ufak
bir adım atılmamıştır. Örnekleri çoğaltmak mümkün.
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Demek ki bu, “Sen bana dokunma. Sana sus payı, sana da sus
payı. Ama netice itibarıyla bunun adı konsensüs. Uzlaşmaz taraflarla
uzlaşmak suretiyle bu yasayı çıkarttık” demek. Gerçekten rahatsız
edicidir bu.
Yasanın ayrıntılarına girmeyeceğim dedim. Bir tek madde
üzerinde duracağım, o da çerçeve sözleşme. Taslakta da vardı. Taslak
çıkmadan bir yıl kadar önce İstanbul Üniversitesinde yapılan bir
toplantıda, “Bunun dünyada örneği yoktur” dedim. Dikkat ederseniz,
çerçeve sözleşmesi diyor. Arada bir nüans farkı var; çerçeve sözleşme.
Biraz evvel Çalışma Genel Müdür Yardımcısı arkadaş, bunu Türkiye'de
çok düzeyli toplu pazarlığa örnek gösterdi. Bunu söylerken de, ILO’nun
Türkiye'ye yönelttiği eleştirileri önleme amacını taşıdığını tahmin
ediyorum. Fakat kimse kimseyi kandırmaya kalkmasın. Çerçeve
sözleşme Türk yasasında yer aldığından dolayı, önümüzdeki haziran
ayında toplanacak olan konferansta ILO yetkili organları, “Ne iyi,
Türkiye çok düzeyli toplu pazarlığa geçmiş” desinler zannediliyorsa,
kimse bunu yutmaz. Hiçbir işe yaramayacağını şimdiden ifade
ediyorum. İnşallah yanılırım. Aslında burada işçi sendikaları için çok
önemli bir tuzak var. Daha tasarı halindeyken, 1,5 yıl önce İşveren
Sendikaları Konfederasyonu Başkanıyla İstanbul Üniversitesinde
görüştüğüm zaman, “Hocam; bunu biz istemedik, Türk-İş bunu getirdi,
Türk-İş bu sözleşmenin yasaya girmesini arzu ediyor. Mademki
istiyorlar, biz de olsun dedik” dedi. Avrupa ülkelerindeki
konfederasyonlar arasında yapılan çerçeve sözleşmelerle bunun hiçbir
ilgisi yok. Bu bir aldatmacadır. Bu çerçeve sözleşmelerin işveren kanadı
tarafından kötüye kullanılma ihtimali fevkalade fazladır. Zaten eskiden
birçok işyerinde, sendikada toplu pazarlık varken, bugün yok. Ne
olacak; yetkisiz olan o sendikalarla bunlar çerçeve sözleşme adı altında
sözleşmeler yapacaklar. Dolayısıyla sarı sendikacılığı teşvik etmek
bakımından fevkalade tehlikeli bir tuzak gibi görünmektedir bana.
İnşallah yanılırım.
Sözü çok uzatmak istemiyorum. Hocalar konuşunca biraz fazla
konuşurlar. Tabii, biraz da yaralı olduğumuz için çok konuşuyoruz.
Ne yapılması lazım? Bence burada iki nokta üzerinde durmakta
fayda var. Bir, sendikalar arasında mutlaka güç birliği yapmak lazım.
Birisi zaten onun paralelinde olan bir konfederasyon niteliği taşırsa, bu
güç birliğinden hayır çıkmaz.
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İkincisi, sendikaların sistemin temeline ulaşması, suyun başına
geçebilmesi için tek yol vardır; o da sendikaların siyasetle uğraşması.
Başka çaresi yok. Biz bütün meslek hayatımızı bu konunun tartışmasıyla
yaşadık. Ta 60’lı yıllardan itibaren, Halil Tunçların zamanında birtakım
girişimler oldu vesaire; ama her seferinde, “Efendim, ne yapalım, bizim
kitlemiz daha çok tutucu. Onlara belirli bir programı empoze etmeye
kalktığımız zaman, işçi sendikası bundan büyük zarar görüyor” filan gibi
mazeretlere sığınmasınlar artık. Bir arkadaşımız sabah belirtti, şimdi
ismini hatırlayamıyorum. “80 öncesi dönemde sendikaların çok yoğun
bir eğitim faaliyeti vardı” dedi. Ben hatırlıyorum, Seyfi Demirsoy
gözaltına alındığı zaman, Ecevit Başbakandı. İlk yaptığı şey -o zaman
Yakındoğu Ortadoğu Çalışma Enstitüsü İstanbul'daydı- bütün Çalışma
Bakanlığı mensuplarını orada toplamak ve bu arada zabıtayı, toplum
polislerini filan oraya çağırmak suretiyle, “Yeni anayasada sendikalar,
toplanma özgürlüğü filan, bunlar haktır. Sakın bunlara bundan sonra
böyle muamele etmeyin” diye eğitim vermeye çalıştı kendisine bağlı olan
Yakın ve Ortadoğu Çalışma Enstitüsü çerçevesinde. Yani sistemi
eğitimle çözmekten, onu sürekli olarak yayınlarda desteklemekten başka
çare yok.
Burada Türk sendikacılığın çok büyük bir şansı vardır. Türk
sendikacılığını Türk akademisyenleri ta 1947’den itibaren desteklemiştir.
Toprağı bol olsun, bunun en başında gelen kişi Orhan Tuna idi. 1947’de
Sosyal Siyaset Konferanslarını kurmuştu ve çalışma bakanlarının Meclis
kürsüsünde kendisine, “Bunlar ilkokul diploması olmayan birtakım
işçileri üniversite kürsülerinde konuşturuyorlar, bunlar komünisttir”
denilmesine kadar birtakım itirazların yapılmasına neden olmuştur.
Bütün bunları akademisyenler sineye çekmişlerdir. Dünyanın hiçbir
yerinde üniversite, Türkiye'deki kadar sendikaların hizmetinde
olmamıştır, olmaz. Üniversiteler daha çok mevcut düzenin
destekleyicileridir, ama Türkiye için bu bir avantajdır.
Teşekkür ederim. (Alkışlar)
MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Teşekkür ederiz.
Buyurun.
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Yrd. Doç. Dr. Atilla ÖZSEVER
Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Öncelikle öğleden sonra geldiğim için özür dilerim. Sabahleyin
bir işim vardı.
Burada esas itibarıyla Sendikalar Kanunu ele alındı; ama
hocalarımız da dikkat çektiler, Nergis hanım dikkat çekti, Meryem
hanım dikkat çekti; gerçekten meselenin hukuk boyunun ötesinde, nasıl
sendikal politika yapılmalı, onun üzerinde durmak lazım. Bu arada, işçi
sınıfını nasıl harekete geçirmeli? Son olaylara baktığımız zaman, işçi
sınıfı nasıl harekete geçiyor? En son Şişe Cam örneği. Ne zaman özlük
hakları sona erdi, işsizlikle karşı karşıya kaldılar, o zaman işçi sınıfı
eyleme geçiyor. Onun öncesinde Tekel direnişi; yine özlük haklarıyla
ilgili olarak işçi sınıfı harekete geçiyor. Yine birazcık geriye gittiğimiz
zaman, 89 bahar eylemlerine baktığımız zaman, 12 Eylülden sonra artık
ücretler dibe vurmuştu, işçi sınıfı onun için ayağa kalktı. Mahalli
düzeyde birtakım çabaları var, ama genel olarak işçi sınıfına baktığımız
zaman, bu işçi sınıfı hangi saiklerle harekete geçiyor; daha çok
ekonomik saiklerle, bıçak kemiğe dayandığı zaman harekete geçiyor.
Peki, bu işçi sınıfını nasıl harekete geçireceğiz?
15-16 Hazirana bakıyoruz, 15-16 Haziran biraz farklı. 15-16
Haziranda ekonomik nedenlerle değil, ilk kez işçi sınıfı sendikal
özgürlüğün, örgütlenme özgürlüğünün kısıtlanması vesilesiyle harekete
geçmişti. Biliyorsunuz, o zaman yüzde 33’lük bir baraj gelmişti. O
zaman, esas itibarıyla DİSK’i tasfiye etmek söz konusuydu. Fakat 15-16
Haziran eylemlerine baktığımız zaman, DİSK’ten çok Türk-İş üyeleri
eyleme katıldılar. İşçi sınıfının böyle bir olgusu var. Bu koşullar
çerçevesinde, işçileri sendikada hem örgütlenme anlamında, hem de
siyaset anlamında nasıl harekete geçirecekler?
Sayın Başkan burada, Petrol-İş’in Başkanı. Türkiye'de farklı bir
örgütlenme anlayışını ortaya koymaya çalıştılar. Sanıyorum programda
sendikacılar konuşacak daha sonra. Sendikalı olmak nedir, ne değildir,
nasıl bir örgütlenme anlayışını ortaya koymak gerekir? Dolayısıyla
önümüzdeki dönemde, “İşçi sınıfını nasıl harekete geçirmeliyiz?” sorusu
üzende durmak lazım. Çünkü bir taraftan bakıyorsunuz, mevcut
sendikal yapıların yanı sıra, Umut-Sen diye yeni bir sendika kuruluyor
mesela. Umut-Sen, çeşitli kesimleri, hatta işsizleri, taşeron işçilerini
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örgütleyen bir anlayıştır. Neden böyle sendikalar kuruluyor? Taşeron
işçileriyle ilgili dernekler var, inşaat işçileriyle ilgili dernekler var. Acaba
mevcut sendikal yapılar bu sendikal mücadeleyi karşılayamıyor da, öyle
bir dernekleşme mi söz konusu? Sanıyorum bunlar üzerinde de durmak
gerekiyor. Özellikle sendikacı dostlarımızdan herhalde buna ilişkin
görüşlerini dinleyeceğiz.
Tabii, Türkiye'deki mücadeleye baktığımız zaman, Batı’da farklı
olduğunu görüyoruz. Batı ülkelerinde işçi sınıfı bir mücadele veriyor,
arkasından mevzuat geliyor. Bizde ise, önce bir mevzuat, arkasından
mücadele ve örgütlenme söz konusu. Kutal hocam da ifade ettiler;
sendika-siyaset ilişkisini nasıl yeni baştan kurmalı? Nergis hoca ifade
etti; Emek Platformu nasıl oluşturulmalı? Emek Platformu başlangıçta
yukarıdan aşağı oluşturuldu; yani konfederasyonlar oturdular, bir Emek
Platformu kurdular. Acaba şimdi yeni bir anlayışla nasıl bir Emek
Platformu kurmak lazım? Sanıyorum bu sorulara cevap verilirse daha
yararlı olura diye düşünüyorum.
Teşekkür ediyorum.
MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Teşekkür ederiz.
Buyurun.
Prof. Dr. Ufuk AYDIN
Merhaba. Sevgili Murat’a, Çalışma ve Toplum Dergisine, Birleşik
Metal-İş Sendikasına, beni de davet ettiği için çok teşekkür ediyorum.
Murat telefonla beni bu toplantıya çağırdığında, “Nasıl bir toplantı, ne
konuşulacak?” dedim, “Yasayla ilgili her şey konuşulacak” dedi. Yasanın
hazırlanmasındaki dinamikler ve bundan sonra yapılacaklar konuşuldu;
ama sanki yasa konuşulmadı ya da bence yeterince konuşulmadı. Hatta
şöyle ilginç bir şey oldu: Bu toplantıyı Twitter’da arkadaşlarıma
duyururken, yine burada birlikte olduğumuz bir arkadaşımızdan, “Nasıl
bir format, hepimiz konuşacak mıyız?” diye bir twit geldi. Ben de dedim
ki, “40 tane akademisyen var; üç-beş dakika konuşuruz, ama daha fazla
olmaz.”
Kafamda şöyle bir şey tasarladım aslında: Bir durum tespiti
yapmak fikrindeyim. Yani ne yapılır, ne yapılabilir, o konuda bir şey
söylemem güç; ama bir hakka yönelik durum tespiti yapmayı
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düşünüyorum. Grev hakkına bakış açısından, Türkiye'nin son birkaç
yılda çok ilginç bir seyir izlediğini düşünüyorum. 2010 referandumuyla
başlıyor aslında süreç ve sürekli olarak dile getirilen bir şey var; evrensel
normlar, ILO normları, ileri demokrasi. 2010 referandumunda bence
grev hakkına çok ciddi bir müdahale olan grev ertelemesiyle ilgili
herhangi bir düzenleme yapılmadı. Yani 12 Eylül yasası, o düzenleme
korunuyor, anayasada da korunuyor.
Grev ertelemesi farklı bir isimle gündeme geliyor, geciktirme
ifadesi kullanılıyor. Amerika'dan alınan bir uygulama bu. 275 sayılı
Kanun döneminde Amerika örneğine benzer bir uygulama var. Yani ne
var; erteleme dönemi sonunda eğer anlaşma sağlanamazsa, tekrar greve
dönülebiliyor. 12 Eylül yasası, yani 2822 sayılı Yasa, bu grev hakkına
müdahale uygulamasını ciddi biçimde geriye götürüyor ve adı erteleme
olmasına rağmen grev hakkı yasaklanıyor. Fakat yine de şöyle bir şey var
ki: Kanun metninde Danıştay, yani yargı yolu da ifade ediliyor. 6356
sayılı Yasa ise daha da geriye gidiyor. Anayasanın 125. Maddesi,
“İdarenin her türlü eylem ve işlemi yargı denetimine tabidir” diyerek,
grev ertelemesi kararlarını yargı denetimi dışına çıkarmaktan alıkoyuyor
belki siyasi iktidarları; ama kanun metinde bu bile yer almıyor, yani
yargısal denetim 6356’ya konulmuyor. Bu, bakış açısını yansıtan ciddi
bir eksikliktir diye düşünüyorum.
Belki daha vahimi şu: 2822 sayılı Kanunda, erteleme dönemi
sonunda anlaşma olmazsa, bakan, Yüksek Hakem Kuruluna götürüyor
bu uyuşmazlığı. Oysa şimdi, işçi sendikasına “Sen götüreceksin Yüksek
Hakem Kuruluna. Yoksa yetkin düşer” diye bir aba altından sopa
gösterme var. Bir bütün olarak düşünüldüğünde, zannediyorum, grev
hakkının olmasa da olur bir hak gibi görüldüğünü gösteriyor bu. 2012
başlarında mesela havacılık sektöründe bir grev bile yok, basit bir eylem
var; hemen grev hakkı yasaklanıyor, grev yasağı kaldırılıyor havacılıkta.
Fakat yine tuhaf bir şey, Sermaye Piyasası Kanunu çıkarılıyor 2012’nin
sonlarında, Sendikalar Kanununda olmayan yasak Sermaye Piyasası
Kanunuyla getiriliyor. Yani iktidarın grev hakkına dönük bakışı son
derece olumsuz.
Kanunun geneliyle ilgili olarak da birkaç cümle söyleyeyim.
Kanunun adı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve bu adı
taşıyan bir kanunun sendikal faaliyeti koruması, sendikal faaliyeti teşvik
etmesi gerekir; ama öyle bir şey göremiyoruz. Yani sendikalaşma, iş
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kazalarının, kayıt dışının, taşeronlaşmanın, birçok sosyopolitik sorunun
belki çözümü olabilecekken, bu tercih edilmiyor. “Şurada örgütlemeyin,
burada olmaz, burada örgütlenmeyin. İşyerinde işçi sayısı azsa, orada
örgütlenirseniz, size güvence yok” gibi ifadeler, düzenlemelerle, sanki
sendikal faaliyeti pek desteklemiyor. Bu yönüyle eksik olduğunu ve
beklentilerin çok gerisinde kaldığını, dağın fare doğurduğunu
düşünüyorum.
Teşekkür ederim.
MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Biz teşekkür ederiz.
İsterseniz şöyle yapalım: Bir 10 dakika ara verelim, daha sonra
sayın milletvekilleri ve sendika başkanlarımızla devam edelim.
Bilmiyorum, başka söz almak isteyen varsa, onlara da söz verelim.
Kayhan ÖZER (Emekli İş Müfettişi)
Sayın Başkan; ben milletvekili değilim, sendikacı da değilim, ama
ara vermeden önce küçük bir gözlemimi aktarmak istiyorum, mümkün
mü?
MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Tabii, buyurun.
Kayhan ÖZER (Emekli İş Müfettişi)
Benim aslında teorik olarak bu toplantıya bir faydam olmaz. Hani
bir işyerine eleman arıyorlarmış; üç yabancı dil bilen, iki üniversite
bitirmiş, doktora seviyesinde eğitim gören falan. Birisi gelmiş. “Kaç dil
biliyorsun?” demişler, “Ben yabancı dil bilmem” demiş. “Kaç üniversite
bitirdin?” demişler, “İlkokul mezunuyum” demiş. “Peki, niye geldin
kardeşim?” demişler, “Benden size bir fayda yok, onu söylemeye
geldim” demiş. (Gülüşmeler)
Hani benim de o açıdan bu toplantıya bir faydam olmaz; ama 40
yıllık bir uygulamacı olarak size bir-iki gözlemimi aktarmak istiyorum.
Efendim, biliyorsunuz, biz, 1980 öncesinde bölge çalışma
müdürlüğünde iş müfettişleri olarak yetki tespiti yapardık. Yetkiyi bölge
çalışma müdürü imzalardı, verirdik, uygulanırdı. 1980’den sonra o kalktı.
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Ama o 1980 öncesi dönemde şunu fark ettim ki, sendikaların bizden
istediği sürekli bir devlet koruması, sürekli bir devlet desteğiydi.
Yetkinin verilmesini isterken bazen kendine vehmettiği birtakım
özelliklerle de çelişiyorlardı. Mesela, bir tarihte, “Bu yetkiyi mutlaka
bizim sendikamıza vermelisin, çünkü biz devrimciyiz” diyen bir
arkadaşımız gelmişti. Bir başkası da başka bir gerekçeyle gelmişti. Bu
devlet korumacılığı arzusu, devletten bu desteği isteme zannediyorum
sendikalarda uzun yıllar devam edip durdu. Asıl nedenlerden biri budur.
Ama sadece sendikalarda değil, toplumun bütün kesimlerinde bir devlet
desteği isteği vardı, hepimizin böyle bir talebi vardı.
Bir de hep şunu gözlemliyorum bu toplantılarda, yıllardır da
katılıyorum: Sendikal konularla ilgili toplantılarda çok akademisyen, ama
çok az sendikacı oluyor. Gerekçeleri de olabilir tabii. Belki Murat’ın da
kabahatidir, iyi örgütleyememiştir bu işi. Ama bu da çok önemli. Yani
sendikacıların da kendi konularına biraz daha sahip çıkmaları gerekir
diye düşünüyorum.
MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Teşekkürler.
Bir kısacık ara verelim isterseniz, daha sonra devam ederiz.
Doç. Dr. Recep KAPAR
Ara vermeden küçük bir şey belirtmek istiyorum Sayın Başkan.
MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Peki, buyurun.
Doç. Dr. Recep KAPAR
Çalışma ve Toplum dergisi için konuşacağım, Ahmet hocanın
teşekkürü için. Çok sağ olsunlar.
Aslında üniversitelerden ya da bilim kurullarından söz edildiği
zaman, şöyle bir durum var: Çalışma ve Toplum gibi bir dergiyi
üniversitelerde çıkarabilmek, akademilerde çıkarabilmek artık çok fazla
olanaklı değil. Üniversitelerde çıkan, akademik alanda çıkan dergiler
olabildiğince sıradan, belli bir periyodu olmayan, hatta kalitesi olmayan,
çok ciddi hakem, editoryal sorunları olan bir yapıya doğru gidiyor ve
üniversitelerde çıkan dergilerin niteliğinde, yayınların niteliğinde çok
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ciddi sorunlar var. O yüzden, editoryal ve yayın bağımsızlığına saygı
gösterip, destekleyen Birleşik Metal-İş Sendikası üyelerine teşekkür
etmek gerekir. Ama bunun üniversitelerde çok sayıda öğretim üyesinin
böyle bir dergiyi üniversitelerde çıkaramayıp, dışarıda bir kolektif
çabayla çıkarmalarının da ayrı bir ders olduğunu, belki üniversitenin bir
sorunu olduğunu, biz bilim insanlarının bir sorunu olduğunu da görmek
gerekiyor. O yüzden, Çalışma ve Toplum’a yaptığım katkıları bireysel
olarak kamu görevi ve bilim insanı sorumluluğunun bir parçası olarak
görüyorum.
MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Peki, küçük bir ara verelim, aradan sonra devam ederiz.
En son Mecliste grubu bulunan partiler adına, Çalışma Bakanının
çağrısıyla bir toplantı yapıldı; taşeron çalışmasıyla ilgili bu toplantıya ben
de katıldım. Orada da, “Kamu çalışanları hakkında yasa çıkarttık,
Sendikalar Yasası çıkarttık, iş sağlığı ve güvenliği yasaları çıkarttık ve
çalışmalarımız devam edecek. Biz, halkımıza hizmet etmeye devam
ediyoruz” gibi sözler söylendi. Bir taraftan da, bu Sendikalar Yasasının
çıkartıldığı dönemde, “tarafları uzlaştırmak, çıkarlarını gözetmek, burada
tarafsız davranmak” gibi sözleri çokça duyduk. Ama biliyoruz ki saldırı
çok yönlü, çok büyük, uluslararası boyutu var. Mesela, sendikaların
talebiyle bu yasanın adı Sendikalar Yasası diye çıktı. İlk başta Meclise
geliş biçimi toplu iş ilişkileriydi. Toplu iş ilişkileri, esnek çalışma, ulusal
istihdam stratejileri, uzaktan çalışma modelleri, güvenceli istihdam ve
benzeri kullanılan birçok kavram aslında niyetleri gizlemeye dönük;
sanki herkesin çıkarını, çalışan nüfusun çıkarını gözetiyor gibi bir
izlenim yaratılmak isteniyor. Ama durum bu değil. Taşeron Yasasında
da, yani bu “Hazirana kadar yetiştireceğiz” dedikleri yasada da yapılmak
istenen bu.
Orada bir tartışma yaşadık. Yanı başımızda TİSK adına katılan
Kutadgubilik, ben, “vahşi kapitalizm” deyince adeta hop oturdu hop
kalktı; “Böyle konuşulacaksa burada bir araya gelmeyelim” gibi
ifadelerde bulundu. Aslında yaklaşım bu. Birkaç kişi de 24 Ocak
kararlarını bir kez daha hatırlattı. O süreç devam ediyor, yani bugün
neoliberalizmin yüzü son derece saldırgan bir şekilde devam ediyor.
Bütün bu çıkan yasaların karakterine bakıldığında; yani sadece
Sendikalar Yasası, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası gibi doğrudan işçi
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sınıfımızı, emekçileri ilgilendiren yasalar değil, çıkan bütün yasaların
karakterine bakıldığında bunu görüyoruz. Kamu İhale Yasasındaki
sayısız değişiklikler, afetle mücadele adı altında çıkarılan talan yasaları,
birçok düzenlemeler, hepsine baktığımızda, işçi sınıfının karşısında,
sermayenin bütün istekleri doğrultusunda bir sürecin devam ettiğini
görüyoruz. Bu fütursuzluk, biliyorsunuz, korsan taksiyi konuşurken,
Hava-İş’in grev yasağını getirdi. Tarihte görülmemiş bir şey. Böylesine
toplusözleşme sürecine müdahale eden bir hükümet ve Meclis iradesi
söz konusu. Bu böyle devam edecek. Bunu görmemiz gerekiyor ve
buna dönük de hazırlık yapmak gerekiyor.
Hocalarımız güzel önerilerde bulundular, özellikle Kutal hoca.
Akademinin desteği hakikaten işçi sınıfımız için bir şanstır, bunu
değerlendirmek gerekiyor. Hem eğitim alanında, hem mücadele alanında
sınıfın emek örgütlerini birleştirmek son derece önemli.
Çünkü içinde bulunduğumuz dönemde, hem konjonktürel, hem
de ülkemiz içindeki sorunlara baktığımızda, savaşçı bir hükümetle karşı
karşıyayız. Hem kendi halkıyla, emekçi sınıflarıyla savaşan, hem de
dünyadaki büyük güçlerin istekleri doğrultusunda bölgesel savaşlara
hazırlanan bir iktidar söz konusu. “Özal’ın devamcısıyız” falan diyor;
ama Özal’ı falan da çok gerilerde bırakmış bir iktidar var burada.
Dolayısıyla, bu despotizmi dilde, yasada, pratik hayatta, fiili hayatta, her
yerde karşımızda görüyoruz. Böylesi bir süreç devam edecek.
Bu Ulusal İstihdam Stratejisi denilen şey, kıdem tazminatı…
Bakan, bir öyle, bir böyle konuşuyor. Bir taraftan “Yok” falan diyor;
ama diğer taraftan da, yemek yerken de hatırlatıyor sermayenin
temsilcisi, “Bu kıdem tazminatı bizim meselemizdir” diyor.
Biliyorsunuz, OECD yüksek buluyor bizim şeyleri. Kamu personel
rejimi değişecek ve birçok böyle benzer hazırlıklar var.
Dikkat edin, onlar ne yaptığını, ne yapacağını biliyor da, bizim
işçi sınıfında, biraz önce bir değerli hocamız da söyledi, hep böyle
kayıplarımız üzerinden ve örgütlenme kapasitesinin giderek
zayıflamasından söz ediliyor. Bunlar karşısında sendikal hareketimiz her
daim hazırlıklı değil. Biliyorsunuz, özelleştirmeler 20 yıl önce
başladığında, özelleştirmelerin iyi bir şey olabileceğini düşünen bir
sendikal geçmişimiz var. Ama şimdi o aymazlık içinde değiliz, Allah’a
şükür. Yani sendikalarımız şimdi öyle bir aymazlık içerisinde değiller;
ama başka türden problemleri var, başka türden zafiyetleri var. Bunları
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görmek ve bunları aşmak için çaba harcamamız gerekiyor. Çabalar da
var aslında; Sendikal Güç Birliği Platformu bu açıdan önemli bir adım.
Sendikalar Yasası çıkarken, sendikal hareketimizin, emek
hareketimizin buna yanıt verme konusunda yeterli bir çaba içerisinde
olmadığını gördük. Naçizane, benim gözlemlediğim şey; daha çok
Meclis önünde basın açıklamaları, bu süreci izleyen, müdahale etmeye
çalışan, bakanlıklarla vesaire görüşmeler yapan bir yaklaşım. Ne oldu
sonuç itibarıyla; bir uzlaşma sağlandı. TÜRK-İŞ adına hareket eden, bu
sürece katılanlar tavizler verdiler ve o tavizler sonunda hiç olmadık bir
şekilde bir madde değişikliğiyle Meclis Genel Kurulunda karşımıza çıktı.
Tarafları uzlaştırmak diye, aslında işçi sınıfı çok açık bir şekilde satıldı.
Aslında sendikalar gömüldü, bu yasayla bir kez daha sendikalar toprağa
gömüldü. Ama işçi hareketi bundan da çıkmasını bilecektir diye
düşünüyorum.
Birleşik Metal-İş Sendikası’nın da içinde bulunduğu bir sıcak
mücadele de var; grevli, direnişli, sendikalaşma hareketi içerisinde olan
şey. Biraz buradan, yani birbirine sarılarak, birbirine tutunarak bu işin
içerisinden çıkılacak. Tabii, işçi sınıfımızın örgütsüz kesimlerini de bu
şeyde uyarmak gerekiyor; yani bu yasa ne getiriyor, ne götürüyor, bu
konuda aydınlatmak gerekiyor. Noter şartıydı, benzer şeylerdi, çok uzun
uzun ayrıntıya girmeye gerek yok; ama ben, sendikalarımızın daha
önümüzdeki işlere dönük hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum.
Mesela, hiç eksik olmayan iş cinayetleri. Yılbaşından itibaren İş Sağlığı
ve Güvenliği Yasası çıktı, uygulama başladı, ama cinayetler bitmedi.
Yarın Zonguldak’ta madenciler bir şey yapıyorlar; hem iş cinayetlerine,
hem taşeron çalışmaya karşı. Taşeron ciddi bir tehdit. Girmediği yer
yok; kamu işletmelerinde, özelde, üniversitesinde, belediyesinde, her
alanda tüm süreci bununla yürütecekler. Çünkü güvenceli çalışma
istenilmiyor, istedikleri gibi bir işçi profili çizmek istiyorlar.
Dolayısıyla, bunlar karşısında ciddi bir duruş ve mücadele
sergilemek gerekiyor. Mücadeleci bir geleneğimiz var, işçi sınıfı
hareketinin bugünlere kadar taşıdığı bir şey var. Akademisyenlerimizin
de desteğiyle, bizlerin bu konuda girişimlerinin Meclisten olabildiğince
geliştirilmesiyle… Sendika kökenli milletvekili arkadaşlarımızla birlikte.
Bunları konuşuyoruz tabii ki, orada da dile getiriyoruz. Ama bu süreç
bitmiş bir süreç değil. Bildiğimiz tek şey var ki, daha fazlasını işçilerden
isteyecekler; işçileri, sendikaları daha aza razı etme, daha yoğun bir emek
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sömürüsü, daha az hak, daha çok hak gaspı. Bunları bilirsek, buna göre
de kendi cephemizi hazırlıklı hale getirmek gerekiyor.
Benim bu açıdan şimdilik paylaşmak istediğim sadece bunlar. Biz
de yararlanacağız. Daha sıkı bir işbirliği içerisinde olmamız gerektiğini
düşünüyorum. En azından Mecliste sınıfın haklarını ve mücadelesini
temsil etmek adına. Tüm katkı sunanlara da teşekkür ediyorum.
MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Teşekkürler.
Buyurun.
İzzet ÇETİN (CHP Ankara Milletvekili)
Değerli arkadaşlar; ben, öncelikle Çalışma ve Toplum dergisine
teşekkür ediyorum. Çünkü 2004’te yayına başladığından bugüne kadar
herhalde en çok yararlanan kişilerden biri benim.
Birleşik Metal-İş Sendikamıza da teşekkür borçluyuz. Belki biraz
ironik bir şey söyleyeceğim. 12-13 yıldan bu yana sendikal alanı ve
siyaseti, Türkiye'yi izliyorum, gözlüyorum, hep şunu gördüm: İşverenler
yurtdışı seyahatlerinde, yurtiçi organizasyonlarında Parlamentodaki
temsilcilerini çağırıyorlar; belediye başkanları, yurtdışı, yurtiçi
toplantılarında,
organizasyonlarında
hep
sermaye
yanlısı
milletvekillerini, işadamlarını toplarlar; Hükümet hep onlarla gider
yurtdışı, yurtiçi toplantılarına. Benim onlardan hiçbir beklentim yok.
Beklentim sadece sendikaların eğitim seminerleri, kongreleri, bu tür
organizasyonları. Bu, son yıllarda aldığım ilk davet olduğu için, Birleşik
Metal-İş’e özel olarak teşekkür ediyorum. Tabii, Murat Özveri’ye de. Bu
tür organizasyonlarda en azından akademisyenlerle buluşmayı, fikir
alışverişinde bulunmayı özlüyorum, başka ortam yakalayamıyoruz.
Tabii, sendikalarımızın içinde bulunduğu durum açısından da
bakıldığında, son zamanlarda, bırakınız böyle organizasyonlara
çağırmayı, muhalefet milletvekilleriyle yan yana olmaktan bile korkar bir
noktaya geldiklerinin altını çizmek istiyorum, bir eski sendikacı olarak.
Değerli arkadaşlar; bugün gerçekten bu çok yararlı toplantıda
bulunmaktan son derece mutlu oldum. Birtakım düşüncelerim daha da
gelişti, daha da ufkumun açıldığını düşünüyorum. Yayın Kurulunda
görev yapan hocalarımın burada konuşmaları sırasında, işin doğrusu,
2000’li yıllara kadar geriye gittim.
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AKP iktidarından önce, İş Güvencesi Yasası 2000 yılının
Ağustosunda çıkartıldığı zaman, yürürlük tarihi 01.01.2003’e
bırakılmıştı. Gerekçesi de şuydu: O zamana kadar 2821 ve 2822 sayılı
yasalar da değiştirilecek ve bunlar eşzamanlı olarak yürürlüğe girecekti.
Tabii, AKP iktidar olur olmaz, ilk işi, İş Güvencesi Yasasının
yürürlülüğünü mart ayı sonuna kadar ötelemek oldu ve o arada da 1475
sayılı Yasa yerine, değiştirdiği 4857 sayılı Yasayı, yani Çalışma Yasasını,
İş Kanununu gündeme getirdi. Orada, hiç unutmuyorum, Murat
Özveri’nin, pek çok akademisyenin ve hukukçu arkadaşlarımızın büyük
katkılarını gördüm. Grup olarak davet ettik, çalıştık birlikte. Ben o
zaman da sendikalarla irtibata geçmiştim. TÜRK-İŞ 3 maddeye itiraz
ediyordu. Hocalarım beni bağışlasın, kendileri de o zaman bana biraz
gücenmiş olabilirler. TÜRK-İŞ’in ilk 4 maddeye itirazı vardı. HAK-İŞ,
gündüz sendika değildi, platform oluşturmuşlardı, gece AKP’nin
danışmanıydı Meclis kulislerinde. Böyle bir manzara karşısında, hafızam
beni yanıltmıyorsa, ben, Cumhuriyet Halk Partisinin bu alandaki
sorumlu kişisi olarak o zaman 46 madde üzerinde itiraz belirlemiş ve
kürsüye çıkmıştım.
Tabii, çok şey değişti aradan geçen 10 yılda. O zaman sendikalar
canlıydı, diriydi, ona rağmen istenen sonucu alamamıştık. Şimdi, 10 yıl
gecikmeli olarak, 2821 ve 2822 sayılı yasaların değişikliği gündeme geldi.
Gerçekten, tasarının geliş biçimi ile çıkışı arasında korkunç fark var. Bir
kere, geldiğinde, uluslararası normlara uygun bir şekilde binde 5 gibi bir
baraj getirmişlerdi. Bilinmesi açısından söylüyorum, barajlar kaldırılıyor
diye, TUSKON ve TOBB’un baskısıyla -eskiden TİSK yapardı bunu,
işveren sendikaları yapardı, TÜSİAD yapardı, ilanlarla hükümet
devirirlerdi; şimdi roller biraz değişti, kendi sermayesini, kendi yandaşını
yarattı, kendi kurumlarını oluşturuyor AKP- yasayı geri çekti Bakanlık,
sessiz sedasız. 7 bakan imzalamadı. Birisi Başbakandı; diğerleri, Ali
Babacan, Zafer Çağlayan, Fatma Şahin, Maliye Bakanı Şimşek…
Hepsinin isimlerini kayıtlara geçsin diye tek tek söylüyorum ki herkes
bilsin. 7 bakan imzalamadı ve yasayı geri çektiler; barajı yeniden, ters bir
şekilde tesis ettiler. Biraz önce hocam anlattı ya. Yani 3’ten başlayıp 1’e
doğru çekilse biraz daha mantıklı bakacağım olaya; ama ters bir barajla,
1’den başlayıp 2’ye, 2’den başlayıp 3’e kadar yükselen bir baraj
yöntemiyle değiştirdiler.
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Tabii, bu yasayla ilgili, buna geçmeden önce zaman zaman küçük
değişiklikler yapıldı; hem Toplusözleşme Kanununda, hem de
Sendikalar Kanununda. Ama dişe dokunur değildi onlar. Bu yasa
geldikten sonra, görüşmelere başlandığında tam bir facia yaşanmaya
başlandı; önerge yağmuru oldu Mecliste -her zaman olduğu gibi- ve bu
kanun çıktı.
Bakıldığı zaman içeriğine, ben de çok fazla ayrıntıya girmeyeyim,
ama biraz evvel söz edildi, mesela, Ekonomik Sosyal Konsey. Anayasal
bir kurum oldu 2010 anayasa değişikliğinde. Ama Şubat 2009’dan bu
yana Ekonomik Sosyal Konsey toplanmıyor. Fakat burada şimdiye
kadar hiç işlevi olmayan, hiçbir işe yaramayan Ekonomik Sosyal
Konseye önemli bir işlev yükleniyor. Düşünün, o kadar ekonomik
krizler yaşanıyor, Türkiye o kadar çalkantılı dönemler geçiriyor;
Başbakan, Ekonomik Sosyal Konseyi hiç toplamıyor. Ama bu yasayla,
sanki çok önemli bir kurummuş gibi, ona bir işlev yükleniyor; oraya üye
olan sendikalar ancak toplusözleşme yapmaya yetkili kılınıyor, değilse
zaten toplusözleşme yapma yetkin yok. Yani örgütlenme özgürlüğünün
önünde 12 Eylül yasaları, artı diğer yasalar, AKP yasalarının yanında bir
de Ekonomik Sosyal Konsey duvarı set olarak çekildi.
Diğer taraftan, çok önemsediğim için söylüyorum, biz, 25.
Maddeye karşı çıktık tabii. Çalışma Genel Müdür Yardımcımız ayrıldı;
kendisi bu konuya girmek istemedi. Girmeyecek tabii ki, niye girsin ki?!
30’dan az işçi istihdam eden işletmelerde ya da 30’dan az işçi çalışan
işyerinde çalışan işçiler, sendikalaşırlarsa, sendikalaştığı için işten
atıldıklarında herhangi bir yasal hak iddia edemeyecekler. Bu,
örgütlenme açısından 12 Eylül’de Kenan Evren’in getirdiği
düzenlemelerin çok daha gerisine giden düzenlemeleri bağrına çekti.
Bunun yanında, övündükleri bir konu, “Önceki yasada 152
madde vardı, 83’e düşürdük” diyorlar. Belki sadeleşti falan; ama bazı
konular sendikaların tüzüklerine bırakıldı ve o tüzüklerde istismara açık
o kadar çok alan bıraktılar ki. Sendikal hareketin genelini karalamak,
kötülemek istemiyorum, kendim de o alandan geldiğim için; fakat
istismara açık o kadar çok alan bıraktılar ki. Örgütlenme adı altında
belki de sendika içi demokrasiyi iyice yok edecek birtakım hükümleri
sendikalar tüzüklerine koyarak, işçilerin mücadele azimlerini daha da
köreltecekler, bugünkü durumdan daha da geriye gidecek şekilde.
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Bir yasa çıkarılacağı zaman hep söyleriz biz, o yasada ilgili tüm
toplumsal kesimlerin görüş ve düşünceleri alınsın diye. Bakan tabii ki iyi
demagoji yapıyor; imamet ve hitabet yeteneklerine hiç diyecek yok
doğrusu. O yüzden, “sosyal ortaklarımız” diyor sendikacılara. Bizim
sendikacılar, konfederasyon başkanları da gevşiyor, “sosyal ortak” lafını
duyunca, gerçekten ülke yönetiminde kendilerini ortak sanıyorlar. Bu
nasıl bir ortaklıksa artık?! Hep kaybeden ortak. Bir güne bir gün de, bir
konfederasyondan, “Yahu, biz hep kaybediyoruz; ne olacak bizim
halimiz?” diye bir şey duyabilmiş değiliz.
Değerli arkadaşlar; yasanın ayrıntıları, bazı eksiklikleriyle birlikte
konuşuldu. Ben bunlara tek tek, madde madde girmek istemiyorum.
Pek çok olumsuz hükmü var. Olumlu diyebileceğimiz bir şey var mı;
ufak çaplı bir-iki şey var tabii, ama o da bu çağda olmazsa olmaz.
Biraz önce arkadaşlar konuşurken, “Acaba biz hangi maddeleri
Anayasa Mahkemesine taşıdık?” diye baktım. 2. Maddede 1, 3, 5.
fıkraları, yine 2. Maddenin G ve İ fıkralarını ve 6, 9, 11, 12, 25, 29, 33,
41, 42. maddeleri Anayasa Mahkemesine taşıdık. Bazılarında bir kelime,
bazılarında bir cümle, bazılarında maddenin tamamı şeklinde ve 180
sayfalık bir metin halinde Anayasa Mahkemesine konuyu götürdük.
Arkadaşlarımızın da buna büyük katkıları oldu, zannederim görüşleri
alındı. Anayasa Mahkemesine götürmekteki amacımız, AKP’nin bu
alana bakışını ortaya koymak.
Şimdi biraz geriye doğru gidip, bir anımsatma yapmak istiyorum.
4773’ü ötelediler, İş Kanununu değiştirdiler. 2004’te Anayasanın
90. Maddesi değişti; uluslararası hukuk ile iç hukuk düzenlemeleri
arasında çelişki varsa, usulüne göre imzalanmış sözleşmeler -özellikle
örgütlenme ve haklar konusunda- geçerli kılındı. Sendikalarla ilgili
olarak bunlar olumlu olmasına rağmen, hiçbirisi doğru dürüst
uygulanmadı. Kamu Çalışanları Sendikalar Yasası çıkartıldı; ama 12
Eylül döneminde var olan Yüksek Hakem Kurulunun o günkü yapısı ve
işleyişi ile bugün kamu çalışanlarına reva görülen Hakem Heyeti
arasında pek bir fark yok. Ki burada da bu konuşmalarda en büyük
eksiklik olarak gördüğüm husus şu: Sendikalar Yasası dediğimiz zaman,
bir çifte standart söz konusu; kamu çalışanları ayrı, emek kesimi, işçi
kesimi ayrı ele alınıyor. Bunun yanlış olduğunun da artık konuşulması
gerekir. Yani işçi diye, memur diye ayırıyorsanız…
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Kamu Özel Ortaklığı Yasası görüşülüyor Plan-Bütçe
Komisyonunda. Ben aynı zamanda Plan-Bütçe Komisyonu üyesiyim.
Kamu Özel Ortaklığı Yasasında, şimdi 1. Maddesinde kaldık, salı günü
görüşeceğiz. Türk Tabipler Birliğindeki arkadaşlara sitem ettim, “Yahu,
niye söylemediniz; hizmet bedeli diye bir tanım var.” “Yoktu” dediler,
“Bu tasarı Bakanlar Kuruluna gelirken bu hüküm yoktu” dediler.
Hizmet bedeli tanımı, 1. Maddede, daha tanımlar bölümünde; diyor ki,
“Sağlık Bakanlığı bünyesinde genel sağlık hizmetleri ile yardımcı sağlık
hizmetleri dahil, bilumum çalışanlar…” Yani doktorları, profesör
doktoru, doçent doktoru, tıp doktorlarını, hemşireleri, hasta bakıcılarını,
ne kadar personel varsa hepsini yüklenici firmadan alacak şekilde bir
düzenleme getiriyorlar. Kamu Özel Ortaklığı Yasasındakine benzer bir
düzenlemeyi zannediyorum 2009 ya da 2010 yılında getirdiler. Murat
Özveri o zaman da çok güzel bir makale yazmıştı, “Kanunsuz
Çalıştırma Kanunu” diye. PTT A.Ş. Kuruluş Kanununda bir
düzenlemeleri vardı. Diyorlardı ki orada, “Bu kanuna göre çalışanlar 657
sayılı Yasaya tabi değildir. Bunlar 4857’ye de tabi değildir, bunlar şuna
da tabii değildir, buna da tabii değildir.” Tabii, bakıyorsun, kanun
yapıyor, kanunsuz çalıştırmaya gidiyor. “Kanunsuz Çalıştırma Kanunu”
adı o yüzden çok güzeldi.
Şimdi Türkiye'de kamu personel rejimi geliyor. Başbakanın
bundan 2 yıl evvel söylediği bir sözüne katılmıştım; sendikalara demişti
ki, “Var mısınız, işçi-memur ayrımını kaldıralım, hepsini tek çatı altında
toplayalım.” “Evet” demiştim. Meğer altındaki niyet farklıymış; iki tarafı
da güçlendirmek için değil, iki tarafı da zayıflatmak için söylüyormuş.
Yani bu alan şu anda AKP Hükümetinin tümüyle at koşturduğu bir alan
haline geldi. Müthiş bir şey var.
Esasında çok fazla ayrıntıya girmek istemiyorum. Ama mesela,
diyor ki, “Taşeron Kanununu çıkaracağız.” Birileri de buna katıldığını
söylüyor, onları da suç ortağı yapmış. Şimdi Taşeron Kanununu
kanunlaştırmaya çalışıyorlar. Ne yapacaklar? Resmi rakamlar, özel ve
kamuda 1.7 milyon kişinin taşeron olduğunu söylüyor. Şimdi taşeron
çalıştırma asıl, güvenceli çalıştırma istisna haline geldi. Sözleşmeden
yararlanan işçi sayısı, her ne kadar bugün 1 milyon sendikalı işçi denilse
de, Çalışma Bakanının Plan-Bütçe Komisyonunda, bütçe görüşmeleri
sırasında söylediği rakama göre, toplusözleşmeden yararlanan 567 bin
işçi var Türkiye'de. 567 bin. Bu rakamı Bakan bizatihi söyledi. Resmi
sendikalaşma rakamı olarak alınması gereken rakam bu demek ki. Yani
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o 1 milyon da doğru değil. 25 milyon çalışanın içinde bakıldığı zaman
oran ortaya çıkıyor.
Taşeron Kanununu çıkardıkları zaman, gerçekten güvence
getirdik diye işçilerden puan alacaklarını düşünüyorlar ve başarırlar da.
Kesinlikle. Arkasından, “Ulusal İstihdam Strateji Belgesini kararlılıkla
yürürlüğe sokacağız” dediler, verdiler Başbakanın eline. Bölgesel asgari
ücret var bunun içinde. Zafer Çağlayan’a dedim ki, “Sen ATO
Başkanıyken bunun isim babasısın; hâlâ kararlı mısın bu bölgesel asgari
ücrette?” “Elbette. Biz onu zaten uyguluyoruz. Teşvik sistemini
değiştirdik, 6 bölgede teşvik uygulamasına geçtik, 5 ve 6. bölgelerde
işverenlerin sigorta primlerini devlet olarak üstlendik. Dolayısıyla, orada
işçilik maliyetlerini işverenler için düşürdük” dedi bana. Bölgesel asgari
ücreti, bir yol buldular, yürürlüğe koydular. Esnek çalışma biçimleri İş
Yasasıyla girdi. Onun içerisinde kiralık işçiliğe giden bir düzenlemenin
de özel istihdam büroları aracılığıyla yapılmasına dönük bir yol haritası
söz konusu ve şimdi kararlılıkla onu hayata geçirmeye çalışıyorlar.
Arkasından güvencesiz çalıştırma iyice yaygınlaşmış olacak. Sendikalar
zaten örgütlenmede zorlanırken, bundan sonra hiçbir iş yapamaz
duruma gelecekler.
Sendikal alanın büyük sorunları var arkadaşlar. Mesela, çalışanlar
olarak -memurlar da buna dahil- maaşlarımızdan yüzde 7 kesinti yapılan
Konut Edindirme Fonu vardı, çarçur edildi. Tasarrufa Teşvik Fonu
vardı, çarçur edildi, çalışanların tasarruflarının büyük bir bölümü
kayboldu. Şimdi İşsizlik Sigortası Fonu yağmalanıyor, hiç kimsenin
umurunda değil. Vergi kesintileri, … yardımları adı altında yapılan
kesintiler var. Ona gitse bir şey demeyeceğim, ona da gitmiyor, yandaş
müteahhitlere müthiş şekilde servis ediliyor. Ama ne akademik dünya
bu konuda çok ciddi bir biçimde bilimsel olarak üzerine gidiyor, ne
sendikalardan bir ses var, ne işçilerden bir ses var.
SALONDAN
Var da duyulmuyor.
İzzet ÇETİN (CHP Ankara Milletvekili)
Duyulmuyor ya da duyulmaması sağlanıyor. Ama uğraşılırsa
duyurulabiliniyor. Bazen küçük bir direnişin bile o kadar büyük yankıları
oluyor ki, insan haz alıyor. Mesela, Şişecam’daki en son direniş gibi.
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Değerli arkadaşlar; konusu geçtiği için söylüyorum, geçtiğimiz yıl
taksicilerle ilgili bir düzenlemede hava işkoluna grev yasağı getirildi.
Gece yarısı. “Nedir bu?” diye sordum Çalışma Bakanına; “İzzetçiğim,
vallahi benim haberim olmadı, bana rağmen yapıldı” dedi. Çalışma
Bakanının sözü. Yine az önce Çalışma Genel Müdür Yardımcımız
söyledi, Sermaye Piyasası Kurulu Kanununun 117. Maddesinin 2.
Fıkrasında bir değişiklik yapılarak, borsada ve pazar yerlerinde grev
yasağı gece yarısı getirildi; “Bizim haberimiz olmadan geldi” diyor
Bakan. Yani tam bir boşluk var. Bakan da herhalde adam yerine
konulmuyor çok fazla ya da sahiplenen olmuyor.
Değerli arkadaşlar; tabii, sorunlar çok fazla, hepsine değinerek
çok fazla zamanınızı almak istemiyorum. Ama esas üzerinde durmak
istediğim ve son söz olarak söyleyeceğim konu, Sayın İzzettin Önder
hocamın konuşmasında çok gür olarak söylediği bir söz. Gerçekten,
sendikalar-demokrasi ilişkisi ve sendika-siyaset ilişkisi çok iyi
düşünülerek buluşturulması gereken bir konu. Buradakileri tenzih
ederek söylüyorum, zaten burada sayıları üçü beşi geçmeyen sendikacı
dostumuz da olmasa, bu alanda iş yapan sendika da kalmayacak; ama
sendikalar ile sosyal demokrat ya da sol partilerin yükselişi de, çöküşü de
eşzamanlıdır. Biri yükselirken diğerinin çökmesi ya da biri düşerken
diğerinin yükselmesi, eşyanın tabiatına aykırı. Bugün benim partimde de
var olan sıkıntının ana nedenlerinden birisi, emek ayağının çok eksik
veya noksan oluşudur. Ben, İzzet Çetin olarak çok açık söylüyorum, çok
özgür bir milletvekili olduğum için bunu her yerde de söylerim; zaman
zaman yükseliyoruz, birdenbire pat yerlerdeyiz. “Ne oldu bana?” diye
bakınıyorum. Buradan sendikacı dostlarıma bir eleştiri getirmek
istiyorum: Küçücük bir sahiplenme olsa, ben orada çok daha ayakta
durabilirim. Ama sahiplenme yok. Kulakları çınlasın, Işık Kansu, 20062007’lerde hep söylerdi. Birazcık kavgalaştık, 2007’de milletvekili
seçilemeyince. Geçenlerde sohbet ederken dedi ki bana, “Sen nerede
kaybettiğini bilmiyorsan, ben söyleyeyim: Eğer İş Yasasında o
performansı göstermeseydin ve Kamu Yönetimi Temel Kanununda
Hükümetin üzerine bu kadar gitmeseydin, Deniz bey sana hiç
dokunmazdı.” Düşündüm, hakikaten öyle. Bu sefer yine bir yasaya
takıldım; diyorlar ki bana, “Yahu kardeşim, akıllan, bir sus.”
Sendikalardan benim isteğim de fazla değil. Bakın, şu yasa çıkıyor; bir
tek sendikadan, ne bir danışmanı, ne bir hukukçusu, ne bir sendika
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başkanı bir kelime olsun etmez mi? Ne bileyim, yardımcı olmak için
yahut “Bu iş şöyle olsun, böyle olsun” diye bir telefon gelmez mi bir
siyasetçiye?! Bir tek sendikadan olsun.
Dr. Av. Murat ÖZVERİ
Kitap gönderdik ya.
İzzet ÇETİN (CHP Ankara Milletvekili)
Yahu, sen kendini ortaya atma, sen ayrısın. Ne zaman başım
sıkışsa, ne zaman zorda kalsam, çok sağ olsun, çok teşekkür ediyorum,
ya Murat’ı arıyorum, ya Adnan’ı arıyorum ya da böyle yakınımda kimi
bulursam ona danışıyorum. Ama bir sendikadan destek alamıyorum.
Sendikacı dostlarımı incittiysem özür diliyorum. Uzattım,
biliyorum.
Çok teşekkür ediyorum.
MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Teşekkür ederiz.
SALONDAN
Ama başka milletvekilleri üzerinden biz yürüttük çalışmalarımızı,
CHP’li başka milletvekilleri üzerinden. Yani sizinle olmasa da, CHP’li
başka milletvekilleriyle yürüttük çalışmalarımızı.
MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Peki.
Söz istediniz galiba. Buyurun.
Arzu ÇERKEZOĞLU (DİSK Genel Sekreteri)
Ben de öncelikle Çalışma ve Toplum dergimize ve Birleşik Metalİş Sendikamıza teşekkür ederek başlamak istiyorum. Hakikaten
sabahtan beri bu kadar çok değerli hocamızla birlikte olmak ve onların
anlattıklarından yararlanmak bizim için büyük bir olanaktı. O açıdan
gerçekten çok yararlandığımızı söylemek istiyorum.
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Ben, akşamın bu saatinde çok uzatmayacağım, herkes yoruldu,
birkaç şey söyleyip, bir konuda da hocalarımızdan akıl isteyeceğim,
yardım isteyeceğim. Konu başlığımız, “Sendikalar Yasası ve Örgütlenme
Özgürlüğü.” Tabii, bu yasanın çok fazlaca yönü var tartışılacak. Ama
yasanın, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası olarak bizi çok doğrudan,
çok can yakıcı bir biçimde ilgilendiren bir yönü var; buna ilişkin
yaşadıklarımızı paylaşarak, affınıza sığınarak, hocalarımızdan yardım
isteyeceğim, katkı isteyeceğim. Çünkü bu yasanın belki de en önemli
sonuçlarından bir tanesini biz yaşıyoruz.
Genel olarak aslında çok şey söylendi. Mesela, en başta, Atilla
hoca, “Bu yasa, güvencesizliğe güvence getiren bir yasal düzenleme”
dedi. Mesut hoca da Montaigne’nin bir sözünü hatırlattı bize, “Yasalar
doğru olduğu için değil, yasa olduğu için, yürürlükte olduğu için
uygulanır” dedi. Aslında tam da bunu yaşıyoruz şu dönemde. Süremiz
kısıtlı, çok fazla şey de söylendi, onları tekrar etmeyeceğim; ama Ahmet
Haşim hocanın söylediği bir şey vardı ki, özellikle önemli. Dedi ki, “Bu
iktidar, şu an içinde yaşadığımız süreç otoriter ve yasal bir süreç.”
Hakikaten de son dönemlerde bakıyoruz, özellikle AKP’nin üçüncü
döneminde her gün bir yasa yapıyorlar. Aslında tüm bir rejimin bir
bütün olarak yeniden yapılandırıldığı ve bunun altyapılarının
oluşturulduğu bir süreç yaşıyoruz. Çalışma hayatı da bunun bir parçası
kuşkusuz. Sendikal alanda da aslında bunu yaşıyoruz ve bunun
sonuçlarını yaşıyoruz. Biliyoruz ki, şu içerisinden geçtiğimiz dönem,
özellikle son 20-30 yıllık dönem sınıf hareketi açısından, sendikal
hareket açısından aslında çok önemli bir süreç. Dünyada muazzam bir
işçileştirme süreci yaşanıyor, muazzam bir proleterleştirme süreci
yaşanıyor. Artık öyle hekimmiş, sağlıkçıymış, öğretmenmiş,
mühendismiş fark etmiyor; onların da işçileştiği, işçi sınıfının nicel
olarak müthiş bir büyüme içerisinde olduğu bir süreci yaşıyoruz bütün
dünyada ve aslında bu işçileştirme sürecinin çok temel bir biçimi, en
başta söylenen şey, güvencesizlik, güvencesiz çalıştırma. Bütün bu
süreçlerin ana karakteri aynı şey yani. Bizim bugün yaşadığımız her bir
sorun, küçücük, tek bir işletmede yaşadığımız sorun bile bunun bir
sonucu. Bugün sistem artık bir çalışma rejimi olarak güvencisizliği ve
bunun somut, en yaygın biçimlerinden biri olarak da taşeron çalıştırmayı
bir kural haline getirdi aslında. Yani kuralsızlığın kural haline getirildiği
bir süreci yaşıyoruz. Böylesi bir süreçte işçi sınıfı hareketinin de bir
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tarihsel dönemi bitti. Yalnızca işçilerin toplusözleşme dönemlerine
endeksli, eksenine tek başına bunu alan bir sendikal hareketin veya işçi
sınıfı hareketinin artık hayatta bir karşılığı yok. Bu, herhalde herkesin
ortak olarak tespit ettiği bir gerçeklik ve bugün sendikal hareket de çok
doğal olarak bu tartışmaları kendi içinde yaşıyor, yaşayacak. Burada
yenilenme dinamiklerinin de birçok yerden çıktığını görüyoruz.
Atilla bey bir soru sordu, “Nereden hareketleniyor sınıf, işçi
sınıfı?” dedi. Kuşkusuz, orijinal bir tespit değil bu; ama son 10 yıla bile
baktığımızda şunu görüyoruz: Yine o temel eksen üzerinden
hareketleniyor işçi sınıfı. Yani ya büyük kitleler halinde
güvencesizleştirilen topluluklar ayağa kalkıyor -Tekel budur. Sevgili
Başkan burada. Güvencesini kaybeden, 4C gibi kölece bir çalışma
rejimine mahkum edilmeye çalışılan bir işçi kitlesi o sendikada örgütlü
olduğu için hareketleniyor. Şişecam da bunun başka bir örneğidir- ya da
henüz orası örgütsüz olduğu için küçük hareketler, sonra güvencesiz
çalışanların hareketleri, direnişleri, dinamikleri var. Burada henüz çok
örgütlü değil, parça parça, ama çok anlamlı şeyler yaşanıyor ve bu alana
dair, güvencesizlerin örgütlenmesine dair bizim sendikal hareketimiz
bütünlüklü, sistematik bir sendikal program, politika oluşturabilmiş
durumda olmadığı için halen orada sıkıntılı birtakım süreçleri yaşıyoruz.
Çalışma Bakanıyla da geçenlerde görüştük. Bizim kendisiyle
randevulaşma şeklimiz biraz değişik; öyle lobide, caddede falan
buluşmuyoruz. Bakanlığın çatısından, 9. kattan bir pankart asıyoruz ya
da Bakan arabasıyla gelip, içeri girerken, önünü kesiyoruz, öyle
görüşmek zorunda kalıyor bizimle. Mesela, 20 gün önce
görüştüğümüzde, çok açık bir biçimde şunu söyledi: “Evet, siz
haklısınız, taşeron meselesi konusunda birçok sorun yaşanıyor.” Asgari
ücret konusunda konuşmaktı esas amacımız; “Hükümet olarak biz de
isteriz asgari ücreti 1500 lira yapmayı; ama rekabet koşulları var,
korumak zorundayız rekabeti, sermayenin kayıt dışına kaçmasını
istemiyoruz” vesaire dedi. Ben de dedim ki, “Devlet sizsiniz; hem asgari
ücreti 1500 lira yapacaksınız, hem de sermayenin kayıt dışına kaçmasını,
işten çıkartma yapmasını vesaireyi engelleyeceksiniz. Devlet olmak zaten
bunu gerektirir.” Aynı şeyi taşeron meselesinde de çok açık söylüyor;
“Bizim aslında bu dönemde iki tane en temel işimiz var. Bir tanesi,
Sendikalar Yasası. Bunu çıkarttık, hallettik. Bir işimiz daha kaldı, büyük
iş anlamında, o da Taşeron Yasası.” Şimdi arkasından gelen süreç de bu.
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Şimdi, bu yasaya ilişkin kendi yaşadığımız sürece ve aslında pek
çok sendikamızın henüz yeni yeni yaşamaya başladığı bir sürece
değineceğim.
Bugün hastanelerde, belki gittiğinizde çok fark etmiyorsunuz;
ama gidiyorsunuz bir hastaneye, bir yakınınızı ziyarete ya da umarım
hasta olmazsınız, ama hastalandınız diyelim, muayene olacaksınız, orada
hemşire bankosunda üç tane insan görürsünüz. Yaşı benim gibi 40’ın
üzerinde olan muhtemelen kadroludur, 30’lu yaşlarda gördüğünüz
arkadaşımız sözleşmelidir, 4B’lidir; 20’li yaşlarda bir genç hemşire hanım
vardır ortalıkta dolaşan, her şey ona yaptırılır, koşturur oradan oraya, o
da mutlaka taşeron şirketten, temizlikçi, laborant veya başka bir şey
olarak gösterilen bir çalışandır. Bugün sağlık alanında henüz hekimlik
hizmetleri değil, ama diğer hizmetlerin tümü taşeron şirketlerden
çalıştırılanlara yaptırılıyor. Ama İzzet beyin söylediği doğru; Kamu Özel
Ortaklığı Yasasında çok açık bu, artık hekimler de, hocalarımız da,
profesörler de dahil olmak üzere, artık taşeron şirketlerden çalıştırılacak.
Bunun önü açılıyor. Şimdilik hekimlik hizmetleri hariç olmak üzere,
hemşireler, laborantlar, teknisyenler, sekreterler vesaire vesaire,
hastanede gördüğünüz herkes, ama herkes taşeron şirketlerden
çalıştırılıyor. Sadece kamuda 200 bine yakın taşeron işçisi var sağlık
alanında ve biz yıllardır bu mücadeleyle taşeron işçilerini örgütlerken, bu
çalıştırma biçiminin sağlık alanında yasadışı olduğunu, hukuksuz
olduğunu ortaya çıkardık. Hukukçu hocalarım var burada, bunu
anlatmayayım. İş müfettişlerimiz de burada, sağ olsunlar. Her
örgütlendiğimiz yerde başvurularımızı yaptık, Çalışma Bakanlığına dedik
ki, “Bu ihaleler muvazaalıdır ve bütün işçiler ilk işbaşı yaptıkları tarihten
itibaren asıl işverene, yani üniversite hastanesiyse üniversitenin, devlet
hastanesiyse Sağlık Bakanlığının işçisidir.” Çalışma Bakanlığı da bu
yönde karar aldı. Bunlar ilk başta itiraz etme süresini kaçırdılar, itiraz
etmediler 60 işgünü içerisinde; ama ondan sonra hepsi itiraz etmeye
başladılar, hem hastaneler, hem şirketler, hepsi yargıya gitti. Yerel
mahkemelerde de Çalışma Bakanlığının kararları onaylandı. Aslında
yerel mahkemenin kararı kesin, ama Yargıtay’a da gitti, Yargıtay da
onayladı. Ama bunlar hâlâ uygulanmıyor. Biz çeşitli başvurular yaptık,
para cezaları kesildi falan; ama uygulanmıyor hâlâ daha. Buna dayanarak,
madem taşeron işveren işçisiyiz, bunlar kamu işyerleri, yeni yasanın
gerektirdiği davaları açtık. Geriye dönük 5 yıllık paralarımızı talep ettik.
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Bunları da kazandık. Yargıtay da onayladı. Arkadaşlarımız paralarını
aldılar. Bunlar artık kamu işçisi.
Taşeronda örgütlenmek zor; her yerde direniş, işten çıkartma
vesaire. Sendikalı oldukları için arkadaşlarımızın başına geliyor bunlar.
Geldik, Sendikalar Yasası çıktı, Ocak 2012 istatistikleri yayınlanacak.
Üye sayımızı bir öğrenelim dedik, Bakanlığa sorduk. Dediler ki, “Sizin
1400 tane üyeniz var.” Bizim Çalışma Bakanlığında kayıtlı, noterden
geçmiş 10 binin üzerinde üyemiz var. Biraz önce üyelik meselesi
konuşulurken, birçok hocam söyledi, Bakanlık bize gelip dedi ki, “Sanal
verilerden gerçek verilere geçelim.” Alın size gerçek veri. Evet, öbürü
sanal veriydi, Çalışma Bakanlığının kayıtları üzerinden sendikalarca esas
alınan rakamlar. Peki, bu gerçek veri mi? Değil. Aslında burada, yani
SGK verileri üzerinden üyeliğin tanımlanması, taşeron çalıştırmanın bu
kadar yaygınlaştığı ve daha da yaygınlaşacağı, bunun yasal
düzenlemelerinin yapıldığı bu dönemde sendikasızlaştırmanın doğrudan
biçimi. Bununla ilgili de üç-dört aydır Bakanlıkla karşılıklı gidip
geliyoruz. Dediler, “Bütün üyelerinizi Excel dosyası yapın, daha kolay
çalışırız; ad, soyadı, TC kimlik numarası, üyelik tarihi.” Onların
programları öyleymiş çünkü. Yazdık, verdik. 10 bin küsur üye. Hepsi tek
tek, fiilen şu an hastanelerde çalışan. Verdik. Dediler ki, “200’den 400’e
çıktı sayınız” ya da “400’den 600’e çıktı” falan, her gidiş gelişte bir 100200 üye sayısı artıyor. Bakanla görüştük, Genel Müdürle görüştük.
Genel Müdür Yardımcısıyla görüştük; keşke kendi burada olsaydı, belki
beş kere oturup konuştuk. En son iki gün önce, Bakanlığın çatısındaki
eylemde bana telefonda söylediği şey şu: “Ben en nihayetinde bir
bürokratım, benim yapacağım buraya kadar. Sizin meseleniz artık siyasi
bir mesele ve sizin muhatabınız siyasiler.” Dedim ki, “Zaten biraz
önceki basın açıklamasında ben de aynısını söyledim; bu iş artık siyasi
bir sorundur.” Dedi ki, “Gidelim isterseniz, bilgisayara birlikte bakalım.
Biz giriyoruz sizin dediklerinizi, ama program ona uygun olmadığı için,
bir saat sonra geri atıyor.” Dedim ki, “Yok, bu bilgisayar programı
meselesi değil, AKP programı meselesi. AKP’nin taşeron işçilerine,
taşeronlaştırmaya nasıl baktığını gösteren bir şey.”
Biraz önce söylendi, iş kanunun 2. Maddesini değiştirecekler diye.
Evet, oradaki şartı da kaldıracaklar. Çok açık söylüyorlar, Bakanlık
söylüyor, Genel Müdür yüzümüze söyledi. “İşin ve işletmenin gereği ve
özel sıfat gerektiren haller” meselesini kaldırdıkları anda zaten
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muvazaalar da olanaksız hale gelecek. Artık taşeron cumhuriyeti olacak
bu ülke. TC, taşeron cumhuriyeti olacak.
Taşeron işçileri bugün bu yasayla doğrudan ve çok açık bir
biçimde sendikasızlaştırılıyor. Bugün istatistikler yayınlandı. O kadar
kavganın sonunda Bursa’daki üye sayımız 1234, işkolunda da yüzde
0.44’e tekabül ediyor bu, yetkiyi vermediler bize. Hakikaten olay siyasi
artık. Hani burada bir örnek olduğumuz için söylüyorum, Devrimci
Sağlık İşçileri Sendikası yetkiyi aldığı andan itibaren ne olacak; o … olan
yerler başta olmak üzere, işvereni toplusözleşme masasına çağıracak ve
taşeronla toplusözleşme imzalanacak. Aslında bütün bir sistemin, yani
onların kurmaya çalıştıkları çalışma rejiminin çok güzel bir resmini
koymuş olacak, bütün bir sistem sorgulanacak.
Bununla ilgili günlerdir sokaklardayız, duyulmuştur muhtemelen.
En son Çalışma Bakanlığının önüne gittik, çarşamba günü; dedik ki,
“Biz yetkilerimizi almaya geldik, almadan da gitmeyeceğiz.” Yağmur
yağıyordu, tente gibi bir şey açtık üstümüze; polisler üstümüze çullandı,
28 kişi gözaltına alındı. Ertesi gün yine gittik. Taksim Araştırma
Hastanesinin çatısından arkadaşlar pankart sarkıttı, eylemler yapıldı
vesaire, ama gelinen nokta bu.
Uzun sözün kısası, şunu sormak istiyorum: Burada sadece
üyelikler meselesini tartışacağım. Özellikle e-devlet meselesiyle beraber.
E-devlet yürürlüğe girdiğinde, taşeron işçiler açısından sendikalaşma
tamamen olanaksız hale gelecek. Diyelim ki hastanede çalışan bir işçi,
TC kimlik numarasını girdiğinde…
Ha, şurayı atladım, onu söyleyeyim: Bunu nasıl gerçekleştiriyorlar,
neden sayılmıyor üyelikler?
Bütün taşeron şirketler, hangi işkolunda ise, onun dışında
işkollarında bildirim yapıyorlar. Orayı atladım, özür dilerim. Biz şunu
gördük: Diyelim ki Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi. 978
üyemiz var. İhaleyi alan şirket şunu yapmış: Martın 15’i ile Nisanın 30’u
arasında bütün işçileri, çoğu da Bursa’nın dışında, Konya’da, Kayseri’de,
bir kısmını bir kargo firmasından göstermiş, bir kısmını bir tekstil
firmasından göstermiş. Hepsinin işkolu değişikliği nedeniyle üyelikleri
düşmüş, bir ay sonra tekrar eski firmaya geçirmiş. Biliyorsunuz, aynı şey
Zonguldak Kozlu’daki örnekte de var. Orada göçük altında kalan işçi
arkadaşlarımızı Genel Maden-İş Sendikası üye yapıyor; ama onları
çalıştıran taşeron şirketi diyor ki, “Bunlar maden işçisi değil, inşaat
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işçisidir” ve üyelikleri düşüyor. Şirketler işin kolayını bulmuş. Ama bu,
şirketlere ihale edilecek bir mesele değildir, doğrudan bir devlet
politikasıdır. Dediğim gibi, hastaneye gidiyorsunuz, hemşire geliyor
önünüze; ama o aslında inşaat işçisidir ya da EKG’nizi çeken oradaki
teknisyen ya da MR’ınızı çeken radyoloji teknisyeni aslında gıda işçisi ya
da tekstil işçisidir. Ortada böyle bir durum var.
Böylesi bir durumda biz bu istatistiği ne yapalım?
SALONDAN
İtiraz edeceksiniz.
Arzu ÇERKEZOĞLU
Sendikası Genel Başkanı)

(Devrimci

Sağlık

İşçileri

İtiraz edeceğiz; ama bu itiraz süreci, yasal süreç çok sıkıntılı.
Meryem hocama çok çok katılıyorum bu konuda; özellikle bu dönemde,
işçi sınıfı hareketinin bu döneminde artık hukuk da doğrudan bir
mücadele alanı haline gelmiştir. Biz kendi hukukumuzu da kendimiz
oluşturmak durumundayız bu alanda. Onu yaşayarak gördük. Ben
hukukçu falan değilim; ama çok açık görüyoruz ki, artık hukukun
kendisi de bir mücadele alanı.
Bu noktada hakikaten bir öneri, katkı bekliyoruz; aklımızı,
fikrimizi açacak her türlü katkıya açığız. Burada sorun işveren olarak…
Çünkü yardımcı iş-asıl iş konusunda bir problem yok. Yasada yazmış,
“Yardımcı işler de asıl işkolundan sayılıyor” diye. Fakat yardımcı iş
olarak görmüyor ki, taşeron şirketi ayrı bir işveren olarak görüyor.
Taşeron şirketi ayrı bir işveren olarak gördüğü sürece bu sorun
çözülmez. Biz şunu önerdik Bakana: Dedik ki, “Şöyle bir madde
ekleyin: Eğer bir taşeron şirket bir işyerinde ihale alıyorsa, o işyerinde
yapılan asıl işin işkolundan Sosyal Güvenlik Kurumu bildirisini yapmak
zorundadır.” İlk aklımıza gelen bu oldu. Ama buna da yanaşmadılar.
Bu doğru bir talep midir, doğru bir öneri midir? Buradan mı
yürütelim, buradan mı önerelim? Mesela, eyleme çıktığımızda şöyle bir
şey yapmayı düşünüyoruz biz: Hastanenin önüne dev ekranlar falan
kuracağız. Mesela, çıkartacağız bir sağlık personeli arkadaşımızı, yoğun
bakımdan, kıyafetiyle, verecek TC kimlik numarasını, çıkacak inşaat
işçisi, bunu görecek kamuoyu da. Buna da Bakan cevap verecek
herhalde ya da başkaları cevap verecek. Bu tür şeyler yapmak zorunda
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kalacağız. Ama bir taraftan da elimizi kolumuzu bağlayan başka şeyler
var. Bu nokta çok yakıcı, güncel de bir konu bizim açımızdan. Bu
konuda her türlü katkıya açık olduğumuzu tekrar belirtmek istiyorum.
Uzattıysam özür dilerim.
Teşekkür ederim. (Alkışlar)
MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Teşekkürler.
Sarper hocam; bir şey söylemek istiyor muydunuz?
Buyurun.
Prof. Dr. Sarper SÜZEK
Taşeron konusunun çok vahim boyutlarda olduğuna katılıyoruz
tabii ki Arkadaşımızdan çok yararlandık gerçekleri öğrenme konusunda.
Kendisi söylüyor; mahkemeler, yasaya aykırı, muvazaalı olduğu yönünde
kararlar aldığımız halde sonuç alamıyoruz.
Dr. Av. Murat ÖZVERİ
Peki, sorunu nasıl çözecekler?
Prof. Dr. Sarper SÜZEK
Son söylediği husus hukuki açıdan sadre şifadır. Gerçekten
bence, sorun ancak taşeron işçilerinin asıl işyerinin işçisi olarak aynı
işyerinde kabul edilmesiyle çözülebilir. Ona katılıyorum. Yerinde bir
öneridir.
Dr. Av. Murat ÖZVERİ
Hocam; pardon. Sorun şu: Bildirilmemiş, istatistiklerde
görünmüyor, fiilen var olan 10 bin üyeden bahsediyor. Diyor ki
hanımefendi, “Ben, bu 10 bin üyenin benim üyem olduğunu bu
istatistiklerden hukuken nasıl geçireceğim, nasıl kanıtlayacağım?”
Prof. Dr. Sarper SÜZEK
O da dava konusu.
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Dr. Av. Murat ÖZVERİ
“SGK kayıtlarına göre” diyor kanun. “SGK kayıtlarına göre”
dediğine göre, SGK kayıtlarında da inşaat diyorsa, inşaatı mı esas alacak,
yoksa hastanede çalıştığını mı esas alacak? Yargı nasıl çıkacak bu işin
içinden?
Prof. Dr. Sarper SÜZEK
Bize göre, hukuken iş akdinin var olduğu andan itibaren
sendikaya üye olma şartı anayasal bir haktır. SGK kayıtları bence ikinci
plandadır. O ancak ileride yetki meselesinde falan gündeme gelecektir.
Benim hukuk anlayışıma göre, eğer iş akdi varsa, sendikaya üye olmak
anayasal bir haktır. Onun önüne geçilemez.
Dr. Av. Murat ÖZVERİ
Bunlar üye olmuşlar zaten hocam; noterden geçirilmiş, üye
olmuşlar. Ama yeni sistem bunu görmüyor. Çünkü alt işveren bunları
farklı işkollarından bildirilmiş. Dolayısıyla, istatistikte var olan 10 bin
üye yer almıyor, yok.
SALONDAN
Bunun çözümü de yok.
Sarper Süzek- Bunun çözümü de yok.
Dr. Av. Murat ÖZVERİ
Hanımefendi de bunu söylüyor; diyor ki, “Ben, hukuken bunu
nasıl aşacağım, nasıl yetki alacağım?”
Sarper Süzek- Kanun maddesi koyarak…
Dr. Av. Murat ÖZVERİ
Kanun diyor ki, “15 gün içinde itiraz edecek.”
Prof. Dr. Sarper SÜZEK
Hayır, kanun değişikliği yaparak. Olması gereken açısından
konuşuyorum. Hanımefendi geçerli bir öneride bulundular, Ama
kanunlar bir yere kadar işe yarar, bunu da söylemem lazım. Kanunların
boşluklarını bulmada da bizim milletimiz kadar mahir bir toplum
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olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla, yine birtakım boşluklar kalırsa,
orada, uygulamada yine değişir durum. Burada sabahtan beri söylenen
sivil toplum kuruluşlarının, sendikaların etkisi de çok önem taşıyor,
demokratik süreçler de çok önem taşıyor. Ama her şeye rağmen
mücadeleyi hukuki yollarla yapmak zorundasınız.
Söz almışken kısa bir şey daha söylemek istiyorum.
Ben biraz düş kırıklığı yaşadım burada. Şu açıdan yaşadım:
Burada taslakların, kanunların hazırlanmasında demokratik, katılımcı bir
modelin uygun olacağını, bunu İş Kanunu döneminde yaşadığımızı dile
getirdim. Pek rağbet görmediğim izlenimini aldım. Tabii, katılımcı
model derken kastım, bu kanunun hazırlanmasında olduğu gibi, sosyal
tarafların, bilim adamlarının fikrinin sorulması değil; sosyal tarafların
seçtiği kendi temsilcilerinin hazırlayacağı taslağın, objektif bilim
adamlarının hazırlayacağı taslağın bilimsel ölçüde bağlayıcı nitelikte
olmasından söz ediyorum. İkisi çok farklı. Bu anlamda bu süreci
katılımcı bulmamız mümkün değil. 4857 sayılı Kanun böyle
hazırlanmadı. Demokrasi aynı zamanda bir uzlaşma rejimidir, bunu
kabul etmek zorundayız ve bunun aracı da katılımcı modelleri
oluşturmaktır. Başka çaremiz yok.. Bu konuda görüşümü bir kere daha
belirtmek ihtiyacı duydum.
Teşekkür ederim.
MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Teşekkürler.
Bu söylediğiniz konuyla ilgili ben de bir-iki şey söyleyeyim.
Kocaeli Üniversitesinde Kamu İdare Kurulu başkanlığı
yapıyorum. İşçi sendikaları değil, ama kamu görevlileri sendikaları
açısından da şöyle bir ilginç durum oldu: Bir dekan yardımcısı, idari
görev üstlendiği için aslında yetki bağlamında sayılmayacak; ama kişinin
kendisi kamu görevlileri sendikalarından birinde üyeliğini devam
ettiriyor ve üniversite de aslında yetki saymadı. Fakat onun kişisel
tercihiyle sendika üyeliği devam ediyor. Bakanlığı, mahkemeyi, her şeyi
geçtim; bir şikayet üzerine YÖK’ten denetlemeye geldiler, “Sendika
üyeliğini kaldırın” diye ve ben defaatle anlatmama rağmen konuyu,
böyle bir şeyin olmaması gerektiğini gayet yetkin bir şekilde anlattılar.
Arkadan bir söz isteği var.
Buyurun.
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Ulaş DEĞİRMENCİ (Ankara Barosu)
Devrimci Sağlık İşçileri Sendikasının bir problemi olduğu
izlenimi edindiğim için, ona yanıt vermek amacıyla söz alıyorum.
Bu “Yetki alımı ve istatistiğin belirlenmesinde Sosyal Güvenlik
Kurumuna yapılan işçi bildirimleri esas alınır” şeklindeki düzenleme 41.
Maddenin 1. Fıkrasında yer alıyor. Bu hükmün getiriliş amacı sadece
sayısal anlamda işçi bildirimlerinin doğru tespit edilmesini sağlamak.
Yani hangi istatistik düzenlenecek, kim çoğunluğu sağlıyor, bunun
sayısal anlamda doğru bir şekilde tespit edilmesi için getirilen bir
düzenleme. Bu normun amacına baktığımızda, işverence Sosyal
Güvenlik Kurumuna yapılan bildirimde o işyerinin hangi işkolunda
gösterildiğinin herhangi bir önemi bulunmuyordu. Burada Bakanlık
uygulaması tamamen hatalı. Bu işçiler fiilen çalıştıkları işkolundan başka
bir işkolunda gösterilmişlerse, bunun hiçbir geçerliliği yok. O sadece o
işyerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen nitelik sınıfı ve işverenin
ödeyeceği prim nispetiyle ilgili bir durum. Siz, istatistiğe süreç içerisinde
yapacağınız itirazda bunu dile getirerek, bu bildirimlerin sadece sayısal
anlamda dikkate alınabileceğini; bunun dışında, bu işçiler işkolunu
değiştirmedikleri için, bu tamamen kağıt üzerinde kalan bir durum arz
ettiği için, bu noktadan itiraz edip, sonuç alabileceğinizi düşünüyorum.
Yeter ki süresinde itiraz edilsin.
MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Teşekkürler.
Buyurun Metin bey.
Metin EBETÜRK (Sosyal-İş Sendikası Genel Başkanı)
Teşekkür ederim.
Ben de tüm katılımcıları saygıyla selamlıyorum.
Ben de, diğer katılımcılar gibi, Birleşik Metal-İş Sendikası yönetici
ve emekçilerin, Çalışma ve Toplum dergisine ve bu dergiye emeği geçen
tüm herkese saygı ve sevgilerimi sunuyor, teşekkür ediyorum. Çalışma
ve Toplum dergisinin bizim de ihtiyaç duyduğumuzda başvurduğumuz
önemli kaynaklardan biri olduğunu bir kere daha belirtmek istiyorum.
İlk sözü alan Mesut hocamız, sendikal örgütlenme özgürlüğü
tanımını biraz daha değiştirerek, örgütlenme özgürsüzlüğü diye
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tanımlamıştı. Ben şahsen DİSK adına Meclisteki komisyon
toplantılarına katılıyorum; orada sanıyorum ya İzzet beyin ya da
Süleyman beyin bir tanımlaması vardı, onu da anımsayarak sizlerle
paylaşmak istiyorum. “Örgütlenme! özgürlüğü” demişti ya İzzet bey, ya
Süleyman bey. Biz bu tanımı çok beğenmiştik ve kimi toplantılara
gittiğimizde dostlarımızla paylaşırken de böyle tanımlamaya çalışmıştık,
böyle adlandırmaya çalışmıştık bu örgütlenme özgürlüğünü.
Bu yasayı eğer bir renkle tanımlamamız gerekirse, kapkara
diyebilirim; ama öyle demiyorum, kapkaradan bir ton açık, gri diye
tanımlıyorum. Bir ton açık dememin nedeni de şu: Bu yasanın bütünü
içerisinde olumlu olan birkaç tane hüküm de var tabii ki. Onu da
görmezden gelmek çok doğru olmaz, hakkını da vermemiz gerekiyor.
Bunlar neydi? Örneğin, işyeri sendika temsilcilerine eski güvenceyi
getirmesi. Bunu bir değerli hocamız da şöyle belirtmişti: “Bozuk saat
bile günde iki defa doğru gösterir.” Doğrudur.
Çok özür dileyerek, affınıza sığınarak, şöyle bir de örnek vermek
istiyorum, işyeri sendika temsilcilerinin güvencesinin tekrar iade
edilmesiyle ilgili. “Tanrı sevdiği kulunu sevindirmek için önce eşeğini
kaybettirir, sonra tekrar buldururmuş” derler. Bu da ona benzedi biraz.
Tabii, yasayı tartışıyoruz, sizlerden verimli katkılar alıyoruz,
öğreniyoruz; ama bu yasa, inanınız, hepimizin iştirakiyle hazırlansaydı,
istediğimiz biçimi verseydik, mükemmel bir yasa olarak Meclise
sunsaydık, şu önümüzdeki günlerde Meclise getirilecek yasalar
hususunda sanırım yine önümüz kapalı olurdu ve akamete uğrardık diye
düşünüyorum. Neydi bunlar? İzzet bey değindi, ama ben de biraz
onlardan bahsetmek istiyorum.
Birincisi, bölgesel asgari ücretin uygulanması. Hükümet
temsilcilerinin, “Biz bunu zaten fiilen uygulamaya başladık” sözü ve
TİSK’in beyanatı bunun açık bir kanıtı.
İkincisi, kıdem tazminatının kaldırılması veya fona devredilmesi.
Tabii, bu hükümleri işveren temsilcileri ve Bakanlık temsilcileri öyle bir
sunuyorlar, topluma öyle bir anlatıyorlar ki, öyle allayıp pulluyorlar ki,
öyle makyajlıyorlar ki, gerçekten biz bile bazen, “Acaba biz mi yanlış
düşünüyoruz, biz mi yanlış anlıyoruz?” diye çelişkiye düşüyoruz. Ama
tabii, onların niyetinin ne olduğunu bildiğimiz için, bu çelişkilerden
çabuk sıyrılabilmemiz mümkün oluyor.
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Üçüncüsü, özel istihdam büroları. Perşembe ve cuma günü,
Ankara'da, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, özel istihdam
bürolarının nasıl çalışacağına, nasıl yararlanılması gerektiğine dair bir
toplantı düzenledi, işçi sendikaları da davetliydi oraya, ben de gittim.
Kuvvetler ayrılığı, kuvvetler birliği tartışıladursun, sermaye öyle bir şekle
geldi ki. Yasama, yürütme ve yargıya hakim olduğunu, bütün kuvvetleri
elinde bulundurduğunu, daha çıkmayan, uygulanmayan bir yasa
hakkında bile bunu ortaya koyduktan sonra, artık kuvvetler ayrılığı
tartışmasının da bir anlamı kalmadığını düşünüyorum. Çünkü kuvvet
her zaman sermayenin elinde oluyor. Biz işçiler, sınıfın gücünü,
kuvvetini ortaya koymadığımız müddetçe gerçek kuvvet onlardadır.
Sonuncu ve en kötüsü de taşeron çalışmayla ilgili yasal
düzenleme. Bu konuyla ilgili en son Çalışma Bakanlığında yapılan
toplantıya ben de katıldığım için, tabii ki önemseyerek sizlerle
paylaşmak istiyorum.
Şu an İş Yasasının 2. Maddesinde bulunan, “işin gereği teknolojik
durum ve uzmanlık gerektiren” şeklindeki hüküm kaldırılarak, kısıtlayıcı,
engelleyici hükümlerin önünü açarak, tamamen memleketin, ülkenin
taşeron cumhuriyeti haline dönüştürülmesi söz konusu olabilecektir.
Bunun ne anlama geldiğini birkaç örnekle hemen sizinle
paylaşmak istiyorum. Sözümün başında belirttiğim gibi, Sosyal-İş
Sendikasının Genel Başkanıyım. Biz, gerek özelde, gerekse kamuda ve
üniversitelerde örgütlü bir sendikayız. Örgütlü olduğumuz
üniversitelerden birkaç örnek vermek istiyorum sizlere.
Bursa Uludağ Üniversitesinde 40 kadrolu işçi var, 60 taşeron işçi
var. Konya Selçuk Üniversitesinde 110 kadrolu işçi var, 900 taşeron işçi
var. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesinde 12 kadrolu işçi var, 600
taşeron işçi var. Ankara’da, … Enstitüsünde çalışan 110 arkadaşımız
işten çıkarıldı; o kurumda hiç kadrolu işçi yoktu.
Yani bu gerçekleri göz önüne serdiğimiz zaman, bu yasa
mükemmel bile olsa, taşeronlaşmanın önü açıldığı takdirde, bu
üniversitelerdeki durumdan daha vahim bir duruma düşebileceğimizi
paylaşmak istiyorum. Mutlaka biliyorsunuz, ama yine de bu düşüncemi
sizlerle paylaşmak istedim.
Değerli hocalarımız, Emek Platformunun kurulması veya
sendikaların güç birliği yapması gerektiğine vurgu yaptılar. Bunun artık
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hakikaten zorunlu hale gelen bir şey olduğunu ve süreklileştirilmesi
gerektiğini düşünüyorum. Biz zaman zaman sendikalar olarak güç birliği
yapıyoruz, dayanışma içine giriyoruz, bu platformları oluşturuyoruz.
Aynen Tekel’de olduğu gibi. Tekel direnişinde, Tek Gıda-İş
Sendikamızla, demokrasi güçleri, emek güçleri olarak hep birlikte
davrandığımız gibi, yarın da mutlaka birlikte olacağız. Ama bunun artık
gerçekten sürekli bir hale getirilmesi gerektiğini sizlerle paylaşmak
istiyorum.
Evet, AKP saldırıyor, AKP saldırmaya devam ediyor. Aslında 12
Eylülden beri, 24 Ocak kararlarından bugüne kadar süregelen bir saldırı,
bir politika bu. Sadece şimdi AKP bunun taşeronluğunu yapıyor, bu işin
ivmesini yükseltmeye çalışıyor. Peki, biz ne yapıyoruz; emek örgütleri,
sınıf örgütleri olarak biz ne yapıyoruz? Suçun büyüğü biraz bizde galiba,
bunu samimi olarak kabul etmemiz gerekiyor. Biz bu yasayı durdurmak
için Akay’a gittik, Akay’da gaz yedik. Biraz daha ivmeyi yükseltseydik,
biraz daha direnseydik, biraz daha gaz yeseydik belki biraz daha bir
şeyler olabilirdi diyorum.
Son olarak şunu da söylemek istiyorum: Biz bedel ödemediğimiz
takdirde bu saldırılar devam edecek. Eski bir sendikacı büyüğümün,
ağabeyimin de dediği gibi, biz polisten cop yemeyi, gaz yemeyi göz
alamazsak, bedel ödemeyi göze alamazsak, maalesef, adım atamaz
duruma geliriz.
İzzet beye de şunu söyleyeyim: Gerçekten, o süreçte, yasa daha
Meclise gelmeden 1 ay önce Süleyman beyle görüşerek, “Emrinizdeyiz”
dedik. Hatta DİSK olarak tüm grupları gezdik, gerek BDP’yi, gerek
CHP’yi gezdik, destek talep ettik. Durum bu.
Evet, bu saldırıların durdurulmasının tek yolu emek güçlerinin bir
arada olmasıdır diyorum, teşekkür ediyorum.
MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Biz de teşekkür ederiz.
Buyurun Özkan bey.
Dr. Av. Murat ÖZVERİ
İzin verirseniz, Özkan beyden önce ben bir şey belirteyim.
Konuyla ilgili olduğu için özellikle belirtmek istiyorum.
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Özkan bey; çok özür diliyorum.
Elazığ Devlet Hastanesinde alt işveren bir iş sözleşmesi yapıyor.
Bu iş sözleşmesinde, bir maddede deniliyor ki, “İşçi, işverenden izinsiz
herhangi bir siyasi parti, dernek ya da sendikaya üye olursa iş akdi direkt
feshedilmiş sayılır.” İşçi, sendikaya üye oluyor, işveren yazı yazıyor: “İş
sözleşmesinin falan maddesine aykırı bir şekilde sendikaya üye
olmuşsun, iş akdin feshedilmiştir, işe gelme.” Yine Marmara
Üniversitesi Hastanesinde aynı sözleşme birebir aynı şekilde
uygulanıyor. Aradaki fark sadece şu: Oradaki sözleşmede “siyasi parti ve
dernek” ibaresini çıkartmışlar, “Sendikaya üye olursa iş akdi feshedilmiş
sayılır” deniliyor.
Alt işveren bence kendi hukukunu yaratıyor, uyguluyor.
Diyeceksiniz ki, “Geçersiz.” Kim biliyor ki geçersiz olduğunu?! Bence
bir başka hukuk geliştirmemiz gerekiyor. Bu mantığın tersine
çevrildiğini düşünün. Şu yetki somutunda, 800 tane işçim var, kayıtlarda
görünmüyor. 800 işçiden 5’i, “Biz şu sendikanın üyesiyiz” diyor,
mahkemeye veriyor, iş akitleri devam ediyor. Mümkün mü bu acaba?
MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Buyurun Özkan bey.
Özkan ATAR (Birleşik Metal-İş Sendikası Genel
Örgütlenme Sekreteri)
Tüm katılımcılara saygılar sunuyorum. Çalışma ve Toplum
dergimize katkı sunan tüm hocalarımıza da ayrıca teşekkür etmek
istiyorum.
Tabii, sabahtan beri çok önemli görüşler ortaya konuldu,
Sendikalar Yasası ve Toplu İş Sözleşmesi Yasasıyla ilgili. 12 Eylül
sonrasında bütün sendikalarımız, emek örgütlerimiz 12 Eylül askeri
cuntası döneminde yapılmış olan bu antidemokratik yasalardan hep
şikayet ediyorlardı. Uluslararası normlarda, çağdaş bir sendika yasası,
toplu iş sözleşmesi özgürlüğünü hedef alan bir yasanın çıkması için çok
mücadeleler verildi. Netice itibarıyla ortaya böyle bir yasa çıktı.
Neredeyse 2821, 2822 sayılı yasaları aratacak noktada bir durum ortaya
çıktı.
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Diğer katılımcılar, sendikaların da burada önemli bir suçunun
olduğunu; işin bu noktaya gelmesinde sendikaların da bir ölçüde suça
iştirak etme, işbirliği yapma durumunun olduğunu, bu sayede bu
durumun ortaya çıktığını söylediler. Ona sonuna kadar katılıyorum.
Türkiye'de, hepimizin bildiği gibi, sermaye, sermaye devleti ve işbirlikçi
tekelci sendikal anlayışın birlikte yasaları bu noktaya getirmesi söz
konusu. Ki bu ilk değil. 1999 yılında Sosyal Güvenlik Yasasında,
arkasından gelen yasal değişikliklerde, yine 2004-2005 yıllarında Sosyal
Sigortalar Kurumunun devredilmesinde yaşanan hep bu oldu. Özellikle
son 15 yıl içerisinde sürekli olarak işçi sınıfının mevzi kaybettiğine,
sürekli olarak geriletildiğine, neoliberal saldırının had safhada, dizginsiz
bir şekilde devam ettiğine şahit olmaktayız. Genel çalışanlar içerisinde
ancak yüzde 2-3 civarında toplu iş sözleşmesinden faydalanan işçi
olduğunun altını çiziyoruz. Bunun da yaklaşık yüzde 70’inin tam
anlamıyla işbirlikçi ve sınıfa ihanet eder noktada olan sendikaların
kontrolünde olan işçiler olduğunu düşünürsek, çok cüzi, az miktarda
işçinin sınıf mücadelesi çerçevesinde bir şeyler yapmaya gayret ettiğini
hatırlamamız gerekiyor.
Birkaç hocamız, hukuksal alanın dışına çıkmak gerektiğini, yani
hukukla sınırlı bir mücadelenin sonuç vermeyeceğini ortaya koydu.
Buna sonuna kadar katılıyorum. Biz, pratik içerisinde, mücadelemizde
bunu günbegün yaşıyoruz. Ben, vaktinizi fazla almadan, bir küçük
örnekle bunu göstermek istiyorum.
Biliyorsunuz, şu anda Türkiye'de devam eden bir tane grev var;
Güney Koreli şirketin Trakya’daki, Çorlu’daki Daiyang SK
fabrikasındaki işçilerin grevi. 150 arkadaşımız, üyemizle o grevi
sürdürmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 3. ayına girdi grevimiz. Orada işveren
bu mevcut yasayı tamamıyla ihlal eden bir tutum içerisinde. Beyaz
yakalılara makineleri çalıştırıyor, grevde bulunan işçinin işini başka işçiye
yaptırtıyor… Bunu öyle azgınlaştırdı ki, en son, biliyorsunuz, ta Güney
Kore’den operatör getirip o makineleri çalıştırmaya kadar vardırdı işi.
Biz bu zaman zarfında sürekli olarak bunları engellemeye çalıştık,
İŞKUR Bölge Müdürlüğüne dilekçeler verdik, bazı müfettişlerle
görüştük, iş mahkemelerine girişim yaptık, gelip de keşif yapılıp, bu
hukuksuzluğun tespit edilmesi için vesaire. Yani zorluklarını tahmin
edersiniz. Hukukçu kapıdan girerken, adamlar onu alıyorlar, arka
kapıdan başka bir tarafa götürüyorlar, yerinde tespit edilemiyor falan.
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Aksine -başka işyerlerinde yaşadığımız örnekler var- aleyhte bir tespitin
olması söz konusu oluyor. Yani işyerinde keşif yapılmıştır, burada
hukuka aykırı bir durum yoktur” diye bir rapor çıktığı anda artık orada
sendikanın işi bitti. Ondan sonra müfettişi de, polisi de, işvereni de,
mülki amiri de, herkes, “Kardeşim, burada inceleme yapıldı, burada
hukuka aykırı bir durum yok; al işte, raporu burada” deyip, aylarca, o
grev bitene kadar bütün hukuksuzlukları aynı kılıf altında yürütüyorlar.
En son artık işçilerin de burasına kadar geldi, Serbest Bölgenin önünde
ana caddeyi kestiler. Orası yaklaşık 100’ün üzerinde firmanın
bulunduğu, binlerce işçinin çalıştığı bir yer. Anayolun giriş-çıkışını
kapattı arkadaşlar, 2 saat boyunca işbaşı yapamadılar oradakiler, saat
09.30’a kadar bütün fabrikalarda üretim durdu. En son, yana yakıla, ilçe
emniyet müdürü, İŞKUR’u arıyor, “Lütfen buradaki grev için bir
müfettiş gönderin, işyeri incelensin etsin” falan diyor. Yani bizim
aylarca yapamadığımızı polis orada bir şekilde halledip, o keşfi yaptırdı.
Dahası, bizim avukatlarımızla birlikte o polis müdürü de kaçak
Korelileri makinelerde tespit edip, “Evet, evet, burada da var, zapta
geçin” diye tespit ettirdi. Çünkü kendi başına da bela oldu; her gün olay,
her gün haberlere çıkıyor, gazetelere çıkıyor vesaire.
Yani lafı şuraya getirmek istiyorum: Zor oyunu bozuyor. Kanunla
bu yol alınamamışsa, o zaman, ancak işçi sınıfının fiili mücadelesiyle
birtakım şeylerin önünü kesmek mümkün olabiliyor. Ha, bunu yaparken
ne oluyor; beş tane işçinin kolu kırılıyor, iki tanesinin kafası coptan
yarılıyor, bilmem kaç tanesi gazdan zehirlenmeye maruz kalıyor falan.
Ama insanlar bu dönemde canlarını riske atmadan ekmeğin elde
edilemeyeceğini yaşadıkları mücadeleyle görüyorlar. İşte, devrimci sağlık
işçilerimiz gidiyor hakkını aramaya, gözaltına alınıyor, darp ediliyor.
Tekel işçileri o 4C denilen şeyden kurtulmak için mücadele verdiler,
Ankara’nın göbeğinde şiddete, gaza maruz kaldılar vesaire. Kristal-İş
üyeleri … çıktılar; orada, polis, durumu görüp, onlara müdahale
edemeyince, işveren anlaşmak zorunda kaldı.
İşçi sendikaları olarak bizim görevimiz, az da olsak, çok da olsak,
her türlü riski göze alarak, işbirlikçi sendikal anlayışa karşı da cepheden
bir mücadele yürüterek, önümüzdeki bu taşeronlukla ilgili yasaya karşı
mücadele etmektir. 4857 sayılı Yasanın 2. Maddesinde, 4857’de
taşeronluk aslında çok fazla sorun değildi, biz onları aşabiliyorduk;
mahkeme tespitleriyle, asıl işin devamı ve tamamlayıcısı olduğundan
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dolayı asıl işveren işçisi sayıldığından dolayı toplusözleşmelerden de
yararlanıyorduk. Şimdi, katılımcıların anlattığı gibi, bunun da çaresini
buldular, onu kurumlaştırarak ayrı bir statü altında, toplusözleşme
sisteminin dışına çıkarmaya kalkıyorlar. Bununla beraber kıdem
tazminatı da çok ciddi bir saldırıyla karşı karşıya. İşçi sınıfı ve
sendikalarımız çok önemli sınavlara daha girecekler. O yüzden iyi bir
hazırlık süreci içerisinde olmak gerekiyor. Bu yasaya, Sendikalar ve
Toplu İş Sözleşmesi Yasasına karşı da sürekli bir mücadele yapmak
gerekiyor. Sendikalar nasıl ki 12 Eylülden sonraki yasaya karşı 30 yıl
boyunca, “Bu yasa mutlaka değişmeli ve demokratikleştirilmelidir” diye
hep söylemişse, hiç geri tutmadan, bu yasaya da aynı muhalefeti yapmak
gerekiyor.
Teşekkür ediyorum.
MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Teşekkürler.
Buyurun.
Selçuk GÖKTAŞ (Birleşik Metal-İş Sendikası Genel
Sekreteri)
Değerli hocalarımıza katkılarından dolayı ben de teşekkür etmek
istiyorum.
Konuşan iki sendikacı arkadaşımız da sendikacıların suçunun
olduğunu ifade ettiler. Evet, ben bir başka toplantıda da ifade ettim,
yine ifade edeceğim; Türkiye sendikal hareketi ikiyüzlü bir harekettir.
Buradaki arkadaşlarımızı tenzih ederek söylüyorum bunu. Şayet sendika
olarak tanımlayacaksak, buradakiler ve bunun gibi bir-iki yapının
dışındakileri sendikalı olarak bu ülkede tanımlama şansımız yok. Çünkü
bu ülkede bu yapılar işçi sınıfının sendikalara olan bakışını zedeliyor,
sendikalara olan ilgiyi zedeliyor, sendikalara olan alakayı ortadan
kaldırıyor. Çünkü sendikacılar tarafından planlanarak işten atılıyor
işçiler; TOFAŞ’ta, Renault’da, Arçelik’te. Bu yakın süreçte oldu bunlar,
yakın süreçte oldu. Ama hâlâ siyasetçilerimiz de, kamuoyu da bu yapıları
zaman zaman sendika diye tanımlama zorlaması içerisinde oluyor. Buna
imkan vermemek gerekiyor; burada olanların bu yapılara karşı gerçekten
ortak mücadeleyi sürdürmeleri gerekiyor.
İki gün önce uluslararası bir toplantıdan dolayı Brüksel’deydim.
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Hocalarımız da ifade ettiler, özellikle bu süreçte uluslararası
dayanışmanın önemine vurgu yaptılar. Uluslararası dayanışmayı gerektiği
şekilde, işçi sınıfının lehine kullanma çabası içerisinde olanlar olarak
burada da yine birkaç sendikayız. Ama sendikal hareket bu alanı da bir
turistik seyahat olarak görüyor. Biz bunu ILO toplantılarında ya da
uluslararası toplantılarında yaşıyoruz. Eşleriyle birlikte geliyorlar;
havaalanına kadar beraberiz, havaalanından sonra o sendikacıları o
toplantılarda göremiyoruz. Yani Türkiye sendikal hareketinden oraya
sözüm ona Türkiye sendikal hareketinin sorunlarını taşımak, tartışmak
için giden sendikacıları o toplantılarda göremiyoruz. Ne ILO’da, ne de
diğer platformlardaki toplantılarda göremiyoruz.
İki gün önce Brüksel’de olduğumu söyledim. Orada bir
parlamenterle görüştüm. Çok açık şekilde, Türkiye'deki bu sürece ilişkin
bilgisizlikten yakındı, bilgi aktarılmadığını söyledi. Özellikle CHP
Milletvekilimiz İzzet Çetin’in bilgisine ve dikkatine sunmak istiyorum.
Taşeron meselesi. Biz bunu eğer sendikacılar, sendikalar olarak,
Arzu Başkanın sorunu olarak görürsek, Arzu Başkanın o mücadelesinde
yanında olmazsak, özelleştirmede yaptığımız gibi, parça parça mücadele
içerisinde olan sendikalarla mücadelemizi ortaklaştıramazsak, bilmeliyiz
ki yavaş yavaş bizi avlıyorlar. O açıdan, İzzettin Önder’in belirttiği o
yasa tanımazlığı önemsiyoruz. Biz, geçtiğimiz dönem MESS grevlerinde
bunu yaptık. Birleşik Metal-İş Sendikası olarak, hukukun dışına çıkarak
grevler yaptık bu ülkede, toplusözleşme süreçlerini aşarak iş yaptık bu
ülkede. Ha, kolay mı oldu; olmadı. Bunun karşılığını da alıyoruz, her
adımda bir saldırı alıyoruz ve özellikle sarı sendikal anlayışla birlikte
saldırıyorlar. Eğer bu ülkede yasalar böyle çıkıyorsa, bu biraz da
sendikaların bu yasalardan beslenmesinden kaynaklanıyor; beslendikleri
için, bu mevcut antidemokratik yasalardan beslendikleri için, sizlerin de
ifade ettiği gibi, gerekli katkıyı, gerekli mücadeleyi yapmıyorlar ve
yapmayacaklar da, bundan sonraki süreçte de yapmayacaklar. Bu
anlamda, ifade edildiği gibi, çözüm, sınıftan yana olan sendikaların bu
konuda gerektiğinde hukuk tanımaz bir çizgide kavgayı, mücadeleyi
yükseltmelerinden geçiyor.
Sayın hocalarım; uluslararası alanla ilgili bize bu konuda katkı
verirseniz seviniriz. Burada tartıştıklarımızı, burada konuştuklarımızı
nasıl aktarabiliriz, oralarda etki yaratabilmek için neler yapmalıyız; bu
konuda açıkçası görüş istiyorum sizlerden.
Teşekkür ediyorum.
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MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Teşekkürler.
Buyurun.
Seyit ASLAN (Gıda-İş Sendikası Genel Sekreteri)
Ben de herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
Şu çok açık: TUSKON’dur, TÜSİAD’dır, MÜSİAD’dır, bir araya
geliyor; ama ne yazık ki, Türkiye'de sendikalar bir araya gelemiyor. Bu
çok düşündürücü bir durum. Tabii ki sendikal hareketin içerisinde
işbirlikçi gruplar, nemacı, bürokrat, kendi içinde demokratik teamüllere
saygı göstermeyenler var; ama bunu hiçbir zaman genelleştirmememiz
gerektiğini düşünüyorum.
Bu yasa çıkarken de böyleydi. Bakın, birlik yoktu ortada yani,
sendikal hareketin ortak bir hareketi, birliği olmadı. Dolayısıyla,
Hükümet tek kale maç oynadı. Çok açık bu.
Adnan hocam dedi ki, “Emek Platformu niye dağıldı?” Emek
Platformunu bence Hükümet dağıtmadı ki, biz kendi elimizle dağıttık.
Hangi birimiz bir taraftan çekiştirmedik, hangi birimiz bir taraftan
bozmak için çalışmadık?! Ama o dönemin dağılan Emek Platformuna
bugün ne kadar ihtiyaç olduğunu, emek örgütlerinin daha ileri bir
birliğine ne kadar ihtiyaç olduğunu şimdi görüyoruz.
Bir hocamız dedi ki, “Siyaset yapmak lazım.” Evet, yapmak
lazım. Sendikal hareketin kendisi ya da sendikal alan siyasetle
uğraşmıyor. Bu memlekette Kürt sorunu diye bir sorun var; Başbakan,
İmralı’da Öcalan’la görüşüyor, hiç sesimizi çıkaramadık. Kadınlar şiddet
görüyor, sesimizi çıkarmıyoruz. Gençler üniversite önlerinde cop yiyor,
sesimizi çıkarmıyoruz. Mezhepsel ayrımcılıklar oluyor, azınlıklara dönük
saldırılar oluyor, sesimizi çıkarmıyoruz. İyi de, bizim üyelerimiz sonuçta
tüm bunların toplamından oluşuyor. Yani Türkiye'de demokrasi
meselesini gerçek anlamda savunmadığımız sürece bizim büyümemiz
diye bir şey söz konusu olabilir mi?!
Özkan Atar söyledi, bu son açıklanan istatistik bizim
gerçekliğimizdir. Toplu iş sözleşmesi yapmanın örgütlü olmak anlamına
gelmediğini bir kez daha bize gösterdi bu. Evet, toplu iş sözleşmesi
yapabilirsiniz; ama bazen başka bir işyerinde, diyelim ki fiilen
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mücadelenin olduğu yerde de oluyor bu. O açıdan da, bence köklü bir
özeleştiri vermemiz gerekiyor. Kime karşı; işçi sınıfına karşı köklü bir
özeleştiri vermemiz gerekiyor. Nerede yanlış yaptık, nerede eksik yaptık,
oturup bunları belki iki gün boyunca tartışıp, neyi yapmamamız
gerektiğini, bundan sonra neyi yapmamız gerektiğini açık yüreklilikle
ortaya koyarak yapmamız lazım.
4857 sayılı Yasa değiştiğinde, Adnan hocam hatırlar, panel
yapılıyor, TİSK’le aynı paneldeyiz, itiraz ediyoruz; Refik Baydur, “Bu
arkadaşlarda 12 Eylül öncesinden kalma kalıntılar…” diyor, orada
sendikacı arkadaşlar sahip çıkmıyor. Ne oldu; 4857 sayılı Yasadan
nereye geldik?! Biz ne zamanki masaya oturduk, kaybettik. Tabii ki
masaya oturmayı reddedelim anlamında söylemiyorum; ama bir kere
önce bir mevziimizi güçlendirelim, sendikal birliğimizi önce bir
oluşturalım. Biz daha aşağıda işçileri örgütlemeden, işyerlerini
örgütlemeden Hükümetle masaya oturup pazarlık yapmaya kalkıyoruz.
Bu olmaz. Önce bulunduğumuz mevzileri bir örgütleyelim, daha sonra
o masaya otururuz ve eğer o masadan istediğimizi alamıyorsak, grevle,
genel grevle, direnişlerle bunu tamamlayalım. Bunlar olmadığı için tabii
ki Hükümet her istediğini alır, sermaye her istediğini alır. Burada bizim
gerçek anlamda köklü bir değişikliğe ihtiyacımız var.
Murat Özveri arkadaşımızın bir tezi vardı, daha önce açıklamıştı;
sermaye hiçbir sendika istemiyor arkadaşlar. HAK-İŞ’in Özgıda-İş’ini
de istemiyor, diğerini de istemiyor, öbürünü de istemiyor. O açıdan,
kendimize daha geniş bir perspektiften, daha farklı bir noktadan
bakarak, sendikal hareketin, işçi sınıfının sorunları ne, sendikal
bürokrasiye karşı da işbirlikçisinden başlayan bir mücadeleyi esas alan
bir anlayışla hareket edip, yeniden yola koyulmamız gerekiyor diyorum.
Teşekkür ediyorum.
MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Teşekkürler.
Onat Öztürk bir söz istiyordu.
SALONDAN
Çok kısa bir açıklama yapmak istiyorum ben. Somut öneri
istenildi ya, onun için bir öneride bulunacağım.
112

Çalışma ve Toplum Değerlendirme Toplantıları-1

MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Peki.
Yard. Doç. Dr. Mehmet Onat ÖZTÜRK
Bu anlatılan hikayeler, hem sizin, hem de Murat beyin anlattığı
hikayeler benim aklıma TCK 118’i getiriyor. Biliyorsunuz, Türkiye'de
ufak bir çocuk bir tane armut çalıyor, ceza alıyor; fakat adamın sendikal
hakkı ihlal ediliyor, ceza hukuku hiç devreye girmiyor. Belki birkaç
örnek var, yakın zamanda benim de duyduğum, bildiğim. Yani bu alanın
da TCK 118’e yüklenilmesini ben öneriyorum.
Teşekkürler.
MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Buyurun Meryem hocam.
Prof. Dr. Meryem KORAY
Ben de, somut öneri denildiği için birkaç şey söylemek istedim.
Hukuk, evet, bir uzlaşmadır; ama bugünkü koşullarda, çıkmış ve
çıkacak olan, getirilmiş düzenlemeler artık uzlaşmanın devamını
göstermiyor, uzlaşmanın bozulduğunu gösteriyor. Bu çok açık. Öyleyse
uzlaşmayı, kendi istediğimiz de eğer bir uzlaşmaysa, o düzeye taşımak
için ne yapılabilir? Soru budur. Yani bugün istediğimiz kadar şöyleydi,
böyleydi diye saptayalım; tamam, güzel, herkes onu yapsın, ama bu bize
bir şey getirmiyor. Bunu nasıl istediğimiz düzeye getirebiliriz? Soru
budur ve buna somut öneriler getirmemiz gerekir. Sadece sendikalar
içinde bir mücadele değil; sendikal mücadeleyi büyütmek, alan olarak
yaygınlaştırmak ve derinleştirmek gibi bir şey gerekiyor.
Yaygınlaştırmak, başka birtakım nedenlerle de güçlendirilen bir
muhalefetle olabilir; derinleştirmek ise işçi sınıfı bilincinin
derinleşmesiyle olur. Dolayısıyla, eğer durumu değiştirmek istiyorlarsa,
sendikaların önündeki gündem maddesi budur. Nasıl yaygınlık
sağlayabilirim, başka güçlerle de birleşerek ve nasıl derinlik
sağlayabilirim? Eğitim bundan sonra bu bilinci sağlamak üzere
verilebilirse, belki bugünden yarına değil, ama üç yıl, beş yıl sonra bugüne kadar kaybedilmiş yılları da düşünürsek, hiç fena değil- daha
farklı bir konumda olabiliriz.
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MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Teşekkür ederiz hocam.
Buyurun.
Prof. Dr. Sarper SÜZEK
Sayın Başkan; son bir cümle eklemek istiyorum.
MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Buyurun.
Prof. Dr. Sarper SÜZEK
Sanıyorum bütün hukukçu meslektaşlarım da aynı görüştedirler.
Kanun dışı, hukuk dışı davranışları, eylemleri bizden tartışmamız
beklemek mümkün değildir. Bunu söyleyeyim bir kere. Bunu söylemem
lazım. Onları biz benimseyemeyiz. Mesleğimiz gereği.. Ama bu şu
demek değil, sendikalar aynı zamanda çoğulcu toplumda baskı
gruplarıdır, sivil toplum kuruluşlarıdır. Bunlar demokratik süreçlerde,
hukuki çerçeve içinde bütün mücadelelerini yürütmelidir. Bu günkü
mücadele bu şekilde yürütülerek oluşur. Dolayısıyla, yasadışı değil. O
nedenle, hukuka saygı içinde, hukukun verdiği imkanlar içinde -ki o
imkanlar, o enstrümanlar çok az da değil bizim Anayasa açısından
baktığımızda- o enstrümanları kullanarak mücadele etmek gerektiğini
burada bir görüş olarak belirtmek istiyorum.
Teşekkür ediyorum.
SALONDAN
Bir cümle söylemek istiyorum.
MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Buyurun hocam.
Prof. Dr. Mesut GÜLMEZ
Sarper hocanın söylediği kanun dışı hareketler bizim kanunlara
aykırı olan hareketler değil, ulusal üstü hukuka aykırı olan hareketler
olarak değerlendirilmek zorunda; çünkü Türkiye'nin hukuku artık
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yalnızca Türkiye Büyük Millet Meclisinden çıkarılan yasalarla ve
anayasayla olmuş manadadır. Bunu da iş hukukçularımızın bilmesi
gerekir. (Alkışlar)
MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Peki, teşekkürler.
Buyurun hocam.
Prof. Dr. Meryem KORAY
Düşünce özgürlüğü, tepki gösterme özgürlüğünü de içine alır.
Düşünce özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, toplantı ve gösteri
özgürlüğü, bütün anayasalarda olduğu gibi, bizim Anayasamızda da
vardır. Dolayısıyla, burada hukuk dışılık asla söz konusu değildir.
MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Teşekkürler hocam.
Buyurun Sayın Öztaşkın.
Mustafa
Başkanı)

ÖZTAŞKIN

(Petrol-İş

Sendikası

Genel

Ben de herkese teşekkür ediyorum.
Bu saatte konuşmamak aslında isyan dolu bir tavırdır; ama birkaç
cümle söylemek istiyorum.
Vallahi ben hiç üzerime almıyorum, faturanın da bütünüyle
sendikalara kesilmesine karşıyım. Elbette sendikalar kendi içinde birçok
sorun yaşamaktadır, yanlışları da vardır, özeleştiri yapılmasına da ihtiyaç
vardır; ama bütünüyle faturanın böyle sendikalara kesilmesine karşıyım.
Çünkü sabahtan beri çeşitli hocalarımız dile getirdiler, içinde
yaşadığımız sistemi görmeden, kapitalizmin bütün kurallarıyla, hatta
vahşice uygulandığı bir ülke olduğumuzu görmeden bu sonuca varmak
biraz haksızlık diye düşünüyorum.
Üretim küresel düzeyde yapılıyor; artık tek bir işyerinde, tek bir
ülkede bir üretim yapılmıyor. Tedarik zincirleri vasıtasıyla dünya
genelinde bir üretim yapılıyor. Bu üretim modeline uygun olarak
sendikal hareketin de kendini yeniden yapılandırması lazım. İşkolu
sendikacılığı bitmiştir, iflas etmiştir. Öyle bir sendikacılık anlayışı zaten
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olamaz. Çünkü bu küresel üretim modeli işkolu sendikacılığına aykırıdır.
Bu üretim modelinin her halkasında örgütlenme yetisine sahip bir
sendikal yapı, model oluşturulmalıdır.
Kendi sektörümden örnek vereyim. Petrolde tanımlama şöyledir:
Kuyudan pompaya kadar. Bakın kuyudan pompaya kadar; arada bunun
araması var, sondajı var, üretimi var, boru hatlarıyla taşıması var,
rafinerisi var, dağıtım-pazarlaması var, karayoluyla taşınması var,
denizyoluyla taşınması var. Peki, bu sektörün bütün halkalarında Petrolİş Sendikası örgütlenebiliyor mu? Hayır. Otomobil sektörüne bakın, en
önemli örnektir dünyada. Onlarca, binlerce işyerlerinde, ülkelerde
sürdürülen bir üretim modeli var ve sendikaların her biri de bu üretim
modelinin farklı bir halkasında örgütleniyorlar. Metalciler metalde,
plastik aksamını yapanlar bizde, başka aksamını yapanlar başka bir
sendikada. Peki, bu küresel ağın bütününde örgütlenme yetisine sahip
bir sendikal model gerekmiyor mu? Elbette böyle bir sendikal model
gerekiyor.
Dolayısıyla, artık işyerlerinde yapılan sendikacılığın, sadece ülke
sınırları içerisinde kalacak bir sendikacılığın dönemi bitmiştir. Ama bunu
söylerken, işyerlerinde güçlü bir sendikacılık, ülkede güçlü bir
sendikacılık gerekliliğini de göz ardı ederek söylemiyorum, onun
önemini yadsıyarak söylemiyorum. Ama artık evrensel işbirliğine,
dayanışmaya doğru evrilmesi gerekiyor sendikal modelin.
“Bugün sendikal hareketin gerçek anlamda başarısı nasıl olur?”
diye sorarsanız, benim cevabım şudur: İşçi sınıfının küresel düzeydeki
işbirliğine ve dayanışmasına bağlıdır. Bunun da olanakları vardır. Şu
anda bunu burada uzun uzun anlatamam; ama bunun çeşitli olanakları
mevcuttur. Ama bu olanakları dahi kullanmasını bilmeyen bir sendikal
hareket ve yapı söz konusudur bugün Türkiye'de. Elimizde böyle bir
yapı var, malum. Onun için, sendikal hareketin ciddi bir değişime,
yenilenmeye ihtiyacı vardır. Bu değişim ve yenilenme de önce
yapılarımızdan başlayacak. Kusura bakmayın, bütün sendikacı
arkadaşlar; önce yapılarımızı sorgulayalım, kendimizi sorgulayalım. Bu
yapılar bu sendikaları bir adım ileriye taşır mı? Basmakalıp sözlerle,
düşüncelerle, davranışlarla artık biz bir adım ileriye gidemeyiz.
Dolayısıyla, değişim ve yenilenmeye öncelikle yapılarımızdan
başlayacağız, politik arayışlarımıza devam edeceğiz, mücadelede
kullandığımız araç ve yöntemlerin değiştirilmesiyle devam edeceğiz.
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İşte tam da bu noktada, biz ve bizim gibi düşünen sendikalar ve
sendikacıların yardıma ihtiyacı var. Bu noktada, işin teorik boyutunda,
akademik ayağında, bir hocamın söylediği gibi, ortak çalışma grupları
oluşturup, bunun nasıl olacağına dair, bu yeniden yapılanmanın nasıl
olacağına dair kapsamlı çalışmalar yapmamız lazım. Yapılar diyoruz da,
bu yapılarla ne hedefliyoruz burada, bu nasıl olacak; politika
değişiklikleri, strateji değişiklikleri nasıl olacak? Bunları ciddi ciddi
oturup, konuşup, buna göre de sendikalarımızı yapılandırmamız gerekir.
Mesela, ben diyorum ki -bu kendi görüşümdür, üst birliğimizdeki
arkadaşlarla da büyük ölçüde aynı şeyleri düşünüyoruz- ilk başta örneğin
sendikacı profilini değiştirmemiz lazım. Nedir bu profil? Basitçe
söyleyeyim. Şu anda sendikacı dediğiniz zaman, her şeyi bilen maşallahımız var- ve her şeyi yapan bir profile sahibiz. Bu, bizim işimize
geliyor, seçilmemizi kolaylaştırıyor. Bu, üyenin işine geliyor, “Başkanım
bilir” diyor, “Başkanım yapsın” diyor. Bu, çağdışı bir şeydir. Her şeyi
bilen, her şeyi yapan diye bir şey olamaz. Artık sendikacı modelinde,
yönetici modelinde, bunun yerine, planlama ve koordinasyonu bilen,
kurumsallaşmış ve uzmanlaşmış yapıları oluşturan, az önce söylediğim o
küresel ayağı oluşturmak için özellikle teknolojiyi iyi kullanan,
mümkünse dil bilen, toplumsal ve sosyal olaylar konusunda kendisini
yetiştirmiş yöneticilere ihtiyacımız var. Buyurun, bir tanımlama yapalım;
sendika yönetici ve temsilcilerinde bulunması gereken nitelikler,
özellikler nedir, bir tanımlama yapalım ve bu tanımlamalara uygun
yöneticiler ve temsilciler yetiştirmeye başlayalım. 3 yıl, 5 yıl sonra bu
yetişen insanlar sisteme girsinler ve böylelikle profilde önce değişimler
başlasın. Bununla ilgili çok ciddi projeler yaratılabilir tabii ki.
Ben, durum tespitleri ve eleştirilerinden sıkılıyorum. Çok özür
dileyerek bunu söylüyorum. Buna girdiğimiz zaman üç aşağı beş yukarı
hepimiz aynı şeyi söylüyoruz, birbirimize bildiğimiz şeyleri anlatıyoruz.
Bunun yerine, artık ne yapmamız gerektiğini, nasıl yapmamız gerektiğini
konuşmamız, tartışmamız gerektiğini düşünüyorum.
Topyekûn bir örgütlenmeye ihtiyaç var Türkiye'de. Sadece bir
sendikal alanın veya bir işyerinin örgütlenmeye çalışılmasında ciddi
başarılar elde edemiyoruz. Toplumun bir örgütlenme algısı var, bu algı
nedir; bir sendika algısı var, bu algı nedir, nedendir; önce bu algıyı
değiştirmeye
yönelik,
topyekûn
örgütlenmeye,
toplumun
örgütlenmesine veya bir işyerini hedef seçtiyseniz, o işyerinin etrafını, o
bölgeyi, o yöreyi örgütlemeye yönelik strateji izlemeniz gerekir.
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Atilla bey söyledi; örneğin, Düzce gibi son derece muhafazakar
bir bölgede biz böyle bir strateji izledik, “Sendikalı ol” kampanyası
yürüttük ve 1500 tane üye yaptık, masaya oturduk, toplusözleşmeye
başladık, başarılı da olduk. Düzce gibi bir yerde ilk defa 1 Mayıs
kutlandı değerli arkadaşlar. Algı değişti orada, sendikalara bakış açısı
biraz değişti. İşte sendikal hareketin böylesine yeni ve büyük hedeflere
ihtiyacı var.
Örneğin, kapsam dışı konusunda çok hassasız sevgili hocam.
Fakat kapsam dışına çıkmak için insanlar yarış ediyor, hatta üniversite
mezunları. Bir işyerinde çalışan bir üniversite mezununa sorun,
“Sendikalı mısın?” deyin; “Biz sendikalı olamayız ki” der hemen, “Biz
sendika dışındayız” der. Kendisine sendikalı olmayı yakıştıramıyor.
Herhalde sendikalı olmayı işçi olmak, amele olmak şeklinde kaydetmiş
kafasında, yakıştıramıyor kendisine. “Hayır, biz sendikalı değiliz, biz
sendikalı olamayız, biz mühendisiz, ben 4 yıllık okul mezunuyum” falan
gibi şeyler söylüyor. Dolayısıyla, o algıların hep değiştirilmesi gerekiyor.
Oysa işçi sayısı da artıyor, rakamlara bakmayın. Hepimiz çalışanız.
Hepiniz iş akdiyle bir yerlere bağlı değil misiniz; hepimiz çalışanız.
Sonuçta işçi sayısı, çalışan sayısı, ister emekçi deyin, ister başka bir şey,
bu sayı giderek artıyor ve sendikalara olan ihtiyaç da bu anlamda ciddi
bir şekilde artıyor. Ama bizim sorunlarımız, dediğimiz gibi, bu şeylerde
tartışılmalı ve bunun için özel çalıştaylar yapılmalı, bir araya gelinmeli.
Bu perspektifle, bu yeniden yapılanma nasıl olacak, yeni anlayışlar nasıl
olacak, örgütlenmenin önündeki engeller, öncelikle de kafalardaki
engeller nasıl kırılacak, nasıl insanları sendikalı yapacağız, bunları
etraflıca konuşup, tartışıp, çalışmalıyız.
Tabii ki sendika-siyaset ilişkilerinin yeniden tanımlanması da çok
önemli. Sınıf perspektifiyle sendikacılık yapmaya kalkan; sendikanın
bütün politikalarını, sözleşmesini, eğitimini, dış ilişkilerini vesaire,
hukukunu, her şeyini bunun üzerine kuran, söylemlerini de bunun
üzerinden yapan sendikacıların ayağı hep aşağıya doğru çekiliyor. Biz
burada üç-beş kişi kaldık, işte görüyorsunuz arkadaşlar. Ayağımızdan
çeken de, sermayeden ziyade, iktidardan ziyade, kendi üyelerimiz. Kendi
üyelerimiz çekiyor; “Başkan, sen siyaset yapıyorsun” diyor. Yahu, adama
anlatıyorum, kıdem tazminatı fonunu anlatıyorum, el kaldırıyor,
“Başkanım, siyaset yapıyorsun” diyor.
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İzzettin hocam mı söyledi, bilmiyorum, bir hocam söyledi; bir
kamuoyu araştırması yok, ufak bir alan çalışması var, AKP’nin işçilerden
aldığı oy oranı yüzde 60 civarında gözüküyor. Türkiye ortalamasının çok
üzerinde. İşte o insanlar bizi ayağımızdan çekmeye başladı; bizleri
aşağıya indirip, kendi düşüncesine uygun insanların sendikacı
koltuklarına oturtmak istiyorlar. Böyle bir şey de var.
Eğitim; yapıyoruz sendika olarak. Fakat başka bir kültürle yetişen,
özellikle cemaat kültürü ve anlayışıyla yetişen insanlarda bu bilinç
değişikliğini, sınıf refleksleriyle hareket etmesini sağlamanız oldukça
güç. Onun için, eğitim modellerinin, yöntemlerinin, eğitimdeki
içeriklerin de yeniden tartışılmasına, belirlenmesine de ihtiyaç var. Bunu
da kiminle yapacağız; biz tek başımıza yapamayız, hep beraber
yapacağız. Bu şekilde kafalarımızı yorarsak sağlıklı sonuçlar elde edilir
diye düşünüyorum.
Hepinize teşekkür ediyorum.
MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Teşekkür ederiz.
Buyurun Murat bey.
Dr. Av. Murat ÖZVERİ
Doğrusu, çok korktuğum, nasıl gideceğini kestiremediğim ve
olumlu olup olmayacağından endişe ettiğim bir toplantıydı. Çok değişik
disiplinlerden akademisyenlerin bir arada olması, buna bir de sendikacı
ve siyasetçi üçgenini ekleyince, en azından bir karşılaşma oldu ve böyle
bir karşılaşmada ortaya konulanların bana umut verdiğini söylemek
istiyorum.
Beni onore ettiniz. Şimdiye kadar bu 10 yıllık dergi sürecinde,
hocalarım, katkılarıyla her zaman onore ettiler. Bunu açık bir çek olarak
alıyorum ve bir kere daha kendilerine çok teşekkür ediyorum. Hakem
olarak, yazar olarak, özellikle de hakem olarak vermiş oldukları katkıları
için çok teşekkür ediyorum. Buraya gelerek de bizleri onore ettiler, bir
kez daha kendilerine teşekkür ediyorum.
Sendikacı dostlarımıza, bağımsızlığımıza duydukları saygı
nedeniyle teşekkür ediyorum ve bağımsızlığımızı kıskançlıkla
korumalarını rica ediyorum. Onlar da çok sağ olsunlar.
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Değerli milletvekillerimiz geldiler, görüşlerini dinledik.
Dertlerimizi paylaştılar, bu bizi daha da sevindirdi. Elimizden geldiği
kadar onlara da iletmeye çalışacağız. Onlara da teşekkür ederim.
Sağ olun.
MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Teşekkürler.
Kapanış konuşmasını yapmak üzere buyurun Sayın Başkanım.
Adnan
Başkanı)

SERDAROĞLU

(Birleşik

Metal-İş

Genel

Ben bu kürsüye çıktım diye merak etmeyin, uzun
konuşmayacağım; sadece kapanış konuşması için hepinizin yüzünü
görmek istedim.
Ben, 1940’lı yıllarda Orhan Veli’nin yazdığı bir şiirle kapanış
konuşmamı başlatmak istiyorum.
“Handan hamamdan geçtik
Günışığındaki hissemize razıydık
Saadetinden geçtik
Ümidine razıydık
Hiçbirini bulamadık
Kendimize hüzünler icat ettik
Avunamadık
Yoksa biz…
Biz bu dünyadan değil miydik?”
Bizim günışığındaki hissemize göz diktiler. Çünkü sistem, sosyal
devlet sisteminden liberal devlet sistemine geçiyor. Sosyal devlet
sisteminde de aslında çok mutlu değildik, ama liberalde durumumuz
daha da kötüleşti. Tabii, dünyanın en gayriahlaki davranışı kapitalist
düzen içerisinde vücut buluyor. Bu nedir; güçlünün gücünü bir başka
güçlüden yana kullanmasıdır. Yani sistem devlet gücünü sermayenin
yanında kullanıyor. Yoksulun, yani güçsüzün yanında kullanırsak belki
başka bir sistem ortaya çıkacak. Ama güçsüzler ne yapıyor burada?
Güçsüzler, kendi aralarında homojen bir yapı oluşturamıyorlar.
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Ben, Kıbrıs’ta bir sendikanın kongresindeki konuşmamda bir
örnek vermiştim, burada da tekrarlayayım onu. Bize sürekli frikik
atıyorlar, biz ise öndeki barajı oluştururken homojen bir baraj
oluşturamıyoruz, aramıza başkaları giriyor ve onlar birden çekilince o
boşluktan gol yiyoruz. Biz aslında pirincin içerisinde pirinç gibi görünen
taşlardan korkuyoruz; onlar bizim dişimizi kırıyor, canımızı yakıyor. O
açıdan, bizim önce pirincin içerisindeki taşları ayıklamamız gerekiyor,
barajı sağlam kurmamız gerekiyor ve son derece güçlü bir şekilde o
barajı oluşturmamız gerekiyor.
DİSK’in iki günlük bir toplantısı vardı Ankara'da, ben onları da
takip ediyorum, bize davetiyeleri geliyor. Bu istihdam bürolarıyla ilgili ve
Sendika Yasasıyla ilgili. En ince ayrıntılarına kadar tartıştılar orada, giden
hocalarımız da vardır oraya. Biz de bugün burada farklı bir formatla bir
toplantı düzenleyelim istedik. Yönetim Kurulu olarak kendi aramızda
böyle bir çalışmayı kararlaştırdıktan sonra, Sayın Özveri’yle de paylaştık
bunu, görev dağılımı yaptık ve çalışma hayatıyla ilgili tarihe bir çentik
atalım dedik. Riskli bir işti; yani bu kadar farklı konsepti bir arada getirip
çalışma yürütmek riskli bir işti. Ama ben, alnımızın akıyla bu işten
çıktığımızı düşünüyorum. Bütün hocalarımıza teşekkür ediyorum.
Çalışmalarımız devam edecek. Bu birinci toplantı. Belki 6 ay sonra
başka bir konuyla ilgili, taşeronlaşma veya esnek çalışmayla ilgili bir
toplantı yapacağız. Yılda iki kez yapmayı düşünüyoruz.
Ben, katkı sunan değerli hocalarımıza, sendikacı arkadaşlarımıza,
bugün bizleri yalnız bırakmayan basındaki emekçi arkadaşlarımıza ve
emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.
(Alkışlar)
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MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
- Hoş geldiniz.
Biraz geç kaldık, herkesten özür diliyoruz.
Davetiyemizde “Değerlendirme Toplantıları 2” yazıyor. Sayı
koyduğumuza göre, bu devam edecek gibi gözüküyor. İlkini yaparken
biraz Türk usulü başladık, tam imkânımız yoktu, ama bugün ikincisi de
gerçekleşiyor; önümüzdeki yıllarda da sayıları artırarak bu değerlendirme
toplantılarında dönemin temalarını, ana konularını ele almaya devam
edeceğiz.
Bugün de alt işveren (taşeron) uygulamaları ve güvencesiz
çalışma üzerine bir konuşma olacak.
Önce şöyle bir kısa tespit yapmak istiyorum: Einstein’ın güzel bir
sözü vardır. Ben, doğrusu, belki az bilenlerden birisi olabilirim, birçok
insan bunu benden daha önce biliyor olabilir. Ben, Einstein’ı hep bir
fen adamı olarak tasarlamıştım kafamda; fakat farklı yazıları da var.
Bunlardan bir tanesini okurken bu yaz, şöyle bir söz çok hoşuma gitti:
Diyor ki, “Arzularımızı gerçekleştirme özgürlüğünden çok, arzularımızı
arzulama özgürlüğü konusunda aslında yeterince özgür olmadığımızı
düşünüyorum.”
Bu anlamda, aslında, “Bugünün dünyası gerçekten arzularımızı
yeterince özgürce arzulayabildiğimiz bir dünya mı?” meselesi, bence
temel bir mesele. Bugünün konusu da bence bu mesele içerisinde
önemli bir yer tutuyor. Adeta bir yaşam biçimini bugün konuşacağız.
Taşeron uygulaması, güvencesiz çalışma. Herhalde 20’li yaşları yaşayan
önemli bir nüfus grubunun, belki 30’lu yaşlarına gelmiş insanların başka
türlüsünü düşünemedikleri son 30 senelik bu döneme baktığımızda,
aslında içine doğduğumuz, bize belki de doğal gelen, olağan gelen,
dolayısıyla da bir yaşam biçimi haline gelen bir konu, bugünün konusu.
Önemli bir konu. Siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel sonuçlarıyla
önemli bir konu. Herkesin farklı pencereden baktığı, kiminin sayısal
olarak değerlendirdiği, işgücü piyasasının daha da esnekleştirilmesi, daha
da hareketli hale getirilmesi meselesi. Diğer taraftan belki bir maliyet
meselesi. Ama diğer taraftan da aslında belki en genel anlamda yaşam
biçimi haline gelmiş bir konuyu bugün konuşacağız.
Zannediyorum programda biraz sarkarak gideceğiz, belki 13.30
gibi öğle yemeğini vermemiz uygun olur, sistemi aksatmaz.
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Bir de küçük bir açıklama: Program hafif otoriter düzenlenmiş.
Öyle bir şey yok. Yani böyle bir akademisyen uzmanlar falan gibi bir
ayrım var detayda. Fakat bu bir hata, bizden kaynaklı bir hata.
Dolayısıyla, herkesin, herhangi bir sıra olmaksızın söz hakkı var. Fakat
küçük bir ricamız, söz alan herkes, konuşmasının başında kendini adsoyadı olarak tanıtsın ve her defasında bunu yapsın. Daha sonra
konuşmaların deşifre edilmesi açısından bir faydası olacaktır. Bir de
programı demokratikleştirirken, çok da uzun konuşmalar yapmadan,
birbirimizin konuşmalarının üzerine koyarak gidersek, tartışma çok daha
bereketli olacaktır.
Şimdi, daha fazla uzatmadan, sözü Başkanımıza bırakayım.
Buyurun efendim.
Adnan SERDAROĞLU (Birleşik Metal-İş Sendikası
Genel Başkanı)
Değerli
milletvekilleri,
Konfederasyonumuzun
ve
sendikalarımızın çok değerli başkanları, yöneticileri, sendikalarımızın
değerli çalışanları, İşveren Sendikamızın çok değerli Genel Sekreteri,
bize her zaman yol gösteren çok değerli akademisyenlerimiz, sevgili
hocalarımız, değerli basın mensupları, basın emekçileri; ikincisini
düzenlediğimiz Çalışma ve Toplum Dergisi Değerlendirme Toplantısına
hepiniz hoş geldiniz.
Bildiğiniz gibi, birincisini İstanbul'da yapmıştık, ağırlıklı olarak iş
yasaları üzerine değerlendirme yapmıştık. Bunun kitap çalışmaları ilkiyle
bütünleştirilerek yapılacak ve bütün ilgili kimselere, kurumlara
gönderilecek.
Alt işverenlik, yani taşeron uygulamalarını ve güvencesiz
çalışmayı tartışacağımız bu değerlendirme toplantısının, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in taşeronluğu yaygınlaştırma,
kıdem tazminatını fona devir yoluyla ortadan kaldırma, esnek ve
güvencesiz çalışmayı özellikle kadınlar üzerinden yaygınlaştırma
çabalarını gündeme taşıdığı bir dönemde gerçekleştiriyoruz. Yeni
yasama yılının ilk önemli çalışma alanını büyük ihtimalle bu başlıklar
belirleyecek. Bu anlamda, burada yürüteceğimiz tartışma, bundan
sonraki mücadelemiz açısından son derece kritik ve önemli olacaktır.
Değerli katılımcılar, sevgili dostlar; Türkiye'de, taşeronluk, İş
Yasasına asıl işveren-alt işveren ilişkisiyle sınırlı bir tanımla girmiştir. Bu
127

Çalışma ve Toplum Değerlendirme Toplantıları-2

ilişki biçimi için, alt işveren tanımının temel unsuru, alt işverenin, işçileri
sadece asıl işverenin işyerinde aldığı işte çalıştırması gereğidir. Yani
taşeron ilişkisi, işletme içi bir yüklenicilik faaliyetini içermektedir. Buna
karşılık, uluslararası alanda taşeron ilişkisi, hem işletme içerisinde
faaliyet yürüten taşeron firmaları, hem de nihai ürün üreten ana
firmalara girdi sağlayan, üretim sürecindeki parçalanmayla, ana üretim
faaliyetlerinin bir kısmını üstlenen tedarikçi firmaları kapsamaktadır. Bu
anlamda, taşeronluk biçimini ayrıştırmak açısından, tedarikçi taşeron,
firma içi taşeron kavramları önemlidir.
Taşeronlaşma süreci, her iki biçimiyle de, işgücü maliyetinin
düşürülmesi, ucuz işçilik ve bu yolla rekabet şansı yaratması amacını
taşımaktadır. Buna bağlı olarak, sendika ve toplu pazarlık hukuku
alanında doğrudan işçilerin hak ve özgürlüklerinin ortadan kaldırılması,
temel hedeflerden birisidir.
Taşeron ilişkisinin olağanüstü boyutlarda yaygınlaşması, liberal
politikaların isteklerine uygun yeni düzenlemelerin yasalaştırılması, emek
piyasasının parçalanmasına, sendika hakkının, toplu pazarlık hakkının
kullanılamaz duruma gelmesine neden olmaktadır. Bu da işçilere daha
çok örgütsüzlük ve yoksulluk olarak yansımaktadır. Yani ana firma
basıncı altındaki firmalarda, üretimin hangi katmanında olursa olsun,
çalışma koşulları ciddi biçimde ağırlaşmaktadır.
Değerli hocalarımız, sevgili konuklarımız; taşeronlaşmanın
yaygınlaşması yoluyla, yasal biçimde işyeri ölçeğinin küçültülmesi, işçi
sayısının azaltılması mümkün hale gelmiştir. Bu yolla, taşeronlaşma,
işyeri ölçeğine bağlı bir dizi yükümlülüğün ortadan kaldırılmasının bir
aracı olarak da kullanılmış ve kullanılmaya devam etmektedir.
Bunlardan en önemlisi, iş güvencesine ilişkin düzenlemelerdir.
Nitekim, bu durumla bağlantılı olarak, örgütlenme yapılan işyerlerinde
uzun süredir tek bir firmaya rastlanmamakta, bu da örgütlenmeyi
zorlaştırıcı bir etmen olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani firma içlerinde
önemli derecede farklı taşeron şirketleri oluşturulmaktadır. Bir yandan
aynı işletme içerisinde her firmanın yapısını görmek, sayısını bilmek
zorunda kalan sendikalar; diğer yandan, “Siz falanca firmanın
elemanısınız, diğer firma sizi ilgilendirmiyor” ya da “Siz bizim
işçimizsiniz, diğerleriyle ilişki kurmayın” biçiminde yaklaşımlarla, işçiler
arasında oluşturulmaya çalışılan yapay bölünmeyle uğraşmaktadır
sendikalar.
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Değerli dostlar; AKP Hükümeti, taşeron çalışanların hakları ve
sorumluluklarına son derece özel bir hassasiyet(!) göstermeye başlamış
durumdadır. Taşeron çalışma ile kıdem tazminatı sanki iç içe geçmiş bir
konu olarak ele alınmaktadır. Taşeron işçilerinin yaşadığı mağduriyet,
Bakan Çelik’in ağzından son dönemde hiç eksik olmamaktadır. Kendisi,
bir konuşmasında, taşeron çalışmayı “kölelik gibi bir şey” diye
tanımlamıştır. Oysa kendi açıkladığı rakamlara göre, kamuda artık,
kadrolu değil, taşeron çalışma, hâkim bir istihdam biçimi halini almıştır.
Yani Hükümet, kamu istihdam politikasını kölelik rejimi üzerine inşa
etme gayretindedir. Oysa biliyoruz ki, Türkiye'de İş Kanunu herkes için
geçerlidir. Yani kadroluya ayrı, taşerona ayrı bir yasa bulunmamaktadır.
Sorun, taşeron işçilerin yasal haklarının sistematik bir biçimde ihlal
edilmesinden kaynaklanmaktadır. İhlal edilen bu yasaları uygulamak
durumunda olan siyasi iktidar ise sorunun kaynağını çarpıtmaktadır.
Değerli dostlar; taşeron çalışanların haklarının ihlal edilmesine
göz yummak, ardından da kadrolu çalışmayı ortadan kaldıracak bir
düzenlemeyle çalışma hayatını dinamitleme gayretine girmek, siyasal
iktidarları sınıfsal üstü gören bir algı açısından anlaşılır bir şey değildir.
Bugünkü Hükümet, iktidara geldiği ilk dönemden bu yana yaptığı
uygulamalarla emekçilerin kazanımlarını bir “hayır faaliyeti” olarak
ortadan kaldırma gayretinde olmuştur. Başbakanın, “Bizim sayemizde
varlıklarını beş kat artırdılar” diye hayıflandığı kesim, herhalde başta
taşeron olmak üzere, işçiler değildir. Bu kesimler, “Taşeronlaşmayı
yaygınlaştırın, kıdem tazminatını kaldırın, özel istihdam bürolarını açın,
işgücü piyasasını esnekleştirin, emeklilik yaşını yükseltin” diye koro
halinde bağıranlardır. Yani sermaye sahipleri, patronlardır. Yeni yasama
döneminde, kuşkusuz, sermayedarların bu talepleri ilk gündem
maddelerinden biri olarak karşımıza çıkacaktır. Çünkü sevse de,
sevmese de, AKP’nin sermaye ile kader birliği söz konusudur.
Ama insanın canını yakan, esnek çalışmanın İş Kanununa
girmesinin, yasaların keyfi bir biçimde uygulanmaması durumunda yasal
yaptırımların sınırlandırılmasının, iş güvencesinin kapsamının
daraltılmasının, emeklilik yaşının yükseltilmesinin, işsizlik fonunun
yağmalanmasının, eğitimin, sağlığın ticarileştirilmesinin hep işçiler lehine
düzenlemeler diye sunulması ve bunun da özellikle işçiler içerisinde
çokça taraftar bulmasıdır. Esas düşünülmesi gereken konu da bizce
budur.
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Değerli katılımcılar; 2002’de 387 bin dolayında olan taşeron işçi
sayısı, AKP döneminde dört kat artarak 2 milyona yaklaşmıştır. Bu
işçilerin sendikal hakları, mahkeme kararlarına rağmen, keyfi biçimde
gasp edilmektedir, İş Kanunundan doğan hakları görmezden
gelinmektedir. Kamuda yaşanan hukuksuzluklar, özel sektörde çok daha
ağır tahribatlar yaratmaktadır. Aynı tezgâhta aynı işi yapan iki işçi ayrı
firmaların işçisi olarak gösterilebilmektedir. Geçici çalışma giderek
yaygınlaşmaktadır. DİSK-AR’ın verilerine göre, 2008 yılı Haziran
dönemiyle karşılaştırıldığında, geçici çalışanların sayısı yüzde 40 artarak,
1 milyon 641 bin kişiden 2 milyon 275 bin kişiye yükselmiştir. Krizden
bu yana istihdama yeni katılan her 5 kişiden 1’i geçici iş çalışma hayatına
dahil edilmektedir. Geçici çalışanlar için işsizlik oranı, genel işsizlik
oranının üç katına ulaşmıştır.
Sorunlar son derece fazla, konuşacaklarımız da buna paralel
olarak son derece fazladır. Bu nedenle sözü daha fazla uzatmak
istemiyorum. Bugün hep beraber bu sorunları masaya yatıracağız.
Şimdi sözü, “Çalışma Yaşamında Alt İşveren” başlıklı sunumunu
yapmak üzere, Sayın Dr. Murat Özveri’ye bırakıyorum.
Katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum. Bugünkü
çalışmamızın emekçilerin mücadelesine yol gösterici, olumlu katkılar
sunmasını diliyorum. Tekrar teşekkür ediyorum.
MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Biz de teşekkür ederiz.
Biraz önce unuttum, küçük bir bilgi aktararak bırakayım sözü.
Aslında bugün Ali Güzel hoca moderatörlük yapacak ve bizlerle
birlikte olacaktı. Fakat yurtdışından misafirleri olduğu için katılamadı.
Onun dışında da, Gülsevil Alpagut, Onat Öztürk, Ahmet Sevimli ve
Süleyman Başterzi de mazeretleri olduğu için bizlerle değiller. Bunu da
bilgilerinize sunmak istedim.
Buyurun.
Dr. Av. Murat ÖZVERİ
Teşekkür ederim Sayın Aslan.
Önce, Çalışma ve Toplum editörü olarak, hazır yakalamışken
değerli hocalarımı, hepsine toptan bir teşekkür etmek istiyorum.
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39. sayımız şu anda hazır, 40. sayının hazırlıklarını yapıyoruz. 11
yılı doldurduk. Bu 11 yıl içinde, dergimizin bugüne gelmesinde,
Sendikanın katkıları -altını çizmek lazım, karışmamak boyutuyla
başlayan katkıları dahil- dergiyi bence önemli bir noktaya taşıdı. Ama
asıl görünmeyen kahramanlar var. Sık sık bunları vurgulamak gerekiyor.
Dergimiz, hakemli bir dergi. Her bir makalemiz 3 hakemden geçiyor ve
buradaki hocalarımın hemen hemen tamamının hakem olarak, yazar
olarak bu dergide emekleri var. Özellikle hakemlik yaparak, makalelerin
kalitesinin yükseltilmesindeki büyük katkılarından dolayı bir kez daha
teşekkür etmek istiyorum hocalarımıza. Siz değerli katılımcılara da,
Çalışma ve Toplum’un davetini değerli bulup geldiğiniz için ayrıca
teşekkür ediyorum.
Ben de sözü çok uzatmayacağım. Amaç, daha çok buradaki
tartışmaların gelişmesi. Sadece, şeytanın avukatlığını yaparak ya da Gaye
hocanın deyimiyle, “Murat Özveri gibi” konuşarak, sivrilterek, birkaç
noktanın altını çizmekte çalışmakla yetineceğim. Zamanı idareli
kullanmaya çalışacağım.
Çalışma ve Toplum ilk çıktığında, 1. sayısındaki baş makalemiz,
Ali Güzel hocamın makalesiydi: “Alt İşverenlik.” Orada tartışılan ana
nokta, bir küçük bağlaca ne anlam verileceği üzerine odaklanıyordu:
“İle”, “ve” anlamına mı geliyor, “veya” anlamına mı geliyor? Tartışma
böyle başladı. Elimde, en son yapılan, 2013 yılında yapılan Bakanlık
toplantısının tutanakları var, halen bu tartışma sürüyor. Örneğin, Sayın
Bülent Pirler diyor ki, “Aslında buradaki “ile”, “veya” anlamına
geliyordu, ama yargı yanlış uyguladı, ona “ve” anlamını verdi.” Alt
işverenlik uzun uzun tartışıldıktan sonra, uzlaşma noktasına gelince,
işveren cenahı diyor ki, “Ve’yi ‘veya’ yapın, hiçbir şeye itiraz
etmeyelim.” Herhalde bir bağlaç bu kadar uzun süre tartışılmamıştır. Bu
“ile” bağlacı bize bir dergiye mal oldu. Şu gördüğünüz 27. sayı sırf “ile”
için çıktı. Çünkü Bakanlık, bu yasalarandan önce, İş Sağlığı İş Güvenliği
Yasa Tasarısını hazırladığında bir geçici madde koydu. Mayıs ayıydı bu
tasarının hazırlanması, biz Eylülde çıktık, Eylül 2010’da. 2010 Mayıs
taslağında, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yasa Tasarısının geçici bir maddesi,
4857 sayılı İş Yasasının 2. Maddesini değiştiriyor, oradaki “ve”yi “veya”
yapıyordu. Onun üzerine, Yayın Kurulu olarak apar topar toplandık,
“Bunun yaratacağı vehametler nedir, ne olacak?” diye düşünüp tartıştık
ve 27. sayıyı alt işveren konusuna ayırdığımız bir özel sayı olarak
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çıkardık. Değerli bir sendikacımızı, Kâmil Kınkır’ı kaybetmiştik o sıra,
onun anısına, alt işveren konusunu işlediğimiz özel bir sayı olarak
çıkardık.
Özellikle planlamamıştık, yani Çalışma Meclisinin gündemine alt
işverenliğin alınacağını bilmiyorduk bu toplantıyı organize ederken; ama
alt işverenliğin gündeme geleceğini biliyorduk. Dolayısıyla, Çalışma ve
Toplum’un her iki sayısında da alt işverenliğe yönelik hem sosyal
tarafların görüşleri, hem hocaların görüşleri önemli ölçüde yansıdı.
Şimdi aramızda, alt işverenlik konusunda kitap yazmış, alt
işverenlik konusunda makaleleri olan değerli hocalarımız,
akademisyenler var. Dolayısıyla, ben, “ile”, “ve” anlamına mı geliyor,
“veya” anlamına mı geliyor, hukuki düzenlemedeki ifadelerden nereye
varırız tartışmalarına girmeyeceğim. Sadece şu basit soruyu soracağım:
Neden alt işverenlik? Neden alt işverenlik 3008 sayılı Yasada olmasına
rağmen, 3008 sayılı Yasanın yürürlükte olduğu dönemde sorun olmadı;
neden 1475 sayılı Yasada çok yetersiz bir şekilde düzenlenmiş olmasına
rağmen, 1986 yılına kadar sorun olmadı da, bugün neden alt işverenliği
çalışma yaşamının merkezine koyarak, yıllardır tartışma gereği
duyuyoruz? Neden?
Bu “Neden?” sorusunun yanıtını, bence, işveren cenahı açık, net
ifadelerle vermişti; ama işçi cenahı, yani biz anlamamıştık. Hiç
unutmam, 92 yılındaki bir toplu iş sözleşmesinde, Kağıt İşverenleri
Sendikası ile yapılan görüşmede, bu soruyu sorduğumuzda, işveren
yetkililerinden bir tanesi, çok basit bir formülasyonla, neden alt işveren
istediklerini açıkladı bize. Dedi ki, “İşin sevk ve yönetiminde kolaylık,
maliyette ucuzluk.”
Aslında bu çok net bir tanım. İşin sevk ve yönetimini zorlaştıran
neydi ki, işverenler alt işverene başvurmak zorunda kalıyor? Buraya
baktığımızda, işin sevk ve yönetimini zorlaştıran, işverenin yönetim
hakkını sınırlandıran kurallar. İşverenin yönetim hakkını ne
sınırlandırıyor? İş Yasasının çalışma yaşamını düzenleyen emredici
nitelikteki düzenlemeleri, nispi emredici nitelikteki düzenlemeleri; ki
bunların tamamını işveren cenahı “katı” sıfatı içerisinde değerlendiriyor.
Başka? Toplu iş sözleşmeleri. Yani işçilerin kolektif haklarını
kullanması. O halde, alt işverenlikle neden kaçmak istiyorlar işverenler?
İş Kanununun emredici hükümlerinden kaçmak istiyorlar, yani işçiyi
koruyucu hükümlerden, nispi emredici hükümlerden kaçmak istiyorlar.
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Başka? Toplu iş hukukundan kaçmak istiyorlar.
Biz, sanki basit bir uygulama gibi algıladık; oysa alt işverenlik yeni
bir istihdam modeliymiş, çok sonra anladık.
Yeni bir istihdam modelini yasaklayarak bir yere varmamız
mümkün değil diye düşünüyorum. O halde, “Yeni istihdam modelinde
işçiyi nasıl koruyacağız?” sorusu, belki de ilk sorulması gereken
sorulardan bir tanesi. Çünkü hocam da belirtti, bu bir yaşam biçimi.
Alt işverenler nerede var, nerede alt işveren sorunu var? Eğer bir
işyerinde örgütlü bir sendika yok, o işyerinde toplusözleşme
imzalanmıyorsa, alt işveren işçisi ile asıl işveren işçisinin çalışma
koşulları anlamında çok anlamlı bir fark da yok. Sadece ihtiyaten, tam da
örgütlenme hakkını ortadan kaldırabilmek için işyerinin taşeronlaşması
durumuyla karşı karşıyayız.
Ömer hocam (Ömer Ekmekçi) hatırlayacaktır, Ankara Sanayi
Odası toplantısında, yıllar önce, alt işveren meselesi tartışılırken çok
iddialı bir şekilde sormuştum: “İşin gereği ve teknolojik nedenlerle, yani
tam da teknik anlamda alt işverene gereksinim duyulan bir tane işyeri
örneği verebilir misiniz bana, bir tane? Burada alt işverenlik olsun ki,
sendikasızlaştırma amacı gütmesin; alt işverenlik olsun ki, yasanın
emredici düzenlemelerini delmeye çalışmasın; alt işverenlik ilişkisi olsun
ki, diyelim ki sayısal fazlalıklar nedeniyle getirilen birtakım
yükümlülüklerden kaçınma çabası olmasın?” Ben, 27 yıllık hukukçuyum,
23 yılım bu alanda geçti ve neredeyse 21 yıldır alt işveren tartışıyorum,
daha bir tek örneğine rastlamadım.
Dolayısıyla, benim rastlamadığımı, bu kadar net bir şekilde yine
işverenler teyit ediyorlar. Örneğin, İntes işverenleriyle yapılan bir
toplantıda, alt işverene ilişkin 2. Maddenin sınırlandırılması tartışılırken,
Şahlanan hocama sorular soruluyor; Şahlanan hocam diyor ki, “Böyle
hap gibi, yasayı delecek çareler arayan sorular sormayın. Biz
hukukçuyuz; kanun koyucu bir irade getirmiş, böyle bir düzenleme var.”
Ama ısrarla soru şöyle geliyor: “Peki, o zaman, biz niye alt işveren
çalıştıralım ki? Madem buna çare olmayacak, neden alt işverene gidelim
ki? Peki hocam, alt işveren durumu bu şekilde sınırlandırılıyor, ödünç iş
ilişkisini alt işverenin yerine ikame edebilir miyiz?” Açık, net sorular. Bir
arkadaşımızın doktora tezinde de İntes’e yönelik o toplantının
kayıtlarını da görmek mümkün. Hem yayınlandı, hem değerlendirildi.
Uzatmadan, daha açık bir-iki örnek vereyim.
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Alt işverene yönelik, sosyal taraflarla birlikte Bakanlıkta yapılan
toplantıda deniliyor ki, “Tamam, destekleyelim; ama asıl işverenin
sorumluluğunu artıralım.” Soyadını bakarak okuyacağım, ezbere
söyleyemiyorum; Kutatgubilik yanıt veriyor, aynen yanıtı okuyorum:
“Her şeyden ben sorumlu olacaksam (kıdem tazminatı, ücret, iş sağlığı
ve iş güvenliği) niye taşerona iş vereyim?! Bilye oynamada gaye ütmektir.
Dedim ya, ütmeden olmaz. Bütün mesuliyetleri asıl işverene bağlarsanız,
taşeron zil çalıp oynar.” Neden taşeron? Demek ki ütmek için taşeron
istiyor. Demek ki bilyeyi artırmak için taşeron istiyor.
O halde, aslında sorun çok açık, net. Bir daha altını çizmek
gerekiyor, bu bir istihdam biçimi.
Bu bir istihdam biçimi ise, eskisinden farkı nedir? Bunu
görmemiz gerekiyor. Bana göre temel farklardan bir tanesi, Kâğıt
İşverenleri Sendikasıyla yapılan görüşmede işveren temsilcisinin
söylediği gibi, işin sevk ve yönetiminde kolaylık. Alt işveren, basit bir
maliyet hesabı da değil. Alt işveren, işgücü üzerindeki denetimi
işverenin en az maliyetle maksimize ettiği bir sistem. Bu sistemde, alt
işveren işçileri, daimi kadrolarda çalışan işçilerin terbiye edilmelerinin,
onların yola getirilmelerinin en önemli araçlarından bir tanesi. Hep
örnek verdim, bir daha veriyorum: Pirelli, alt işverenle yapılan sözleşme,
1992. Bu sözleşmede deniliyor ki, “Alt işveren işçileri, daimi işçilerin
girdiği kapıdan fabrikaya giremez, daimi işçilerle aynı saatte çay molası
veremez, aynı kantinden alışveriş yapamaz, aynı servis aracına
binemez.” Ne olur binerse? İşçiler işten atılmıyor, alt işveren sözleşmesi
feshedilir. Bu kadar ciddi bir yaptırım.
Dahası var. Çelik sanayinden örnek vereyim. Bu örnekleri
çoğaltmak mümkün. İşçi, basit bir hata nedeniyle işten çıkartılıyor.
İşvereni diyor ki, “Git, alt işverenin yanında başla, liyakatini kanıtlarsan,
seni tekrar kadrolu yapacağım.” Aslında o işçi üzerinden daimi
kadrodaki işçiye bir mesaj veriliyor; “En küçük bir hatanda yerini alt
işveren işçisi alacaktır” deniliyor. TİSK, bunu, 1999 yılı “Esneklik”
broşüründe, olması gereken esnek bir işletme modeli olarak açıkça
kamuoyuna ilan etti ve duyurdu.
Dolayısıyla, maliyetin ötesinde, işgücü üzerindeki denetimi
maksimize etmek, işgücü piyasasını parçalayarak, denetimi maksimize
etmek için kurgulanmış yeni bir istihdam modeliyle karşı karşıyayız. “Bu
istihdam modelini yasaklayın” demek, aslında hiçbir şey demek değildir
diye düşünüyorum. Yasaklanamaz, bu olacak.
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Nitekim, yine aynı Kutatgubilik, dünyadan örnekler vererek diyor
ki, “36 ülkede alt işveren var. Size ne?! Bazen teknik amaçlarla, bazen
işin sevk ve yönetiminde kolaylık amacıyla, bazen maliyet kaygısıyla, ben
yaparım, yapmalıyım, zorunludur, yapacağım.” Ardından da “İle’nin
karşılığı olan ‘ve’, ‘veya’ya dönüştürülsün, sorunu da çözelim” diye altını
çiziyor.
O halde, işçi cenahı ne yapacak? Herhalde sorunlardan bir tanesi
bu. Bu, yeni bir istihdam modeli ise, nasıl ki “Sanayi Devrimi olmasın”
demek çok anlamlı bir şey değilse, “Böyle bir istihdam biçimi olmasın”
demek de bana göre çok anlamlı bir şey değil. İşveren açısından. Çünkü
diyor ki işveren, “Küresel rekabetle karşı karşıyayım, Çin’in baskısı
altındayım, Rusya’nın baskısı altındayım, işçiliği ucuzlatarak rekabet
üstünlüğü sağlamak durumundayım”. Kendine göre bir dizi ekonomik
gerekçeler üretiyor. Hatta Bakanlığın önümüzdeki hafta yapacağı Alt
İşverene İlişkin Çalışma Meclisi Hazırlık Toplantısı Raporunu
inceledim; “Alt İşverenin Kuramsal Dayanakları” diye bir başlık atılmış,
iş hukuku yok. Tümüyle iktisadi, tümüyle ekonomik, tümüyle işletmenin
kârına göre düzenlenmiş birtakım gerekçeler konulmuş. Detaya
girmeyeceğim.
Tekrar aynı soruya geliyorum: Sorun ortada, ne yapacağız? Ne
olacak?
Basında, Başkan da vurguladı bunu, sık sık gördük; Bakan, alt
işverenliğe yönelik değişiklikleri kamuoyuna sunarken, ısrarla diyor ki,
“Yıllık izin hakları sağlanacak, ücretleri güvence altına alınacak, fazla
mesaileri ödenecek.” Şükrü Kızılot da Milliyet’te yazdı, “Zaten bunları
engelleyen bir yasal düzenleme yok ki. Sorun, bu yasal güvencelere
sahip olan alt işveren işçilerinin bu yasal güvencelerini talep
edememesinde” dedi. Bunu da işçilere söyledi; “Biraz cesaretli olan
kardeşim, yasal haklarınızı arayın” dedi. Belki anımsayacaklarınız
olacaktır Şükrü Kızılot’un o yazısını. Uzun süre internette kaldı o yazı,
Milliyet gazetesinde Bakana bir anlamda yanıt verdi.
Hocalarım burada. Gerçekten de, alt işveren işçisinin yıllık izin
hakkını sınırlandıran, “Alt işveren işçisine yıllık izin yoktur” diyen bir
yasal düzenlememiz mi var? “Alt işveren işçileri için haftalık çalışma
süresi 65 saattir” diyen bir yasal düzenlememiz mi var? “Alt işveren
işçileri, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin getirdiği yükümlülüklerden muaftır”
diyen bir düzenlememiz mi var? Yok. Peki, bunlar var olmasına rağmen,
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halen neden bunlar yokmuş gibi hayatın içerisinde bir uygulama oluyor
da, Bakan bu durumu bir kölelik olarak tarif ediyor? Sorun nerede?
Bence sorun, bireysel iş hukuku aracılığıyla koruma yapmaya
çalışmamızda. Bireysel iş hukukundan hareket ederek biz koruma
yapmaya çalışırsak, o koruma ne yazık ki koruma olmaktan çıkıyor.
Geçmişte de çıkmış, bugün de çıkmış. Çözüm, bu denklem üzerinde,
yani bu mantık silsilesi içerisinde bence kendiliğinden görülüyor.
Bir, kolektif iş hukukunun önünü açmadığımız sürece; bu, aklamantığa aykırı yetki sistemi; bu, akla-mantığa aykırı toplu görüşme
sistemi; bu, devletin korkuları üzerinden biçimlendirdiği sendikal yapı;
bu sendikal yapının oligarşik biçimi, şekli, oturmuşluğu -sendikacılar
yine kusura bakmasınlar- artık kırılmadığı sürece; sendikal örgütlenme
özgürlüğü, işyeri sendikaları dahil, ayrımsız bir şekilde sağlanmadığı
sürece; biz hangi yasal düzenlemeyi yaparsak yapalım, bu yeni istihdam
biçiminin karşısında işçileri koruyacak bir kazanım elde etmek bana çok
da mümkün görünmüyor.
İşverenlere kızmanın da hiçbir anlamı yok. İşverenler, hayır
kurumu değil ki. Adamların amacı, kârı maksimize etmek değil mi,
bunun için sermaye koymuyorlar mı, bunun için iş organizasyonu
yaratmıyorlar mı?! Bunlara kızmanın, “Niye sen alt işveren
çalıştırıyorsun, beni köleleştiriyorsun” demenin hiçbir anlamı yok. Onun
için gayet normal bir durum bu. Amacı, kârı maksimize etmek. Bu,
zaten onu var eden temel neden. Onun için parasını yatırıyor, parasını
üretim sürecine kar elde etmek için yatırdığı için adı sermaye.
Bireysel iş hukuku anlamında yapılabilecek hiç mi bir şey yok?
Elbette var. Ama “İle’yi ‘ve’ yapalım, ‘veya’ yapalım” noktasında değil.
Bunu da asla küçümsemiyorum. O “ile”nin “ve” olarak yorumlanması
bile, çok ciddi ölçüde, özellikle örgütlü olunan yerlerde alt işveren
işçilerine önemli bir kazanım getirmiştir. Ama yeterli değil. Her yerde
örgütlenemiyoruz; çünkü zaten örgütlenme hakkına yönelik
sınırlandırmalar söz konusu. O zaman, ne yapılacak?
İşçi alacaklarının güvencesine, sadece alt işveren işçilerinin de
değil, tüm işçilerin çalışma hayatlarındaki güvencelerine bir bakın.
Türkiye, yanlış biliyorsam düzeltin, halen neden işçi alacaklarının
güvencesine ilişkin ILO’nun 73 sayılı Sözleşmesini onaylamıyor? Halen
neden işçi alacakları, 14 imtiyazlı alacaktan sonra, adi alacaklar içerisinde
birinci sırada? Halen sonu gelmez iflas davalarıyla binlerce işçi neden
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uğraşıyor? Halen işçiler, haklarını alabilmek için yargıya
başvurduklarında, dünyanın hiçbir yerinde olmadığı bir şekilde,
herhangi bir tacir gibi, mahkeme harçlarını, bilirkişi ücretlerini,
yargılama giderlerini neden peşin olarak yatırmak zorunda kalıyorlar?
Örneğin, bir gemi alacağı kurumu var Ticaret Kanununda. Ayni bir hak
olarak tanımlanıyor gemi alacağı. Gemiyi kim alırsa alsın, nereye giderse
gitsin gemi, alacak da beraberinde gidiyor. Neden işçi alacağının gemi
alacağıyla eşdeğer bir noktaya getirilmesi düşünülemiyor? Daha somut
söyleyeyim, neden bu beceriksiz avukat, 6 senedir, UM Tersanesinde,
koca, devasa tersane dururken, 70 trilyonluk tersaneden 110 işçinin 2
trilyonluk alacağını tahsil edemiyor? Neden bir tersanenin değer tespiti
yargıda 18 ay sürüyor? 18 ay değer tespiti sürüyor!
Tüm bu soruları alt alta koyduğunuz zaman, bence, sorunun
bireysel iş hukuku boyutunda ele alınması gereken nokta, esnetmek
değil, güvencenin sınırını, çizgisini, alt sınırını biraz daha yukarı koyarak,
daha anlamlı bir hale getirmek gerkiyor. Özellikle 73 sayılı ILO
Sözleşmesine, uygun güvence sistemi getirilmeli. İşçi alacağının ayni bir
hak olarak formüle edilmesi düşünülebilecek bir diğer çözüm. Makineyi
kim alırsa alsın, işçi alacağı da makinenin içinde mündemiç olarak
gitmeli. Makine nereye giderse gitsin, işçi, gerekirse o makineyi sattırarak
alacağına alabilmeli. Bu, usul hukukuna uyar mı, ticaret özgürlüğüyle ne
kadar bağdaşır, bilemiyorum. Ama gemi alacağı bağdaşıyorsa, işçi alacağı
da bağdaşır diye düşünüyorum. Basit bir mantıkla. Bu ikinci boyutu.
Üçüncü boyutu da, kolektif iş hukuku.
O halde, sendikaların konumlanması gereken yer, lokal bir
şekilde alt işveren meselesini tartışmanın ötesinde, tartışırken bu
güvencelerin altını çizmek; ama sendikal özgürlük alanını, kolektif iş
hukuku alanını genişletmekten geçer diye düşünüyorum.
Daha fazla uzatmayacağım. Teşekkür ederim.
Buyurun, söz sizlerde.
MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Teşekkürler.
Dr. Av. Murat ÖZVERİ
Zamanıma uydun mu?
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MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Evet, beni mahcup ettin; bu kadar kısa bir konuşma yapacağını
tahmin etmiyordum.
Genelde uzun konuşur, herkesin malumudur.
Çok teşekkürler.
Bu deniz hukukuyla ilgili örnekte katkım olduğunu
düşünüyorum. Çünkü bizim Kocaeli Üniversitesinde bir Denizcilik
Yüksekokulumuz var, hukuk alanında da yoğun dersler var tabii ve
sıkıştığım bir zamanda, deniz hukukuyla ilgili ders vermek durumunda
kaldım; o dönem, Sayın Özveri beni kırmadı ve her hafta yoğun telefon
konuşmalarıyla bana bilgiler aktardı, ben de o şekilde ders çalışarak bu
dersi verdim. Deniz hukukuyla ilgili örnek de belki oradan geliyor
olabilir.
Çok teşekkürler.
Aslında Özveri’nin, işveren temsilcisinin konuşmasıyla ilgili
yaptığı tespiti, uzun yıllar önce katıldığım bir konferanstaki konuşmayı
hatırlattı bana; İtalya’dan Michel Biacci’nin konuşmasını. Türkiye'de ilk
defa geçici çalışmayı konuşuyorduk, uzun yıllar önce. Orada, Michel
Biacci, geçici çalışmayla ilgili İtalyan deneyimini anlatırken, Avrupa'daki
düzenlemelere yönelik bir konuşma yaparken, geçici çalışma ilişkisindeki
çalışanı korumaya yönelik düzenlemeyi anlattıktan sonra, konuşmasının
sonunda, işveren tarafının sorduğu ilk soru şuydu: “Böyle bir durumda
geçici çalışmaya ne ihtiyaç var?” Çünkü gerçekten, güvencesiz bir
çalışma düzeni yaratma arayışı içerisindeki kurgu, aslında hukuk düzeni
içerisinde tuhaflıkları peşi sıra ortaya çıkartıyor.
Şimdi sözü sizlere bırakmak istiyorum. Başlangıçlar her zaman
zordur, biliyorum. Kim bu tartışmayı devam ettirip derinleştirmeyi
başlatır?
Süleyman ÇELEBİ (CHP İstanbul Milletvekili)
Herkes başlatır.
MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
O zaman, isterseniz sözü ilk önce size bırakalım, siz başlatın.
Buyurun.
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Süleyman ÇELEBİ (CHP İstanbul Milletvekili)
Çok teşekkür ediyorum.
Hem Sayın Özveri’nin, hem Sayın Başkanın açıklamaları aslında
her şeyi yeniden gözümüzün önüne koydu. Burada yapılmak istenen ne?
Önce oraya bakmamız lazım.
Bu yeni düzenleme, bizim bu tartışmalar sürecine konulduğu
zaman, 4 partinin milletvekillerini de çağırdılar. Bu, taşeronlaşma
konusunda ilk defa yapılan bir uygulama belki. Hani milletvekilleri de
bu çalışmaların içinde başından itibaren yer alsın diye. Biz de o
toplantıya katıldık. Biraz önce Özveri’nin ifade ettiği o cümle, “O
zaman, alt işverenin ne yararı olacak?!” cümlesi orada geçti herhalde.
Sebeplerini burada uzun uzun analiz etmeyeceğim; ama öncelikle,
burada yapılmak istenen ne? Yapılmak istenen, biraz önce söylendiği
için, aynı tekrarları yapacağım. Ama bir tek şeyi ifade etmek istiyorum:
Muvazaa denilen süreci de ortadan kaldırmaya yönelik bir operasyon.
Yani özü buraya dayanıyor. Bu bile yetmiyor. Taşeron yaygınlaşması,
kıdem tazminatı üzerindeki çalıma… Bunu bazen Bakan ifade ediyor,
bazen muhtelif yetkililer ifade ediyor. Bu, yeterli değil. Hani
başlangıçtan bugüne kadar tırmanan noktayı avukat arkadaşlar
mahkeme süreçlerine taşıdıkları için, arkadaşlar orada davalar açtıkları
için, bu davalardan ötürü, bunu biraz daha sorunsuz hale getirmek. Yani
bundan sonra artık taşeron uygulamasını daha net, daha anlaşılır bir dille
yazarak, uygulamaya koymak. Özü budur. Bunun ötesinde, diğer
tartışılanlara şu anda girmeyeceğim.
Bu nasıl yapılıyor; biraz önce ifade edildiği gibi, kıdem tazminatı,
diğer sosyal hakların yeni düzenlemeyle taşerona devredileceği gibi bir
imaj da yaratılarak, süslenerek, cilalanarak yapılıyor. Böyle bir algı
yönetimi yapılıyor.
Çok uzatmayacağım. Bir de çare olarak şunu ifade etmek
istiyorum: Geçen yıl tekstil sektöründe yaşadığımız bir durum vardı. Bir
toplu iş sözleşmesi döneminde bir hak kaybımız olmuştu. Ben de o
zaman Sendikanın Başkanıydım, Tekstil İşçileri Sendikasının da
Başkanıydım. Mevcut çalışan işçiler 4 ay ikramiye alacaklardı, ama yeni
girecek işçilere bu ikramiye 2.5 aya indirildi. Bu, yeni bir düzenlemeydi.
Tabii, en büyük sendika bu sözleşmeyi imzaladığı zaman, sektörde
sayısal olarak daha güçlü olan sendika grev yapabilir, yaptık da bunları
daha önce. Bir sözleşme imzalandı, 52 gün grev yaptık, bir başka
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sözleşme imzalandı, durduk, direndik, yine… Direnmenin de bir şekli
var. Orada bir hak kaybımız olmuştu. Daha sonra TÜRK-İŞ’e bağlı
TEKSİF Sendikasıyla birlikte, bütün işyerlerinde grevi beraber
örgütledik ve bu hakkı geri aldık.
Şimdi, hiçbir ayrım yapmadan, kendisine işçiyim diyen, kendisine
sendikayım diyen bütün kurumların bu süreci durdurmak için kamudaki arkadaşlar da dahil, çünkü bu uygulama oraya da yansıyacak,
sonuçlar oraya doğru evriliyor- ortak mücadele vermesi gerekiyor. Bu
tepkileri zamanında vermek gerektiğini, Mecliste gündeme geldiği
zaman verilecek tepkilerin fazla bir yararı olmayacağını buradan ifade
ediyorum.
Teşekkür ederim.
MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Biz teşekkür ederiz.
Buyurun hocam.
Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ
Sevgili Murat kardeşim, benim sınıf arkadaşım, meslektaşız aynı
zamanda. Bu toplantıyı düzenlediği için kendisine çok teşekkür
ediyorum.
Bir soru sormak istiyorum.Taşerona ilişkin düzenlemelerde tabii
ki hepimizin eleştirdiği yönler var. Bu konuda tüm bu söyledikleriniz
yardımcı işler bakımından da geçerli mi?
Dediğiniz doğru, daha sonra kıdem tazminatı, yıllık izin hakları
falan gündeme gelecektir. Aynı bakanlıklar, bu 17 kişinin yandığı çadır
olayında da, “Bunu iş kazası sayacağız” gibi şeyler söylediler. Onlara
fazla takılmamak lazım.
Sorun, alacakların tahsili mi sadece? Sanki iş gelip oraya dayandı.
Eğer alacağın tahsiliyse, bu sadece taşeron işçisi bakımından değil, asıl
işveren işçisi bakımından da sıkıntı. Bu tarz toplantılarda hep dediğim
gibi, dilin kemiği yok, birileri söyler, ister; “Zaman aşımı da kalksın, o da
kalksın, bu da kalksın, yani sınırsız olunca her tür alacağın önüne
geçsin” falan. Tamam, işçi alacağı önemlidir de, piyasa içerisinde önemli
başka alacaklar da var, tek önemli alacak o değil.
Murat; acaba daha etkin bir düzenleme yapalım, korumaya dikkat
çekelim derken, top biraz ortada mı kaldı? Yani bunun biraz daha adını
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koymak lazım değil mi? Öyle olacak nitekim sonuçta bir şey söylemek
lazım. Nereye çekelim, ne kadar çekelim, nasıl çekelim? Mesela, asıl
işverenin verdiği ücretin üçte ikisinden daha az mı olmasın? Bunun gibi.
Yani bir somut koymak lazım ortaya, bir şeyler söylemek lazım. Yoksa
müteselsil sorumluluk var.
Davalar açmak vesaire bakımından dediğine tamamen
katılıyorum. O usul hukukuna ilişkin, HMK’ya ilişkin arkadaşlarımız
vardı komisyonda, onlar aktardılar, aynen şu ifadelerde bulunulmuş:
“Yahu, işçi de ona buna dava açmasın kardeşim.” Mevzu, ona buna
dava açmasını engellemekse, harçları yükselt, belirsiz alacak diye aptal
birtakım şeyler çıkar, o zaman zaten ona buna dava açamaz. Amaç,
işçinin dava açmasını ortadan kaldırmaksa eğer.
Bana göre, benzer bir durum, çok böyle pişmemiş, ortaya
çıkmamış, ama son zamanlarda hakem heyeti falan diye bir şey çıktı.
Her mahallede hakem heyeti. Hiç dayanağı olmayan bir şey. Çünkü işçi
alacağı, iş hukuku, iş yargılaması, basitçe, “Ben şunu aldım, o bunu
vermedi” falan gibi bir tüketici yargılaması değil ki. Yani yargılamayı
çabuklaştırmak adına böyle saçma sapan şeyler yapılıyor. Bir tehlike de
oradan gelecek diye düşünüyorum.
Kanundaki, “Asıl işveren işçisi sayılır” yaptırımı, yeterli bir
yaptırım değil. Mesele, o yaptırımı gerçekleştirmiyor olmamız. Yani
dava, işçinin dava açamaması, işim var” demesi, işsizlikten korkması
vesaire. Yoksa, o da işveren bakımından epey önemli bir yaptırım,
geriye doğru 5 yıl için.
Teşekkür ederim.
MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Teşekkür ederiz.
Soruların cevaplarına daha sonra geçeriz. Önce biraz daha söz
alalım.

Buyurun.
Av. NECDET OKCAN (DİSK)

Öncelikle, Birleşik Metal-İş Sendikası ve Çalışma ve Toplum
dergisine, bu toplantıyı düzenleyip, böyle önemli bir konuyu gündeme
getirdikleri için teşekkür etmek istiyorum.
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Murat anlatırken, dedi ki, “Bu alt işverenlik yeni bir istihdam
biçimi. Biz buna karşı nasıl mücadele edebiliriz?” Bunun kamuda daha
hâkim bir istihdam biçimi haline gelmesi, yıllardır tartışılan bu konuların
daha şiddetle tartışılmasını getirdi. Bu alt işveren tartışmalarını
Bakanlığın bu kadar gündeme getirmesi… Sırrı Süreyya Önder’in bir
açıklaması var; “Cankurtaran, emniyet şeridine dalınca, arkasından
taksiler dalıyor” diye. Aslında TİSK de biraz öyle; Hükümetin
arkasından bu tartışmaya dalmış noktasında. Esas bu tartışmayı götüren
iktidarın kendisi. Kamu sıkıştığı noktada bu alt işveren meselesini
getiriyor önümüze. Çünkü kamudaki bu “bu “asıl işverenin işçisi sayılır”
meselesi, muvazaa kararlarının müfettişler tarafından belirlenmesi ve
bunun birinci derecede yargıda kesin olarak halledilmesi noktasında çok
kötü sıkışmışlar. Çünkü biliyorsunuz, 1 milyon 200 binlere yaklaşmış
durumda kamudaki istihdam. En son, Çalışma Meclisinin hazırlık
toplantılarında, bir baktık, çağrılıların içerisinde taşeron işçi
derneklerinin temsilcileri var. Bizim ilk aklımıza gelen şu oldu: “Bu,
acaba sendikaları bu konuda maniple etmek için mi?” Ki birçoğunun
iktidar tarafından kurulmuş dernekler olduğunu biliyoruz, kendileri de
bunu söylüyor. Fakat karşımıza şöyle bir manzara çıktı: Feveran eden
bir alt işveren dernekleri. Yani “Biz, saatli bombayız, bizim hepimizi
kadroya alın, biz artık kadrolu olmak istiyoruz” diyen işçiler ve şunu
söylüyorlar, bunu hepsi tekrarladı: “İhale oluyor, ihalenin sonunda,
ihaleyi kazanmış işveren geliyor, topluyor bizi, ‘Arkadaşlar, ihaleyi ben
aldım. Hayırlı olsun’ diyor; yanında bir muhasebeci, hepimize
bankamatik kartları dağıtıyor, çekiyor gidiyor. Ondan sonra bizi
yöneten, oradaki kamu kuruluşunun yetkilisi. Hastaneyse başhekim,
okuldaysa öğretmen, üniversitede rektör yönetiyor bizi aslında fiilen. Bu
200 lirayı, alt işverene kâr payı diye verdiğiniz kişi başına asgari 200 lirayı
niye veriyorsunuz? Bize verin.” Çok basit bir talep olarak. “Bize verin
bu 200 lirayı, biz 3 sene bunu sorun olmaktan çıkarırız, en azından
tartışmayız” dediler.
Aslında, evet, yeni bir istihdam biçimi. Kamu bakımından ucuz
istihdam diye bize yansıdı, işsizliği ortadan kaldırmak için. Fakat
arkadaşlar, hemen bir başka hesap yapıyorum; bu, ortada görünmeyen,
yani ihaleyi aldığı zaman bankamatik kartı dağıtan, ortalıkta alt işveren
diye dolaşan, 1 milyon 200 işçi çalıştıran ve her ay 1 milyon 200 x asgari
200 TL’yi hiçbir yatırım yapmaksızın alan bir manzara var ortada.
İktidarın yarattığı şey bu. Bir taraftan kendisi ucuz işçi çalıştırıyor,
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örgütsüz işçi çalıştırıyor, bir taraftan da kendi çevresinde oluşturduğu alt
işveren ekibiyle, bu parayı oraya kaynak olarak aktarıyor. Birinci mesele
bu.
İkincisi, bunu söylerken, Bakanın kendisi de biliyor ve Sayın
Genel Sekreterimizle polemiğe dönüştüğü için, kalktı, dedi ki, “Evet, alt
işveren işçilerinin kıdem tazminatı hakkı da var, yıllık izin hakkı da var.”
Dört defa tekrarlıyor. Bu, AKP’nin çok yaygın bir politikası; her şeyi
müjde diye sunuyor, her kötülüğü müjde diye sunmayı çok mahir bir
şekilde yapıyorlar. Tamamen bir algı yönetimi olarak görüyorum.
Doğrudur, işverenler burada tamamen sınıfsal bir pozisyonda
duruyorlar. Burada önemli olan, sendikaların duruşları. Ki bugüne
kadarki duruşları öyle gözüküyor, Üçlü Danışma Kurulunda. Sendikalar,
sınıfsal bir pozisyon alarak, en azından bugünkü noktada hukuksal
anlamda buraya bir bariyer çekmek ve bunların kolektif haklarının
temini noktasında, sendikal haklarının sağlanması, örgütlenmesi
noktasında bir şeyler yapmak durumunda. Yoksa, bireysel iş hukuku
önlemleriyle bir çözüm bulunabileceğini ben de düşünmüyorum.
Bugüne kadar bunu başaramadık. Durum giderek kötüye gidiyor,
kronikleşmiş bir hâl aldı. Bireysel iş hukuku önlemleriyle halledemedik.
Teşekkür ederim.
MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Teşekkürler.
Ömer hocanın sorusuna bir geri dönelim. Aslında önemli bir
soru; yani pratik olarak, konunun tespitinin ötesinde, bu meselenin
nereye doğru yönlenmesi gerektiği, çözüme yönelik bir arayış içerisinde
bir soru bu.
Bu soruyu analiz etme bağlamında şöyle bir şey de düşünüyorum
ben; yani sorunuzun arkasında şöyle bir düşünce de var mı acaba: Bu
taşeron ve ona bağlı güvencesiz çalışma biçiminin bir gerçeklik olarak
varlığını tespit ediyoruz. Dolayısıyla, bu sürecin yokluğu üzerinden bir
kurgu yapmamız gerçekçi değil. Başta söylediğim gibi, arzulamayı arzu
etme özgürlüğümüz yok yani bu anlamda. Değil mi? Böyle bir çalışma
biçiminin yokluğunu arzu edemeyiz artık. Bu gerçekliği kabul ediyoruz
anlamında söylüyorum bunu. Değil mi? Öyle bir şey var mı?
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Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ
Onu Murat da söyledi. Yani bunu yok saymakla işin içinden
çıkamayız. Murat kardeşim de söyledi, böyle bir durumumuz var, evet.
Murat’ın bu noktaya gelmesi de önemli. Yoksa, hiç kimse burada, aman,
bu alt işverenlik ilişkisini methediyoruz falan diye düşünmesin. Sizi
rahatsız edenin beni de rahatsız etmemesi mümkün değil. Ama top da
ortada kalmasın. Yani adını koyalım, somut adımlar atalım. O anlamda
söyledim.
Dr. Av. Murat ÖZVERİ
İzin verirseniz, hemen yanıtlayayım.
Değerli arkadaşım Ömer Ekmekçi’ye teşekkür ediyorum. İyi bir
soru. Ben, zamanınızı almamak için, burada planladığım üç klasörlük
olaylara. Bu, matruşkalar gibi, birbirinin içinden çıkan şeylerden bir
tanesi.
Önce teknik olarak başlayalım. Yardımcı işler sorusu. Bu kez
şöyle bir şey çıkıyor karşımıza: Yardımcı iş-asıl iş ayrımını neye göre
yapacağız? Bunu kim yapacak; yargı yapacak. Yıllardır, en azından Milli
Komite toplantılarından anımsayacağız, “Burada ayırt edici unsur nedir;
zeytinyağı dolum işi yardımcı iş midir, gübre dolum işi asıl iş midir?”
gibi… Sen asıl iş dedin, ama örneğin Ekonomi hocanın görüşü vardır,
“Zeytinyağı dolum işi asıl iştir, ama gübre doldurma işi yardımcı iştir”
dedi diyelim. Şuna gelmeye çalışıyorum: Buna yönelik başka tartışmaları
da beraberinde getiriyor. Şöyle düzenleniyor: İşletmenin teknik anlamda
üretimi gerçekleştirmek için zorunlu olan her aşama… Yani bunun
sonu gelmeyecek. Ama diyebilecek miyiz, yardımcı işler açısından da…
Gerçekten, eğri oturalım doğru konuşalım, biz yardımcı işten ne
anlayacağız; bahçe işi, yemekhane işi. Ki böyle anladık zaten, önce bize
öyle sundular. Kamuda öyle sundular.
Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ
Biz aslını anladık o zaman.
Dr. Av. Murat ÖZVERİ
Ben anlamadım. Bakın, onu söylüyorum. 20 yıl önce yazdığım bir
yazıda dedim ki, “Bu, köy göçüren gibidir; önce bahçe işiyle başlar,
yemekhaneye devam eder, yarın makine başında bulamazsınız. Ayrık
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otu gibidir, köy geçiren gibidir, bir yerleşirse sonu gelmez.” O yüzden
ısrarla altını çiziyorum. Bakın, mesele, yardımcı işler olup olmaması
meselesi değil. Mesele, bir istihdam biçimi ve işgücü üzerindeki
denetimi bu sistemle sağlıyor. Bakın, tekstil sektöründe örgütlü bir
işyerinde, Sakarya’dan gelen işçiler, “Servis aracına alt işveren işçilerini
de bindirdiniz” diye şubeyi bastılar. İşte, parçalanma derken kastettiğim
olay bu. Alt işveren işçileriyle bizi aynı servis aracına bindirdiniz,
istemiyoruz bunları” diye Kocaeli Şubesini bastı bu işçiler. Böylesi bir
parçalanma üzerinden bir denetim mekanizması sağlanmaya çalışılıyor.
Bu bir.
İkincisi, tamam, hukuk çerçevesinde kalalım. Evet, yardımcı işler
-şöyle ya da belirledik diyelim- alt işverene verilmeli. Ama toplu
pazarlığın birimini neden kanunla belirliyorsun arkadaş? O zaman,
sosyal taraf olarak, toplu pazarlığın birimini ben belirlemeliyim. O işyeri,
o iş organizasyonundaki yardımcı iş, asıl iş her nerdeyse tüm işçileri
örgütledim, işverenle oturdum; “Arkadaş, senin şu, şu işyerlerin bu
toplu pazarlığın birimidir. İşyeri olarak uygulanacak, yer olarak
uygulanacak yer burasıdır” dedim… Keşke Kübra hocam gelseydi,
mazeretini bildirdi; onun, işyerine ilişkin yazmış olduğu devasa kitapta
belirttiği gibi, dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen bir şeyi, kanun
zoruyla bana toplu pazarlığın birimini işyeri-işletme diye dayatma. Ben,
o zaman, kolektif iş hukuku aracılığıyla bu sorunu da bu şekilde
çözeyim. Anlatabiliyor muyum? Yani yardımcı işler verilebilir alt
işverene, sorun değil. Ama yardımcı işler aracılığıyla işin genişletilmesi,
her şeyin yardımcı iş içinde sayılıp, asıl işin ne olduğunun ortadan
kalkması tehlikesini ne yapacağız? Bu tartışmalara girmektense, toplu
pazarlığın birimini ben sosyal taraf olarak belirlerim. Bunu kanunla
işyeri-işletme diye bana dayatmazsın, orada bir özgürlük alanı açarsın,
bu sorun da çözülür.
Daha fazla koruma derken, yani bireysel iş hukuku alanını örnek
olarak verdim. Verdiğim örnekte, mesele sadece alacakların tahsili değil,
kaçmasın gözden; asıl mesele, denetim mekanizması, bu yolla sağlanan
denetim mekanizması. Bu, işverenin genişletilmiş yönetim hakkı, yasaya
rağmen genişletilmiş bir yönetim hakkı. Benim bunun karşılığında
istediğim koruma, bu yönetim hakkını sınırlandırabilecek örgütlenme
özgürlüğü. Toplu pazarlık birimini, sendikamın biçimini, yatay
örgütlenmenin biçimini ben belirleyeceğim, sen kanunla bana
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dayatmayacaksın. Ben orada gerekirse esnekliği de konuşacağım; o toplu
pazarlık masasında o gücüm olduğunda, gerekirse esnekliği de
konuşacağım işverenle. Bana bırak.
Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ
O zaman, somut olacaksa illa, yardımcı işin tanımını, bilmem ne
olduğunu yargıya değil; “Şunlar, şunlar yardımcı iş kapsamındadır” diye
kanunda sınırlı olarak sayacaksınız. Böyle olması lazım. Çünkü öbür
türlü…
Dr. Av. Murat ÖZVERİ
Özür dileyerek araya giriyorum. Asıl işverenin işçisi sayılması da
bu söylediğim koşullarda yeterli. Yani toplu pazarlık birimini ben
belirleyeceksem, asıl işverenin işçisi sayılması yeterli. Çünkü şu soruyu
da sormamız lazım: Kim alt işveren? Gökhan, Serdar, Ramazan; GSR
Limitet Şirketi. Kim bunlar? İşyerinde örgütlenmiş sendika,
toplusözleşmeyi de imzalamış; işveren, hemen formenlerini işten
çıkarmış, Gökhan, Serdar, Ramazan’ı -bu, somut bir olaydır- onlara bir
şirket kurdurmuş, isimlerinin baş harfiyle, GSR Limitet Şirketi, tüm
işçileri de ona devretmiş. İmzalanmış bir toplusözleşme var, ama asıl
işverende yararlanacak işçi yok; herkes Gökhan, Serdar, Ramazan’ın
işçisi. Gökhan, Serdar, Ramazan’ın başına neler geldi, o ayrı bir konu.
Onun kendisi de korunmaya muhtaç. O alt işveren dediğimiz gariban da
korumaya muhtaç. Japonya’da buna ilişkin özel yasa çıkartıldı.
Teşekkür ederim.
MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Tabii, kolektif haklar gelişmeyince, hukuk tartışması biraz ağır
basıyor. Baştan beri de temel şikâyet konusu bu. Bunun da hukuki
alanda şöyle hoş bir ifadesi var, çok hoşuma gidiyor. Bu mahkeme
kararlarında sınırlı bilirkişilikler yaptım. İş güvencesi ve performansla
ilgili Murat’la çalıştıktan sonra Kocaeli bölgesinde yıldızım da parladı,
çok sayıda davada bilirkişilik yaptım. Orada dosyalarda şöyle enteresan
bir şey var: “Hayatın olağan akışına uyma hali.”
Şimdi, bu esas iş-yardımcı iş meselesini konuşurken, Arzu
hanıma söz vermek istiyorum. Çünkü nasıl bir iş esas işe dönüştürülür
veya esas iş yan işe dönüştürülür ve kafa karıştırılır, bunun epey
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örneklerini verebilir bize. Hakikaten bu olabilir mi, yani bir hukuki
düzenlemeyle bu alanın içinden bu sorunun ya da bu konunun belirli bir
çözümüne yönelik genişlik sağlayabilir miyiz?
Arzu ÇERKEZOĞLU (DİSK Genel Sekreteri)
Teşekkür ederim.
Ben öncelikle, bu toplantıyı düzenledikleri için, Birleşik Metal-İş
Sendikasına ve Çalışma ve Toplum dergisine gerçekten çok teşekkür
ediyorum. Hem konu çok önemli, hem de zamanlama açısından
gerçekten çok önemli bir dönemde yapılıyor bu toplantı. Çünkü biraz
önce Murat beyin de söylediği gibi, 26-27 Eylülde, yani haftaya Çalışma
Meclisi toplantısı var; alt işveren, kıdem tazminatı ve özel istihdam
büroları konuları konuşulacak. 6 tane konfederasyon iştirak etti; işçi ve
işveren konfederasyonları. Yarım gün genel başkanların konuşmaları
olacak, sonra üç tane panelde de bu meseleler tartışılacak ve Meclis
açıldığında da bunlar gündeme gelecek.
Bu açıdan, aslında heyet olarak bu toplantıdan çok şey
öğrenmeye geldik; hocalarımızdan ve tartışmalardan. Onu da söylemek
istiyorum.
Tabii, bu taşeron meselesi, alt işveren meselesi çok uzun
zamandır gündemimizde olan bir konu. Bizim de sendika olarak,
Devrimci Sağlık-İş olarak çok yaramız var bu işte, çok uğraştığımız bir
konu. Sadece bizim değil, Petrol-İş Sendikasının, yine pek çok
sendikamızın bu alanda çalışmaları var. Ama gerçekten, sorun, Murat
Özveri’nin sorusundan başlamak istiyorum. Evet, aslında muvazaa diye
bir şey var, asıl işverenin işçisiyle aynı haklara sahip olmak gibi hukuksal
bir çerçeve de var. Ama uygulamada bunların hiçbiri gerçekleşmiyor.
Çalışma Bakanıyla yaptığımız bütün görüşmelerde, Ömer
Ekmekçi beyin konuşmasına teşekkür etmiştim, oradaki danışma
toplantısında da benzer bir konuşma yapmıştı; çünkü biz o kadar
tartışıyoruz, araştırıyoruz, okuyoruz falan, ama hakikaten işverenlerden,
patronlardan dinleyince bazı şeyleri, daha iyi anlıyorsunuz. Çok güzel
anlatmıştı o toplantıda, kendisine teşekkür etmiştim.
Amaç çok açık ve aslında hukuksal olarak çerçeve oluştu.
Türkiye'de, alt işveren konusunda, farklı farklı işkollarında, asıl işin
taşerona verilmesi ve buna karşı kazanılan hem fiili, hem hukuksal
kazanımlar sonrasında aslında bir çerçeve oluştu. Fakat uygulamada
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bunların hiçbiri uygulanmıyor ve bu uygulanmayan şeyler bugün taşeron
işçileri açısından daha geriye götüren düzenlemelerin gerekçesi haline
getiriliyor.
Bir muvazaa kararı çıktı bir işyerinde… Taşeronun tanımından
başlayalım. Ne getiriyor Bakanlık yeni düzenlemede; tanımı değiştiriyor.
Yani o bizim meşhur “ile” tartışması artık anlamsız. Çünkü öyle bir alt
işveren tanımı getirecek ki yeni düzenlemede, artık her iş taşerona
verilebilecek. Öyle “ile” “ve” mi, “veya” mı diye tartışmayacağız. Son
derece basit, tek cümlelik bir tanımla, her işin alt işverene verilmesinin
önü açılacak.
İkincisi, muvazaa meselesi. Şu anda muvazaa kararını kim
veriyor; iş müfettişleri, Çalışma Bakanlığı veriyor. Bunu tamamen
ortadan kaldırmayı planlıyorlar. Muvazaa kararını artık mahkemeler
verecek. Oysaki mahkeme, muvazaa konusunda bir uyuşmazlık
olduğunda, yani Bakanlık müfettişleri muvazaa kararı verdi, işveren
buna itiraz etti; hakem rolü oynaması gereken mahkeme o zaman karar
veren merci oluyordu. Artık doğrudan muvazaa kararı verecek merci
haline getiriliyor mahkeme. Mevcut uygulama tamamen ortadan
kaldırılacak.
Çok önemli bir başka şey de şu: Muvazaa kararı verildiğinde,
işyerinde muvazaa kararı var diyelim, tamam, uygulanmıyor, ama
hukuksal zeminde tartışıyoruz, ne diyor 2008’de çıkan Alt İşveren
Yönetmeliği; diyor ki, “Muvazaa kararı kesinleştiğinde alt işveren
işçileri, ilk işbaşı yaptıkları tarihten itibaren asıl işveren işçileriyle aynı
haklara sahiptir.” Yeni tasarıda bu da ortadan kalkıyor. Muvazaa tespiti
oldu ki yaptırdınız mahkemeden, hani deveye hendek atlatmaktan daha
zor, ama oldu ki yaptırdınız, o durumda da, “İlk işbaşı yaptığı tarihten
itibaren değil, muvazaa tespitinden itibaren aynı haklara sahiptir” diyor
yeni düzenleme. Böyle bir çerçeve var.
En azından kendi işkolumdan örnek vereyim. Bizim sağlık
işkolunda 20’den fazla hastanede kesinleşmiş muvazaa kararımız var.
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde var, Kocaeli
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde var vesaire ve işçilerin ilk işbaşı
yaptıkları tarihten itibaren aynı haklara sahip olmaları gerekiyor. Hep
kamu işyerleri bunlar, dolayısıyla ek hakları falan var. Ama bunların
hiçbirine ilişkin mahkeme kararları, alacak davaları dışında,
uygulanmıyor. Biz, geriye dönük, asıl işveren işçisi olmaktan kaynaklı ek
bedel davaları açtık. Kamu işçisiyiz çünkü, kamu işyerleri bunlar.
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Yaklaşık 1000’e yakın davamız var, farklı farklı hastanelerde, bunların
hepsini kazandık, paralar da ödendi; ama hâlâ daha işçiler alt işveren
işçisi olarak çalıştırılmaya devam ediyor. Bu, kamuda da halen böyle.
Rektörlerle oturup konuştuğumuzda da, “Bakın, artık hukuksal olarak
süreç bitti; alt işveren işçisi değil bunlar, asıl işveren işçisi. Artık ihale
yapamazsınız, yatığınız her ihale hukuksuzdur” dediğimizde; “Bize
Maliye Bakanlığının vize vermesi lazım. O yüzden biz kadroya
alamıyoruz” deniliyor. O noktada ne kalıyor işçiye…
Dr. Av. Murat ÖZVERİ
Pardon, bir şey daha söylüyorlar: “Sınavla alınan işçilere haksızlık
olmuyor mu?” diyorlar; “Bunlar mahkeme kararıyla kadroya alınırsa,
sınavla alınan işçilere haksızlık olur” diyorlar. Bakanın bu yönde
konuşması var.
Arzu ÇERKEZOĞLU (DİSK Genel Sekreteri)
Evet. Bu durumda ne kalıyor işçiye veya sendikaya; gidip, o ihale
salonunun kapısında, “Sen bu ihaleyi yapamazsın kardeşim; bu ihale
hukuksuzdur” demek kalıyor. O zaman da, her yerde olduğu gibi, bunu
yaptığımız için, biz sendikacılar ve işçi arkadaşlarımız, ihaleye fesat
karıştırmaktan 40 küsur yıllarla yargılanıyoruz. Böyle bir durum var.
Dolayısıyla, uygulamada… Aslında hukuksal zemin var. Bakan,
geçen gün görüşmede diyor ki, “3 yıla çıkartıyoruz ihale sürelerini. O
zaman bütün haklarınız güvence altına alınacak. Kendi memleketimden
de örnek verdim; Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde
muvazaa kararımız var ve ihale 3 yıllık, 36 aylık ihale var, ama işveren
hiçbir hak farkını ödemiyor. Yani bu çözüm diye önerdikleri şey de
çözüm değil.
Kuşkusuz, bu konuda söylenecek çok şey var, ama uzatmak
istemiyorum. Kısacası, mevcut çerçevede hukuksal olarak da çok uzun
mücadelelerle bir noktaya gelseniz bile, uygulamada hukuk
uygulanmıyor. Dolaylısıyla, işin asıl kritik noktası bu ve bu konuda da
Çalışma Bakanlığının verdiği herhangi bir yanıt yok. Verdiği yanıt şu:
“Taşeron işçisine kıdem tazminatı vermek için fona devredeceğiz,
taşeron işçisine yıllık izin hakkı vereceğiz.” Müjde diye sundukları şey.
Bunun için de, taşeronlaştırmayı tamamen serbestleştirecek yeni bir
düzenlemenin gerekçesi haline getiriyorlar bunları.
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Dolayısıyla, evet, gerçekten bir istihdam biçimi bu, bir yaşam
biçimi, çok katılıyorum buna. Yani taşeron işçileriyle yıllardır iç içe
yaşayan birisi olarak söylüyorum, hakikaten başka bir yaşam biçimi.
Dolayısıyla, bu süreçte sadece hukuk zemininde durarak birtakım
iyileştirmeler yapmak pek mümkün değil; kolektif haklar alanını
genişletmek lazım. Bu da her şeyden önce sendika hakkı demek. Ama şu
an Çalışma Bakanlığı, taşeron işçisinin sendika hakkını da tanımıyor.
Biliyorsunuz, bizim sendikamızın yaklaşık 10 binden fazla
taşeron işçi üyesi var ve yeni sistemde Sosyal Güvenlik Kurumunun
verileri üzerinden tanımlandığı için sendika üyelikleri ve işverenlerin,
yani taşeron şirketin tek taraflı beyanıyla işkolu belirlendiği için ve
taşeron şirketler, her ay bildirdikleri sendika bildirimlerinde, hastanede
çalışan işçiyi diyelim ki karayollarında, nakliye işkolunda ya da metal
işkolunda ya da bir başka işkolunda gösterdikleri için ve bunun hiçbir
denetimi olmadığı için, yıllardır hastanede çalışan işçiler farklı farklı
işkollarında çalışıyormuş gibi gösterilerek sendika üyelikleri bugün
tanınmıyor. Mahkemeyi kazanıyoruz, mahkeme de kazandık, “Bu
sendikanın şu kadar üyesi var” diye mahkeme kararı çıktı, Çalışma
Bakanlığı, Yargıtay’a gönderdi, temyiz etti, o arada yeni istatistik
yayınlandı. Yani tam bir dolambaç şeklinde, aslında bu süreci işlevsiz
hale getirmeye çalışan bir yaklaşım söz konusu.
Dolayısıyla, bu işin hukuk boyutunu kuşkusuz tartışmak lazım;
ama eğer bunu iktidarla, Hükümetle çalışacaksakki önümüzdeki
günlerde bunun adını koymak lazım; hem kıdem tazminatı, hem de alt
işveren, hem de özel istihdam büroları konusunda iktidarın yeni
uygulamaları üstünden bu tartışmayı yapmak lazım. Yani orada
yaptıkları, yapmadıkları; hukuku ne kadar tanıdıkları, tanımadıkları
üstünden. Çünkü çok açık bir tablo var ortada. Yani bu konunun hiç
sıfır noktasında falan değiliz; hem hukuksal, hem fiili, ciddi bir
mücadele var, bunun çok ciddi birikimleri var. Bunu bir ortak çerçeve
haline getirmek, Meclisten sokağa kadar bunu taşımak ve zorlamak
önemli diye düşünüyorum. O açıdan, önümüzdeki hafta yapılacak
toplantı ve ardından Meclisin açılmasıyla birlikte gündeme geleceği açık
görünüyor bu gündemlerin. Sürekli tarif ediliyor çünkü. Biliyorsunuz, en
son kadınlarla ilgili, bu doğum izinlerinin artırılması üzerinden, biri kota
ve istihdam büroları tartışmasına gidiyor, öbürü kıdem tazminatı
tartışmasına gidiyor. Öyle bir durum var. Dolayısıyla, fiili durum ve
uygulamalar meselesi önemli diye düşünüyorum.
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Teşekkür ederim.
Dr. Av. Murat ÖZVERİ
Ben küçük bir ilave yapayım Arzu Başkana.
Bu 6356 sayılı Yasa, ihaleye fesat karıştırma suçundan
mahkumiyeti, sendikacılık görevinin kendiliğinden sona erme nedenleri
arasında sayıyor.
MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Teşekkürler Arzu hanım.
Buyurun Mustafa bey.
Mustafa
Başkanı)

ÖZTAŞKIN

(Petrol-İş

Sendikası

Genel

Öncelikle, önümüzdeki hafta Çalışma Meclisinin çok büyük
tepkiler yaratacağını düşünüyorum. Kaldı ki, o çalışma ne kadar Çalışma
Meclisi çalışması anlamına gelebilir, ayrı bir tartışma konusu. Bir günlük
bir toplantı… Sizin de ifade ettiğiniz gibi, katılımcılar son derece sınırlı.
Konfederasyonların dışında, sendikalardan hiçbir katılım yok, işçilerden
katılım yok ve sadece panel şeklinde geçecek. Öyle günlerce karşılıklı
konuşulacak, tartışılacak, bir mutabakata varılacak ve ondan sonra da
Meclise vesaire kanun yapılmak için getirilecek bir çalışma değil.
Ben, bu toplantıda bunun da tartışılması, açılması açısından, hem
avukat arkadaşlarımıza, hem akademisyen dostlarımıza şunu da sormak
istiyorum: Murat beyin demin belirttiği bu yardımcı işler meselesi. Dedi
ki, “Bırakın, bunların hepsini üye yapalım, sözleşmeden yararlansın,
işçiler bu haklarını kullansınlar.”
Sendikalar Kanununda bir tanım var, biliyorsunuz; diyor ki, “Bir
işyerinde yardımcı işlerde çalışan kişiler de, işyerinin girdiği işkolundaki
bir sendikaya üye olabilirler.” Bunun anlamı nedir, bunu nasıl
okuyacağız? Bu işçileri, sendikaların örgütlü olduğu işyerlerinde
sendikaya doğrudan üye yapacak mıyız? Yaptığımız zaman, bunları
toplu iş sözleşmesinden yararlandırmak talebinde mi bulunacağız; yoksa
buradaki alt işverenlerle, alt işverenleri mi toplu iş sözleşmesi yapmak
üzere masaya çağıracağız? Böyle bir hukuki değerlendirme ve tartışmaya
ihtiyaç var diye düşünüyorum.
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Biz, Sendika olarak, Sendikalar Kanunundaki bu maddenin
netleşmesini ve bir hukuki içtihat kararıyla netleşmesini bekliyoruz.
Arkasından bu konuda Sendika olarak da tabii ki buralarda örgütlenme
politikamız olacak.
MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Teşekkürler.
Buyurun.
Prof. Dr. Ali Murat ÖZDEMİR
Merhaba.
Öncelikle böyle güzel bir toplantı düzenlediğiniz için teşekkür
ederim.
Bugün açılışta belirtilen bir-iki noktaya katkı koymak istiyorum.
Öncelikle, hukukun tek başına yeterli olmayan bir şey olduğunu
söylemekle başlayayım. Bir toplumda eğer az da olsa kabul edilebilir
ölçüde bir istikrar varsa, hukukun kendisini çevreleyen diğer sosyal ilişki
ağlarıyla fark açılıyor. Bunu hukuki bir mesele olarak alabilirsiniz.
Ancak, ciddi bir kriz söz konusu olduğu noktada, hukuk ile diğer sosyal
ilişki ağları arasındaki fark kapanır.
Mesela, Gezi olaylarında bir grup insan can havliyle camiye girdi.
Eğer bu ülkede Cumhur’un parçalanması gibi bir olgu söz konusu
olmasa, herkes olayı ortak bir şekilde şu çerçevede değerlendirir; herkes
der ki, “Aşırı şiddet koşulları nedeniyle bu insanlar camiye girdiler”
falan. Taraflar buna göre bir yer edinir. Ama öyle kötü günler yaşıyoruz
ki, geldiğimiz noktada, bir grup, oraya giren insanların, aşırı şiddet
koşullarında oraya giren insanların şevk ve zevk için -hani bira içmek
falan- bunu yapabileceği düşünebiliyor. Bir ortak anlam birliğini
kaybetmiş durumdayız.
Bu noktada, sistemdeki dönüşüm; “Hukuki olan şu; şu tekniğe
girer, bu tekniğe girer” diye ağlayacak halimiz yok. Burada yapısal bir
dönüşüm var. Diyelim ki, sabit basınç altında bir miktar gazı ısıtırsınız,
her gaz molekülüne teker teker bakabilirsiniz; ama bu çıldırtıcı bir iştir.
Yani orada sistemik dönüşüme bakmak daha hayırlıdır. Ben, sosyal
hayatın her alanındaki tartışmalarda bu çaresizliği görüyorum. Bunu
akılda tutarak şunu söyleyeceğim: Bu, yeni bir çalışma ilişkisi mi, yani
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yeni bir istihdam biçimi mi? Öyleyse, farkı ne? Böyle haklı bir soru var
burada.
Şunu söylemek istiyorum önce: Bu farkı ne sağlayabilir? Bence,
ortada işgücünü gerçek anlamda kullanan, yani artı-değeri temellük eden
ile işgücünü kiralayan arasında bir ayrışma var. Bu, klasik kapitalist
üretim süreci içinde bir aradadır; kiralayan kapitalist kimse, artı-değeri
temellük eden de odur. Şimdi bu ikisi arasına bir uçurum sokuyorlar.
Kiralayana sorumluluğu yükleyerek, artı-değeri temellük edeni,
gerçekleştireni başka bir hale getiriyorlar. Yani mitoz bölünme içinde.
Bunun hem kolektif iş hukukuyla, hem de bireysel iş hukukuyla
bağlantılı yanları var.
Kolektif iş hukukuyla bağlantılı yanını şöyle bağlayabileceğimizi
düşünüyorum: Bir toplumda işsizliğin yüksek olması, kendiliğinden
işgücü içerisinde rekabetle sonuçlanmaz. Bütün kapitalistler bunu bilir.
Bunun için rekabeti tahrik etmek lazım. Yani emek gücü metaını arz
eden cephede iş için rekabetin siyasi müdahaleyle -yani yalnızca iktisadi
bir durum değil- gerçekleştirilmesi gerekir. Taşeron ilişkisini bence bu
rekabeti gerçekleştiren teknolojilerden birisi olarak algılamak mümkün.
Nasıl saptayacağız bunu?
Taşeron olarak gördüğümüz kimse, sosyal işbölümünü
gerçekleştiren bağımsız üreticilerden birisi değildir. Ona bakmak lazım.
Yani alt işveren dediğimiz varlık, aslında neoklasik iktisat açısından da,
Marksist iktisat açısından da, sosyal işbölümünü gerçekleştiren bağımsız
ünitelerden birisi değildir. Genelde baktığımızda, ona öyle bir ihtiyaç
yoktur. Yani belirli bir malın üretim süreci içerisinde kendiliğinden
ortaya çıkan şirketlerin yapısına baktığınızda, bunlardan hiçbirisi
taşeronun geldiği yere denk gelmez. Bu mitoz bölünmenin izlerini bu
şekilde takip etmek mümkündür. Peki, bu insanlar nasıl çıktı? O, ayrı bir
sorun olarak duruyor. Ama ekonomi politik perspektifinden
baktığınızda, bunların bağımsız bir ünite olma hali yok. “Peki, nasıl
yeneceğiz?” sorusuna aslında buradan bir çıkış yolu düşünüyorum.
Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Teşekkür ederim.
MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Teşekkürler.
Buyurun.
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Prof. Dr. Murat ENGİN
Özellikle Arzu hanımın, Murat’ın söyledikleri, gerçekten hukukun
uygulanmamak istendiğini ortaya koyan “güzel” veriler. Bunu bize
örnekliyor. Kâğıt üzerinde baktığımız zaman, kanunlarda aslında hiçbir
eksiklik yok. Alt işverenin tanımı, İş Kanununun 2. Maddesi, teknik
hukuk bakımından çok güzel bir tanım. Neyin yardımcı iş, neyin asıl iş
olduğu, neyin asıl işin uzmanlık gerektiren bölümü olduğu da teknik ve
bilimsel olarak gayet güzel açıklanabiliyor. Konunun uzmanlarının,
işletme yönetimi uzmanlarının çalışmaları var bu konuda, ulusal ve
uluslararası. Bunlar açıklanabiliyor orada.
Çok uzatmayayım; ne yapılır, ne yapılmaz konusunda iki şey
söylemek istiyorum.
Önce bir Yargıtay kararından başlamak istiyorum. Daha önce söz
alan bir arkadaşımızın sorduğu soru: “Kolektif iş hukuku anlamında
taşeron işçileri arasında örgütlenirsek ne olur ve muvazaa kararların
buna etkisi nedir?”
Bir işletme toplu iş sözleşmesiyle ilgili olarak Yargıtay 22. Hukuk
Dairesinin şöyle bir kararı var: Alt işverene devredilmiş olan bölümlerin,
iş müfettişi raporuyla, İş Kanununun 3. Maddesine göre muvazaalı
olduğu tespit ediliyor ve bunların başlangıçtan itibaren asıl işveren işçisi
olduğu tespit ediliyor. Ama sendika sadece işveren işçileri arasında
örgütlenmiş, işyerinde toplu iş sözleşmesi yetkisi için başvuruyor.
Bakanlık yetkiyi veriyor, işyerinde toplu iş sözleşmesi yetkisini veriyor.
İşveren itirazda bulunuyor; diyor ki, “Benim çalıştırdığım taşeron
işçilerini muvazaalı çalıştırdım. Onların aslında benim işçilerim olduğu
mahkeme kararıyla sabittir. O işçiler arasında da sendika örgütlü değil.
Dolayısıyla, sendikanın üye oranı yüzde 40’ın altındadır” veya geçmiş
tarihte “yüzde 50’nin altındadır.” Mahkeme de, işverenin bu talebini
“hukuka aykırı, hakkın kötüye kullanımı” olarak değerlendiriyor. “Hiç
kimse kendi kusuruna dayanarak hak iddia edemez” gibi özel ilkeler
vardır ta Roma hukukundan gelen. Böyle bir karar veriyor ve işverenin
yetki itirazını reddediyor. Yargıtay’a gidiyor dosya. 22. Hukuk Dairesi,
“Ortada geçerli bir kesinleşmiş mahkeme kararı vardır, bu kesinleşmiş
mahkeme kararına göre bu işçiler asıl işveren işçisidir; dolayısıyla itiraz
kabul edilmelidir, yetki tespiti geçersizdir” diyor.
Dolayısıyla, pratik bir çözüm olarak şunu söylemek mümkün
görünüyor bana: İşçilerin hangi işkolunda bulunduğu vesaire değil, bir
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sendikal aktivite olarak, bulunduğunuz yerde, örgütlenebildiğiniz yerde,
alt işveren, asıl işveren işçisi demeden, hepsini örgütlemek. Ondan
sonra zaten işveren yetki itirazında bulunacaktır. Bu yetki itirazının da
çeşitli boyutları olur; “Onlar gerçek alt işveren işçisi mi, yoksa asıl
işveren işçisi mi; işkoluna mı giriyorlar, girmiyorlar mı?” gibi. Bu
anlamda, belki bu kararın mefhum-u muhalifinden böyle bir sonuca
varmak mümkündür. Çünkü yeni Sendikalar ve Toplusözleşme
Kanununda -eskisi de öyleydi aslında- aslında Anayasa Mahkemesine
götürülse, özellikle bu Sosyal Güvenlik Kurumu verileri ele alındıktan
sonra… Bugüne kadar Bakanlık idare ediyordu, hayali bir biçimde idare
etti. Ama yeni verilerle görülüyor ki, aslında Türkiye'de kolektif sosyal
hak veya bireysel ve kolektif, sendika özgürlüklerinin özüne doğrudan
doğruya müdahale ediyor, ihlal ediyor bu kanun, özellikle yetkili iş
hükümleri.
Anayasa hukuku teorisinde de var; bir anayasal özgürlük için
yasal düzenleme, ölçülük ilkesi temelinde denetlenir. Bu artık özel
hukuk ilişkilerinde de geçerli bir denetimdir, ölçülük ilkesi. Ölçülük
ilkesinin bir sonraki denetim aşaması özdenetimdir; “Acaba yasa,
anayasal hakkın özünü mü ihlal ediyor, bu anayasal hakkı kullanılamaz
hale mi getiriyor?” Bizdeki 6356 sayılı Kanunun özellikle yetkiye ilişkin
hükümleri -daha pek çok hüküm de sayılabilir bunun yanında- anayasal
hakkın özünü ihlal ediyor. Dolayısıyla, Anayasa Mahkemesinin önüne
götürülebilir.
İkincisi, “Hukuk yollarıyla çözüm çıkmıyor” diye konuşuyoruz
ya; bireysel iş hukukunun koruması, iş mahkemelerinin koruması,
muvazza kararlar uygulanmıyor, bunu idare uygulamıyor vesaire. İdare,
mahkeme kararını uygulamakla mükellef olduğu halde uygulamıyor.
Ama bir yol daha var, yan yol. Aslında yan yol değil, başka bir hukuki
yol. Aslında bugüne kadar mesela memur sendikacılığında çok
başvurulan bir hukuki yol. Memur sendikacılığının Türkiye'de
yasalaşmasında çok başarılı olmuş bir yol. Bu da, uluslararası
mahkemeler.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Uluslararası Çalışma
Örgütüne şikâyet başvurusu yolladı. Özellikle de Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, sendika özgürlüğünü
sözleşme içinde düzenliyor. Memur sendikalarıyla ilgili pek çok kararları
içinde özellikle önemli bir karar vardı; Demir Baykara kararı. Demir
155

Çalışma ve Toplum Değerlendirme Toplantıları-2

Baykara kararı, her sendikacının ve hukukçunun, aslında her Türk
vatandaşının baştan sona okuyup özümsemesi gereken bir karardır. Ben
bu kararı hukuk fakültesinde, uluslararası çalışma hukuku dersinde
inceliyorum, öğrencilerin algısı değişiyor. Türkiye, uluslararası hukukun
gelişimine negatif anlamda büyük katkısı olan bir ülkedir. Çünkü
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi birçok önemli kararı Türkiye
üzerinden vermiştir bugüne kadar. Çünkü adamların önüne gelen
önemli insan hakları ihlali örnekleri hep bizden çıkmıştır. Bu yol
kullanılabilir. Mesela, alt işveren, taşeron işçileri arasında sendikalar
örgütlenebilir. Uzun sürecektir bu yol, evet. “Efendim, yetki itirazında
bulunuldu, yetki davası kaybedildi” vesaire. Tüm bu Sendikalar Kanunu
hükümleri, Yargıtay aşamasına gittikten sonra, Mesela Yargıtay 22.
Daire kararı üzerine, sendikal haklar, örgütlenme özgürlüğü, toplu iş
sözleşmesi hakkı ihlali üzerine rahatlıkla Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesine gidilebilir.
Dr. Av. Murat ÖZVERİ
Anayasa Mahkemesinden sonra.
Prof. Dr. Murat ENGİN
Onu kabul edip etmemek de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine
kalmış. Yani bazı durumlarda, İnsan Hakları Mahkemesi, iç hukuk
yollarını tükenmiş kabul ediyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine
başvuru olması ve bu başvuruların bu anlamda uzmanca yapılması,
bizim Anayasa Mahkemesini de bu anlamda harekete geçirecektir ve bu,
sonuçta yasa koyucuyu da, yani Meclisi de, Hükümeti de bir noktaya
çekmekte etkili olmaktadır.
Bir konuda daha kısa beyanda bulunayım.
Murat Özveri arkadaşım güzel söyledi, taşeronluk meselesini
reddetmekle bu iş olacak gibi değil. Bunun düzenlenmesi gerekiyor. Bu
düzenlenme yapılırken de yine Avrupa Birliği Normlar Yasası alınabilir.
Aslında bu, Avrupa'da da sorundu. Orada da yakın yıllara kadar bazı
ülkelerde mesela geçici iş ilişkisi, ödünç iş ilişkisi adı altında, bizdeki
anlamda alt işverenliği, taşeronluğu bilmiyorlar, ama taşeronluğun çeşitli
biçimleri yasaktı çoğu ülkelerde. Bazı ülkelerde son derece sınırlı
düzenlenmişti. Ama sonunda hepsi kabul etmek zorunda kaldı. Sırf
bununla ilgili Avrupa Birliği direktifleri var, ciddi direktifler bunlar. Bu
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direktifler esas alınarak, yani belki sendikalar, bu Avrupa Birliği
direktiflerini, Avrupa Topluluğu Adalet Divanının bu konuda verdiği
kararları ve Avrupa Birliğindeki uygulamalarını çalışarak, bunun yasayla
nasıl düzenleneceği konusunda… Bu durumda mesela muvazaalı, alt
işverenlik konusunda da, belki o anlamda Hükümetin de yapmaya
çalıştığı her neyse, sendikaların da önünü tıkamayacağı, engel
olamayacağı bir konuyu daha net özendirme yoluyla denetim altına
almaya çalışılabilir. Daha güzel, daha sağlam düzenlemelerle belki.
Murat belki manalı manalı gülümseyerek bakıyor bana; ama bu
yolun orta ve uzun vadede Hükümete basınç uygulama anlamında işe
yarayacağını zannediyorum. Çünkü istediğiniz kadar sendikalar vesaire
toplansın, sivil toplum örgütleri baskı grubu olarak toplansın… SGK
verilerine göre örgütlenme oranı belli. TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK,
toplam ne kadardır? Yüzde 10 mu?
SALONDAN
Yüzde 6.5
Prof. Dr. Murat ENGİN
Yüzde 6.5
Dr. Av. Murat ÖZVERİ
Bakanlığa göre yüzde 9.
Prof. Dr. Murat ENGİN
Yüzde 6.5 ile siz genel grev bile yapamazsınız. Dolayısıyla, bunun
yine tek yolu, hukuki yollar. Bu hukuki yolları kullanarak, Hükümetin de
önüne reddedemeyeceği kanun taslakları, İnsan Hakları Mahkemesi
kararları, Anayasa Mahkemesini zorlamak gibi yollar dışında, bu zaten
başlatılıyor, sonuçta iş kanunun nasıl yapılacağına geliyor. O kanunu
istediğiniz gibi yapın, uygulayacak olan yürütmenin uygulama niyeti
olmadıktan sonra zaten uygulanmıyor. Ama yine de yasal
düzenlemelerin önünü boş tutmamaya çalışmak burada esastır, iş
hukukunun önünü boş tutmamaya çalışmak gerekir. Bu işin İnsan
Hakları Mahkemesi boyutu da etkinlikle kullanılmaya çalışılmalı. Başka
bir yol da kalmamış görünüyor.
Teşekkür ederim.
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MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Teşekkürler.
Dr. Av. Murat ÖZVERİ
Buna bir fıkrayla yanıt vereyim isterseniz.
45’li yıllarda Neyzen Tevfik’e sormuşlar; “Hocam, bu demokrasi
nedir; dağdaki çobanın oyu ile profesörün oyu bir mi olacak?” Demiş ki,
“Merak etmeyin, ithal ederiz o gümrük malını, sonra karaborsaya
düşürür, biz bize benzetiriz.”
Prof. Dr. Murat ENGİN
Zaten öyle olacak; ama…
Dr. Av. Murat ÖZVERİ
Bir saniye.
Bakın, 22. Dairenin bir kararı: Diyor ki, “Barışçıl toplu eylem,
işçilerin uluslararası hukuktan, sözleşmelerden kaynaklanan temel bir
hakkıdır. Ama ölçülülük ve son çare ilkesine uygun kullanılmazsa, buna
dair yapılan eylem yasadışıdır.”
MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Buyurun.
Av. HAKAN YILDIRIMOĞLU (MESS Genel Sekreteri)
Söz hakkım biraz fazla olacak, değil mi; biraz uzun bir söz hakkı
kullanacağım galiba.
MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Sizden sonra öğle yemeği arası veririz o zaman.
Av. HAKAN YILDIRIMOĞLU (MESS Genel Sekreteri)
Zamanlama olarak hakikaten iyi bir döneme denk geldi bu
toplantı. Bu açıdan Çalışma ve Toplum dergisine ve Birleşik Metal-İş
Sendikası’na teşekkür ediyorum. Ben de önümüzdeki hafta yapılacak
Çalışma Meclisinde bu hususta işveren kesimi adına görüş bildireceğim.
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Dr. Av. Murat ÖZVERİ
Alt işveren bölümünde mi?
Av. HAKAN YILDIRIMOĞLU (MESS Genel Sekreteri)
Hayır, alt işveren bölümünde değil, esneklik bölümünde.
Şunu ifade etmem lazım ki: Biz de, Murat beyin dediği gibi,
işverenler olarak şöyle değerlendirmeler, şöyle görüşmeler yapıyoruz
aramızda; yani bir konu olduğunda, “İstemezük; bu konu olmasın,
gelmesin; ne yasaya girsin, ne uygulaması olsun” demiyoruz. Böyle bir
şey varsa, hayatın böyle bir gerçeği varsa, bu acaba nasıl regüle edilmeli,
nasıl düzenlenmeli, bunu tartışırız. Dolayısıyla, emin olun ki, böyle bir
konu varsa, alt işverenlik diye, taşeronluk diye, bu nasıl düzenlenmeli,
nasıl yasaya girmeli, bu tartışılmalı. Benzer şekilde, bizim uzun süredir
görüştüğümüz Avrupalı meslektaşlarımızın da kalem altına aldığı
security direktifleri var. Hem esneklik olsun, hem security olsun, bunları
belki tartışmak, bunları hayatiyete taşımak gerekiyor. Netice itibarıyla,
ben de örgütlü kesimi temsil ediyorum. Sizin gibi. Netice itibarıyla, bize
üye işyerlerinin neredeyse hepsinde sendikalar örgütlü, bazı
sendikalarımızla toplusözleşme akdediyoruz. Dolayısıyla, oralardaki
taşeron problemleri bu anlatılanlar kadar değil, çok daha altında.
Dolayısıyla, biz, rekabet bakımından da, haksız rekabetin önlenmesi
bakımından da her zaman örgütlü kesimin artmasından, örgütlenmenin
artmasından yanayız. Ha, varsa eğer bizim üye işverenimizin
kullanamadığı bir taşeronu bir başkası istismar ediyorsa, onun da tabii ki
karşısındayız. Netice itibarıyla onda da farklı bir şey düşünmüyoruz.
Ama şunu da göz ardı etmiyoruz: Bir sanayi tesisinin bir su
arıtma tesisi varsa, yılda 7-8 gün süreyle bu arıtma tesisinde çıkan
çamurun atılması gerekiyorsa, bunun nasıl bir iş olduğunu tanımlamakta
herkes güçlük çekiyor. Bu, uzmanlık gerektiren bir iş mi? Yok, adamlar
tutacak, orada biriken çamuru atacak. Yardımcı bir iş mi? Kimisi diyor
ki, “Yardımcı iş olmaz bu.” “Niye?” “Atık arıtma tesisi olmadan bu
tesisin çalışmasına izin verilmez. Demek ki asıl iş.” Senede 7 gün, 8 gün
yapılacak bir iş için, nasıl olacak; kadrolu birini mi istihdam edecek
işveren, alıp adamı 7 gün sonra geri mi çıkartacak? Yani böyle kafadan
her şeye hayır demek de doğru değil. Demek ki, bazen, asıl iş eğer
nitelik gerektirmiyorsa, orada da taşeron kullanma imkânı olmalı. Niye?
Çünkü belki uzmanlık gerektirmese de, o işi yapan da bir kurum olursa,
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10 gün belki bir firmanın suyunu, çamurunu temizleyecekler, belki 20
gün. Dolayısıyla, oradaki çalışanın yılın belki 360 günü istihdam edilmesi
ve sosyal güvenceden yararlanması söz konusu olabilecek. Bu haliyle
bakmak lazım.
Nasrettin Hoca’nın meşhur fıkrası vardır, biliyorsunuzdur.
Nasrettin Hoca oturuyor köy meydanında. Kızı da çeşmeye su
doldurmaya gidiyor. Kızını geçerken görüyor; çağırıyor, iki tane tokat
atıyor kıza. “Sakın testiyi kırma su doldururken” diyor. Etraftakiler
soruyor; “Hocam, niye kıza tokat attın, daha kız çeşmeye de gitmedi,
testiyi de kırmadı?” diye. “Ya kırarsa” diyor; “Testiyi kırıp suyu
döktükten sonra kızı dövsem ne fayda?!”
Aynen onun gibi, “Ya muvazaa yaparsa, ya istismar yaparsa” diye
her şeyi daraltmak da doğru değil. Muvazaa yapanın, istismar edenin en
katı şekilde cezası verilsin, buna hiçbir itirazımız yok. Ama biraz da bu
tarafından bakmanın uygun olacağını düşünüyorum.
Teşekkür ederim.
MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Teşekkür ederiz.
Mustafa beyin sorusuna yanıt verecek misiniz?
Dr. Av. Murat ÖZVERİ
Mustafa beyin sorusuna yönelik şöyle söyleyeyim: 6356 sayılı
Yasa uyarınca, yazdığım kitapta da belirttim, yardımcı işlerde çalışan
işçilerin, asıl işyerinde örgütlü olan sendikaya üye olmaları halinde,
toplusözleşmelerden yararlanabilecekleri görüşünü savunuyorum.
Mustafa
Başkanı)

ÖZTAŞKIN

(Petrol-İş

Sendikası

Genel

Özür dilerim. Asıl işyerinde örgütlü değil, işyerinin girdiği
işkolunda örgütlü sendikaya üye olması halinde. Bu işçilerin üye olması
gereken sendika, işyerinde örgütlü bir sendika mıdır; yoksa başka bir
sendikaya da üye olabilir mi?
Dr. Av. Murat ÖZVERİ
Şu anda Bolu İş Mahkemesinde bu tezi savunduğum bir yetki
davası sürüyor. Kabul ettiği zaman da herhalde Yargıtay’a gidecektir.
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Yargıtay’ın sonucunu da, olumlu ya da olumsuz, Başkana göndermeyi
taahhüt ediyorum. Bolu İş Mahkemesinde bir yetki davasında bu sorun
söz konusu. Benim de taraf olduğum bir dava. Burada stajyerim de var,
İrfan. Hatta “Bu tartışmaya girmeyelim” dediğimde, o dedi ki, “İyi, ama
kitabınızda var, niye girmeyelim; bunu da yazalım.” Onun da önerisiyle,
katkılarıyla dosyamızı sunduk, şu anda yargılama sürüyor. Yani ben
bunu savunuyorum.
Daha detaylarını konuşalım. Yani o işkolunda örgütlü derken, o
işyeri mi kastediliyor, işyerindeki sendika mı kastediliyor; yoksa bir
başka sendikaya üye olabilir mi? Bu, tartışmayı gerektirecek bir konu.
İsterseniz bu konuda da, akademisyenler, hazır gelmişken görüşlerini
söylesinler.
MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Tamam.
Buyurun.
Doç. Dr. Şule DALDAL
Herkese merhaba.
Burada çok sayıda hukukçu arkadaşımız söz aldı ve çok değerli
katkılarda bulundular. Önümüzde somut bir sorun var, bu konuda ben
de onlara katılıyorum. Ancak, buradaki akademisyenlerin ve buradaki
sendikaların ortaya koyması gereken bir başka şey daha var. Sendikalar
ya da emek kesimi bir şekilde köşeye sıkıştırılmış ve ondan sonra şöyle
bir söylem gelişiyor: Deniliyor ki, “Bu, gerçektir. Bu, sosyal, iktisadi bir
olgudur ve bir şey yapamayız.” Hatta sevgili Murat’ın Sanayi Devrimi
gibi de bir benzetmesi oldu. Bu durumda, bir akademisyen olarak ben
kendimi çok iyi hissetmedim açıkçası. Aslında burada bulunmamızın
tam da nedeni, işte bu sıkışmışlığın nedenlerini de ortaya koymak. Yani
bu tablonun nasıl oluştuğunun cevabını aslında biraz iktisatta veriyoruz.
Bu iktisadı da doğal bir olgu, hani neredeyse Newton’un yasaları gibi bir
olgu olarak kabul edersek, gerçekten köşeye sıkışırız. İşte akademinin
görevi tam da bunu ortadan kaldırmak. Yani bilimin görevi, tam da bu
köşeye sıkışmışlığın nasıl yanlış, nasıl haksız; iktisadın ve bilimin
kendisine de, ahlakın kendisine de aykırı bir durum olduğunu ortaya
koymak.
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Biz bunu gerçekten bütünsel bir biçimde yapabiliyoruz. İşte, bu
konuda yazıyoruz çiziyoruz. Tabii, burada, bu kısıtlı zaman içerisinde bu
bütünü ortaya koymamız çok mümkün değil. Ama ben, özellikle
MESS’ten gelen arkadaşın haksız rekabet tanımı üzerinden gitmek
istiyorum.
Dünyada gerçekten çok büyük bir haksız rekabet var. Yani bu
serbest dolaşım, sermayenin hem finansal düzeyde, hem de metalar
düzeyinde serbest dolaşımı, bu olayın kendisi haksız rekabet. Çünkü
dünya, homojen bir emek ücreti üzerinden oluşmuş bir dünya değil. Bir
ülkenin emek ücreti 45 dolar, öbürününki 1 dolar, öbürününki 10 dolar.
Siz, böyle bir dünyada herhangi bir metaı serbest piyasaya sunuyorum
diye sunduğunuzda, ne oluyor biliyor musunuz; dibe doğru bir yarış
oluyor. En ucuza, en kötüye, sosyal olarak en tahrip olmuşa, ekolojik
olarak en tahrip olmuşa doğru bir yarışı körüklüyorsunuz. Asıl haksız
rekabet bu. Yani Çin’in bilmem ne kadar milyarlık nüfusuyla ve 1-2
dolarlık ücret maliyetleriyle dünya piyasalarını altüst etmesinin kendisi
haksızlık. Dünyada bir numara oldu Çin, ihracat şampiyonu oldu 2
senedir, Almanya’yı da geçti. Yani bu kıyıma bir son vermek lazım. Ben,
işverenlerin de bu kıyımın muhatabı olduğunu düşünüyorum.
Ama bizim akademiden buna verdiğimiz çok somut cevaplar var.
Hem bu somut cevaplar öyle hamasi laflar falan da değil. Yani
“Sermayeyi ortadan kaldıralım” falan demiyoruz. O tür bir teori de
vardır elimizde, ayrı mesele; ama verdiğimiz cevaplar çok daha somut.
İki tane şeyin çok ciddi düzenlenmesi lazım diyoruz. Bir tanesi, finansal
piyasalar. Asıl dananın kuyruğunun koptuğu yer orası. İkincisi de,
metaların bu şekilde serbest dolaşımı, dış ticaret rejimi. Bu iki alana
müdahale edilmeden, uluslar birbirine kırdırılır, savaşlar olur. Düşünün,
artık biz metalar düzeyinde taşeronluktan çıktık, askeri düzeyde
taşeronluk noktalarında can çekişen bir ülke haline geldik. O anlamda,
bu ülkenin sermaye kesimi de başını iki elinin arasına alıp düşünmek
zorunda. Yani bu ülkeye karşı en ufak bir sorumluluk duyuyorsa bu
sermaye kesimi, bu ülkenin geldiği şu konuma dikkat etmek zorunda.
Bu kadar kırılgan bir ekonomi, bu kadar fazla dış açıkla, dış borçla,
uluslararası finans çetelerinin ve uluslararası askeri çetelerin eline
mahkum edilmiş bir ülke konumuna geldik. Bunun da cevabını vermek
zorundayız. Yani bu masaya bizi bu şekilde sıkıştıramaz kimse diye
düşünüyorum. O masada bütün bunlar tartışılmak zorunda. Biz, Suriye
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ile savaşın eşiğine getirilmiş bir ülkeyiz. Tamam, alt işvereni, taşeronu
vesaireyi tartışacağız; ama bunlar bir bütün ve biz bu dış ticaret rejimini
de masaya yatırmak zorundayız. Bu konuda akademide çok değerli
çalışmalar var.
Ben, büyük resmi şöyle bir girdim, şimdi çıkayım aradan, sonra
tekrar katkı koymaya çalışırım.
MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Teşekkürler.
Buyurun İbrahim hocam.
Doç. Dr. İbrahim AYDINLI
Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Değerli misafirler, sayın hocalarım; ben, 3 sene oldu herhalde,
kitabımı yayınladım. Herhalde bu türden bir kitap bu kadar kısa bir
sürede üçüncü baskıyı daha önce yapmamıştır diye düşünüyorum. Bu
dönem problem çok daha yakıcı gerçekten. Bunu özellikle
mahkemelerde bizzat yaşıyorum. Karayolları davasını biliyorsunuz.
Netice itibarıyla aslında Hükümet de bir arayış içinde. Yani burada
çözümü yasa koyucuyla yapacağız, başka kimseyle yapmayacağız.
Neticede bir iş ilişkisiyle bunu götürmek zorundayız. Bir karşıtlık
ilişkisiyle götürebilirsiniz, sendikal bakış açısından belki mücadele
tarihinde altın harflerle bir şey yazılabilir; ama bir şeyi çözmemiz lazım.
Hükümet de şaşırıyor. Yani baştan beri asıl işveren işçisi sayıldı, evet.
780 milyon lira gibi bir fark alacak çıktı. Çok ciddi bir rakam bu.
Kadroya almak istiyor, Maliye izin vermiyor. Sosyal sorumluluk gereği
icraya koymak istemiyor sendika. İşçiler, “Vazgeçelim, kadroya razıyız”
şeklinde bir tutum gösteriyorlar. Yani şu anda böyle arada derede bir
enteresan durum.
Böyle hemen pat diye girdik, ama aslında benim de bir hukukçu
olarak söylemek istediğim şeyler var. Fakat gerek Ali Murat hocamızın,
gerekse iktisatçı olan hanımefendi hocamızın söylediklerini dinledikten
sonra, aslında işin sadece iş hukukuyla değil, işin hukuk felsefesiyle,
iktisatla, hatta sosyolojiyle ilintili pek çok boyutu var. Ben de zaten öyle
hissediyordum; tabii, böyle yetkin hocalardan da dinleyince, konu daha
da açığa çıktı.
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Postacıoğlu, doktora tezinde bir önsöz kaleme almış, “Kanuna
Karşı Hile” kitabında. Orada aynen şöyle diyor: “Özel hukukta özellikle,
her yasak hilesini beraber getirir.”
Biz aslında 4857 sayılı Yasayla, “Alt işverenliği çok iyi düzenledik,
çok güzel oldu, yasakları da oraya koyduk” diye düşündük. Hatta bazı
hocalarımız, “Bunlar mutlak yasaklardır” diyerek, ciddi ciddi
savunmalarını yaptılar. Fakat gördük ki, işverenler hemen her yasağı
aşmada gayet büyük bir maharet sergilediler. Neticede, siz işletmeyi
ayakta tutmak zorundasınız, işletmek zorundasınız, üretimi devam
ettirmek zorundasınız. Özellikle Türkiye'nin günümüzdeki ekonomik
politikaları gereği uluslararası alanda da rekabet etmek zorundasınız.
Tabii, o da işini yapmak istiyor. Dolayısıyla, özel hukuk ilişkilerinde
yasak getirmek, doğrudan doğruya yasak getirmek ne kadar doğru?!
Tabii ki yaptırımlar olacak. Borçlar Kanununda bile yaptırımlar bu
anlamda serttir bizde. Elbette sosyal hukukta olan, iş hukukunda da
olur, bunu da çok yadırgamamak lazım. Ama yasaklar ne kadar işe
yarıyor? Yani biz bu yasakları getirince alt işverenlik durdu mu? Hayır.
Devasa bir şekilde, 400 binden 2 milyona çıktı; hem özel, hem kamu.
Bu rakamları da maalesef sağlıklı alamıyoruz; çünkü ülkemizin kayıt dışı
istihdamı, iyimser rakamlarla yüzde 48, kötümser rakamlarla yüzde 52.
Bu anlamda rakamlar da bize çok güven vermiyor.
Ben aslında çok şey söylemek istiyorum, konuyla detaylı
ilgilenmiştim. Ama çok şey söylemek ne kadar yararlı, bilmiyorum. Fazla
laf kalabalığı yapmayacağım, faydalı olsun diye sadece birkaç şeyden
bahsetmek istiyorum.
Öncelikle şunu söyleyeyim: Herhalde bu sorunun çözümü İş
Kanunuyla sınırlı kalmayacak. Öyle gözüküyor. Kalmamalı da.
Kamudaki alt işveren meselesinin çözümü, zannedersem, kamu ihale
mevzuatına hüküm konulmasıyla gerçekleştirilecek. Eğer gerçek bir
çözüm isteniyorsa, orada sıfır maliyetle ihale devrinin önüne geçme
anlamlında, özellikle hizmet alınan faaliyette çalışacak işçilerin
ücretlerinin ve ihale süreci sonucunda ortaya çıkabilecek olan, ihtimal
dahilinde de olsa ortaya çıkabilecek olan, işçi haklarına ilişkin
teminatların alınması, bloke edilmesi… Yani bunun birçok tedbiri
olabilir; ama kamudaki alt işverenlik meselesinin çözümünün asıl yerinin
iş mevzuatında değil… Ki zaten 8 ve 9. fıkralar eklendi; 2 sene Yargıtay
hiç görmedi böyle bir kanunu, daha sonra görüşünü açıkladı ve
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biliyorsunuz, tamamen bu iki fıkranın etkisinin olmadığını söyledi.
Zaten bu iki fıkrayı okuduğumuz zaman, ihale mevzuatından bir şey
okumuşsunuz gibi geliyor. Yani iş mevzuatına konulması çok isabetsiz
oldu. İhale mevzuatı herhalde burada bir çözüm getirecek.
Peki, özel sektör için ne düşünüyorum?
Bunu ilk defa burada dillendiriyorum, tartışılabilir kesinlikle;
zannedersem, Ticaret Kanununda bir şeyler yapmak lazım. Ticaret
Kanununda, biliyorsunuz, devirde iş hukukunun da önüne geçen bir
düzenleme oldu, “İşçilerin rızası varsa” şeklinde. 178’i hocalarımız da
hatırlarlar. Orada böyle bir düzenleme yapılabilir diye düşünüyorum.
Ama tartışmaya açık.
Yine Murat Özveri meslektaşımızın belirttiği öncelikli alacak
meselesi için de Usul Kanununda bir değişiklik yapma zorunluluğu var.
Çünkü oradaki biraz göstermelik şu anda. Ama oraya gelinceye kadar
ortada hiçbir şey kalmıyor. Zaten iflas eden bir işyerinin neticede
bankalara borcu var, devlete borcu var. Vergi borcu var, SGK borcu
var; kamunun alacağı, güvenceye bağlanmış alacakları olduğu için, işçiye
gelinceye kadar hiçbir şey kalmıyor. Usul Kanununda bu anlamda bir
değişiklik lazım. Tabii, biz gerçekten bu meselenin çözümünü istiyorsak.
Yoksa, “Bu devam etsin, avukatlara iş çıksın, hocalar makale yazsın,
tartışmalar devam etsin” diyorsak.
Meseleyi şöyle algılamamamız lazım: “Biz işin çilesini çekiyoruz,
şu andaki icra, Hükümet işin keyfini sürüyor.” Hayır. Bugün iş kazaları
oldukça, Bakan mikrofona çıkmaktan sıkılıyor. Kendi de bunu
belirtiyor. Sayın Çelebi de burada, iyi hatırlar; “Ben gece
uyuyamıyorum” dedi. Gerçekten de doğrudur. Herkes insan. Neticede
siz oradan sorumlusunuz ve birden telefon geliyor: “Şu kadar işçi öldü”
veya “Şu kadar işçi yandı.” Yani neticede bu işten kimse zevk almıyor.
Burada önemli olan, biz bunu nasıl çözebiliriz, menfaatler dengesini
nasıl kurabiliriz?
Kayseri’den geliyorum, Almanlarla bir iş hukuku toplantısı vardı.
Onlar anlattı; Almanya’da o kadar büyümüş ki bu, 4.5 milyon şu anda.
Yani alt işveren ve ödünç işçi 4.5 milyona çıkmış. Alman profesör dedi
ki, “Şayet işçiler Polonyalı, Macaristanlı olursa, işçilik maliyeti 4 Euro’ya
düşüyor.” Hepsini istatistik olarak, tablo olarak gösterdi. “Almanya’da
ortalama işçilik maliyeti 30 Euro. Peki, neden yaptık? Ayakta duramadık
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çünkü” dedi. Bunlar doğru değil gerçi, yani emek sömürüsüyle ayakta
durmak ahlaki olarak tartışılabilir. Ama neticede ortada bir sorun var,
taraflar olarak bunu bizim çözmemiz lazım.
Son bir şeye daha değinip bitireyim. İnşallah, daha sonra yine söz
hakkı gelirse konuşmak isterim.
Benim burada en derde deva olabilecek dediğim, acaba şu olabilir
mi diye düşündüğüm -ki bunu da daha sonra makale olarak
genişletmişim- şey şu: Mesele ne? Hukuka aykırılığı gidermek. Kanunlar
bu nedenle var değil midir? Yoksa yaptırım uygulayın, kişi tekrar suç
işliyor; yine yaptırım uygula, tekrar aynı hatayı yapıyor, yine para cezası
uygula… Mesele, bataklığı kurutmak, evet. O halde, hukuka aykırı alt
işverenliğe başvurunun önüne biz nasıl geçebiliriz? Aslında bizde
tazminat kültürü çok gelişmiş, hiç sıkıntımız yok. İçtihatlar çok gelişkin.
Önleme kültürü anlamında ne yapabiliriz? İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanununda da bu tartışılmıştı Mecliste. Yapılacak olan şey şu: Sadece
bir ticaret mahkemesi hakimi -tanışmadım, ama çok değerli bir zat
herhalde- bir karşı görüş yazısı yazmış. Bir ticaret mahkemesi hakimi.
İhsan Demirkırat. Belki yanlış hatırlıyorum ismini. “9. Hukuk Dairesi
muvazaa demiş buna” diyor. Muvazaayı anlatıyor; “Bu, özel hukukta
önemli bir yaptırıma sebebiyet veren bir kurumdur. Madem burada
muvazaa yapmış, o halde asıl işverenin sorumluluğunu niye alt işverene
rücû ettirelim? Madem 9. Hukuk Dairesi bu işçiler senin demiş…” Yani
burada bir bakıma, 9. Daire yapıyor, ticaret daireleri bozuyor. Yani biz,
hukuka aykırılığı tespit edilmiş, üst yargı tarafından da teyit edilmiş bir
durumu daha sonra ticari alacaklar olarak tanımlıyoruz. Çünkü
biliyorsunuz, asıl işveren hukuka aykırı da alt işverenliğe gitse, uygun da
gitse, bizim Türk mahkemeleri ve üst yargı rahatlıkla rücû ettiriyor. Bu
rücûyu engellememiz lazım bizim. Yani eğer bir şey konulacaksa İş
Kanununa, bence bu da konulmalı. Ki aslında konulmasına da gerek
yok, hukuk mantığıyla çok rahat çözülebiliyor. “Hiç kimse kendi
hukuksuzluğuna dayanarak hak iddia edemez” ilkesini biz tersine
çeviriyoruz. Muvazaa dayanarak hak iddia ediyor asıl işverenler. Ama
maalesef, bizim iş hukuku hocalarımızdan bazıları, “İş hukuku
muvazaası ayrıdır, borçlar hukuku muvazaası ayrıdır” diye bir ayrıma
giderek, burada da bence flu bir alan yarattılar.
Yani böyle bir çözüm önerebilirim.
Kusura bakmayın, çok uzattım. Teşekkür ediyorum.
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MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Teşekkürler.
Ara vereceğiz; ama isterseniz son bir söz vereyim, ondan sonra
ara verelim.
Buyurun.
Prof. Dr. AYDIN BAŞBUĞ
Ben, sebepler üzerine konuşmak değil, direkt çözüm önerilerimi
sunmak istiyorum.
Öncelikle, mevcut İş Kanunundaki yasal düzenlemeden hareket
ederek, yasal düzenleme üzerinde rötuş yaparak, bir fıkra ekleyerek ya
da bir fıkrayı çıkararak sorunun çözülemeyeceği kanaatindeyim.
Dolayısıyla, İş Kanunumuzda alt işverenle ilgili her cümleyi alsak…
Gerçekten, hemen hemen her cümle bir sorun. Sorun nedir? Önce
doktrinde başlıyor. Hukukçular kendi aralarında başlıyor; Yargıtay ile
hukukçular arasında, akademisyenler arasında başlıyor, uygulamalar var
ve burada Yargıtay’ın nasıl bir içtihat çıkaracağını da bilemiyoruz.
Yardımcı iş; başlı başına bir muamma. Muvazaa; başlı başına bir
muamma.
Bu İş Kanunu hükümlerinin olmadığını düşünerek, kapsayıcı bir
düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu düzenlemede ilk
adım alt işverenin tanımıdır. Bizim kanunumuzda, 1936’dan bu yana, alt
işverenin tanımını vermek yerine, alt işverenin hukuken kim olduğunu
tanımlamak yerine, sorumluluğunu düzenliyoruz ve sorumluluktan
hareket ederek alt işvereni tanımlıyoruz. “Eğer işçiler sadece ve sadece
asıl işverenin işyerindeyse, bu alt işverendir” diyoruz. Peki, işçiler sadece
o işyerinde çalışmıyor, değişik işyerlerinde de çalışıyor, ama sürekli
olarak o işyerinde aynı kişiler çalışıyorsa ne oluyor; alt işveren tanımına
girmiyor. Dolayısıyla, sorumluluk ile tanımı birbirinden ayırmamız
gerekir.
Alt işveren işçilerinin sorunu sadece parasal alacaklar değildir. İş
sağlığı ve güvenliği önlemleri bakımından da sorunları vardır. Gerçi,
şimdi 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu bu sorunu bir ölçüde
ortadan kaldırdı. Ama mesela, işyeri hekimi çalışacak, 50’den daha fazla
işçi çalıştıran yerlerde işyeri hekimi bulunması zorunlu. Peki, asıl
işverenin 30 işçisi var, alt işverenlerin her birinin de 30 işçisi var,
böylece 20 tane alt işveren var. Bir işyerinde 500 işçi çalışıyor; ama alt
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işverene de, asıl işverene de bağlı işçilerin sayısı hiçbir şekilde 50’yi
geçmiyor. Peki, bu işyerinde işyeri hekimi çalışacak mı, iş güvenliği
uzmanı çalışacak mı?
SALONDAN
Çalışmıyor.
Prof. Dr. AYDIN BAŞBUĞ
Evet.
Yani bu sorunları da içerisine alacak şekilde bir düzenleme
yapmak gerekiyor, sadece işçilerin parasal alacağının tahsiliyle ilgili değil.
Yine çözmemiz gereken bir başka konu, alt işverenin işyeri. Yıllar
geçmiş, alt işverenin tanımı konusunda, maalesef, iş hukukçuları olarak
yeni bir şeyler getirememişiz. İşyeri tanımında da öyle. İşyeri tanımı
konusunda gerçekten başarısız olduğumuzu itiraf etmek gerekir. İşletme
nedir, işyeri nedir? Bir bakıyorsunuz, işletme toplusözleşmesi, 4 kişinin
çalıştığı yerde işletme toplusözleşmesi deniliyor. Yani işyeri nedir,
işletme nedir, daha bunu net ortaya koyamadık.
Bu alt işveren işyerinde tartışılan konu şudur: Alt işverenin işyeri,
asıl işverenin işyerinden ayrı bir işyeri midir, bağımsız bir işyeri midir?
Bu tartışmalar sona ermiş ve büyük ölçüde, Yargıtay’ın kararları
çerçevesinde, “Burası bağımsız bir işyeridir” denilmiş. Bağımsız işyeri
deyince ne oluyor; işkolu sorunu ortaya çıkıyor. Alt işverenin işyeri
hangi işkolundadır? Yemekhane; bunu alt işverene vermiş. İşverenin
kendisi yemekhane işletirse, yardımcı iş. Asıl işin tabi olduğu işkoluna
tabi olacak; metal fabrikasıysa, metal işkolunda işçiler üye olabilecekler.
Ama taşerona vermişse, gıda işkoluna girecek. Bunun gibi sorunlar var.
Benim buradaki görüşüm şu: Burası ayrı bir işyeri değildir, burası
feri bir işyeridir, yani asıl işyerine bağlı. Asıl işyerinden bağımsız olarak
düşünülemez. Feri-asıl ilişkisi ne demektir? Bu, Borçlar Kanunumuzda
da var; asıl borç, feri borç. Feri borç şudur: Asıl olmadan varlığı
mümkün olmayan demektir; akıbeti, geleceği asıla bağlı olan demektir.
İşte, alt işveren işyeri de, asıl işverenin işyerine bağlı olan bir işyeridir.
Asıl işverenin işyeri olmadan burası olamaz. Burası feri işyeridir. Mesela,
alt işverenin prim borçları varsa, asıl işveren yüzde 5 prim indiriminden
yararlanamaz. Yani bunlar hep birbirleriyle ilişkili işyerleridir. Şimdi, iş
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kazası ve meslek hastalığı sigortası primi oranı yüzde 2’ye indirilmiştir.
Ama eskiden ne oluyordu; yüzde 1, 1.5, 2, 2.5, 5, 6’ya kadar çıkıyordu.
Alt işverenin işyerinin ödeyeceği prim yüzde 1 midir, 6 mıdır, neye göre
tayin ediliyordu; asıl işyerine göre tayin ediliyordu. Yani bunları
birbirinden ayıramıyorduk. O yüzden, bazı işverenler ne yapıyor; alt
işveren olarak belirtmiyor. Örneğin, İstanbul’da bir büro; işçiyi büro
işçisi olarak kaydediyor, ama işçi makine sanayinde bir işyerinde
çalışıyor. Dolayısıyla, büro işkolundan prim ödüyordu. Şimdi bu kalktı.
Ama prim borcu olduğu zaman ne oluyordu; asıl işvereni etkilemiyordu
yüzde 5 indirim.
Yani kısacası, feri işyeri kavramını öneriyorum ben. Feri işyeri
kavramı buraya girmelidir. Alt işverenin işyerinin feri bir işyeri
olduğuna, asıl işyeriyle göbek bağının bulunduğuna ve bu ikisini
ayırmanın mümkün olmadığına inanıyorum.
Bunun hukuki sonucu nedir? Bunun hukuki sonucu şudur: Alt
işverenin işyeri mutlaka asıl işverenin işyerinin girdiği işkoluna girer. Bu,
tartışmaları sona erdirir.
Bir başka sonuç, asıl işverenin işyerinde uygulanan toplu iş
sözleşmesinin de burada uygulanması gerektiğidir. Ücret dışındaki
hükümlerin özellikle. Disiplinle ilgili örneğin. Mesela, giriş-çıkışta kimlik
kontrolü yapılacak. İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınacak önlemler.
Disiplin cezaları. Sigara içmenin cezası 5 günlük ücret kesme. Şimdi
mesela, alt işveren işçisi ile asıl işveren işçisi sigara içiyor; asıl işveren
işçisine disiplin cezası vereceğiz, alt işveren işçisine vermeyeceğiz.
Dr. Av. Murat ÖZVERİ
Pardon. Üyelik olmasa ne olur?
Prof. Dr. AYDIN BAŞBUĞ
Üyelik olmasa dahi, nasıl ki toplu iş sözleşmesinin ücret dışındaki
hükümleri sendika üyesi olmayanlara da uygulanır; bu şekilde, bunlara
da uygulanması gerektiğini düşünüyorum.
Benim 2009 yılında önerdiğim bir kanun tasarısı vardı, bunu
Çalışma Bakanlığına önerdim ben. Gelirken de yanımda getirdim. Bazı
cümleler şimdi bana biraz komik geliyor; ama tartışma anlamında, bu
verdiğim sorulara cevap anlamında belirtmek istiyorum: “İş Kanununun
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2. Maddesi 8 ve 9. fıkraları, 3. Maddesinin 3 ve 4. fıkraları yürürlükten
kaldırılarak, 6 ve 7. fıkraların aşağıdaki gibi değiştirilip, 8. fıkra
eklenmesi.”
Peki, nasıl oluyor? Alt işveren tanımıyla başlıyoruz: ““Alt işveren,
bir başka işverene ait işyerinde yürütülen mal ve hizmetle ilgili sürekli iş
veren, iş alan ve işçilerini o işyerinde çalıştıran işverendir.” Dolayısıyla,
“münhasıran” kelimesini kaldırıyoruz. Münhasıran çalıştırmasa dahi, alt
işverene geniş bir tanım getiriyoruz ve iş hukukundan bazı
yükümlülükler getiriyoruz.
“Asıl işveren, alt işveren işçilerinin iş güvenliği araçlarının
sağlanması, bunların eğitilmesi ve iş güvenliği önlemlerine uyulup
uyulmadığını denetlemek suretiyle gerekli önlemleri almakla
yükümlüdür. Alt işveren işçileri, asıl işverenin işyeri düzenine ilişkin
toplu iş sözleşmesi hükümlerine ve asıl işverenin emir ve talimatlarına
uymak zorundadır.”
Burası mühim, çok önem verdiğim bir konu: “İş Kanununun asıl
işveren açısından işçi sayısına bağlı tuttuğu sonuçlarda, alt işveren
işçileri de asıl işveren işçileriyle birlikte değerlendirilir. Alt işverenin
sadece asıl işverene ait işyerinde çalıştırdığı işçilere, kanun, toplu iş
sözleşmesi ve iş sözleşmesinden doğan borçlarından asıl işveren de
müteselsilen sorumludur.”
“Alt işveren değiştiği halde alt işveren işçilerinin değiştirilmemeye
çalışılması veya asıl işverenin işyerini paylaşan alt işverenin fiziki olarak
işyeri organizasyonunun veya araç-gereçlerinin bulunmaması gibi
nedenlerle işin sevk ve idaresinin asıl işveren tarafından
gerçekleştirilmesi hallerinde, alt işveren işçilerine ödenecek ücret ve
diğer sosyal haklar, asıl işvereni işçilerine ödenen ücret ve sosyal
haklardan az olamaz.”
Dolayısıyla, muvazaayı da kaldırıyoruz burada. İster asıl iş, ister
yardımcı iş, nerede çalıştırılırsa çalıştırılsın; ama eğer işçiler asıl işveren
tarafından yönetiliyor, sevk ve idare ediliyor, araç-gereç asıl işveren
tarafından sağlanıyorsa, o zaman, alt işveren işçilerine ödenecek ücret,
kesinlikle, asıl işveren işçilerine ödenen ücretten aşağı olmamalıdır.
“Bu durumdaki işçiler, asıl işverenin taraf olduğu topu iş
sözleşmesinden, taraf sendikaya üye olarak ya da dayanışma aidatı
ödeyerek yararlanabilirler. Doğacak olan ücret farkından her iki işveren
müteselsil sorumludur.”
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Bu şekilde bir önerim. Tabii, üzerinde tartışılabilir, değiştirilebilir.
4 sene önceki bir tasarıydı bu. Ben bile şimdi baktığım zaman, “Şu çok
komik olmuş, şunu değiştirmek lazım” diye düşünüyorum. Ama bu
şekilde, İş Kanununun çizdiği sınırların dışında, geniş bir perspektiften
bakması gerektiğini düşünüyorum.
Teşekkür ederim.
MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Biz de teşekkür ederiz.
Bence bu taslağı Sayın Çalışma Bakanına vermemekte fayda var;
geceleri uykusu daha da kaçar. (Gülüşmeler)
Doğrusu, kamunun bu kadar büyük olduğu bir alanda, yasa
koyucunun da kamu olma halini düşündüğümüzde, böyle bir
düzenlemeyi yapmak, sizin şahsınıza söylemiyorum, ama hukukçu
hocalarımızı düşündüğümüzde, hayli umutsuz bir durum olduğunu
söylemek benim için kolay oluyor. Çünkü hukukçu değilim.
Yemek arası vermeden önce şu iki noktayı söyleyerek bitirmek
istiyorum: Özdemir hocanın tespiti doğru; hukuki düzenlemelerden bir
şey çıkmıyor. Ben, Kocaeli Üniversitesinde bunun çok somut bir
örneğini yaşadım. Bu da Ömer Ekmekçi’nin söylediğini bence biraz
boşa çıkarıyor. Gerçekten, taşeron işçisi olarak başlangıçta…
Yanılıyorsam düzeltin. Gerçekten öyle. Ama hayatın “doğal, olağan”
akışı içerisinde taşeron olarak çalışması gereken insanlar, esas işi
yapanlardan daha iyi hale gelmişler. Çünkü bir tarafta sokağın bir kılıcı
var, işsizlik ve başhekimle beraber somutlaşan uygulamalar var. Şahsına
söylemiyorum, tüm üniversitenin başhekimi hakkında; ama sonuçta
orayı idare etme eğilimi var. Böyle baktığınızda, insanlar hem yardımcı
işleri yapıyor, hem esas işleri yapıyor, hem de daha iyi yapıyor, hatta
uzun süredir çalışıyor. Bu böyle karmakarışık bir ilişkiye dönüşmüş
durumda. Dolayısıyla, kamunun da bunu…
Gerçekten bu anlamda Engin beyin tespitinde de bir hak payı
görüyorum; yani rekabet baskısı. Şule kızdı biraz, ama rekabet, evet.
Ama kamu bugün hiçbir yerle rekabet etmiyor ki. Suriye’yle falan
rekabet etmeyen bir kamumuz var bugün Türkiye'de. Değil mi? Çin’le
falan da. Devlet hastanesinde kiminle rekabet ediyoruz biz?! Dolayısıyla,
ben, kimseyle rekabet ettiğimizi falan düşünmüyorum. Kendi kendimize
para veriyoruz, kendi verdiklerimizle kaynakları yaratıyoruz; amma ve
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lakin gidip orada da en kral taşeron çalışmasını hem yardımcı işte, hem
de esas işte yaptırtıyoruz ve 2 sene oldu, Yargıtay’ın çıtı çıkmadı. Her
şey tespitli, her şey açık; ama hâlâ çıtı çıkmadı.
Burada kamunun ciddi bir samimiyetsizliği var. Böyle bir
samimiyetsiz ilişkide, Parlamentodan bu hukuksal çözümlemelere
yönelik bir cümle bekleme umuduna sahip olabilir miyiz, yani böyle bir
akıllı hâl içerisinde olabilir miyiz diye, doğrusu, düşündüm kendi adıma.
İsterseniz, şimdi bir öğle yemeği arası verelim.
(Ara)
MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Evet, toplantımıza devam ediyoruz.
Buyurun.
Seyit ASLAN (Gıda-İş Sendikası)
Öncelikle, konuşmacı arkadaşlardan yararlandığımı ifade etmek
istiyorum.
Şurası çok açık: Aslında burada tartıştığımız şeyler, yeni
tartıştığımız şeyler değil. Uzun süredir bu meseleleri birçok yönüyle
tartışıyoruz. Ama ne yapılması gerektiği konusunda halen belki kendi
içimizde bir çelişkiler ve çatışmalar dönemi yaşıyoruz. İşin hukuksal
kısmı ve bunun takip edilmesi, buralarda kazanımlar elde etmek; hiç
kuşkusuz, bunlar reddedeceğimiz şeyler değil. İşçi sınıfının kendi
tarihinde mücadelesinin sonucunda kazandığı hukuksal kazanımlar
vardır. Ama son 20 yıldır, belki de 30 yıldır, bizim hukuk alanındaki
kazanımlar dediğimiz, yani işçi sınıfının mücadelesinin sonucu olarak
kazanılmış kazanımlarımız yok denecek kadar az. Dolayısıyla, bugün işin
hukuk konusunu, evet, tartışalım; ama esas olarak ne yapacağız, nasıl bir
mücadele edeceğiz meselesi tartışmanın merkezine oturmak zorunda
diye düşünüyorum.
Durumumuzu gösteren birkaç örnek vereceğim, yani tespit.
Dünyada işçi cinayetleri açısından 3. sıradayız, Avrupa'da 1.
sıradayız. Geçen gün bir milletvekili arkadaşımız bir soru önergesi verdi;
8 milyon çocuk işçi çalışıyormuş, kayıt dışı çalışanların oranı yüzde 52,
sendikasız çalışanların oranı yüzde 96.
Bütün bunları bir araya getirdiğimizde, aslında hukukun işleyip
işlemediğini görebiliriz. Çünkü şu anki hukuk sisteminden ya da hukuku
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elinde bulunduran iktidar erkinden, yani sermayeyi elinde
bulunduranlardan ve onların hükümetlerinden, hiçbir zaman hukukun
işçi sınıfından, emekçilerden yana işlemesi ya da bu konuda tedbirler
almasını beklemek mümkün gözükmüyor.
Çay-Kur grevi var şu anda, biliyoruz. Kırıldı yani, Çay-Kur grevi
kırıldı. Evet, kağıt üzerinde bir grev var; ama grev fiilen yok orada. Yine
Türk Hava Yolları’nda böyle bir durum var. Çünkü Türk Hava
Yolları’nın kendine özgü farklılıkları var; yer hizmetlerinden yemek
hizmetlerine kadar bütünüyle o taşeron dediğimiz başka şirketlere
devredilmiş durumda. Çok az bir kesim orada sendika hakkına sahip;
ama onların da kendi yaşam koşullarından kaynaklı nedenlerle birtakım
şeyler var.
Şimdi önümüzde bu iki örnek var. Yani grev hakkı olan, yasal
olarak, hukuken işçilerin grev hakkı olan böyle iki tane işyeri var. Birkaç
örnek daha var. Hiç sendika hakkı kazanmamış, ama fiilen direnişle
birtakım kazanımlar elde etmiş yerler var. Mesela, geçen yıl Antep’te,
tekstil işkolunda 11 işyerinde, yaklaşık 10 bin işçi 11 boyunca grev yaptı.
Yasal hiçbir dayanağı yoktu bu grevin. Yani bir toplu iş sözleşmesinin
sonucunda grev yapılmış, süreç dolmuş da greve çıkılmış falan değil.
İşçiler bir fabrikada greve çıktılar, diğerlerine yayıldı, 11 fabrika iş bıraktı
ve 11 gün sürdü bu. Başlarken “yasadışıydı”, yani hukuk kuralları
içerisinde “yasadışıydı”; ama kitleselleştikçe ve bütün sanayiyi sardıkça,
meşru, haklı bir grev haline geldi ve en sonunda işverenler oturup
işçilerle taleplerini konuşmak zorunda kaldılar, belli ölçüde de kabul
etmek zorunda kaldılar. Bakın, Diyarbakır’da da tuğla işçilerinde yaşadık
bunları, Hakkari’de ve Yüksekova’da fırın işçileriyle yaşadık bunları.
Dolayısıyla, aslında bugün hukuk dediğimiz şey, gücü elinde
bulunduranın kendi istediği biçimde kullandığı bir alet haline geldi.
Belki Mustafa Başkan da söyler, Petrol-İş, grev kapsamı dışında
olan Aliağa’da, işçilerin, oradaki şubenin, merkezin almış olduğu
tutumla, sonuçta grev hakkı olmadan, oradaki toplu iş sözleşmesini
işçilerden yana istediği bağıtladı. Bir kazanım elde ederek bağıtlandı
birçok mesele.
Dolayısıyla, bugün baktığımızda, biz, esas olarak fiili ve meşru bir
mücadeleyle, yasaların üstünde bir mücadeleyle, yasaları yeniden
düzenleyecek, yasaları yeniden yazdıracak bir noktaya nasıl getireceğiz,
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onun üzerinde durmalıyız. Çok açık ki, bugünkü verili koşullarda, bu
Parlamentoyla da… Çünkü örneğin, yeni Sendikalar Kanununa göre
sendikaların ne kadar üyeleri olduğu Bakanlıkça yayınlandı; hepimiz
itiraz ettik ona, hepimiz davalar kazandık. Davalar kazanıldı.
Mahkemeler karar verdi; dediler ki, “Sosyal-İş haklı, Deri-İş haklı, şu
haklı, bu haklı.” Ama bakanlık bunların hiçbirini uygulamadı. Yani işi
sadece hukuksal zeminde bir mücadele olarak algıladığımız sürece
kaybeden taraf olduğumuzu artık çok net bir biçimde ortaya koyup, ona
uygun yeni yol ve yöntemler denemeliyiz.
Biraz önce işveren sendikasının avukatı şöyle bir şey söyledi:
“Ben, 7 günlük bir iş için 1 yıl boyunca nasıl bir insanı istihdam
edeyim?” Ama şunu söylemiyor mesela; öyle fabrikalar var ki, 10 işçinin
yapacağı bir işi 3 işçiye yaptırıyorlar. Yani üretimde, yıllarca, 10 işçinin
yapacağı bir işi 3 işçiye yaptırıyorlar. Bunda bir problem görmüyorlar,
bunda bir beis görmüyorlar. Ama bir işçinin istihdamı söz konusu
olduğunda, rekabet ve benzeri şeyler adına bunu örnek olarak veriyor.
Kimin için rekabet? Bugün rekabet meselesi işçi sınıfının sorunu değil
bence. Tamam, böyle bir sorun var; ama rekabetten işçi sınıfının bir
çıkarı yok, tam tersine, kaybettiği şeyler var. Sermayenin birbiriyle olan
rekabetinin, birbirinin omuzlarına basmasının, birbirinin sırtından
büyümek için rekabet içine girmesinin sonuçları, işte bizim
yaşadıklarımız; işsizlik, sendikasızlık ve benzeri şeyler.
Yani alt işverenlik, taşeronluk meselesinde, işin hukuki
boyutundan ziyade, esas yanını tartışmamız gerekir diye düşünüyorum.
Yani biz, bugün, vahşi kapitalizm koşullarında, sadece yasalarla sınırlı
bir mücadele mi sürdüreceğiz, sadece hukukla sınırlı bir mücadele mi
sürdüreceğiz; yoksa dönüp, işçi sınıfına, kendimize, “Arkadaşlar; bu iş
böyle olmuyor, esası budur” deyip, oradan mı devam edeceğiz?” Bugün
sendikalı ya da elinde hakları olan işçiler çok azınlık yani, yüzde 96’sı
örgütsüz. Kamuda, çok açık, 230 bin işçi adına toplusözleşme yapılıyor;
ama 1.5 milyon taşeron işçinin kamuda çalıştığını biliyoruz. O işçi nasıl
grev yapacak; o işçinin hangi haklarını korumak için greve çıkma şansı
olabilir bugünün koşullarında?!
Dolayısıyla, burada bence meselenin esasını tartışmakta fayda var.
Bugünkü normlarla, bugünkü hukukla bu sorunların halledilmesi
mümkün değil. Ben, hukuk mücadelesi vermeyelim demiyorum, bu
mücadele de çok değerli, asla arkasını bırakalım demiyorum; ama tek
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başına bu olduğunda bizim yapacağımız çok fazla bir şey olmadığını da
görmemiz lazım diyorum.
Teşekkür ederim.
MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Teşekkür ederiz.
Buyurun İsmail bey.
Prof. Dr. Murat ENGİN
İzniniz olursa, İsmail beyden önce kısa bir şey söyleyeyim.
MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Peki, buyurun.
Prof. Dr. Murat ENGİN
Çok kısa bir şey söylemek istiyorum, hukuk kavramı konusunda.
Biraz önce, beyefendi, “Tek başına hukuki mücadeleyle olmuyor;
hukuki mücadelenin yanında başka mücadele lazım” dedi.
Aslında bahsettiğimiz mücadele de hukuki mücadele. Kavram
kargaşasına yol açmamak için söylüyorum. Dayanaklar, biraz önce
söyledik, uluslararası normlar, Anayasanın 90. Maddesi. Sendikaların
özellikle uluslararası normları işleyerek… Mesela bahsettiğiniz grevler.
“Meşru” dediniz, “Yasaya aykırı, ama meşru.” Eğer bir eylem meşru ise,
yasada bir sorun varsa, yasada bir sorun olmasına rağmen, o artık
uluslararası hukuk anlamında hukuka uygundur. Yani hukukun dışına
çıkmak diye bir kavram kullanmayacaksınız. Şu nedenle kullanmayın:
Kavram kargaşasına yol açarsınız. Hukukun geniş kavramlarını
kullanarak ve yine meşru zeminde, hukuki yollarla, ama dayanaklarını
oluşturarak yol almak durumundasınız. Ki dayanakları da var.
“Türkiye'nin imza attığı bilmem hangi ILO sözleşmesi; bu grev ona
göre yasaya uygundur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararları;
bu grev ona göre yasaya uygundur. Grevin yasaya uygunluğunun tek
ölçüsü, ölçülülük ilkesidir” vesaire. Sendikaların bunların üzerinde
çalışması lazım. Hukuk dışı diyerek kendi kendinizi hukuk dışı alana
itersiniz. Yani grevleri, yapılan eylemleri, bahsettiğiniz her tür
işyerindeki eylemi hukuk dışı diye söylerseniz, o başka algılara yol açar.
Tam tersine, Türkiye'deki kanun sisteminin dar elbisesinin olması
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gereken hukuk çerçevesine getirilmesi gerektiği vesaire gibi kavramları
öne çıkarmanız lazım. Buna göre daha fazla insan hakları hukukunu işin
içine katarak, Anayasanın 90. Maddesini işin içine katarak vesaire bunu
sürekli işlemeniz lazım.
Bilmiyorum anlatabildim mi?
MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Teşekkürler hocam. Gayet açık oldu. Önceki konuşmaya da
vurgu yaptınız.
Buyurun İsmail bey.
İsmail Hakkı TOMBUL (KESK Genel Sekreteri)
Tartıştığımız konuya ilişkin olarak, hukukçu öğretim üyeleri, yasal
düzenlemede değişiklik yapılması gerektiğine dair bir tartışma
sürdürüyorlar; ama ben de hocamın açtığı yerden yürümek istiyorum.
Hukuk ile yasa arasındaki farkı çok iyi ortaya koymamız gerekiyor.
Hukuki olan şey, en geniş anlamda, toplumsal meşruiyetin yaratıldığı
yerdir, onun yasalara dönüştürülmesidir. Benim anladığım bu. Ben
hukukçu değilim, tıp doktoruyum; ama yıllardır bu işin içinde
olduğumuz için az çok biliyoruz. Yasalar her dönemde oluyor; Hitler
Almanya’sında da, Mussolini İtalya’sında da yasalar var. Ama önemli
olan, hukuka uygun olup olmadığı.
Demin tartıştığımız konu bir-iki yönüyle bizi doğrudan
ilgilendiriyor. Birincisi, kamudaki dönüşümü adım adım hissettik. Önce
temizlikte başladı, sonra yemekhane, sonra güvenlik, sonra başka şeyler
derken, asli işler de taşeron kanalıyla gördürülmek isteniyor. Bunun en
yoğun yaşandığı alan, sağlık alanı. Sağlık alanında, laboratuarların ihale
edilmesi, hastane içinde başka birimlerin yaratılması vesaire. Hatta iş o
noktaya gelmişti ki, Denizli’de hekimlerin bile ihale yoluyla istihdam
edilmesine kadar gitmişti. Ama bu dönem TTB’nin kısmi
müdahaleleriyle hekimler kapsam dışına çıkartıldı; ama diğer sağlık
emekçileri yine taşeron firma kanalıyla istihdam ediliyorlar. Bu,
Türkiye'deki son 20-30 yıllık politik dönüşümden bağımsız
tartışılamıyor kuşkusuz. Ama ne yapılması gerektiği konusunda
öncelikle şunu söyleyeyim: Bizim örgütlenmeye başladığımız dönemle
biraz benzerlik gösteriyor aslında.
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1990’lı yılların başında ya da 80’li yılların ikinci yarısında, kamu
emekçileri, örgütlenme ihtiyacını ortaya koyduğunda, Türkiye'de hiç
örgütlenme tartışılmıyordu; “Ne uluslararası sözleşmeler, ne iç hukuk
buna cevaz veriyor” deniliyordu. Ama bir mücadele başladı, bir
toplumsal talep ortaya konuldu ve ondan sonra yasal dayanak
tartışılmaya başlandı. Yasal dayanak şöyle: Sendikalar kapatıldığında, “İç
hukukta zaten yasak yok” diye biz başlamıştık. “Cevaz vermiyor”
deniliyordu, uluslararası sözleşme tartışması yapılmıyordu. Ama bir
talep ortaya çıktı, sokakta kamu emekçileri mücadeleye başladı; bu
talebin üzerine yasa yapma ihtiyacı hissedildi, uluslararası dayanaklar
araştırılmaya başlandı ve sonuçta yapılan kimi yasal değişiklikler de esas
olarak alan genişletmedi, var olan mücadeleyi de daraltacak sonuçlar
ortaya koydu.
Ben, buradan yola çıkarak devam etmek istiyorum. Kuşkusuz,
yasa tartışmalarının önemli olduğunu düşünüyorum; ama her yasa,
yapıldığı dönemin toplumsal mücadelelerinin de izini taşır. Yani taşeron
çalışanlar ve onun bütün örgütlü-örgütsüz bileşenleri, birlikte, daha iyi
çalışma koşullarına dair örgütlenme talebi yaratmadan, yapılacak her
türlü yasal çalışmanın, mevcudu daha iyiye götürebileceğini
zannetmiyorum. Esas olarak mevcut güçler dengesinin sonucu bir yasa
yapılacak ve bugünkü koşullarda da AKP Hükümetinin, sermayenin
talepleri dışında bir yasal düzenleme yapacağını da pek zannetmiyorum.
Bunun için, tartışmayı biraz, bu talebi nasıl ortaya koyabiliriz ve
bu talebin sonucunda nasıl bir yasal ya da hukuki değişiklik yapabiliriz,
bunun üzerine yoğunlaştırmamız gerekiyor, bunun üzerine kafa yormak
gerekiyor.
İkincisi, aynı zamanda, kamuda, bizim hissettiğimiz bir anlayış
dönüşümünü de, bilinç değişimine de yaşayamadık. Mesela, kamuda
örgütlenmeye başladığımızda, çalışanların yüzde 90’ı iş güvencesine
sahipti. Mücadelenin belli bir yerinde, şimdi, sağlık alanında iş
güvencesine sahip olanlar yarı yarıya ve kamuda taşeron çalışan da 1
milyon civarında. Ama bizim üyelerimiz dahil, aynı işyerinde çalışan,
kadrolu diye tabir ettiğimiz çalışanlar, yanındaki taşeronu başka bir
şeymiş gibi görmeye başladı. Yani onu kendi mücadelesinin bir parçası
gibi değil, aslında onun işini yapmak için istihdam edilen birisi gibi
görmeye başladı. Hatta hastanelerde öyle şeyler yaşıyoruz ki. Mesela,
kadrolu olarak temizlik işlerine bakan arkadaşımız, taşeronla istihdam
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edilene temizlik yaptırıyordu, aslında kendi işini bir başkasına ihale etme
anlayışı vardı. Yani yanı başındakinin sorununu kendi sorunu gibi
hissetmediği için, ortak bir mücadeleyi de, ortak bir örgütlenmeyi de
öncelemediği için, orada da aslında taşeronlaşma hızla, engellenemeden
yoğunlaştı.
Bunlar çok ayrıntılı konuşulabilir, ama çözüm yolları açısından
bir-iki şey söylemek istiyorum.
Tabii ki, hukuki, yasal boyutu nasıl olur, bunlar tartışılabilir. Ama
birincisi, sanıyorum, artık Türkiye'de, emek hareketinin, kamu emekçisiişçi ayrımı yapmadan, aynı işyerinde aynı hizmeti üretenlerin statü
farkına bakılmaksızın, bir örgütte ortak mücadeleyi ve örgütlenmeyi
örgütlemesi aşamasına geçmek gerekiyor. Yasal zorunluluklara
bakmadan. Bugün Türkiye'deki mevzuat farklı örgütlenmeyi öngörüyor
olabilir; ama bizim, bir mücadeleyle ve talep yaratarak, buna uygun bir
düzenlemeyi zorlamamız gerekiyor. Yani ortak örgütlenme.
İkincisi, çözümün sadece ortak örgütlenmeyle sınırlı olmadığını
düşünüyorum. Esas olarak, bu saldırıyı düzenleyenin politik bir
organizasyon ve politik bir merkez olduğunu da varsayacak olursak, yani
iktidar bu değişiklikleri yaptığına göre, işçi sınıfının ya da bu ortak
örgütlenmenin siyasal örgütleriyle de birlikte bir birleşik emek
hareketine dönüşmesi gerekiyor. Yani buradan bir talebin siyasal
ayaklarını da örgütleyerek, bir talebin yaratılması, toplumsal talebin
yaratılması için çaba harcanması gerekiyor.
Eğer bunlar olursa, bunun üzerine bir yasal düzenlemenin ya da
hukuki, en geniş anlamda hukuki düzenlemenin zorunlu olarak
yapılacağına inanıyorum. Aksi takdirde, bugün yapılacak her tür yasal
düzenleme, ciddi eksiklikleri olan ve bize “Eyvah!” dedirtecek şeyler
olacaktır.
Hocamın söylediği uluslararası sözleşmeler ve Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi süreçlerini biz çok kullandık. Ama biz ne zaman
kullandık; daha hareketin başında değil, belli bir yerden sonra; toplumsal
talep yaratıldıktan sonra, o talep için yasal düzenlemelerle kimi adımlar
atılmaya başlanıp da bu engellendiğinde kullandık. AİHM kararlarının
bizim açımızdan ciddi kolaylaştırıcı örnekleri vardır. Biraz önce
hocamın söylediği Demir Baykara kararı, 93 yılında yapılan bir
toplusözleşmeyle ilgiliydi, Tüm Bel-Sen’in Gaziantep Belediyesiyle
yaptığı. AİHM çok ciddi bir karar verdi. Ama 2010 referandumunda,
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“Memurlara toplusözleşme hakkı getiriyoruz” diye sundukları anayasa
değişikliğinden sonra yapılan yasa değişikliğinde, yerel yönetimlerde
toplusözleşmeyi kaldırdılar. AİHM kararına uymadılar yani, o çerçeveye
uymadılar.
Yani söylemek istediğim, sadece yasal düzenlemeler ya da hukuki
şeyler değil, ama o kararı getiren de bizim mücadelemizdi. Bu
dönemdeki mücadelenin ivmesi biraz düştüğü için, onun
gerçekleşmesinde ve uygulanmasında zorluklar ortaya çıkıyor.
Bu açıdan, hukuki mücadelenin yanı sıra, esas olarak fiili ve
meşru bir mücadeleyle talebin yaratılması, onun üzerinden bir siyasal
taleple buluşması ve siyasallaşması ve bunun üzerinden bir dönüşümün,
taşeron konusunda orta ve uzun vadede çözüm olacağını düşünüyorum.
Yakın vadede birçok şeyi konuşabiliriz. Haftaya Çalışma
Meclisinin toplantısı var deniliyor. Biz bu süreçleri çok yaşadık; 4688
değişikliği sürecinde defalarca toplantılara gittik geldik. Hatta Bakan
çıktı, “Büyük bir uzlaşı örneği gösterdik; 30 tane talepleri vardı, 25’inde
uzlaştık, 5’inde uzlaşamadık” dedi. Bu uzlaşamadık dediği şey zaten işin
esasıydı. Yani o 5’inde uzlaşmayınca, diğer 25’inde uzlaşmanın bir
anlamı kalmıyordu. Toplusözleşmenin kapsamında, örgütlenmenin
kapsamında; buralarda uzlaşmayınca, diğerine gerek kalmıyordu. Ama
biz o sürecin bir parçası haline getirildik, kamuoyunda da böyle bir algı
yaratıldı. Bütün bunları bilerek bir sürecin örgütlenmesinin,
önümüzdeki dönem hem kamu hizmetlerinde piyasalaşma yerine kamu
yararı gözeten ve kamu mülkiyetine tekrar dönmesini öncülleyen bir
politik mücadele ve bununla birlikte emek alanındaki mücadelenin
ortaklaşmasının daha sahici bir çözüm olacağını düşünüyorum.
Teşekkür ediyorum.
MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Biz de teşekkür ederiz.
Buyurun.
Yrd. Doç. Dr. Atilla ÖZSEVER
Teşekkürler.
Ben de Sayın Tombul’un bıraktığı yerden devam etmek
istiyorum.
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Gerçekten, öğleden sonraki tartışma, somut sorunlar nelerdir,
hukuki mücadele, sosyal mücadele nedir, onun üzerine yoğunlaşmaya
başladı. Genel anlamda, ancak sosyal mücadelelerin süreci içerisinde
birtakım hukuki düzenlemeler söz konusu oluyor. Gerçekten, bu
anlamda işçi sınıfının yahut emek hareketinin tarihine baktığımız zaman
şu noktaları görebiliriz:
15-16 Haziran 1970 olaylarına yol açan sendikal yasalar, o günkü
sendikal örgütlenmeyi ciddi sınırlama getiren yasalardı. Ama işçi
sınıfının mücadelesi sonucunda, Anayasa Mahkemesi, 1970’te
düzenlenen bu yasayı 1972’de iptal etti. Yani işçi sınıfının mücadelesiyle
sağlanan hukuki bir kazanım, en üst anayasal organ tarafından yerine
getirildi.
Daha sonra ne oldu? Biraz günümüze yaklaşırsak, mesela, sosyal
güvenlik yasalarıyla ilgili olarak en son 2008’de çıkarılan yasayla
bağlantılı olarak, 5510 sayılı Yasayla bağlantılı olarak, gerek Cumhuriyet
Halk Partisi, gerek diğer partiler Anayasa Mahkemesine başvurdular.
Ama emek hareketi, Sosyal Güvenlik Yasasındaki bu hak kayıplarına
karşı ciddi bir ortak mücadele veremedi, emek hareketi bölündü;
TÜRK-İŞ bir tarafta oldu, HAK-İŞ bir tarafta, DİSK bir tarafta, KESK
bir tarafta. Dolayısıyla, emek hareketinin bölünmesi sonucunda, bu
konu Anayasa Mahkemesine gitti ve Anayasa Mahkemesi bu anlamda
bir iptal kararı vermedi, sosyal devlet bağlamında bile vermedi.
Son bir örnek, Tekel direnişi. 78 günlük bir direniş yapıldı.
Başlangıçta Tekel işçisinin ciddi mücadelesi, AKP Hükümetine bile bir
geri adım attırdı sayılabilir. Ne yapıldı; ilgili kararnamede birtakım
değişiklikler yapıldı çalışanlar lehine. Hatta kıdem tazminatı uygulaması
yoktu, kıdem tazminatı verilebilir oldu. Birtakım başka haklar, izin
hakları, şunlar bunlar, hastalık konusunda, iyileştirmeler yapıldı diyelim.
Ama ondan sonra emek hareketi bir karar aldı, 26 Mayıs 2010 tarihinde
genel eylem yapılacak, genel grev yapılacak diye. Fakat daha sonra bu
genel eylemden hemen hemen bütün sendikalar caydı ve sonuçta
işyerlerinde bildiri okumaya kadar düştü iş. Ondan sonra, Tekel
direnişine yol açan 4C ile ilgili yasa Anayasa Mahkemesine gitti; Anayasa
Mahkemesi, 4C uygulamasının Anayasaya aykırı olmadığına karar verdi.
Demek ki, bu örnekleri göz önüne aldığımız zaman, sosyal
mücadelenin aynı zamanda hukuk üzerinde etkili olduğunu
görebiliyoruz. Gerçekten, burada Sayın Tombul’un da ifade ettiği gibi,
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taşeron uygulamasına karşı yeni bir anlayış ortaya koymak lazım.
Toplantıya girmeden önce, İzmir Milletvekilimiz Sayın Musa Çam’la
konuştuk; o da aslında nasıl bir örgütlenme anlayışı olması gerektiği
konusunda Sayın Tombul’la benzer bir görüş ifade etti. Dolayısıyla, yeni
bir sendikal odağın, yeni bir konfederal odağın oluşturulması lazım.
Hem, şu anda yanımızda duruyor, Sendikal Güç Birliğinin temsilcisi var,
hem DİSK var, hem KESK var. Dolayısıyla, yeni bir mücadele
anlayışıyla bu şeyi yürütebilirler diye düşünüyorum.
Teşekkür ederim.
MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Biz teşekkür ederiz.
Buyurun.
Prof. Dr. Sayım YORGUN
Öncelikle, şu ana kadar yapılan açıklamaları değerlendirdiğimizde,
ekonomiden tutun İhale Kanununa, İhale Kanunundan Ticaret Kanuna
kadar, alt işveren ilişkisinin neredeyse bütün boyutlarına değinmiş
olduk. Ama bence üzerinde biraz durmamız gereken temel şey şu:
Sendikal hareket 21. Yüzyıla kadar nasıl bir hareketti? Çok açık ve net
bir cevabı var; tepkiye dayalı bir hareketti. Yani işverenler, piyasa bir
şeyler üretir, ekonomik sistem sosyal sorun üretir ve bu sosyal sorunlara
karşı tepkiyi örgütleyen, ona karşı emek gücünü harekete geçiren bir
yapı olarak ortaya çıktı. Şu soruyu sormak lazım: 21. Yüzyılda sendikal
hareket tepkiye dayalı olarak varlığını sürdürebilir mi? Cevabım: Hayır.
Sendikal hareket, 21. Yüzyıla kadar tepkiye dayalı olarak varlığını
sürdürdü, bundan sonra sürdürme ihtimali sıfır.
İkinci bir şey söyleyelim. Sendikal hareket bugüne kadar tepkisini
neye dayandırdı? Fiziki güce. Değil mi? Grevden tutun boykotlara
kadar, yürüyüşlere kadar hep fiziki güç ön plandaydı. Yine çok net
cevabı var bunun; 21. Yüzyılda sendikacılık hareketinin fiziki güce dayalı
olarak varlığını sürdürme imkânı yok. Neyi koyması lazım yerine; bilgiyi
koyması lazım. Demek ki, sendikal hareketin artık güç kavramı algısını
değiştirmesi lazım; fiziki güç yerine, bilgiyi esas alan, bilgiyi odağına
koyan bir anlayışı egemen kılması lazım.
Peki, tepkiye dayalı olan sendikal hareketi neye dönüştürmek
lazım? Şekillendiren bir harekete dönüştürmek lazım. Peki, bunun yolu
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nedir? Alternatif üretmektir. Çok eleştiririz, her şeyi söyleriz, sistemi
eleştiririz…
Mesela, burada biraz önce bir şey söylendi; “İktidar, sermayenin
istediğini yapıyor.” Şimdi soruyorum size: Farklı bir iktidar gelse,
sermayenin istediğini yapmayacak mı? Daha ileri gidiyorum, sizin arzu
ettiğiniz iktidar gelse, yapmayacak mı?
Yine sevgili Murat’ın söylediği bir şey; “İşveren, ütmek için
oyuna giriyor.” Siz işveren olun, kaybetmek için oyuna girin bakayım.
Akışa aykırı şeyler bunlar. Bunları görmemiz lazım.
Peki, kim kaybetti, kim kazandı; iktidar geldi, kime dayanacak?
Burada, sevgili Atilla’nın da bahsettiği gibi, eğer siz şekillendiren bir
güçseniz, orada oyun değişmeye başlar. Niye? Çünkü oyunun tarafı
olmuşsunuzdur artık.
Değerli arkadaşlar; bilgi toplumu düzeninde sendikal hareketin
var olabilmesi için temel yollardan biri, bilgi üretmesidir. Lütfen, alt
işverenlik de dahil olmak kaydıyla, ürettiğimiz bilgileri gözümüzde bir
canlandıralım veya sendikal yapılarımızdaki bilgi üretim merkezlerimizi
bir gözden geçirelim. Sorun burada yatıyor.
Benim özellikle dikkatinizi çekmek istediğim şey buydu.
Tabii, alternatif olsun diye bu yapıları oluşturuyoruz. Biraz önce,
sağ olsun, bir hocamız alternatif bir öneri getirdi. Ben de ona yakın bir
öneri sunmak isterim.
Eski kanuna baktığımızda, asıl iş, yardımcı iş, işletmenin gereği,
işin gereği ve teknolojik nedenler. Bir de bağlaçlar boyutu var; “ve”,
“veya”, “ile”. Bunlarda biz bir yapı üreteceğiz. Aslında çok fazla
uğraşmaya da gerek yok. Eğer alt işverenlik gereklidir diyorsanız, ki
hemen hemen herkes, Şule hocam hariç herkes, “Bu bir ihtiyaçtır,
realitedir” dedi.
SALONDAN
Hayır, öyle değil. İhtiyaç ile realite farklı. “İhtiyaç” diyenler var,
“Başımıza geldi, nasıl defedeceğiz” diyenler var.
Prof. Dr. Sayım YORGUN
Peki.
Realite olarak baktığımızda, hayatımızın bir realitesi olarak
baktığımızda, benim düşüncem şu: Teknolojik nedenlerle uzmanlık
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gerektiren işlerde alt işveren ilişkisi kurulur. Bir daha söylüyorum;
teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde alt işveren ilişkisi
kurulur. Niye bunu söylüyorum? Çünkü özellikle teknolojinin de hızlı
geliştiği bir ortamda, her işletmenin o uzmanlığa sahip olması mümkün
değil. Dolayısıyla, bu bir ihtiyaçtır, bu ihtiyacı karşılayacak bir yapıyı da
sendikal hareketin şimdiden öngörmesi lazım. O nedenle, altını çizerek
söylüyorum, “Teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde alt
işverenlik kurulur” diye bir alternatifle, bir öneriyle giderse sendikal
hareket, en azından bir adım öne geçmiş olur ve dolayısıyla da bu “ve”,
“veya” bağlaçlarından veya diğer beklentilerden kurtulmuş olur diye
düşünüyorum.
Teşekkür ederim.
Doç. Dr. Şule DALDAL
Pardon. Teknolojik nedeni biraz açar mısın?
Prof. Dr. Sayım YORGUN
Teknolojik neden çok açık. Dikkat ederseniz, sadece teknolojik
demedim, “teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren” dedim. Hemen
bir örnek veyim.
Asansör sistemine ilişkin teknik eleman bulundurmak her
işletmenin işi değildir. Büyük bir faaliyettir. Dışarıdan alırsınız, asansörü
tamir edecek, kontrol edecek elemanı. Bunun gibi.
MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Teşekkürler.
Gaye hanım; buyurun.
Gaye BAYCIK (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Teşekkür ederim.
Ben aslında sabah Arzu hanımın söylediklerine ilişkin birkaç
açıklamada bulunmak istiyordum, ama geç kaldım.
İlk olarak, üniversitelere karşı, özellikle kamuda davaları
kazandığınızı, ama bunların uygulanmadığını, hâlâ ihaleye çıkıldığını
söylediniz. Hiç bu konuda suç duyurusunda bulunmayı düşündünüz
mü? Çünkü mahkeme kararlarını uygulamamak suçtur ve…
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Arzu ÇERKEZOĞLU (DİSK Genel Sekreteri)
Rektörler hakkında suç duyurusunda bulunmak bizim için kötü
sonuçlar doğurur herhalde. Rektörlük soruşturma açılması…
SALONDAN
Hocam, Gezi’den sonra ne dedi Sayın Başbakanımız; “Mahkeme
kararlarını uygulayacağız” dedi, “Mahkeme kararlarına uyacağız” dedi;
ama…
Gaye BAYCIK (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Bunu bir yöntem olarak düşündüm; ama “yaptık” diyorsunuz.
KİK’e şikâyet etmişsinizdir herhalde, ihaleye çıkılmaması için. O zaman,
ben bu kısmı geçiyorum.
Diğeri, bu Çalışma Meclisinde tartışılacak dediğiniz konu; yani
muvazzanın artık mahkeme kararlarıyla tespit edileceğine değindiniz,
bunu eleştirdiniz. Ama ben bunun isabetli bir değişiklik olduğunu
düşünüyorum. Çünkü muvazza, hukuki bir sorundur ve müfettişler
eliyle yapılan tespitlerin çok hatalı olduğunu biz mahkemelerde
görüyoruz. Ama tabii, süreci uzatır bu.
Belki buna da, iş güvenliğiyle ilgili davalarda olduğu gibi, 6
günlük, 7 günlük, öncelikle bakma, kısa sürede tamamlama, kesin karar
verilmesi gibi kısıtlayıcı, hızlı çözüme giden bir süreç öngörülebilir. Ama
ben yine de, hukuki bir sorun olduğu için, mahkeme aracılığıyla tespit
edilmesi gerektiğini düşünüyorum.
Fakat orada yine bir hususa değindiniz; “Muvazza tespit
edildikten sonra sonuçlarını doğuracak, artık o tarihten itibaren alt
işveren işçisi asıl işveren işçisi sayılacak” dediniz. Ben, böyle bir yasa
hükmü çıkması halinde, bunun muvazzanın ruhuna aykırı olduğunu
düşünüyorum. Çünkü muvazza, hepimizin bildiği gibi, geçersizliktir
zaten, olmayan iradenin ürettiği bir sonuçtur. Dolayısıyla, olmayan
iradeli bir hukuki durum yaratılamaz. Böyle bir durumda Yargıtay nasıl
ki 8. ve 9. fıkraları uygulamıyorsa şu anda, kamuda da bir muvazza
varsa, bu hukuki bir durumdur; dolayısıyla… “Kamunun muvazzalısı o
işte onun işçisidir, çünkü burada haksız bir işçi temini vardır” diyor
Yargıtay. Aynı şey orada da uygulanabilir. Bence buna yöneltmeye
çalışmak gerekir hukukçular olarak. “Muvazza, tespit edildiği andan
itibaren, ilk … itibaren geçersizlik sonucunu doğurur. Dolayısıyla, bu
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işçi en baştan itibaren asıl işveren işçisi sayılmalıdır” diye bir yoruma
gidilmesi gerekir diye düşünüyorum.
Bir de sabah İbrahim hocam bahsetti, özellikle kamuda sorun,
ihale şartnamesinin hazırlanması ve ihale bedellerinin belirlenmesi. Biz
şu anda en azından Ankara Üniversitesinde başladık; döner sermaye,
bütün ihalelerde şartnameyi hazırlarken, ihale sözleşmelerinde, işçilik
alacaklarının ödenmemesi durumunda, kesin teminatın iade
edilmeyeceği, hak edişlerin ödenmeyeceği, sonraki hak edişin bloke
edileceğine ilişkin hükümler koyuyor. Şikâyet edildiğinde de, şikayetlere
cevap veriyoruz. Ama Enerji Üretim Anonim Şirketi de bu tarz ihaleler
yapıyor ve bunlar benim önüme çok fazla geldi, hepsinde geçerli olduğu
yönünde görüş verdim. Dolayısıyla, hem ihale şartnamesinin çıkarılması
aşamasında, hem de sözleşmenin imzalanması aşamasında, alt işveren
işçisi alacaklarının ödendiğinin tespitinden sonra kesin teminatın iade
edilmesi yönünde bir hüküm konulsa, en azından işçilik alacakları
açısından bir güvence sağlayabilir diye düşünüyorum.
Son olarak şunu söylemek istiyorum: Alt işveren ilişkisinde,
aslında bugün çok fazla üzerinde durulmadı; ama ben, en önemlisinin iş
sağlığı ve güvenliği olduğunu düşünüyorum. İşçi alacaklarının bir şekilde
alınmasında en azından müteselsil sorumluluk farkı anlamında
muvazzanın bir yaptırımı var, yüzde 50 taşerondan alınabilir. Ama
özellikle iş sağlığı ve güvenliği boyutu boş bir alan. Evet, tazminatta yine
müteselsil sorumluluk var; ama önleme boyutunda, 6335 sayılı Kanunun
normalde işyerlerinde uygulanabilecek bir kanun olmadığını
düşündüğüm için, alt işveren işçilerine de bunun hiçbir koruma
getirmediğini düşünüyorum. Risk değerlendirmesini, evet, alt işveren
yapacak, asıl işveren de bunu koordine edecek ve aynı risk
değerlendirmesini dikkate alıp kendisi de risk değerlendirmesi yapacak;
ama bunlar daha çok yüzeysel şeyler ve amaca, sonuca yönelik çözümler
olmadığını düşünüyorum. Çünkü şu anda, hepimiz biliyoruz, iş
güvenliği uzmanlarımız var, hepsi harıl harıl sınavlara giriyor; hiçbir şey
bilmeyen insanlar C sertifikalı iş güvenliği uzmanı oluyor. Bir tane
Bakanlığa formla risk değerlendirmesi yapıyorlar. Bunların çözüm
odaklı olmadığını düşünüyorum.
En önemli sorun, iş güvenliğinin önleme boyutunun sağlanması.
Alt işveren bakımından bu şu anda hiç yapılmıyor. Sıfır düzeyinde falan
boş bir alan. Bence, eğer yasal düzenlemede bir değişiklik üzerine
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çalışılacaksa, ilk yapılması gereken konunun bu olduğunu düşünüyorum.
Teşekkür ederim.
MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Teşekkür ederiz.
Buyurun.
HASAN ARSLAN (Birleşik Metal-İş Sendikası)
Merhabalar.
Ben, Birleşik Metal-İş Sendikası’nın şu anda proje yöneticisiyim.
Hedefimizde işçi haklarının güçlendirilmesi vardır, şartlarının
güçlendirilmesi. Bu toplantının da buna hizmet ettiğini düşünüyorum.
Bu toplantıdan bir beklentim var, onu söyleyeyim. Beklentim şu:
Ben, deneyim aktarımı yapılmasının çok olumlu olduğunu
düşünüyorum. Fakat toplantının bir hedefi olmalıdır. Şöyle bir hedefi
olabilir: Bu alanda eğer bir çalışma yapacaksak -ki yapılması gerekir- alt
işverenlik olgusu var. Bunu uluslararası ölçüleri de kullanarak, nasıl geri
itebiliriz, bu konuda kendimizin talep ettiği konularda nasıl başarı
sağlayabiliriz; buna yönelik bir çalışma grubu oluşturulmasının uzun
vadeli çıkarlarımız açısından gerekli olduğunu düşünüyorum. Bu
noktada şöyle olabilir: Siz de söylediniz Ahmet hocam, bu toplantı
ikinci toplantı, üçüncüsü, dördüncüsü de olacaktır. Dolayısıyla, üçüncü
toplantıda bir araya gelindiğinde, bu konuda hukuki olarak nasıl bir
çalışma yapıldığı, Hükümet üzerinde nasıl baskı kurulduğu, sivil toplum
örgütleriyle, uluslararası örgütlerle nasıl ilişki kurulduğu ve bu konuda
hangi destekleri aldık veya alamadık ve gelecekte ne yapmalıyız şeklinde
bir tartışma yürütmenin uzun vadede verimli olacağını düşünüyorum.
Bu sadece bir öneridir sizlere.
Taşeronluk meselesiyle ilgili de şunu söylemek istiyorum: Bizim
sendikamız, uzun yıllardan beri, “Biz taşerona karşıyız, işyerinde
taşeronu bırakmayacağız” demektedir. Ben, uzun bir zaman örgütlenme
uzmanlığı da yaptım bu sendikada ve halen de kısmen o çalışmanın
içerisindeyim. İlk deneyimim de Mersin’de, … işyerinde, Heavy Metal
işinde oldu. Heavy Metal, o zaman Karamehmetler’in taşeronuydu.
Orada örgütlenme çalışması yaptık ve dedik ki, “Bu alt işveren işçileri,
asıl işverenin çalışanlarıdır.” O şekilde üyeliğe geçtik. Asıl işveren de
tüm işçileri attı, taşeronu da fabrikadan çıkarttı, kovdu dışarıya. Bu bir
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yerde kötü tabii ki. Hangi anlamda kötü? Yani çalışan işçiler işsiz
kaldılar, en azından belli bir süre işsiz kaldılar. Ama diğer taraftan iyi;
“Örgütlü olduğumuz işyerine taşeron sokmayacağız” dedik ve orada bir
başarı elde ettik. Fakat mesele onunla bitmiyor.
Bence bu konuda en büyük handikabımız şudur: Biz, sadece ismi
olan, ama doğru düzgün bir kitle tabanı olmayan, işçileri
örgütleyemeyen sendikalardan kurtulmak zorundayız. Daha doğrusu,
ismi olan, ama kendisi olmayan sendikaları gerçekten sendika haline
getirmemiz l0azım. Bu konuda bizim sendikamız 2007’den beri amatör
örgüt içi eğitimler vermektedir, örgütlenmede hangi kurallara riayet
edersek daha başarılı olabiliriz diye. Sadece yasalar kötüdür, şudur
budurla yetinmememiz gerekiyor. Yasalar gerçekten kötü; ama
sermayedarlardan, burjuvaziden daha iyi yasalar, çok daha iyi yasalar
beklemek bence doğru bir şey değil. Bu kavram da öyledir; kimin için
hukuk, nasıl bir hukuk kavramının da aynen öyle bir şey olduğunu
düşünüyorum. Dolayısıyla, bizim kendi acemiliklerimizi aşmamız lazım
önemli oranda, yaptığımız hatalardan dersler çıkarmamız lazım ve
şunun altını çizmemiz lazım: Eğer konfederasyonlar bir karar alıyor,
üretimi durdurma şeklinde bir karar alıyor -1 saatlik de olsa, Gezi
sürecinde olduğu gibi- ama bu kararları uygulamıyorsa, şapkamızı
önümüze koymamız lazım. Bu ne demektir? Bu demektir ki, biz sadece
yetkili sendikalar olmamalıyız, örgütlü sendikalar olmalıyız. Hem yetkili,
hem örgütlü olmalıyız. Bu işyerlerinde kendi üyelerimizi iyi eğitimden
geçirmemiz lazım, onları gerçekten… Biz 5 bin kişi de olabiliriz, 2 bin
kişi de olabiliriz, 20 bin kişi de olabiliriz. “Evet, üretim duracak”
dediğimizde de, biz bilmeliyiz ki, bizim üyelerimiz bu üretimi
durdurabilir. Yani bunu bilebilmeliyiz. Bunu nereden bileceksiniz;
içeride işyeri komitelerini iyi bir şekilde hazırlamışsanız, eğitim
yapmışsanız, sendikaya güvenmeyen işçiyi güvenir hale getirmişseniz, o
zaman, inanın, işçilerin örgütlü gücüyle, biz bu Hükümete de, gelecek
hükümetlere de belli geri adımlar attırabiliriz. Yani üretimden gelen
gücü kullanma yetisine sahip olan bir örgütlenme, bir örgüt, bir sendika,
bir konfederasyon olursak, o zaman gerçekten bir şeyler yapılabilir.
Yoksa, biz istediğimiz kadar gidelim, Bakanlıktan, ondan bundan
dilenelim; eğer arkanızda örgütlü gücün hareketi yatmıyorsa, kolay kolay
geri atmazlar.
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İşte, söylediğiniz 15-16 Haziran 1970 eylemleri. Yasa çıktı, CHP
önemli oranda desteğini vermişti; daha sonra, her ne hikmetse, yasa geri
çekildi. Niye? Üretimden gelen güç kullanıldığı için.
Örgütlenme uzmanlığı yaptığımı söyledim, halen de yapıyorum.
Bence, lafın çok ötesine geçmemiz lazım ve söylediklerimizi pratikte
anlatmamız lazım. Burada en önemlisi şudur: İşçinin yanımızda
olmamasının nedeni belli; biz, var olan devlet ideolojisini aşmalı,
işçilerin
kendisine
has
görüşlerini
yerleştirmeliyiz.
Bunu
becerebildiğimiz ölçüde geleceğin sendikaları, örgütleri, sınıf örgütleri
olacağız.
Teşekkür ederim.
MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Teşekkürler.
Buyurun hocam.
Prof. Dr. Kuvvet LORDOĞLU
Teşekkür ederim.
Birleşik Metal-İş’e ve Çalışma ve Toplum dergisine iki nedenle
teşekkürlerimi sunacağım. Öncelikle bizi böyle bir toplantıya çağırdığı
için. İkincisi de, bu kadar güzel bir ortamda bizi tartıştırdığı için.
Sabahtan beri yapılan tartışmalara, manzaraya bakarken konuşmaları
takip edemediğimi fark ettim. Bazen bir anda dalıyorum çünkü. Karşı
taraf da aynı şekilde. Hakikaten çok güzel bir yerdeyiz. O yüzden
teşekkür ediyorum.
Bu teşekkürden sonra, acaba biraz, meşhur laftır, biliyorsunuz,
iğneyi kendimize, çuvaldızı başkasına mı batırsak diye bir şey geliyor
aklıma. Murat, konuşması esnasında bir ölçüde değindi; fakat o kadar
süratle geçti ki, kimse bu konuda pek bir şey söylemedi, biraz sanki
kapalı kaldı. “Taşeron uygulamaları karşısında ne yapacağız?” denildi.
Dikkat ettim, üç tane şey sıraladı. Bir tanesi, “Kolektif iş hukuku
sisteminin önünü açmak, önünü açacak yapıyı yerleştirmek lazım” dedi.
İkincisini çok hızlı geçti; “Sendikal oligarşik yapıların dağıtılması lazım”
dedi. Tam da bu noktada aklıma iki tane örnek geldi, Sayın Başkanın
izniyle söyleyeyim. Birisi Türk Hava Yolları grevi. Diğeri de Tek Gıdaİş’in Çay-Kur grevi.
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Her iki grevin de başarısız olduğunu zaten biliyoruz, tekrarlamaya
gerek yok; ama buradaki başarısızlık, sadece sendikal örgütlenmeye karşı
bir şekilde mücadele eden tarafların gücüyle değil, biraz sendikanın
kendi kaynaklarıyla gerçekleşti diye düşünüyorum. Özellikle o noktada,
mesela, Türk Hava Yolları’nda sendikaya üye olan işçilerin çok azının
grevde olması. Yani 2 bin civarındaki işçinin grevde olması, diğer
üyelerin greve katılmaması. Bu, çok ciddi bir şekilde sorgulanacak bir
nokta. Benzer uygulama Rize’de, Çaykur’da gerçekleşti. Burada da daha
ilk günden itibaren grev kırıldı; ama sendika var, sendikalı üyeler vardı.
Bunun üzerinde biraz düşünmek gerekir diye düşünüyorum.
Sayın İsmail Tombul bahsetti, örgütlenmeden bahsetti; haklı
olarak, bu örgütlenmenin ortak örgütlenme olması gerektiğinden söz
etti. Bu da çok önemli gerçekten. Ama ortak örgütlenme dediğimiz şey,
bugün üzerinde konuştuğumuz şey, 600 bin kişi üzerinden ortak
örgütlenme. Çalışan kitleyi düşündüğümüz zaman, 600 bin kişilik bir
işçi kitlesi -ki memur kesimini dışta bırakıyorum- çok küçük bir oran.
Dolayısıyla, bu kadar düşük bir örgütlenmeyle ne gerçekleşebilir? Bu
soru üzerinde de düşünmemiz lazım. Bu anlamda, benden önce
konuşan arkadaşım Hasan beye de teşekkür ederim; hakikaten belirli
noktalara o da temas etti.
Daha fazla uzatmayayım, burada keseyim. Ama alt işveren,
taşeron uygulaması konusunda sendikal yapılara da bakmamız ve bunun
üzerinde durmamız gerekecek diye düşünüyorum.
Teşekkür ederim.
MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Teşekkürler.
Buyurun.
Prof. Dr Aydın BAŞBUĞ
Öğleden önceki konuşmamda teknik, hukuki olarak, somut ve
ayrıntıya girecek şekilde konuştum; bu saatteki konuşmamda ise,
kendimi de bir uygulayıcı gibi görerek, uygulamaya yönelik bazı
eleştiriler getirmek istiyorum. Buradaki eleştirilerim sendikal harekete
yönelik olacak.
Tabii ki bu eleştirileri tek bir sendika, örgüt ya da
konfederasyonla özdeşleştirmemiz ya da bir sendika veya
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konfederasyonu bu eleştirilerin tamamen dışında bırakmamız da
mümkün değil. O nedenle, bu eleştirilerimin kimseye olmasını
istemiyorum. Ancak, şu var: Ben, yıllardır sendika seminerlerinde
konuşuyorum ve her gittiğim yerde de bu taşeronlaşma konusuna çok
değiniyorum, çok anlatıyorum. Genelde de sendikalı işçilerden tepki
geliyor. Hatta bir toplantıda, İSKİ’de konuşuyorum, taşeron işçisi
konusunu anlatıyorum; birisi çıktı, dedi ki, “Hocam, saatlerce taşeron
konusunu konuşuyorsunuz; burada taşeron işçisi yok ki. Siyaset mi
yapıyorsunuz?” Peki, kaç kişi çalışıyor İSKİ’de? 9400 kişi. Kaç kişi
sendikalı? 5400 kişi sendikalı, 4000 kişi taşeron. Niye 500 değil de,
4000? Bu soruyu sormak lazım. Bu 4000’in 1 yıl sonra, 2 yıl sonra 6000
olmayacağının garantisi ne? Sen burada sendikalı işçisin; ertesi gün
sendikasız taşeron işçisi olmayacağının garantisi ne?
Şöyle bir durumla karşı karşıyayız: Konfederasyon ve
sendikalarda da bu konuda gerçekten bir ilgisizlik söz konusu olduğunu
düşünüyorum. Yıllardır kaybedilen bir zaman var ortada. Bazen de bir
sorumluluk hissediliyor ya da baskı altında kalınıyor; bununla ilgili bir
şey yapmak için uğraşılıyor gibi görünüyor.
Ben, bazı yerlerde çok sık konuşuyorum, konuştuğum için
sendika şubeleri merkezlere baskı yapıyorlar; “Aydın hoca böyle böyle
konuşuyor, biz niye bir şey yapmıyoruz?” diye. Beni arıyorlar; “Hocam,
sen seminerde konuşuyormuşsun, bizi arıyorlar, biz niye yapmıyoruz
diye sıkıştırıyorlar. Gel, bize anlat; ne yapmamız gerekiyorsa yapalım”
diyorlar. Anlatıyoruz, toplantı yapıyoruz, bir eylem planı çıkartıyoruz,
genel merkezin de yapabileceklerini sıralıyoruz. Şöyle söyleyeyim: Bazı
şeyler vardır ki, sadece genel merkez yapabilir, şubeler yapamaz. Bazı
şeyler vardır ki, şubeler yapabilir, genel merkez yapamaz. Bazı şeyler
vardır ki, temsilciler yapar ve üyeler yapar. Dolayısıyla, dörde ayırmak
lazım; genel merkezin yapabilecekleri, şubelerin yapabilecekleri,
temsilcilerin yapabilecekleri, üyelerin yapabilecekleri ve bunlara yönelik
bir eylem planı ve işbölümü olması gerekir. Ama şunu görüyorum
sendikalarda: Bazen genel merkez çok hassas oluyor, şubeler ilgisiz
kalıyor ve yapılmak istenenler sonuçsuz kalıyor. “Hocam,
görüyorsunuz, siz de buradaydınız, biz karar aldık.” “Eee, ne oldu?”
“Ertesi gün yapmadılar. Ben ne yapayım?!” veya genel merkez bir şey
yapmış gibi görünmek için, kendi sorumluluğunu şubelerin üzerine
atıyor, şubeler gayret ediyor. “Ne yapacağız?” “Üye kaydedeceksiniz.”
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Üye kaydediyor, bir mesafe olmuyor; kaydettiği üye sorun oluyor. Ne
oluyor; en başta genel kurul olacak, “Acaba genel kurulda oy kullanacak
mı bu üyeler? Acaba bizim işkolumuza giriyorlar mı, girmiyorlar mı?”
Bakanlık, “İşkoluna girmiyor” diyor. Genel kurul oluyor; bunlara oy
kullandırtsanız bir dert, kullandırtmasanız bir dert. Her iki durumda da
bir dava sebebi. Bir dava sebebi, bir risk. Bu risklerle karşı karşıya
kalınıyor.
Diğer taraftan, taşeron işçileri. Taşeron işçileriyle genelde şube
başkanlarının daha çok ilgilendiğini ve onları örgütlediğini görüyoruz.
Ama genel merkezlerin, maalesef, taşeron işçileriyle doğrudan doğruya
ilgilenmediklerini görüyoruz. Ziyaret ettiğim zamanlar, bazen şube
binalarında taşeron işçilerle ortaklaşa toplantı yaptıklarını ve eylem planı
hazırladıklarını görüyorum. Ama bu şubelerdeki durum genel merkeze
yansımıyor.
Bir de şu var: Bazı kararlar alınıyor, ama geri adım atılıyor. Niye?
“Hocam, haklısınız; ama mevsimlik işçi var, yıllardır çalışıyordur, 20 yıl
çalışıyor, benim üyem, ben bunları kadroya geçiremiyorum; taşeron
işçisi, 2 sene çalışmış, ben bunları kadroya geçirirsem üyeme nasıl hesap
vereceğim?” diyor.
Sendikalı işçide taşeron işçiye sahip çıkma bilinci yok maalesef.
Ben bunu bir ahlâk mücadelesi olarak görüyorum ve sendikalı işçinin,
taşeron işçiyi dışlamasını da ahlaka aykırı bir durum olarak
değerlendiriyorum. Bunu her ortamda da dile getiriyorum. Bir eleştiri
geldiği zaman, bu bir ahlaki sorundur diye değerlendiriyorum.
Hayatımda bir defa taşeron işçilere ders verdim, Kütahya’da, Kütahya
Termik Santralinde taşeron işçilere pazar günü ders verdim. O gün de
sabah şöyle bir konuşma yapmayı planlıyordum: “Taşeronlaşma, çağdaş
köleliktir.” Sonra kendi kendime dedim ki, “Yahu Aydın, sana yakışmaz
bu. Sen siyasetçi değilsin, bir şey değilsin. Bu, çok ağır bir ifade oldu.”
Meğersem cumartesi günü Çalışma Bakanı söylemiş bunu,
“Taşeronlaşma, çağdaş köleliktir” diye.
Taşeron işçilerinden o sıkıntı, o eleştiri çok geliyor; “Hocam, biz
yan yana çalışıyoruz, bize maraba muamelesi yapıyor sendikalı işçiler,
kendi yaptıkları işleri bize yaptırıyorlar. Kendileri oturuyorlar, bize ağır
bir şekilde bu işleri yaptırıyorlar. Biz de yapmak zorunda kalıyoruz”
diyorlar. Yani taşeron işçisi-sendikalı işçi, bunlar arasındaki bu ayrılığı
ortadan kaldırıp, birlik-beraberlik bilincini yayması gerekiyor
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sendikaların. Sendikaların, konfederasyonların yapabileceklerinin, genel
merkezlerin yapabileceklerinin, şubelerin yapabileceklerinin bilincinde
olması, sınırların belli olması ve koordineli olarak çalışması gerekiyor.
Yani şube çok istekli, genel merkez uzak; genel merkez çok istekli, fakat
şubelerde herhangi bir faaliyet yok. Bu koordinasyonsuzluk da
sendikaların mücadelesini maalesef başarısız kılıyor.
Söyleyeceklerim kısaca bunlar.
MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Teşekkür ederiz.
Buyurun.
Levent TÜZEL (HDP İstanbul Milletvekili)
Toplantıyı düzenleyen ve katkı sunan dostlarımıza teşekkür
ediyorum.
Taşeron ve güvencesiz çalışma, geçen toplantının da konusuydu.
Hâlâ gündemde olması önemli. Memlekette genel bir çalışma biçimine
dönüştüğünü hepimiz biliyoruz. Aynı zamanda Bakanlık da, siyasete
malzeme yapıyor konuyu ve milyonlarca taşeronun bu konudaki
desteğini almak üzere, iyileştirici hükümler getireceklerini söylüyor.
Murat Özveri hocamız dedi; yani taşeron yasaklansın demek,
hiçbir şey demek anlamına geliyor. Bugün bakıldığında, hocalarımızı da
dinledikten sonra, hakikaten hukukun tanımlamaları, “ile”, “ve”, “veya”
benzeri türdeki şeylerle debelenip durmamak gerektiğini düşünüyorum.
Çünkü bakıldığında, işçi sınıfının bir parçası bunlar. Asıl işi yapan
işçilerden farklı bir yönleri yok, haklar bakımından da aslında farklı bir
yönleri yok. Ama nedir; maliyet ucuzluğu sevdasına kurban giden bir
kesim. Aydın hocanın da söylediği gibi, işçiler burada birleşmekten öte,
birbirine karşı parçalanmış ve düşmanlaştırıcı bir durumda.
Taşeron örgütlenmeleri son zamanda arttı. Ben de Kütahya’dan
Adıyaman’a birçok toplantılarına katıldım. O Seyitömer işçileriyle ben
de bir kez tanıştım ve koşullarını dinledim. Sadece orada değil, dün
bütün kamuoyunda konuşuldu; Ege Yapı, Bağcılar’da, TOKİ inşaatında
çalışan 2400 taşeron işçisi. İnşaat sektöründe bu çok daha yaygın. Orada
çıkan olayların Kürtçe konuşma üzerinden olduğu kamuoyuna yansıtıldı
önce, ama böyle olmadığı görüldü; aslında oradaki acımasız koşulların,
ağır koşulların işçilerin dünyasında da bir çatışmaya yol açması nedeniyle
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olmuş. Ama inşaat işçileri olsun, diğerleri olsun, sendikaları,
sendikalaşmayı, sendikalardan bir desteği bekliyorlar. Sendikalardan,
onları birleştirici, güven duyacakları bir çalışma bekleniyor. Yani sadece
oradaki sömürülerine dair değil, belki de Kürt işçiler açısından, onların
anadil sorunları, ülkedeki barış gündemine, ülkedeki demokratik
reformlar talebine sendikalarımızın da sahip çıkması gerekiyor.
Yani bu öğleden sonraki bölüm, “Ne yapacağız?” sorusuna ve
burada emek hareketinin rolü kısmına denk geldiği için, biraz bunları
paylaşmak istedim ben de.
Aslında taşeron çalışması, emek hırsızlığının günümüzdeki bir
çalışma modeli ve bunun adı, hukuki kazanımlar… Yani işçi sınıfının
yanında olan hukukçuların, akademisyenlerin ve onların birlikte hareket
ettiği sendikal güçlerin bu yönde bir çalışma içerisinde olması gerektiği
açık. Ama hukuk da biliyorsunuz iktidarın elinde. Bugün Meclise
baktığınızda, ancak iktidarı ve onun yasal çalışmalarını zorlayacak bir
toplumsal gücü ortaya çıkartmak gerekiyor. Sendikalarımızın belki
yapamadığı da bu. Bunun nedenini milyonlarca çalışanın sadece yüzde
6.5’unun örgütlü olmasında mı arayacağız? Bakıldığında, yeterince
değerlendirilse, bu da aslında az bir güç değil. Ama burada da
sendikalarımızın zayıflıkları ortaya çıkıyor.
Ama Lordoğlu hocamızın bir yanıyla gördüğü şey, şimdi ona da
değinmek istiyorum, Tek Gıda-İş ve Hava-İş örnekleri, günahın çoğunu
ya da bütününü de sendikalarda görmemek lazım. Çünkü özellikle bu
vahşi kapitalizmin vahşi yönetiminde hem Kutatgubilik şahsında işveren
örgütleri, hem de onun sermaye ve siyaset planındaki hükümeti son
derece acımasız. Mevcut grevlere, direnişlere doğrudan müdahale eden,
sendikanın iç işleyişine doğrudan müdahale eden bir konumda. Korsan
Taksi Yasası üzerinde görüşme sürerken, bir çırpıda hava işkolunda grev
yasağını getirdiler. Son grevde de, sendika işçileri kucaklamada belki
zayıflıklar yaşıyor ya da Çaykur’da sendika yeterince örgütlü olmadı.
Ama mevsimlik işçileri adeta satın alıyor Hükümet ve Çaykur işvereni el
ele; başka bir sendikayı sokmak ve orada bu mücadeleyi yenilgiye
uğratmak adına sendika başkanını hedef gösteriyor doğrudan. Yani
onlarda oyun ve saldırı yöntemleri çok. Sendikaların burada hâlâ büyük
oranda parçalanmış ve rekabet içerisinde olduğu da bir gerçeklik.
Bunları giderecek, belki de İsmail Hakkı Tombul’un söylediği gibi,
birleşik bir hareket, burada ana bir gövde olarak emek örgütleri önemli.
193

Çalışma ve Toplum Değerlendirme Toplantıları-2

En son, bakıyoruz, işçiler örgütlenmek istiyor, taşeron işçileri
örgütlenmek istiyor, üye oluyor; ama sendikalarımız çeşitli kaygılarla -bu
kaygılara hak verilir, verilmez- bunun üzerinde tereddütlü
davranabiliyorlar. Yani hukuk ve hak ilişkisini bir defa güçle kurmak
gerekiyor. İşçi sınıfının gücüyle kurmak ve onun arkasına yığacağı
başkaca toplumsal kesimlerin gücüyle kurmak gerekiyor. Haziran
ayındaki direniş aslında bu gücün olabildiğini; ama bu gücü bir program
ve örgütlenmeyle alanlara çıkartmak gerektiğini bizlere gösterdi.
Bir hocamız, “Artık bu tarz yaklaşımlar tarihte kalmıştır”
dercesine, “Mesele güç değil, bilgidir” dedi. Ama öyle değil.
Bakıldığında, bilgi var. Sağ olun, sizlerle birlikte, Çalışma ve Toplum
dergisi, hukukçularımız, avukatlarımız, siyasetçilerimiz bunu yapıyor;
ama ortaya bir gücü çıkartmak gerekiyor.
Atilla hocamız geçmişten örnekler verdi, 15-16 Haziranı yaşamış
birisi olarak. Günümüzde var, çokça direniş var. Mesela, alüminyum
işçileri, iki kez ziyaret ettim kendilerini; Gebze’de, 420 işçi, Türkiye
zengini bir fabrika, bir çırpıda kapanıyor. İşçi alacakları meselesi
gündemde. Sendikalarımızın buralarla dayanışma içerisinde olması
gerekiyor. Dayanışmanın artık basit bir ziyaret ya da maddi
yardımlardan öte, daha güçlü bir hale getirilmesi gerekiyor. Bu işçi
alacaklarını, devlet, Hazine, kamu, Maliye, vergi, SSK, prim vesaireden
sonraya iten, banka borçlarından, ipoteklerden sonraya iten bir
düzenleme karşısında başka bir şey yapmak gerekiyor mutlaka. Bunun
yolunun da bir başka gücü, toplumsal gücü, işçi gücünü harekete
geçirmekte olduğunu biliyoruz.
Genel merkezlerin, şubelerin, temsilcilerin, üyelerin yapacaklarına
dair hocamızın bir sıralaması oldu. Mustafa Öztaşkın Başkanımız
burada, bizi umutlandıran bir şey ortaya çıktı; Sendikal Güç Birliği
Platformu. Bir mücadele; Tekel’den, 4C’den, benzeri süreçlerden sonra.
Ama bakıyoruz, ortada, adıyla mütenasip, adına denk düşen ve
iddialarına, topluma verdiği mesajlara denk düşen bir çalışmanın
yeterince örgütlenmediğini, hatta şubeleri de bir ölçüde inisiyatifsiz ve
atıl bıraktığını görüyoruz. Belki de bize düşmez, sendikaların bu denli
kendi iç yaşamları üzerine konuşmak; ama Özveri hocamız biraz bu
sendikal bürokrasi ve oligarşiden bahsetti, bunlar da ciddi problemler.
Yani zayıflıkları burada aramak gerekiyor. Mücadele etmeden bir şey
değişeceği yok.
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Bakın, binlerce işçi, asgari ücretle ilgili dilekçelerini Meclisteki
Dilekçe Komisyonuna verdi, benim üzerimden, ben ilettim. Yanıtı
geçenlerde geldi: “Bizim yasa yapma yönünde bir şeyimiz olamaz; bu
konuda Başkanlığı bilgilendiririz, tüm milletvekillerini bilgilendiririz,
bunu çözmek bizim işimiz değildir” falan filan, bir sürü laf gevelemesi.
Yani Meclisteki işleyiş de budur. Musa bey de, Çelebi de, hepimiz, bu
Sendikalar Yasası geldiğinde, orada sesimizi çıkartmaya çalıştık; ama
sendikalarımız, ne yazık ki, Meclis önündeki basın toplantılarından ya da
bu görüşmelerde, Bakanlıkla görüşmelerde düşüncelerini paylaşmaktan
öte, ciddi, Hükümeti uyarıcı, sarsıcı ya da bu hamlelerini geri bıraktırıcı
bir etkinlikte olamadı.
Türkiye işçi sınıfı büyüyor, nüfus olarak büyüyor. Vahşi
kapitalizm dediğimizde, TİSK temsilcisi Tuğrul bey oradan hopladı
geçen toplantıda, “Biz nasıl anlaşacağız?” falan dedi. Ama gerçeklik bu.
Bu vahşi uygulamalar ve saldırılar, aynı ölçüde, yan etki olarak, kırılgan,
sert karşı tepkileri de beraberinde getiriyor, getirecek. Bunlar büyüyecek.
Sendikal güçlerimizin ve bu alanda safını belirlemiş, aydınlarımızın,
hocalarımızın da burada işçilerle birleşmesi, onların önüne düşmesi
gerekiyor. Yaşadığım tecrübelerde, özellikle son 2 yıl milletvekilliğim
sürecinde bunları bizzat gözledim. Yoksa, 26-27’sindeki Çalışma
Meclisinde usulen dinlenilecek, edilecek, bilmem ne yapılacak; ama bu
taşeron uygulamasındaki adaletsizlik, haksızlık ve hak saldırıları
yaygınlaşmış olarak devam edecek.
Taşeron, kadrolu, sözleşmeli, geçici, uzaktan çalıştırma, değişik
modeller altında parçalanmaya çalışılan işçi sınıfımızı olabildiğince
birleştirecek bir hatta hızla girmemiz gerekiyor diyorum.
Teşekkür ederim.
MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Kahve, sigara molası verelim mi?
SALONDAN
Evet, verelim.
(Ara)
MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Evet, devam ediyoruz.
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Bu alan itibarıyla sınırlandıralım, diğer bilim adamları için böyle
bir tespit haksızlık olur. Fakat hukukçularla, bu alanda -biraz
kıskanıyorum belki onları- onların -Şule’nin bir cümlesinden de alıntı
yapayım- “ile” ile “ve” üzerinde uzunca Yargıtay içtihatlarıyla giden bir
taşeron ilişkisini konuşuyoruz özü itibarıyla. Hâlbuki bir yaşam biçimini
konuşur hale geldik. Bir kısmımız dedi ki, “Algı önemli.” Algı da, “Yıllık
izni de olacak, o da olacak, bu da olacak.” Vaat olunanı sanki olacakmış
gibi algılama meselesi. Aslında bir tarafıyla sosyolojik bir olay bu. Bizim
üniversitedeki somut örnekte, gerçekten bir taşeron ilişkisi olarak
başlayan sürecin, dışarıdaki hayatın zorluklarıyla, herkes için nasıl bir
esas iş ile yardımcı işin karıştığı ve günlük yaşama dönüşen bir çalışma
ilişkisinin ortaya çıktığını gözlerimizle görüyoruz. Tuhaf bir şey. Bunu
böyle hukuksal alanla falan düzenlemenin, çözmenin çok mümkün
olmadığını düşünüyorum. Yani en iyi hukuk metinlerini çıkarsak dahi, o
hukuk metinleri… Bu, biraz eksik demokrasiyle ilgili bir şey. Bizim
sorunumuz, bu alan itibarıyla baktığımızda, nosyon sorunu esas
itibarıyla.
Bizim üniversitede bu sendikal alanla ilgili ilk deneyimim şu: Bir
turizm işletmesindeki işçilerimizin kimseye haber vermeden -bu da
tuhaf bir şey; haber vermelerine gerek yok, ama üniversite yönetimi
veya şirket sahibi veya patron haberdar olmak istiyor- örgütlenmesinin,
sonuçta üniversitenin başına “dert” olmasıyla Yargıtay’a kadar giden bir
süreç yaşandı. Nosyon sorununu oradan söylüyorum. Gittiğimiz her
yerde görebiliyoruz. Bu süreçte mesela üniversite yönetiminden şöyle
bir cümle çıktı: “Niye burada örgütleniyorlar? Burası bir üniversite,
üstelik devlet üniversitesi. Tuhaf bir şey. Yani Antalya’da yüzlerce otel
var veya Birleşik Metal-İş’in burada tesisi var, burada örgütlenmek
varken, tutup da Kocaeli Üniversitesinde örgütlenmek tuhaf bir şey.”
(Gülüşmeler)
Bir hocamız -halihazırda idareciliğe devam ediyor, benim de
rektör danışmanı sıfatım devam ediyor- bana dedi ki, “Burası üniversite
ve devlet üniversitesi, ben de rektörüm; ikide bir bana işveren deme.”
Dedim ki, “Hocam, siz burada 80 işçinin işverenisiniz.” “Bana ikide bir
işveren deme. Antalya’ya gitsinler örgütlenmeye” dedi.
Yani inanır mısınız, gerçekten taşeron ilişkisiyle başlayan bir
çalışma ilişkisinde, Kocaeli Üniversitesi Hastanesinde, EMG çeken, o
aleti kullanan taşeron işçisi var ve başhekim onu el üstünde tutuyor.
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Çünkü en iyi EMG çekenlerden biri. Yıllar itibarıyla hayli başarılı,
sevilen, çalışkan, sendikalı, Kocaeli Üniversitesi mensubu, herkes
memnun. Fakat bir şekilde, herkes ayrı pencereden o arkadaşın
sorununu çözmekten imtina ediyor. Maliye devreye giriyor, o oluyor, bu
oluyor falan.
Dolayısıyla, böyle, konuyu hukuksal alanla sınırlandırarak… Bu
toplantıların bence bir gerekliliği de şu: Hukukçular ile diğer, bizim gibi
diyeyim, insanların bir araya geldiği, başka değerlendirme toplantıları,
çağrıları belki olmuyor. Üstelik, mesela hukukçular böyle toplantıları hiç
yapmazlar; kendi aralarında konuşurlar, tespitler yaparlar ve o
tespitlerden önermelerle çıkarlar ve yasalar düzenlenir. Oysa o yasalar,
işte bugün olduğu gibi, hayatın gerçeklerine uymayan hükümler halinde
kalıyor.
Öğleden sonra bu sendikal alana yönelik gelen eleştiriler,
şüphesiz, çok önemli. Yine İsmail beyle başlayan son tespitler de
sendikal alan açısından önemli. Bir de bir meslektaşımı, hem de bölüm
arkadaşımı kollamak isterim; Sayın Yorgunun aslında fiilen sendikal
alandan, halen de fiilen sendikal alandan birisi olduğunu söyleyeyim.
Oradaki bilgi ve güçle ilgili tespitlerinin kendisi tarafından yeterince
açıklanamadığını düşünüyorum. Yanlış anlaşılmaktan ziyade, böyle
olduğunu söyleyeyim.
Sözü önce Arzu hanıma bırakıyorum, sonra size vereceğim. Söz
isteyen dört-beş kişi var. Sonra da Murat Özveri’yle bitireceğiz.
Buyurun efendim.
Arzu ÇERKEZOĞLU (DİSK Genel Sekreteri)
Teşekkür ederim hocam.
Ahmet hocanın son söylediklerinden başlayacağım. Hakikaten bu
tür toplantılar çok anlamlı. Bizler açısından da böyle. Çünkü pratik
hayatta bu örgütlenmeyi yürütenler ile akademinin aklını, sokağın
bilgisini buluşturmak çok kıymetli bir şey kesinlikle. Ama bu taşeron
meselesini özellikle böyle masa başında tartışırken, ben de içten içe bir
huzursuzluk duymuyor değilim. Çünkü sakın yanlış anlaşılmasın, çok
doğal olarak, hukuksal bir mesele, hatta belki toplumsal bir mesele,
Yargıtay kararları, şu, bu, bir sürü şey konuşuyoruz; ama aslında taşeron
dediğimiz şey çok gerçek. Benim için Saadet arkadaşım mesela ya da
benim için hastanede, ameliyathanede canınızı emanet ettiğiniz Eyüp ya
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da bir başka arkadaşım; onların yaşamları, onların çocukları, onların
eşleri, onların 24 saat oturdukları ev. Hakikaten abartısız söylüyorum,
penceresinde camı olmayan ev. Benim için taşeron böyle bir şey. Sadece
ben değil, buradaki bütün örgütlenme çalışmasında, pratik hayatın
içerisinde bu süreci yürüten sendika yöneticisi arkadaşlarım için de öyle.
Bizim için böyle gerçek bir şey. Bu nedenle, bunu tartışırken biraz içten
içe huzursuzluk da duyuyoruz; ama bir taraftan da bu hakikaten çok
gerekli.
Bir şey daha paylaşmak istiyorum.
Mesela, taşeron işçilerinin sendikalaşması sürecinde gördüğümüz
çok çarpıcı şeylerden bir tanesi şu: Hep şöyle konuşulur ya, sendikalı
işçi-taşeron işçi. Sanki taşeron işçi eşittir sendikasız işçi. Böyle değil.
Yani artık taşeron işçilerinin de sendikalaşma sürecinde ciddi yol alındığı
çok net. Onun da bilinmesi gerekir bence.
Kendi deneyimimden örnek vereyim. Mesela, gidip bir hastanede
sendikalaşmaya başladığımızda, talepler nedir diye bir anket
yaptığımızda; 1000 taşeron işçisi işte, 900’ünü üye yapmışız, ilk talepleri
ortaya çıkartmak için bir anket yaptığımızda, ücret talebi -ki hepsi asgari
ücretle çalışıyor- inanın ki, ilk 10’a girmiyor. Yani “Daha fazla ücret
istiyorum” talebi ilk 10’a girmez. Genellikle, “insan yerine konulmak,
yaptığım işin değer görmesi” falan gibi, daha soyut -okuma yazma
bilmeyenler açısından da bu böyle, öyle taşeron işçileri de var
hastanelerde- gibi görünebilecek talepler çok daha ön planda.
Dolayısıyla, sendikalar kısmı açısından bakıldığında, evet, daha önce de
vardı, 1475’te de vardı bu taşeron/alt işveren düzenlemesi, 4857’de de
var; ama niye 86’dan beri bugün bu bir gündem olarak tartışılıyor?
Çünkü hepimiz biliyoruz ki, dünya çapındaki bir işçileştirme,
güvencesizleştirme sürecinin, kapitalizmin 21. Yüzyıldaki gerçekliğinin
bir sonucu bu, bu nedenle bu kadar yaygın artık. Bu süreç öyle işledi ki,
işçi sınıfının bir önceki döneme ait, kapitalizmin bir önceki dönemine
ait bütün araç ve yöntemlerini, mücadele biçim ve yöntemlerini
etkisizleştirerek işletildi. O nedenle aslında biz bugün yüzde 3’leri, 5’leri,
9’ları tartışıyoruz, sendikaların üye sayısı anlamında.
Dolayısıyla, şu çok açık: Bu tartışmanın bir yanı, kuşkusuz, bir
sendikal strateji tartışması ve bir önceki dönemin sendikal anlayışının,
yani sadece işkolu sendikacılığına ve işyeri toplusözleşmelerine dayalı bir
sendikal anlayışın artık sınırlarına gelindi kuşkusuz. Buradan bu
198

Çalışma ve Toplum Değerlendirme Toplantıları-2

tartışmayı devam ettirmek istemiyorum; ama bu tartışmanın bir yanı,
kuşkusuz, sendikal strateji tartışması ve burada sendikaların, sendika
yöneticileri başta olmak üzere -hepimizi içine koyuyorum- tabii ki
öncelikle buradan başlayarak bir eleştiri-özeleştiri ve bir yenilenme
sürecine ihtiyaç var.
Demin soruldu, kayıtlara geçsin diye mikrofondan bir daha
söyleyeyim; Yargıtay kararının kesinleştiği işyerlerinde, bu mahkeme
kararlarının uygulanmamasından dolayı, tüm muhatapları hakkında suç
duyurusunda bulunduk. Üniversite rektörüyse rektör, başkasıysa
başkası. Ama bunların hiçbiri hakkında yasal işlem başlatılmadı. Aynı
şey diğer sendikalarımızın başına da geldi. Dolayısıyla, o süreçteki
hukuksal takibi yapmaya çalıştık.
Bilgi meselesinde de, hocamızın söylediği söze dair de bir şey
söylemek istiyorum: Hakikaten çok önemli bu süreç açısından. Ama
zaten pratik bir mücadele içerisinde, örgütlenme içerisinde oldukça bir
şeyler biriktiriyorsunuz. Hakikaten çok büyük şey biriktirdik. Şöyle bir
örnek yaşadık biz: İşveren avukatları, gelip, bizim sendikamızın
avukatlarına, bu alt işveren meselesine ilişkin sorular sordular. Bu,
yaşadığımız bir örnek. “Siz bu işle çok uğraşmışsınız, çok dava
kazanmışsınız, sizden biraz bilgi alalım” falan diye gelip soru soran
işveren avukatları oldu.
Bilgi fena değil yani. Bizde de birikti, diğer sendikalarımızda da
birikti. Hatta yasa önerisi anlamında da mesela çok değerli öneriler geldi.
Biz iki kere böyle bir yasa önerisi yaptık; 2007’de ve 2009’da. Alt işveren
konusunda, özellikle İş Kanununun 2. Maddesine ilişkin yasa önerisi
hazırlayıp, gerekçelerini de hazırlayıp ve bunu binlerce imza toplayıp,
bütün Türkiye'deki tüm hastanelerden imza toplayıp, iki sefer Meclisin
kapısına dayandık, elimizde böyle klasörlerle falan, bunları da verdik.
Ama bunun bir gerçeklik haline gelmesi çok kolay olmuyor tabii; bir
yanıyla da bir başka toplumsal mücadele meselesi. Bu süreçte birçok
tehditle, baskıyla da karşı karşıya kaldık, diğer tüm alanlarda olduğu gibi.
Mesela, 2007’de ilk kez sağlık işkolunda taşerona karşı merkezi bir
miting yapmaya karar verdik, duyurularına başladık, bütün illerden
miting örgütleniyordu; mitingden bir hafta önce -o zaman Musa bey
DİSK Genel Sekreteriydi- mitingi duyurmak üzere basın toplantısı
yapacağımız gün Ankara’daki büromuzun sabaha karşı yakıldığını
öğrendik mesela. Yani bu tür şeyleri yaşayarak geliyoruz bugüne kadar.
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Dolayısıyla, yasa maddesi önermek ve bunu bir toplumsal talep
olarak örgütlemek, kuşkusuz önemli. Fakat bu bölümde biraz ne
yapmalı kısmını konuşacaksak, Murat Özveri hocamız açılışta biraz da
provokatif biçimde, “Taşeron çalışma yasaklansın demek, hiçbir şey
dememektir” dedi. Kuşkusuz, “Taşeron yasaklansın” demek ya da
“Taşerona hayır” demek tek başına bir şey demek değildir. Ama bu, şu
anlama da gelmiyor bence; “Taşerona hayır” demekten ya da “Taşeron
yasaklansın” demekten vazgeçmek anlamına da gelmiyor. Biz, evet,
“Taşeron çalışma köleliktir” diyeceğiz, “Taşeron yasaklansın” diyeceğiz,
“Taşeron çalıştırma kaldırılsın” diyeceğiz, ufkumuza bunu koyacağız;
ama bugünden başlayarak da, bu ufukla… Yani ufkumuza taşeron
sistemini ortadan kaldırmayı koymadan, bugün taşerona karşı en küçük
bir mücadelenin ya da örgütlenmenin bile yapılamayacağı çok açık. Bu
taşeron işçi gerçeğini göreceğiz, bir kere taşeron işçilerini örgütleyeceğiz.
Yani sendikalar olarak özeleştiri vereceksek, bir kere buradan
başlayacağız. Dolayısıyla, taşeron işçilerinin örgütlenmesi konusunda
bütünlüklü bir sendikal örgütlenme programı ve stratejisine ihtiyaç
duyulduğu çok açık. Kuşkusuz, şubeler, işyerleri, genel merkezler, yani
işleyiş açısından da bu süreç tartışılabilir. Ama öncelikle hem tek tek
işkolu
sendikalarımızın,
hem
de
merkezi
örgütlerimizin,
konfederasyonlarımızın taşeron işçilerin örgütlenmesi konusunda
bütünlüklü bir programa ve politikaya sahip olması lazım. Bunu hayata
geçirdiğimiz ölçüde, bir yandan, evet, taşeron işçilerini örgütleyeceğiz,
her türlü yasal süreci zorlayacağız, belki Ekim-Kasım aylarında
önümüze gelecek olan yasaya karşı da direneceğiz. Kendi ödevlerimizi
de kuşkusuz söyleyerek, ama ufkumuza mutlaka taşeron çalıştırmanın
yasaklanması ya da ortadan kaldırılması hedefiyle bugünün ihtiyaçlarını
örgütleyeceğiz. Yasa maddesi önereceksek, o perspektifle önereceğiz ve
bugün var olan bir gerçeklikse taşeron işçilik, taşeron işçilerin bugün var
olan durumunu daha da iyileştirmek için yasa da önereceğiz, mücadele
de vereceğiz, uygulanmıyorsa, onun karşısında da olacağız. Ama
ufkumuzda hep bir başka hedefi tutmak zorundayız diye düşünüyorum.
O nedenle, Başkanın dediği çok doğru, Çalışma Meclisi
toplantısının abartılacak bir tarafı yok. Üstelik, oradaki o tiyatro
içerisinde, onun bir parçası olmayacağımız da çok açık. En azından
DİSK açısından bunu söyleyebilirim. Ama mesela şunu da ibretle
izledik, yeni TÜRK-İŞ Başkanının ilk demeçlerinden bir tanesi şu oldu:
“Hükümetin gündeminde kıdem tazminatı diye, fona devri diye bir şey
200

Çalışma ve Toplum Değerlendirme Toplantıları-2

yok ki, niye bu kadar tantana çıkartılıyor?!” Çünkü şu yapılacak; işçilerin
kıdem tazminatının fona devri konusunda ilk adım taşeron işçileri
üzerinden atılacak. Bu, ne demek? Bu, işçi sınıfının en mağdur ve en
olumsuz koşullarda çalışan işçilerinin aslında umutlarını sömürerek, bir
büyük düzenleme, işçi sınıfının tarihsel bir kazanımını ortadan
kaldıracak bir büyük düzenlemenin yolu oradan açılacak demek. Bunu
görmek ve bunun karşısında bir çizgi oluşturmak lazım.
Yine “Taşeron işçilerin, evet, çok fazla sorunu var. Sorunu
çözmek için düzenleme getiriyorum, niye karşı çıkıyorsunuz?” diyecek
Hükümet. Biz de bunun karşısında bir başka gerçekliği ortaya koyacağız
ya da özel istihdam büroları konusunda, “Kadınlar evden çalışıyor, kayıt
dışı çalışıyor. Kayıt dışıyla mücadele etmeyelim mi, niye özel istihdam
bürolarına karşı çıkıyorsunuz?” diyorlar ve özel istihdam bürolarını
buradan meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla, bütün bunları iyi
okuyan bir algıya ihtiyaç var ve bunun üzerinden de, evet, sokağı, aklı,
akademiyle, bilimle, mücadeleyi bir bütün olarak gören bir yaklaşıma
ihtiyaç var.
İşimiz çok kolay değil, kuşkusuz. Güç kavramı çok kullanıldı
bugün, ama tarihte şunu da gördük ki, bazen yüzde 1’ler bile tarihi
değiştirir. Böyle bir yanı olduğunu da, gücün sadece sayısal güç
olmadığını da herhalde hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla, bu konuda, evet,
birleşik bir emek hareketi oluşturmak, bu örgütlenme perspektifi falan
tartışmalarını bir yana koyarak, ama önümüzdeki kısa dönemli süreç
açısından da bu konuda bir ufku mutlaka sağlam tutarak, güncel
önermeleri muhakkak üretmek lazım. Bu toplantı da böylesi bir üretim
açısından oldukça yararlı oldu diye düşünüyorum.
Tekrar sendikamıza ve hocalarımıza teşekkür ediyorum.
MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Teşekkürler.
METİN EBETÜRK (Sosyal-İş Sendikası)
Tüm katılımcıları saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Birleşik Metalİş Sendikası’na ve Çalışma ve Toplum dergisine ve bu toplantıya emeği
geçenlere de teşekkürlerimi sunuyorum.
Sayın Özveri hocamın bir sözü vardır, onunla başlamak istiyorum
söze. Bir hikayesi vardır daha doğrusu, “Sarı öküzü vermeyecektik” diye
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bir hikayesi vardır. Bilmeyenlere daha sonra anlatır sanıyorum Murat
Özveri hocam.
Sarı öküzü vermeye başladık. 17 yıldan sonra vermeye başladık ve
özellikle de Bahar Eylemliliklerinden sonra, sarı öküzün dışında, tüm
benekli öküzleri vermeye başladık. Sosyal Güvenlik Yasasında verdik, İş
Yasasında verdik, en son kapıya dayandı, taşeron ve buna benzer
düzenlemeler.
Tabii, sarı öküzü verdik, ama iş bitmedi. Sermaye, taşeron
düzenlemesini bugünkü haliyle yeterli görmüyor. Yeterli görmediği için
de, mevcut iktidarla yoluna devam edip, yeni yeni düzenlemeleri
eşiğimize kadar getirdi ve önümüzdeki hafta bu taşeron düzenlemesiyle
ilgili, istihdam bürolarıyla ilgili ve kıdem tazminatıyla ilgili Çalışma
Meclisi toplanacak, bizler de sınıfın temsilcileri olarak orada ne
düşünüyorsak belirteceğiz. Orada konfederasyonumuz adına iki
arkadaşımız da söz alıp, panellerde düşüncelerimizi ifade edecekler.
Sermaye ve onun iktidarı, sınıflarının gereğini yerine getiriyorlar.
Çok garip bir durum değil. Onlar sınıflarının ve çıkarlarının gereğini
yapıyorlar, ama biz yapıyor muyuz? Asıl sormamız ve tartışmamız
gereken bu. İşçi sınıfının, emeğin temsilcileri gereğini yapıyor mu? Bir
sendika başkanı olarak bana sorarsanız; yapamıyoruz. Bunu samimi
olarak ifade etmek ve özeleştirisini yapmak isterim. Yapmıyoruz.
Yapmıyoruz ve yapamıyoruz. Yapamıyoruz dememin engellemelerle
ilgili olduğunu mutlaka anlarsınız. Yapmıyoruz dememin nedeni de, …
… ifade etmek isterim.
Hani Türkçede bir söz vardır, “Her dost, dosdoğru dost değildir”
diye. Evet, her sendika da, maalesef, sendika değildir; sadece tabelasında
yazar sendika diye. Bunu normal günlük yaşamımızda ve emek
mücadelesinde çıplak gözle görmemiz mümkün.
Aydın hocam anlattı; bir seminere gittiğini, eğitim verdiğini ve
oradaki daimi işçilerin, taşeronla ilgili anlatımlarına, “Artık yeter,
canımız sıkıldı, başımız ağrıdı” der gibi karşılık verdiklerini söyledi.
Buna bir örnek vermek isterim ben de. Bilginiz olması açısından kendi
işkolumuzdan rakamlar vermek istiyorum.
Sosyal-İş Sendikası, bildiğiniz gibi, şu anda ticaret, büro, eğitim
işkolunda faaliyet gösteren bir sendika. Biz, yaklaşık 3-4 sene önce
taşeron mevzuuna girdik; tartışmaların arkasından çalışmalarımızı
başlattık, taşeron konusunda çok ciddi çalışmalarımız oldu. Ben sadece
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Aydın hocamın o karşı karşıya kaldığı durumla ilgili, daha somut ve
çarpıcı olduğunu düşündüğüm örnekler vermek istiyorum.
Selçuk Üniversitesinde 900 taşeron işçi var, bunun karşılığında
100 daimi işçi var, kadrolu işçi var.
Süleyman Demirel Üniversitesinde, şu an örgütlendiğimiz için
orada muvazaa kararını çıkarttık, işveren itiraz etmişti Süleyman
Demirel Üniversitesinde muvazaa kararına. Geçtiğimiz hafta içerisinde
yargıdan da karar çıktı; yargı, “Evet, burada muvazaa vardır” dedi. Artık
onun bir üst çalışmasını yapıp, sonuçlandırmaya doğru gideceğiz.
Süleyman Demirel Üniversitesinde 700 taşeron işçi var, 13 kadrolu işçi
var.
Ordu Üniversitesi; gerçekten orada çok şeyler yapmaya çalışan
bir sendika olduk, işçilerin senelik izinleri dahi verilmiyordu, senelik
izinlerini kullanır hale geldi taşeron işçiler. Ordu Üniversitesinde 400
taşeron işçi var, 7 kadrolu işçi var.
Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesinde -ki biraz sonra ilginç
bulacağınız bir çalışmamızı da anlatacağım- 400 taşeron işçi var, 40
daimi veya kadrolu işçi var.
Uludağ Üniversitesinde -Devrimci Sağlık-İş Sendikamızla ortak
çalışmalarımız oldu orada- yaklaşık 600 taşeron işçi var, 40 kadrolu işçi
var.
Türk Patent Enstitüsü, çok ilginçtir, bundan 3 sene önce,
çoğunluğu kadın olan 101 işçi 8 Mart günü kapının önüne konulmuştu.
Orada hiç kadrolu işçi yoktu, tamamı taşeronda çalışan 101 işçi vardı.
Bu taşeron çalışmamızda yargılama sürecinde birçok
dostumuzdan destek gördük. O nedenle Sayın Özveri’ye de teşekkür
etmek isterim, çok destek oldu bize.
Bir hikâye vardır, duymuş olabilirsiniz: İsa’yı çarmıha germişler.
Tanrı çok kızmış, bir tufan yaratmış; rüzgâr, yağmur falan, derken
çarmıha gerilmiş İsa, kafasını yukarı kaldırmış, demiş ki, “Tanrım, sen
onları affet, onlar ne yaptığını bilmiyor.”
Bizim daimi işçi diye tabir edilen, tanımlanan o kadrolu işçiler de
öyle; başlarına ne geleceğini bilmiyorlar, tanrı onları affetsin diyelim.
Çünkü biraz önce örneğini verdiğim ve çalışmasını yaptığımız
üniversitelerdeki durum bu noktada. Gerçekten bu noktada. Yani bir
yerde, hocamın da eğitim vermiş olduğu üniversite çalışanlarının da
karşı karşıya kalacağı somut durum bu olacak.
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Ben size Çanakkale Üniversitesindeki çalışma alanımızdan
bahsedip, bilgi sahibi olmanızı istirham ediyorum.
Bir işyerinin örgütlenme sürecinde Çanakkale’ye gittik.
Çanakkale’de bu işyerini örgütlemeye çalışırken, Çanakkale On Sekiz
Mart Üniversitesi işçilerinin temsilcisi bizi On Sekiz Mart
Üniversitesinde çalışan taşeron işçilerle tanıştırdı. Kısa sürede Çanakkale
On Sekiz Mart Üniversitesindeki taşeron işçilerini örgütledik. O kadar
içten, o kadar samimi bir hareket geliştirdik ki, oradaki daimi işçiler çok
beğendiler, kısa bir süre sonra mevcut sendikalarından istifa ettiler ve
Sosyal-İş’e üye oldular. Toplu sözleşmemizi yaptık, tam bitmek
üzereyken rektörlük seçimleri oldu, rektör değişti, sizin de mutlaka
ismini duymuş olabileceğiniz, Cumhurbaşkanı eski Danışmanı Sedat
Laçiner rektör olarak atandı. Biz çalışmamızı sürdürürken, bu arada
muvazza davamız sonuçlandı, üniversiteye de bir parasal ceza kesildi.
Sedat Laçiner, bizi oradan kovmak için, “Siz bizi cümle âleme rezil
ettiniz, bu üniversiteyi zarara soktunuz” diye bize savaş açtı. Bizi o
üniversiteye taşıyan arkadaşımız öncülük etti -oradaki kavgayı, oradaki
mücadeleyi göze alamadığı için yaptılar bunu- daimi işçilerin hepsi
öncelikle eski sendikalarına geçti. Makamında görüşmelerimiz oldu, ama
bizim resmimizi çekip de rektörlüğün web sayfasına koymayan Rektör,
eski sendika ve yeni sendikanın yöneticilerinin ziyaretini üniversitenin
web sayfasına koydu, “Sendika yöneticileri üniversiteyi ziyaret etti” diye.
Bu, ilginç bir durum. Biz, üniversitede daimi işçilerden kopmuş olduk.
Bir süre sonra kadrosuz olan, taşeron işçilerin bir kısmını da istifa
ettirdiler. Ama biz mücadeleden vazgeçmedik, devam ediyoruz. Diğer
sendikaların yöneticileri arıyorlar; “Metin Başkan, sizin Çanakkale On
Sekiz Mart Üniversitesinden bir beklentiniz yok; şu davanızı geri çekin
de, biz hiç olmazsa orada toplusözleşme yapalım, daimi, kadrolu
işçilerin mağduriyetini giderelim” diyorlar. Ben de kendilerine
soruyorum: “Ey arkadaşım, çok güzel bir talepte bulunuyorsun; ama biz
zaten bu taşeron çalışmasına yönelik olarak bu girişimleri yaptık, oradaki
40 üyemizden ayrıldık, üniversiteden ayağımızı çeker olduk. Eğer biz bu
çalışmadan ve bu davadan vazgeçersek, haybeye çalışmış olmaz mıyız?!”
Evet, Murat hocamın dediği gibi, biz, taşeron çalışmasında varız,
taşeron çalışmasının her aşamasını sürdürüyoruz, yargılama süreci de
devam ediyor. Özetle, Türk Patent Enstitüsünün davaları bitme
noktasında. Ki orada devam eden davamız bittiği takdirde, 50 davamız
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devam ediyor, 50 davamız bittiği takdirde, o işyerindeki mevcut durumu
AİHM’e kadar götüreceğiz. Karar ne çıkarsa artık.
Davalar süre dursun, birkaç üniversitede daha devam ediyor,
taşeron muvazaa davalarımızı tespit ettirdik. Ama bundan sonraki
süreçte de, taşeron çalışmasında, evet, Sosyal-İş Sendikası, kendi
işkolunda elinden gelen gayreti sarf edecek.
Teşekkür ederim.
MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Biz teşekkür ederiz.
Buyurun.
Prof. Dr. Ali Murat ÖZDEMİR
Somut öneriler konuşuyoruz. Ben de, ne kadar somut olacak, çok
mu saçma olacak, bilmiyorum; ama yeni bir sendikal form ihtiyacı
olduğunu söylemek istiyorum.
Bir de birazcık gerisine gidip, hemen döneyim. Bu yaşanan
sıkıntıları, sendikacı arkadaşlarımızın sorumluluğunda ya da onların özel
olarak yarattığı hatalar olarak da görmüyorum. Bu zaten, Arzu hanımın
çok iyi anlattığı gibi, yapısal bir parçalanmanın istemsiz, öznesiz bir
neticesi olarak ortaya çıkıyor.
Bakın, teker teker değil, burjuvazinin teker teker yaratabileceği
değil; ama bir sınıf olarak çok yoğun bir kolektif zekâsı vardır. Bunlar
yasalarda zaman içerisinde çeşitli hatalarla birikirler ve dünyamızı
şekillendirirler. Mevcut Sendikalar Yasasına baktığımızda, orada,
sendikal özgürlüğün düzenlenmesini değil, nasıl sakat edileceği
konusunda çok rafine yöntemler görürsünüz. Anayasamızın sendikal
özgürlüğü düzenleyen maddeleri aslında kepazelik boyutunda
maddelerdir. Bir tanesi o kadar kepazelik ki, … değiştirmek yoluyla da
hiçbir şey değişmedi. Yani kendi içinde o kadar kasmıştı ki. Zaten
sonuçta olmadı.
Benim önerim şudur: Bir sendika, aynı anda bir kooperatif gibi,
aynı anda bir dernek gibi, aynı anda bir vakıf gibi ve aynı anda bir
sendika gibi davranmak kabiliyetine sahip olmak zorunda. Küçük
hücreler şeklinde. Çünkü üretim, fabrika sınırını aşıp, günlük hayatın
içine doğru kaydığı ölçüde, sendikanın da oraya doğru kayması gerekir.
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Bunu bazı sendikalar başarabiliyor, süper bir şey diye söylemiyorum;
ama her ne olursa olsun uygulamakta fayda var. Yani bizim hareket
sınırları genişletilmiş bir sendikal aktiviteye ve örgütlenme imkânlarına
ihtiyacımız var. Bence böyle bir şey olmadıktan sonra… Düşünün,
öğrenciler sendikaya üye olamıyor, emekliler olamıyor, işsizler olamıyor.
Niye olamıyor? Arjantin’de, İşsizler Sendikası, toplumsal hareketlerde
başı çeken grup. Ayrıca, sendikal faaliyetler arasında artık geçici revir
kurmak da olmalı. Geçen süreçte bunun ihtiyacını gördük. Revirden
kreşe kadar, yemek paylaşımına kadar, bu ihtiyaçları da karşılamaya
yönelebilmeli. Çünkü gerçekten vahşi kapitalizme doğru bir gidiş var.
Vahşi kapitalizm döneminde de işçilerin dayanışmasının artırılması için,
mevcut sendikaların da, suçlu olmaksızın, kapatma sebebi olmaksızın,
bu tür faaliyet imkanlarıyla donatılması gerekir diye düşünüyorum.
Çok teşekkür ediyorum ve hoşça kalın diyorum size.
MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Biz de size teşekkür ederiz.
Siz ayrılmadan, size bir cümle ekleyeyim, sonra sözü bırakayım.
Aslında bütün bunların üzerine, bir de işletmeci mantığıyla bir
organizasyon olarak da sendikayı düşünmek gerekiyor. Bu formun
içinde böyle bir yenilenmeye de ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.
Evet, çok teşekkürler, iyi yolculuklar.
Buyurun.
SERKAN ÖNGEL (DİSK)
Çalışma Meclisi toplantısında istihdam politikaları bölümünde
ben de yer aldım. Oradaki tartışmada her ne kadar konu taşeron
meselesi olmasa da, ister istemez konu oraya geldi ve orada şunu açıkça
görmek mümkün oldu: İşveren temsilcileri, işçi temsilcileri, taşeron
örgütlerinden gelenler, kamudan gelenler ve akademisyenler vardı.
Kamudan gelenler, taşeron çalışmanın yarattığı problemler üzerine
özellikle vurgu yaptılar. Dolayısıyla, sonuçta bu taşeron çalışma uygun
bir üretim formu değil. İstihdamda parçalanma yaratıyor, tamamen
Hükümetin kendi kemer sıkma politikaları çerçevesinde istihdam
politikasında yarattığı düzenlemeler ve kadrolu çalışmayı ortadan
kaldıran bir yapı. Siz de sonuçta Kocaeli’ndeki örnek üzerinden bunu
aslında söylemiş oldunuz. Dolayısıyla, “Taşeron başlı başına bir ihtiyaç
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mıdır?” sorusuna, en azından kamu açısından baktığımızda, ihtiyaç
olmadığını, bunun tamamen bir tercih olduğunu görmek mümkün.
Genel anlamda baktığımızda, taşeron çalışma günün gereğidir.
Küresel ölçekteki yapılanmanın getirdiği bir şey. Biz daha çok firma içi
taşerondan bahsediyoruz. Aslına baktığınızda, mevcuttaki durumda
işveren temsilcisinin verdiği örnekten yola çıkabiliriz. Hani sadece 7
günlük bir iş için işçi çalıştırma örneğiyle bütün taşeron meselesini
açıklamaya çalıştı işveren temsilcisi arkadaş. Türkiye'de özel sektördeki
taşeronların yaklaşık yüzde 80’i inşaat sektöründe. Onu bırakın, kayıt
dışını da dâhil ettiğinizde, bu oran çok daha yüksek boyutlara çıkıyor.
Dolayısıyla, inşaat sektörünün kendi özgünlüğü var; ama diğer alanlar
açısından bu kadar yaygın bir taşeron ilişkisini gerektiren bir koşulun
olduğunu söylemek, bunun da bugünkü toplumsal sistemin ya da yeni
sermaye birikim rejiminin temel ihtiyaçlarından birisi olduğunu
söylemek biraz zor diye düşünüyorum. O anlamda, Şule hoca aslında
önemli bir noktaya vurgu yaptı. Evet, dünya çapında yeni bir birikim
rejimi, esnek birikim rejimi dediğimiz bir rejimsel değişiklik var. Burada
Türkiye'ye düşen rol, rekabet ideolojisi temelinde yeniden yapılandırılan
ve ucuz işgücü üzerine kurulu bir sistemin tesisi. Ama dünyanın her
yerinde şöyle bir süreç de var: Bu bir sınıf mücadelesi. Yasalar bu sınıf
mücadelesi ekseni üzerinde, güç dengeleri üzerinden belirleniyor.
Dolayısıyla, bizim taşeron tartışmasında üzerine gitmemiz gereken konu
bu temel çerçeve. Ki nitekim, şu an taşeron konusunu bize konuşturtan
aslında sermaye ya da sermayenin sözcülüğünü yapan Hükümet. Ne
diyor; “Taşeron yeterli değil, taşeronların sorunları var.” Taşeronların
sorunları var; ama bu sorunların en çoğu, sizin yasaları
uygulamamanızdan kaynaklanıyor. Zaten temel strateji de bunun
üzerine kurulmuş. Özelleştirme sürecinde de bunu yaşadık, ardından
çıkan süreçlerde de yaşadık. Hep temelde kullanılan yöntem, önce
sorunu yaratıp, sonra o sorunu yasalaştırarak, bu sorunla mücadele
ettiğini söylemek. Böylelikle, emeğin kazanımlarını sürekli öteleyen,
geriye doğru iten bir durumla karşı karşıya kalıyoruz.
Dolayısıyla, mesela, şu an sendikaların “Taşeron yasaklansın”
talebi, Türkiye'nin tartıştığı bir gündem değil. Biz ne kadar bunu
söylesek de, Türkiye'nin tartıştığı bir gündem değil. Türkiye'nin tartıştığı
gündem, taşeron nasıl yaygınlaştırılır. Sermaye bunu bize tartıştırıyor.
Biz şu an savunma noktasındayız. Yani İş Kanununun 2. Maddesinde
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yer alan hususu nasıl koruyabiliriz, bunu nasıl işletebiliriz, yasaları
uygulatabiliriz, bu noktadayız. Bunun ötesine geçen bir durumda değiliz.
Dolayısıyla, tartışılan o. Oradaki temel şey de aslında esneklik dediğimiz
hikâye; yani çalışma hayatında işverenlerin işçiler üzerindeki keyfiyetini
yaygınlaştırma çabası. Yani kurallı bir çalışma yaşamını ortadan kaldırıp,
burada esnek bir yapıyı nasıl tesis ederiz, bunun uğraşındalar. Bunlar,
özel istihdam bürolarından taşeronlaşmaya, çok bağlantılı konular. Tüm
bu esnek çalışmadır, evden çalışmadır, uzaktan çalışmadır vesaire
uygulamalar; bunların hepsi aslında birbiriyle bağlantılı bir düzlemde
tartışılması gereken konular.
O anlamda, tabii ki burada sendikaların önemli bir rolü var.
Bahsettiğimiz, olumlu yapının temel üreticilerinden biri de mevcuttaki
sendikaların, geleneksel örgütlenmiş sendikaların taşeron işçiyi
örgütleme noktasında ortaya koyduğu irade. Ki bunu dönüştürmeye
yönelik çaba sarf eden sendikalar da var. İşte burada konuşuyoruz,
herkes kendi deneyiminden anlatıyor.
Dolayısıyla, taşeronlaşmadaki temel itiraz noktamızda bence
ısrarcı olmak gerekiyor. Mümkün olduğu kadar bunu bir sınıf
mücadelesi alanı olarak görmek gerekiyor. Burada kolektif haklar
vurgusu önemli, sendikal haklar vurgusu önemli. Ama bir taraftan
sendikaların elini kolunu bağlarken, öbür taraftan iyice
sendikasızlaştırmayı, yani kolektif hakları iyice tatil edecek bir
düzenlemenin karşısında olmak, durmak gerektiğini düşünüyorum.
Teşekkür ederim.
MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Teşekkürler.
Buyurun.
Doç. Dr. Şule DALDAL
Çözüm önerilerine dair tartışacağımız konuları biraz daha
belirginleştirmek için birkaç öneri getireceğim.
Hukuk, normatif bir bilim. Yani hukukçular çok önemli katkılar
yapıyorlar, ama sonuçta ortaya çıkmış birtakım olguların üzerinden
hareket etmek zorunda olan bir bilim dalı. Yani pozitif bilimlerin
oluşturduğu -bunun içinde iktisat da var- iktisat biliminin ortaya
koyduğu -bilim nedir, ne değildir, kimin çıkarınadır, ayrı mesele-bir
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düzen var ve o düzenin sonucunda ortaya çıkan yasal prosedürü
tartışıyor aslında hukukçular. O anlamda, iktisat ayağını önemsemeden
yeterince hukuki açılım yapamayız diye düşünüyorum.
Bu iktisat ayağındaki çözümleri de sadeleştirirsek, ki hiç böyle
karmaşık değil; elimizde üç tane alternatif var. Ya neoliberal politikaların
sınırları içinde birtakım önlemler önerirsiniz. Bunlar da çok değerlidir,
bunların mücadelesi zaten verilmelidir. Hukuki bazda olabilir bu,
iktisadi mücadele anlamında da olabilir. Yani neoliberal politikaları
değiştirmeden de yapılacak işler vardır. Ama sendikalar en azından
orada verilen mücadelenin hangi iktisat modeli içinde verildiğini bilirler.
Zaten sendikalara akademinin, bilimin katkısı da budur. Hani bilim, bilgi
dedik ya, işte tam o noktada sendikaların önü açılır.
İkinci çözüm: Makro model değişir, kapitalizm içinde başka bir
makro model uygulanır. Biz bunun da özelliklerini ortaya koyuyoruz.
Daha önce de uygulanmıştır bu model. İşsizlik ortadan kalkar, sosyal
devlet oluşur, ulusal kalkınma gelişir, ticareti de denetim altına alırsınız.
En önemlisi, finansal serbestliği ortadan kaldırırsınız. Reel sektör, gayet
güzel, tıkır tıkır istihdam yaratıcı yatırımlar yapar, tam istihdama da
ulaşırsınız. Arzu Çerkezoğlu’nun söylediği, hani “Taşerona hayır” diye
bir söylemi kapitalizm dışına çıkmadan da oluşturabiliriz, bunun bütün
bilimsel verilerini oluşturabiliriz. Onun için, “Sermaye gereğini yapıyor,
kapitalizmdir, başka bir çaremiz yoktur” falan; yok böyle bir şey. O da
başka bir sıkıştırma noktası oluşturuyor. Hayır, alternatiflerimiz var.
Tam istihdam kapitalizm içinde nasıl sağlanır, biz bunun bilimsel
formülünü ortaya koyuyoruz. O anlamda, “Taşerona hayır” sloganı
bence çok önemli bir slogandır, hiç de öyle kapitalizmin ortadan
kalkmasına gerek olmadan da atılacak bir slogandır. Bu da ikinci
alternatif.
Üçüncü bir alternatif de sermayenin ortadan kalktığı bir düzendir.
O da uzun vadeli hedefimiz olabilir ya da olmayabilir, hiç önemli değil.
Ama biz, kısa, orta ve uzun vadeli çözümleri kafamızda açabiliriz.
Sendikalar, o anlamda, masaya oturduğunda, kimse onlara, “Bakın işte,
teknolojinin gereği, bilginin gereği, bilgi teknolojisi” falan gibi
sıkıştırmalarda bulunamaz. Otururlar, gayet güzel, bilimsel anlamda, o
sermaye kesiminin aslında şu anda kapitalizmin nasıl bir akılsız ve
ahlaksız… Kendi kitabımda da rahatlıkla kullandığım için söylüyorum
bu tanımları. Hem ahlaksız, hem de akılsız bir modeli uygulanıyor
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kapitalizmin. Burada Alpaslan Işıklı hocayı da buradan saygıyla,
rahmetle anıyoruz. DİSK-AR broşüründe de yer vermişler, teşekkür
ediyoruz. Alpaslan Işıklı hocamızın yazdığı kitapları bu broşürde
bulabilirsiniz. 2010’da yazdığı kitabın adı, “Kumarhane Kapitalizmi.” O
anlamda, ahlaktan, dinden, imandan bahsedenler, lütfen, o kitabı oturup
okusunlar; bugün uygulanan kapitalizm, kumarhane kapitalizmidir.
Alpaslan hocanın kitabının adı. Alpaslan Işıklı hocanın ya da Erinç
Yeldan’ın tanımlarıyla biz buna kumarhane kapitalizmi diyoruz,
dünyadaki akademisyenler de kumarhane kapitalizmi diyor. Bize
kapitalizmin bu kadar özel bir formunu gerçek bir realite olarak
dağıtanlara karşı mücadele vereceğiz.
O anlamda, bence, “Taşeron uygulaması ortadan kaldırılsın”
sloganı doğru bir slogandır. Bunun arkasında duramazsak, artık hiçbir
şeyin arkasında durmayalım. Böyle bir düzeni hedefleyelim. Bu, şunu
hiçbir zaman engellemez: … da tartışacağız, … de tartışacağız, öbürünü
de tartışacağız. Bir sürü hukuki kazanım için de yapılacak mücadelenin
önünde saygıyla eğiliyorum. Bu tür akademik çalışmaların önünde
saygıyla eğiliyorum. Bunlar tabii ki yapılacak. Ama dediğim gibi, en
azından bu üç tane alternatifin olduğunu bileceğiz. Sıkışmayacağız
köşeye yani.
MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Teşekkür ederiz hocam, sağ olun.
Buyurun.
Av. NECDET OKCAN (DİSK)
Bir arkadaşımız dedi ki, “Sendikalar refleksif hareketler
gösteriyor.” Ben ona şöyle diyorum: Biz kaleye geçiyoruz, hemen
karşıdan birisi bize penaltı atacak. Ne kadar iyi kaleci olursanız olun, ikiüç tane gol yiyorsunuz. Dolayısıyla, bizim kalede olmamamız lazım.
Kalede olmamamız için de güçlü olmamız lazım. Bilgi ve güç noktaları
önemli. Türkiye'de, 10 sene önce, 2003’te, 4857 sayılı İş Kanunu
gündeme geldiğinde, Bilim Kurulu bir tasarı hazırladı. Buna sendikalar,
3 işçi konfederasyonu üye önerdi, üye verdi. O üyelerin de katıldığı
Bilim Kurulu oybirliğiyle 2. Maddesini kabul etti. Yani bugünkü şeyden
daha beter, alt işverene onay veren, her şekilde alt işverenin işçi
çalıştırmasını kabul eden, yine özel istihdam bürolarının geçici iş ilişkisi
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kurmasını kabul eden bir karar aldı. Murat arkadaşım burada; o, o
zaman, o tarihte TÜRK-İŞ adına o görüşmelere katıldı, ben de DİSK
adına katıldım. Son dakika teklifiyle, müzakereyle ya da sendikaların
bastırmasıyla bunlar çıkartıldı ve bugün tartıştığımız bu “ile”, “veya”
bağlacı oraya girdi, sınırlandı.
Bir kere, öncelikle bu tanımın; yetersiz bir tanımdır, başımıza işler
açabiliyor hâlâ, ama bu tanımın bozulmaması noktasında işçi sendikaları
ciddi bir mücadele göstermelidirler.
İkincisi, muvazaanın tespit edildiği halde, bunların baştan beri asıl
işveren işçisi olması tanımından asla vazgeçmemelidirler.
Üçüncüsü, 2. Maddeye daha sonradan ilave edilen, kamuya
imtiyaz sağlayan, kamuda asıl işte taşeron işçi çalıştırılmasına, alt işveren
işçisi çalıştırılmasına onay veren hükmün kaldırılması için mücadele
edilmelidir.
Kolektif iş hukuku bakımından, bir ara Yargıtay da bir kaçak
karar verdi, sonra ortalık ayağa kalktı; “Asıl işverenin bağıtladığı toplu iş
sözleşmesinden o işyerindeki alt işveren işçisi de yararlanmalıdır”
tarzında bir düzenlemenin bizim Sendikalar Kanununa girmesi
noktasında ciddi bir mücadele vermeliyiz.
94 sayılı ILO Sözleşmesinin kamuda, kamu işyerlerinde, alt
işveren işçilerinin asıl işveren işçilerinden daha az ücret alamayacağına,
onlara sağlanan ekonomik hakların bunlara da sağlanacağına yönelik
ILO Sözleşmesinin uygulanması, ki bu konuya ilişkin Bakanlar Kurulu
kararnamesi var, bu kararnamenin uygulanması gerektiği konusunda
baskı yapmalıyız diye düşünüyorum.
Teşekkür ederim.
MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Teşekkürler.
Buyurun Musa bey.
MUSA ÇAM (CHP İzmir Milletvekili)
Teşekkür ederim.
İşçi sınıfı ve sendikal hareket açısından yüzyılın vebasını
konuşuyoruz. Gerçekten, sendikal harekete ve işçi sınıfına çok büyük
darbeleri oldu. Bundan mutlaka kurtulmamız gerekiyor. Bu konuda
bugünkü koşullarda en önemli noktalardan bir tanesi, tabii ki hukuki
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mücadele sürdürülecek; ama esas olarak sürdürülmesi gereken mücadele
bu.
Bunun için, Türkiye'de sendikal harekette bir birliğe ihtiyaç
olduğunu düşünüyorum. TÜRK-İŞ’te Mustafa Kumlu’ya bile tahammül
edilmedi. Mustafa Kumlu’yu hepimiz biliriz. AKP’nin kurduğu iki
sendika vardır. Bunlardan bir tanesi Tes-İş, bir tanesi Demiryol-İş
Sendikasıdır. Mustafa Kumlu’ya bile tahammül edilmedi, gönderildi;
Demiryol-İş Sendikasının Genel Başkanı, TÜRK-İŞ’in Genel Başkanı
yapıldı. Bundan sonra çalışma hayatıyla ilgili, sendikal hareketle ilgili ne
tür melanetlerin başımıza geleceği de buradan belli aslında.
O halde, demin bir arkadaşın dediği gibi, Türkiye'de bir yeni
sendikal formata bence de çok ihtiyaç var. Türkiye'de belik bir emek
konfederasyonuna ihtiyaç var. DİSK’in, KESK’in ve TÜRK-İŞ’in
içerisindeki birtakım sendikaların da bir araya gelebileceği yeni bir emek
konfederasyonuna ihtiyaç olduğunu şiddetle düşünüyorum ve çok
arzuluyorum. Önümüzdeki dönemde belki bu çok daha açık ve net bir
şekilde ortaya çıkacak.
Arkadaşlar; Türkiye'de 2950’ye yakın belediye var. Bunun 950’sini
muhalefet partileri yönetiyor, 2000’e yakınını da AKP yönetiyor.
Biliyorsunuz, son değişiklikle bazı belediyeler kapatıldı, birleştirildi falan.
2000 belediyedeki hizmet alımlarını; park-bahçeler, fen işleri, temizlik
işleri ve diğer hizmetler alımlarını düşündüğümüzde, taşeron şirketler
marifetiyle milyon dolarların döndüğünü hepimizin bilmesi gerekir.
Dolayısıyla, bu kaynak AKP ve yandaşlarına akıyor ve bu kaynağın
kolay kolay kesilmesine asla ve asla izin vermeyecektir. Evet, birtakım
düzenlemeler yapacaktır; ama bu düzenlemelerin sonucunda da mutlaka
o kaynakları kendisine aktaracak kanalları bulacaktır.
Levent arkadaşımız söyledi, Mecliste geçen yıl Korsan Taksi
Yasasını görüşürken, İstanbul Milletvekilimiz Metin Kürekli’ye bir
vatandaş bir önerge verdi ve Hava-İş Sendikasının grev kapsamı
içerisine alınmamasıyla ilgili, orada çıkıp kürsüde de konuştuk. Bu
getirilen düzenlemeden mevcut Çalışma Bakanının da haberi yok.
Neden? Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu
istedi, Başbakanın emriyle getirildi o. Çalışma Bakanı açıkça itiraz etti,
“Benim haberim yok, bana rağmen yapılıyor bu” dedi ve oradan geçti.
305 işçi işten atıldı arkadaşlar. Şu ana kadar 180 işçi arkadaşımız
mahkeme kararı aldı. Bunların 80’i Yargıtay tarafından onaylandı. Ama
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onaylanan hiçbiri işe iade edilmedi. Biz, bazı milletvekili
arkadaşlarımızla birlikte Hamdi Topçu’yu ziyaret ettik. Bize söylediği
söz şu: “Değerli milletvekillerim; Yargıtay mahkeme kararı gelsin, söz,
hepsini işe iade edeceğim.” 80’inin iade kararı Yargıtay tarafından
onaylandı, ama işe başlatmıyor. Şimdi, 22. Dairede 80’e yakın dava da
bozuluyor.
Yani biz hukuki olarak bu mücadeleyi yapalım; ama artık
mahkemelerin yapısı değişiyor arkadaşlar. Bir önce verilen kararı bir
başka mahkeme artık bozuyor. Türkiye'de 12 Eylül referandumuyla
beraber mahkemelerin, Yargıtay’ın, Danıştay’ın, Anayasa Mahkemesinin
yapısı değişti. Anayasa Mahkemesi, bir önceki kararda, belde
belediyelerinin kapatılmasını iptal etti, biz itiraz etmiştik; şimdi, iptal
ettiği bütün her şeye evet dedi, onayladı arkadaşlar.
Dolayısıyla, bu mücadele sürsün; ama yargıya güvenerek iş
yapmaya kalktığımız takdirde, durumumuzun bu tablo içerisinde çok
parlak olmadığının altını çizmemiz gerekiyor. Sonuçta sokaktaki
mücadele bizim işimizi çözecek. Yani örgütlülük ve sokakta verilecek
mücadeleyle, sınıfsal mücadeleyle ancak bu işin altından kalkabiliriz.
Yoksa, öbür türlü, hukuki mücadeleye bel bağlayarak… Anayasanın 90.
Maddesi son derece açık, net; ama dinleyen yok. Başbakan talimat
veriyor, diyor ki, “Böyle olacak” ve öyle oluyor. Dolayısıyla, bunun
karşısında Gezi ruhunu eğer Türkiye'de egemen kılabilirsek, bunu
sokaklara dökebilirsek ancak başarılı olabiliriz diye düşünüyorum.
Ben, bir kez daha söylüyorum; Türkiye'de yeni bir sendikal
formata ihtiyaç vardır ve bunun için de hepimizin elimizden gelen
bütün gayreti ve çabayı göstermemiz gerekir.
Birleşik Metal-İş Sendikası’na ve siz değerli hocalarımıza teşekkür
ederim.
MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Teşekkürler.
Buyurun.
Dr. Av. Murat ÖZVERİ
Katkı veren herkese ben de çok teşekkür ediyorum. Kendime de
teşekkür ediyorum, iyi bir provokatörlük görevi yaptım.
İki anekdotla toparlamaya çalışayım.
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Bir avukat arkadaşımızdan dinlemiştim. 12 Eylül’de Diyarbakır’a
giderken, uçakta yanında oturana soruyor, “Nasıl buldun darbeyi?” diye.
Vatandaş da, “Allah paşalarımıza zeval vermesin, iyi ki böyle bir darbe
yapıldı” falan diyor. “Sen niye gidiyorsun?” deyince; “Ben, paşaların
içeri attığı adamları savunmaya gidiyorum” diyor avukat arkadaş. Ergin
Cinmen’den dinledim bunu. Havaalanından çıkarken, vatandaş, koşa
koşa arkasından geliyor, diyor ki, “Uçakta söylediklerim benim resmi
görüşümdü. 12 Eylül’ün de, paşaların da…”
Bu resmi görüşten biraz daha buraya gelecek olursak, Şule
hocadan başlamak istiyorum. Halen yaşıyordur umarım, bizim bir Sezai
ağabeyimiz vardı, Silifke’de. 12 Eylül darbesinde içeri girmiş, oldukça
işkence görmüş bir ağabeyimizdi. Sendika eğitimi verirken, daha eğitime
başlar başlamaz hemen atılırdı, yerinde duramazdı. Ben öğrenmiştim;
diyordum ki, “Sezai ağabey, üretici güçler ile üretim ilişkileri arasındaki
çelişki ortadan kalkmadan bu sorunların çözülmesi mümkün değil. İzin
ver, sistem içi arayışlarımıza devam edelim.” Sezai ağabey rahatlıyordu.
Kastamonu Taşköprü’de de bir Ahmet hoca vardı. O da sık sık
bana diyordu ki, “Cenab-ı Allah sana konuşma yeteneği vermiş, neden
Allah’ın kelamını anlatmıyorsun?” Beni böyle sıkıştırıyordu. Ona da
diyordum ki, “Ahmet hocam, Cenab-ı Allah’ın öngördüğü düzen
yeryüzünde hâkim olmadan bu sorunlar çözülmez. İzin ver, sistem içi
arayışlara devam edelim.” O da rahatlıyordu, ben de konuşabiliyordum.
(Gülüşmeler)
Birincisi, espri bir yana, gerçekten çok değerli bir kitaba da imza
attı Şule hoca, “Kuralsız Kapitalizm”e. Onun çizdiği, ikinci alternatif.
Birinci alternatif, üretim güçleri ile üretim ilişkileri arasındaki çelişkileri
ortadan kaldırdığımızda bu sorunların hepsi çözülecek.
İkinci alternatife gelmek istiyorum. İkinci alternatif için
öngördüğü şeyin bir hukuki formatı var değerli hocam. Alt işveren
meselesi öncelikle bu formatla çelişiyor. O format diyor ki, örneğin Ali
Güzel hocadan okuyayım, “İşverenin kendi işçileriyle üretim yapması, iş
hukukunda asıldır.” Bir başka ifadeyle, iş hukukunda asıl olan, işverenin
kendi işçileriyle üretim yapmasıdır. Bu, bildiğimiz, Şule hocanın çizdiği,
sosyal devlet dediği ya da Keynesyen ekonomi, tam istihdamın
yaratıldığı sistemin iş hukukunun temel ilkesi bu. Ama okumadığım bir
ancak var. “Ancak, küreselleşme ve küreselleşmenin getirdiği
teknolojiyle birlikte asıl olan değişti. Ne oldu; işletmeler kendi
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işyerlerinde üretebilecekleri birtakım mal veya hizmetleri satın
alabilecekleri olanaklara kavuştular, birtakım işler dışsallaştı.” İtirazı
burada yapmak gerekiyor. Bu bir tercih. Eğer bu bir tercihse, bu tercihe
karşı çıktığınızda, iş hukukunun, bireysel iş hukukunun temel ilkeleri ile
alt işveren ya da istihdamın parçalanmasının çeliştiği noktaları da ortaya
koymanız gerekiyor. Asıl olan, işverenin kendi iş organizasyonunda
kendi işçileriyle üretim yapması, istisna olan da alt işveren ise; hukuki
düzenlemeler, bu istisnanın sınırlarını genişletmeyecek bir şekilde,
sınırlama mantığıyla kaleme alınmış olmaları gerekir. O nedenle, 4857
sayılı Yasanın 2. Maddesindeki “ve” bağlacı, yani cümlenin “ve”nin
solundaki ve sağındakini birlikte alarak, alt işverene asıl işlerin
verilmesinin zorlaştırılması, iş hukukunun temel ilkelerine uygun olan
tavırdır. Bu uyum, eğer iş hukuku olacaksa, devam ettirilmelidir. Bu bir.
İki, bu da çok önemli; kolektif iş hukuku. Kolektif iş hukukunun
hukuki anlamdaki en yalın ifadesi, kendi kendine yardım ilkesidir. Yani
sendikanın formatını, örgütlenmenin biçimini, toplu pazarlığın biçimini
bizzat bu örgütlerin kendilerinin, toplu pazarlık sürecinde güçlerine
dayalı olarak belirlemeleridir. Burada güçlerin kötüye kullanılması
halinde, Alman Federal Mahkemesi gibi, yargısal denetim
mekanizmaları devreye girer ve kötüye kullanma halinde, “Dur
kardeşim” deyip, sistem içi çözümler üretme boyutunda yargısal bir
engelleme getirilebilir. Örneğin, bizim toplusözleşme yetki
sistemimizdeki “yetki itirazı toplusözleşme sürecini durdurur”u
“durdurmaz” şeklinde dönüştürün ya da 1963’teki Senato öncesi halini
verin, eğer toplusözleşme yetkisine yapılan itiraz prosedürü
durdurmuyor olmuş olsa, o yetki sistemini bize bir sürü olanaklar
yaratan bir sisteme dahi dönüştürebiliriz. “Durdurmaz.” Cumhuriyet
Senatosunun yaptığı, askeriyenin önerisiyle getirilmiş bir sınırlama.
Şunu söylemeye çalışıyorum: Asıl olan, özgürlükleri özgürlüklerin
sahiplerinin kullanması ve bunların kötüye kullanılması halinde yargısal
denetimin gelmesidir. Bizde olduğu gibi, özgürlüklerimi kullanmak için
yargıdan izin almak değil.
Radikal gazetesinde bir haber çıktı, benim çalışmama ilişkin; çok
güzel bir özet yapmışlar ve altına da şu cümleyi yazmışlar: “6356 sayılı
Yasa çıktı, artık bu yetki sorunlarının hiçbirisi kalmadı, her şey
çözüldü.” Kurşun yemişe döndüm. Çünkü 6356 sayılı Yasa çıktığından
beri 11 aydır bir yetki davasıyla uğraşıyorum. İşletme kapsamına giren
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tüm işyerlerinde işveren itiraz etmiş toplusözleşme yetkisine.
Mahkemeler ayıklamış, ayıklamış; ama Ankara'da bir mahkeme, bekletici
mesele yaptı ve Kasımın 29’una kadar, ana davayı kazanmamıza rağmen
süreci kilitledi. Ben buna isyan ettiğim zaman, hâkim bana dedi ki,
“Deneyimli birisisiniz, gereği düşünüldü dedim, niye konuşuyorsunuz?”
Dedim ki, “Keşke yargı, hak arama ile hakkın suiistimalini ayıran bir
karar verse de, ben de böyle bir deneyimle çıksaydım hâkim bey. Yani
meslek hayatım boyunca bir kez de böyle bir deneyimim olsa, olmaz
mıydı?!”
Şuraya gelmek istiyorum: Yani bırakın hakkın suiistimalini, ben
kullanayım, kötüye kullanayım. Siz yargınızı güçlendirin, yargınız
süzsün. Güçlü yargıyı ben aramayayım; gitsin biraz da işverenler arasın,
biraz da işverenler sendikaları dava etsinler, “Bu toplusözleşme hakkını
kötüye kullanıyor, grev hakkını kötüye kullanıyor, gücünü kötüye
kullanıyor” diye.
Somut denildi; işte bunlar somuttur. Kolektif iş hukuku alanında,
toplu pazarlığın örgütlenme biçimini belirleme hakkının bizzat işçilere
verilmesi, kendi kendine yardım ilkesinin önündeki hukuki engellerin
ortadan kaldırılması; bu hakka sahip olanların da hakkı kötüye
kullanmaları halinde yargının devreye girip, iyiyi-kötüyü süzmesi, buna
uygun bir yargı yapılanması gerekiyor. Şimdi iş tam tersi. Ben, hakkımı
kullanmak için, bir anlamda, yargıdan icazet almak zorunda kalıyorum.
Bunun alt işverenle ilişkisi ne? Alt işverenle ilişkisi işte tam
burada başlıyor. Dünyanın hiçbir yerinde bireysel iş yasalarındaki
düzenlemeler güvence getirmezler, bunlar asgari sınırları belirler.
Nitekim, İş Yasasındaki o “ve” bağlacıyla yapılan tanımlama çok
önemlidir. Bu, asgari sınırı belirleyecektir. İşçi alacaklarının güvencesi
dediğim düzenlemeler çok önemlidir. Ama asla yeterli değildir. Bunları
güvence haline getiren, en alt sınırları hayatın içerisinde var edecek olan
kurumsal organik yapı, kendi kendine yardım ilkesi çerçevesinde
örgütlenmektir.
Bugün Türkiye'de alt işveren sorununu da, diğer sorunları da
çözümsüz hale getiren bir dizi faktörün yanındaki en önemli
meselelerden birisi sendika oligarşisidir. İşkolu esasına dayalı
örgütlenmeyi zorunlu kılan bir hukuki yapı, sendika oligarşisinin de
tekeline almıştır, o sistemin ayrılmaz bir parçasıdır. Mesele, ne X-İş
meselesidir, ne beriki, ne öteki meselesidir; sistem meselesidir.
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Birleşik Metal-İş’in, iddia ediyorum, üye sayısı 100 bini geçseydi
ya da 50 bini geçseydi, belki burada da bir olirgaşik yapı olacaktı ve bu
yapıyı tartışıyor olacaktık. Benim standardım 15 bin, 20 bin. Yani üye
denetiminden uzaklaşmış yapılar sistemin verdiği olanaklarla oligarşik
bir dönüşüme doğru evrimleşiyorlar; koltuğun cazibesi ve sistemle
koltuk üzerine kurulan uzlaşı bunların tamamını yaşanabilir hale
getiriyor.
Çözüm, bireysel iş hukuku alanında, tam da korumacı bir
yaklaşımla, Şule hocamın çizdiği ekonomik alternatifle uyumlu yapıyı
gündeme getirmek, yani sınırlandırmak. Bunun adı alt işvereni yok
etmekse, yok etmek. Ki yok edilir. Nasıl yok edilir? Alt işverenlik, işin
sevk ve yönetiminde kolaylık, maliyette ucuzluk ise; tersine çevirirseniz,
yani alt işverenle işin sevk ve yönetimini zor, maliyeti de daha pahalı
hale getirirseniz, Kutatgubilik, “Alt işverene hayır” diye sokağa dökülür,
eylem yapar. Bunun yolu da korumayı artırmaktır. Bireysel iş
hukukunda koruma tek başına işlemez. İşlemeyen bir bireysel iş
hukukunu hayata geçirecek alan da kolektif haklar alanıdır.
Bunlar asıl görüşlerimdir. (Gülüşmeler)
Provokatörlüğümü de başarılı bulduğumu belirtiyorum.
Katkılarınız ve katılımlarınız için tekrar teşekkür ederim.
MODERATÖR (Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU)
Teşekkürler.
Adnan SERDAROĞLU (Birleşik Metal-İş Sendikası
Genel Başkanı)
Peki, o zaman, sen, “Sendikalar büyümesin” mi diyorsun?
Oligarşik yapıya dönüşmesinler diye. (Gülüşmeler)
Dr. Av. Murat ÖZVERİ
Bu haliyle büyümesin. Yatay örgütlenmeleri olsun, işyeri
örgütlenmeleri olsun, temsilcilikleri güçlensin, sendika içi demokrasi
kurumsallaşsın; “Aman ha, sarı sendikalara gider” korkusunu benim
yerime devlet düşünmesin. Bülent Pirler, “İşyeri sendikaları olmasın,
800 tane sarı sendika doğuyor” diyor. Sana ne kardeşim?! Sen
doğuruyorsun. Niye Bülent Pirler sarı sendikalara karşı? Ben de bunun
tam tersi konumda olurum. Olmasın Bülent Pirler. O da oluyor zaten
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sarı sendikaya. Adam karşı çıkıyor; diyor ki, “Kalkarsa, sarı sendikalar
gelir.” Sana ne?! Ortada gereğinden fazla kırmızı, gereğinden fazla yeşil,
mavi sendikalar oluşuyor.
Adnan SERDAROĞLU (Birleşik Metal-İş Sendikası
Genel Başkanı)
Bir soru sordum, vaktinizi çaldım, kusura bakmayın.
Ben, öncelikle herkese teşekkür ediyorum. Esprili bir hikayedir,
belki bilenler için tekrar olacak, ama anlatayım.
Gümüşhane’de, Borca gümüş madenlerinin olduğu, işletildiği
dönemlerde, o zamanlar Borca’da Helen köyleri varmış. O Helen
köylerinde yaşayanların birçoğu da o maden ocaklarında, gümüş
madenlerinde çalışırmış. Geleneksel olarak, o bölgede oturanların
çocukları, eşleri, çoğunun adı da Pavli’ymiş. Bir gün çok büyük bir
maden ocağında bir kaza olmuş, o kazada onlarca insan maden ocağının
altında kalmış. Köylerdeki kadınlar o maden ocağının etrafına doluşup,
ağlamaya sızlamaya başlamışlar ve herkes “Ah Pavlim, vah Pavlim” diye
ağlıyormuş. Tabii, oradaki kadınların birçoğu, herkesin onun Pavli’si için
ağladığını zannediyormuş; ama aslında herkes kendi Pavli’si için
ağlıyormuş, bir başkasının Pavli’si için değil, kendi Pavli’si için
ağlıyormuş.
Bugün Türkiye'de böyle bir durum yaşıyoruz maalesef; herkes
kendi Pavli’sine ağlıyor. İşte biz bu toplantıyı acılarımızı ortaklaştıralım
diye yaptık. Yani hep bir ağızdan bir çığlığı yaratabilir miyiz diye
yapıyoruz, Çalışma ve Toplum dergisi olarak, Birleşik Metal-İş Sendikası
olarak ve Genel Yayın Yönetmenimizin katkılarıyla.
Değerli konuklar, sevgili arkadaşlar; elbette bugün ortaya çıkan
gelişme bir sonuç değil, bir ara kademe. Bugün taşeronu tartışıyoruz;
ama yarın bir gün yeni istihdam biçimi farklılaşabilir, yani piyasa
ihtiyaçları bunu farklı kılabilir, önümüze yeni bir tehlike çıkabilir.
Geçen gün yazının bir bölümünde okumuştum; kapitalist düzen
sürekli olarak filimize yeni kardeşler getiriyor. Biz de ona göre yeni bir
mücadele yöntemi ortaya çıkartacağız.
İşkolu itibarıyla belki şanslı bir noktadayız. Şanssızlıklarımız da
çok fazla. Metal sektörü, belki daha kurumsal yapılara sahip bir sektör.
Ancak, bizim derdimiz de şu: İşkolunda her tür sendika var. Sarı
sendikası, Hükümetin mafya sendikası, gangaster sendika, Hükümetin
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arka bahçesi olmuş sendikalar. Biz onlarla mücadele veriyoruz. Bakınız,
birkaç sene önce, Arçelik’te (sarı sendika Türk Metal orada örgütlü)
Koç’un fabrikasında binlerce insan taşeron konumunda çalışıyor. O
taşeron konumunda olan yerlerde bir farklı işkolu söz konusu ve
Nakliyat-İş Sendikası orada örgütlenmeye başlıyor. Koç, anında, 3000
işçiyi kadroya geçiriyor ve Türk Metal’e üye yapıyor. Yani böyle bir
süreci de yaratıyoruz aslında, bazen de böyle taşeronları kadroya
geçirme sürecini de yaratıyoruz.
Biz şöyle bir şanssızlığa da sahibiz: Hükümetin karşısında bir
baraj oluşturduğumuz zaman, o barajın içerisinden aniden sağa sola
kaçarak boşluk yaratıp, bizim boyun eğmemizi sağlayan unsurlar çok
fazla. İşte bugünkü TÜRK-İŞ yönetiminin anlayışı, HAK-İŞ
yönetiminin anlayışı bu boşlukların ortaya çıkmasına neden oluyor.
Biz şuna inanıyoruz ki, Türkiye'de taşeron konusunda ilk
mücadele veren sendikalardan birisiyiz. Biraz önce uzman arkadaşımız
anlattı, 90’lı yılların başından, 80’li yılların sonundan beri bizim
felsefemizde “işyerlerinde taşeron çalıştırılmayacak” diye bir durum söz
konusu. Ya o taşeron ortadan kaldırılacak veya üye yapılacak. Biz o
hedefimizi gerçekleştirmek için önemli mücadeleler verdik. Bakın,
Türkiye'de bu konunun en çok gündeme geldiği yerlerden birisi
Niğde’deki birkaç işyeridir. Tam 9 tane taşeron çıktı karşımıza. Aydın
Doğan’ın fabrikasıydı, hâlâ da öyle zannediyorum. Çünkü Türk Metal’e
götürdüler daha sonra, kapsam dışındakileri geri çağırdılar, üye yaptılar,
senelerce sürdü mahkeme. 9 tane farklı taşeron vardı. O 9 tane farklı
taşeronu üye yaptık ve asıl işveren üzerinden yetki istedik ve biliyor
musunuz, ilk mahkeme kararını da biz o süreçte, yani alt işveren
işçilerinin asıl işveren üzerinden örgütlenme sürecinde çıkardık. Belki de
başka örnekler vardır; Murat Özveri bize ters ters bakıyor, bilemiyorum,
ben kendi örneklerimiz üzerinden sunmaya çalışıyorum. Gerçekten,
dinamik güç molozu temizliyor. Eğer dinamik bir güç oluşturabilirseniz,
karşınızdaki moloz temizlenebiliyor.
Bakın, özellikle AKP iktidarı döneminde korku çokça önümüze
çıkmaya başladı, her şeyden korkar oldu bu toplum ve korku, ya
kahraman yaratıyor, ya alçak yaratıyor. 10 yıldır Türkiye'de alçak
yaratılması çok çok fazlalaştı. İşte sendikalara bakın, işte medya
gruplarına bakın, polis teşkilatına, güvenlik güçlerine, askeriyesine bakın;
çoğu alçaklaştı. Ama ufak bir direnç, kahraman görüntüsünü de ortaya
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çıkarıyor. İşte Gezi ruhu; kahramanlar yarattı. İşte bu kahramanları
bizim çokça yaratmamız gerekiyor. Yani alçakların çokça yaratıldığı bir
düzen içerisinde kahramanlar yaratabilirsek, bu süreci lehimize
dönüştürürüz diye düşünüyorum.
Mücadele etmek isterseniz, inanın, hiçbir amaç uzak değildir.
Birleşik Metal-İş Sendikasının geleneksel felsefesinin manifestosu bu.
Biz, mücadele etmek ve amaçlarımızı gerçekleştirmek için her yolun
denenmesi gerektiğine inanıyoruz.
Birinci toplantımızı yaptık, bu ikinci toplantı. Muhtemelen, iş
sağlığı ve güvenliği konusunda ve muhtemelen, esneklik konusunda
önümüzdeki dönemlerde, günlerde toplantılar yapmayı da hedefliyoruz;
ortaya çıkan gelişmelere göre, aciliyetlere göre.
Yalnız, yine bir öneri oldu, ben çok önemsedim onu. Çünkü bir
önceki yaptığımız toplantıda… Elbette onu kitaplaştıracağız,
yayınlaştıracağız; yasaların eksilerini, artılarını tartışan o toplantımızı
yayınlaştıracağız. Bunu da yayınlaştıracağız. Ama bizim için önemli olan,
yaptığımız çalışmaların somut birtakım sonuçlar ortaya çıkartması. İşte
biz diyoruz ki, bir komisyon oluşturulabilir. Hele hele bir hafta sonra
Çalışma Meclisi toplanacaksa bu konuyla ilgili, acilen, onları
yönlendirecek veya kimi ortaya çıkabilecek tehlikeleri gösterecek bir
çalışma grubunu da oluşturabiliriz. Bu toplantının hızlı bir özetini
çıkartıp (hocalarımız bu konuda belki bize yardımcı olabilir) oraya bir
sunum şeklinde dönüştürebiliriz ve ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı
hazırlıklı olduğumuzu sermayeye, ülkedeki siyasi muktedirlere,
burjuvaziye göstermiş oluruz diye düşünüyorum.
Biliyorum ki yeni yollara ihtiyacımız var. Eğer yol tabelalarımız
eksikse, onları da bu toplantılarda belirleme ihtiyacımız var.
Katkılarından dolayı herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki
toplantılarda buluşmak dileğiyle. (Alkışlar)

220

Çalışma ve Toplum Değerlendirme Toplantıları-2

221

Çalışma ve Toplum Değerlendirme Toplantıları-2

222

223

Çalışma ve Toplum Değerlendirme Toplantıları-3

224

Çalışma ve Toplum Değerlendirme Toplantıları-3

Değerlendirme Toplantıları-3
ÇALIŞMA YAŞAMINDA İŞ KAZALARI,
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

29 Mayıs 2014, Sapanca Eğitim ve Sosyal Tesisleri
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Adnan SERDAROĞLU
(Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı)
3.sünü düzenlediğimiz çalışma ve hukuk alanına yön verme gibi
bir misyon geliştiren “Çalışma ve Toplum” Dergimizin değerlendirme
toplantısına hepiniz hoş geldiniz.
Haftalar önce planladığımız toplantımızın önemli konu başlığı
Soma’da yaşanan işçi katliamından sonra daha da önem kazandı.
Yaklaşık 3 hafta önce bu toplantının planlamasını yapmıştık bu
sürede ortaya çıkan Soma’daki işçi katliamı bu toplantının konu başlığını
önemini bir iki kat daha arttırmış durumda.
Değerli katılımcılar!
Bildiğiniz gibi bugün burada toplanıyor olmamızda yaklaşık ilki
hafta önce Manisa Soma’da önlenebilir bir iş kazasında dünyanın en zor
işi olarak sayılan maden işçiliğinde ter döken 301 emekçi kardeşimizi
kaybettik. Onlarcası yaralandı yüzlerce çocuk yetim kaldı. Yerin 7 kat
altında adeta bir zindanda düşük ücretler, güvencesiz taşeron ve ağır
şartlarda kazma sallayan Soma'lı emekçi kardeşlerimiz bizi yasa boğdu.
Hepsini anmak içinde burada bir kez daha onların isimlerini 301 tane
emekçi kardeşimizin isimlerini burada sergilemek durumunda kaldık.
Vicdanı olan herkesin yüreği dağlandı.
Bu kadar acı ölümün yaşandığı bugünlerde yaptığımız bu toplantı
her zamankinden çok daha fazla önemli hale geldi. Daha önce de
bildiğiniz gibi iki konu başlığı ile “Çalışma ve Toplum” Dergimizin
değerlendirme toplantısı düzenlemiştik. “İş Yasası” ve “Güvenceli
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Çalışma” konu başlıklı toplantılar düzenlemiştik. Bugünde taşeron
çalışma konusunda 3. Toplantımızı gerçekleştiriyoruz.
Sermayenin vahşi kar düzeni ve AKP iktidarının, onun önünü
açan yasa uygulamaları son on yılda iş sağlığı ve güvenliği sorununun
sınıflar mücadelesini en sıcak çarpışma mevzilerinden birisi haline
getirdi. AKP iktidarı döneminde 14. binin üzerinde işçi kardeşimiz
önlenebilir iş kazalarında hayatını kaybetti. Tershanelerde, inşaatlarda,
demir çelik ve metal üreten fabrikalarda, madenlerde yaşanan ölümlü iş
cinayetleri ile iş sağlığı ve güvenliği konusuna dair toplumda oluşan
duyarlılık bu önemli sorunu biz sendikalar tarafından örgütlü
mücadelenin daha önemli parçası haline getirdi. Fakat bizim çabamız
Soma’da olduğu gibi hükümet sermaye ortaklığı ile işçilerin doğrudan
karşı karşıya geldiği bu cephe için yeterli sonucu alacak hale getiremedi.
Değerli katılımcılar!
Soma’da 301 insanımızın hayatına mal olan onları aramızdan
söküp alan bu iş cinayetinin özelleştirme, taşeronlaştırma ve
güvencesizleştirmeye dayalı çalışma rejiminin bir sonucu olduğu artık
şüphe götürmez bir şekilde ortaya çıkmıştır. Türkiye’de son yıllarda
taşeron işçi sayısı bu tabi çok farklı şekillerde de lanse ediliyor, 700.000
artmış durumdadır. Resmi rakamlara göre şu anda kamuda ve özel
sektörde 1.600.000 civarında işçi taşeron olarak çalışmaktadır. Bunlar
kayıt içi resmi rakamlardır. Bugüne kadar bizler gördük ki taşeron işçi,
güvencesizliğin getirilmesi anlamına gelmektedir. Ve sayı yükseldikçe bu
meşruiyet kazanma zemini de güçlendirmektedir. En temel yasal
hakların dahi kağıt üzerinde bırakılması kullandırılmaması demektir
taşeron çalıştırma.
Bizlerin yaşamını, can güvenliğini ve en temel hakları sermaye ve
onun aracı kurumları için bir maliyet unsuru, daha fazla kar için ilk
fırsatta vazgeçilen maliyet unsuru haline gelmiştir. “Kar mı? İnsan hayatı
mı?” sorusu karşısında onların kar tercihi yapmasının önü bizzat
hükümet tarafından açılmaktadır ve bundan önceki hükümetler
tarafından da aynı yöntemler izlenmiştir. Ulusal İstihdam Stratejisi
Belgesi ve son günlerde kamuoyu gündemine getirilen taşeron yasa
tasarısı aleni bir biçimde ortaya koyduğu üzere siyasi iktidarın esnek ve
güvencesiz çalışmayı kural haline getirmeye çabalamakta olduğunu
göstermektedir. Başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmak
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üzere, çalışma hayatı üzerinde denetleyici ve düzenleyici devlet
kurumları yasaları değiştirerek hak ihlallerini fazlalaştıracak ve kimi
muvazaalı durumları ortadan kaldıracak bir düzenleme peşindedir. Şu
anda topluma yavaş yavaş yaygınlaştırmak istedikleri de aslında
muvazaalı durumları ortadan kaldırıp taşeron çalışmanın önünü açacak
ve tamamen meşru hale getirecek bir düzenlemedir.
Buna karşın etrafı güvencesizlikle kuşatılan milyonlarca işçi en
doğal koruması olan sendikal haklarına ise doğru düzgün
erişememektedir. Bunda baskı, tehdit, yasak ve barajlarla sendikaların
engellenmesi kadar biz sendikalarında eksikleri bulunmaktadır. Taşeron
uygulamalarının ve özelleştirmenin yıkımı karşısında sesimizi daha gür
çıkarmalı, üyelerimizi tehlikeler karşısında daha bilinçli hale getirerek
hareket kabiliyetini arttırmalı, sendikal yasakları, barajları aşacak daha
mücadeleci çizgiyi güçlendirmelidirler. Bu noktada DİSK’in sermayeden
ve devletten bağımsız sendikal mücadele anlayışı her zamankinden daha
fazla önem kazanmaktadır. Özellikle Soma’da örgütlü ve sarının her
türlü tonunu üzerinde taşıyan bir sendikanın varlığını da bu toplum
gördükten sonra diyoruz.
Değerli konuklar…
İş kazalarına dair resmi veriler bile Türkiye’de işçi kırımı
yaşandığını göstermektedir. Emek meslek odaları ile başından derlenen
rakamlara göre geçtiğimiz 2013 yılında en az 1235 işçi, 2014’ün ilk 5
ayından Soma’daki cinayette kaybettiğimiz 301 işçi kardeşimiz ile
birlikte 849 işçi yaşı, ailesi, geçmişi ve umutları olan ve geleceği elinden
çalınan işçi hayatını kaybetmiştir. İnsanlarımız kimliksiz karıncalar gibi
işçi bedeni ve alın terinden beslenen kapitalizmin çarkında birer
istatistik malzemesi olmuşlardır.
Yine hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde İstanbul’da düzenlenen 7.
Uluslararası İş Sağlığı ve İş Güvenliği Konferansı’nda, onların tabiri ile
söylüyorum “İş Sağlığı ve İş Güvenliği” konferansında konuşan Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, “İş kazaları ve işçi ölümlerinde
olumlu gelişmeler yaşandığını” iddia etmiştir. Hatta bunu bir adım ileri
taşıyarak işçi ölümlerinde hükümet ve sermayenin sorumluluğuna hiç
değinmeyerek işçi sağlığı iş güvenliği alanında mücadele eden sendikaları
suçlamıştır.
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Tam da bu noktada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’na
sormak gerekiyor ve huzurunda da sorulmuştur. Her gün farklı iş
kollarında güvencesiz çalışan işçiler neden ölmektedirler. Öve öve
bitiremedikleri 6331 sayılı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu neden
ölümlerin, yaralanmaların, meslek hastalıklarının önüne geçilmediği
sorulmuştur. Denetimlerin olmadığı işletmelerde, Türkiye genelinde 500
civarında olan iş müfettişleriyle nasıl denetimler hedeflenmektedir?
Bunlar kendilerine sorulmuştur. Kayıtdışı çalışma, taşeron çalışmanın
kural haline geldiği, yaz aylarının gelmesi ile mevsimlik işçilere duyulan
ihtiyaçla, işe bağlı yaralanma ve ölümlerin olmasından neden bu denli
endişe ediyoruz?
Değerli Emek Dostlarım!
İşçi sağlığının en önemli unsurlarından birisi çalışma süreleridir.
Dünya genelinde çalışma sürelerinin azaltılması genellikle işçi sağlığı ile
ilgili nedenlere bağlanmıştır. Ücretli izin konusunda dünyada bu hakkın
en kısıtlı olduğu ülkelerden birisiyiz. AB üye ülkelerde yasal hakların
çalışma süresi en fazla 40 saat düzeyindedir. Türkiye’de bir işçi AB
ülkelerindeki bir işçiden ortalama haftada 12 saat fazla çalışmaktadır.
TÜİK verilerine göre 50 saat ve üzerinde haftalık çalışma süresine sahip
olanlar, işbaşındaki çalışanların %40’ını oluşturmaktadır. Her 4 kişiden
1’i haftalık 60 saatin üzerinde çalışmaktadır. Çalışmak haricinde hiçbir
şey yapma imkanı olmayan 72 saatin üzerinde çalışanların sayısı 1
milyon 611 bini bulmaktadır. Yani işçilerin %7’sinin hayatı sadece ve
sadece çalışmaktan ibarettir. Bu korkunç bir tablodur. Bu tabloyu
görmeden, işçi sağlığından iş güvenliğinden söz etmek mümkün
değildir.
Taşeron sistemi adeta yasaların kör noktası haline getirilmiştir.
Yasal ihlallerin en çok kamuda gözlenmesi ise bu hukuksuzluğun, siyasi
iktidarların ama özellikle son siyasal iktidarın bir tercihi olduğunu ortaya
koymaktadır. İş cinayetlerinin önemli bir kısmının taşeron firmalarda
gerçekleşmektedir. Bu manzara ortadayken taşeron işçiler için zaten var
olan ancak hukuksuz bir biçimde gasp edilen yasal haklar ilk kez
veriliyormuş gibi yapılmaktadır. Bu kandırmaca ile hedeflenen taşeron
uygulamaları yaygınlaştırmak, yasa dışı taşeron ilişkisini yasal çerçeveye
kavuşturmaktır.
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Yaklaşık 2 yıldır yani Haziran 2012’den bu yana “İş Sağlığı ve
Güvenliği” adı altında yeni bir yasamız var bildiğiniz gibi. Yasa’nın
kendisini teknik bir incelemeden geçirmek yerine sınıf ilişkileri açısından
ele almakla başlayalım. Bir yasa, kurumsal bir hizmet anlayışıyla iş
kazaları ve meslek hastalıklarını azaltmak ve sonrasından ortadan
kaldırmayı hedefleyerek çıkartılmış bir yasa olmaktan uzaktır.
Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği sistemi işlemez hale gelmiştir.
Dolayısıyla çökmüş bir yapıdır. 6331 sayılı yeni İş Sağlığı ve Güvenliği
Yasası, yukarıdaki tespit edilmiş temel sorunları ortadan kaldıran, yeni
bir sistem getiren bir düzenleme ortaya çıkartmamaktadır. Ardı arkası
kesilmeyen kazalar, bu çökmüş sistemin sonucudur. Bir yanda İşçi
sağlığı ve iş güvenliği yapılanması piyasaya açılmış, diğer yandan
örgütlenmeleri antidemokratik olarak engellenen sendikaların eli kolu
bağlanmıştır. Meslek oda ve birlikleri piyasanın aktörleri haline
getirilmiştir.
6331 sayılı Yasa incelendiğinde, şekli bir bütünlüğün sağlanmaya
çalışıldığı gözükmektedir. Hizmet alımı da bu yasanın temel ruhunu
oluşturmaktadır. Sendikal örgütlenmenin alanının genişletilmesi ve toplu
sözleşme sisteminin yeniden yapılandırılması gerekmektedir. Tüm bu
tehlikelere karşı, sendikalar ise bu alanı temel örgütlenme ve mücadele
alanlarından biri olarak ele almak ve daha fazla yer almak
durumundadırlar.
Taşeron ve güvencesiz üretim sisteminin tamamen yasaklanması
veya ciddi denetim ve sınırlandırma getirilmesi için yine sistemli ve etkin
bir mücadele çabasının ortaya konulması gerekmektedir. Sağlık,
güvenlik ve çevre ile ilgili özel demokratik bir kurumsal yapının
oluşturulması gerekmektedir. Böylesi bir yapının sendikalar, meslek
odaları ve birlikleri ve üniversiteler ile oluşturulması için ısrarcı bir
çabanın gösterilmesi gerekmektedir. Bunları yapmadan ne konuşursak
konuşalım, geldiğimiz, geleceğimiz yer yine aylardır ya kader, fıtrat deyip
geçeceğimiz veya güzel öldüler diye avunacağız.
Değerli Katılımcılar!
İşçi sağlığı iş güvenliğini mevzuatlara hapsedilecek teknik
meseleler olmanın ötesinde sınıf mücadelesinin önemli bir alanı olarak
her zaman var olmuştur. Ancak günümüzde daha da büyük bir önem
kazanmaktadır. Geçtiğimiz Haziran Direnişinde ve sonrasında alanlara
çıkan emekçilerde bu taleplerini daha gür bir sesle dile getirmeye
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başlamışlardır. Bunun nedeni önlenebilir kazalarda hayatımızı
kaybediyor oluşumuzdur. Örneklere baktığımız zaman farklı
işkollarında ama hep aynı nedenlerle öldüğümüzü görüyoruz. Yüksekten
düşme, ezilme, gözük altında kalma, zehirlenme, boğulma, elektrik
çarpması, nesne düşmesi veya çarpması, uzun kesilme, uzun kopma gibi
temel kaza nedenleri karşımıza çıkmaktadır. Değişik işkollarında çeşitli
sayılarda işçi hayatını kaybetmiştir. Ancak bunun ötesinde bu işçilerin
bazısı 18 yaşın altındadır. 14 yaş altı ve 17 yaş arası hayatını kaybeden
çocuk işçilerin sayısı sürekli artmaktadır. Yine bir başka dikkat çekici
veride emeklilik çağında olan en az 77 işçinin hayatını kaybetmiş
olmasıydı.
Yine bir başka sorunlu konu meslek hastalıklarının tanı ve
teşhisinde yaşanmaktadır. Türkiye’de mevcut işçi sağlığı iş güvenliği
düzenlemeleri yalnızca sigortasız çalışanları değil, sigortalı çalışanları da
dışlamaktadır. Güvenlik ağının olmadığı, kendi adına çalışanların, en
hizmetlerinde çalışanların yok sayıldığı, kapsam dışı kaldığı bir sosyal
güvenlik sistemi vardır. İş denetiminde niceliksel yetersizliklerin olması
bugün Türkiye genelinde 333’ü sosyal 264’ü teknik olmak üzere toplam
597 İş müfettişinin oluşu, örneğin kaba bir hesapla bir iş müfettişinin 1
ayda 10 işyerini denetleyebileceği varsayımıyla SGK’ya kayıtlı 1.438.623
işyeri bulunduğunu dikkate alırsak, mevcut iş müfettişleri sayısı ile
herhangi bir işyerinin ancak 86 senede bir denetim göreceği ortaya
çıkmaktadır. Yani 86 senede 1 işyerini denetleyebilmektedir. Yine
meslek hastalıkları ile ilgili istatistiklerin yetersizliği tanı ve tespitin
zorluğu mevzuatın yetersizlikleri bugün SGK’nın açıkladıkları meslek
hastalıkları verilerinin gerçeğin çok çok altında olduğunu
düşündürmektedir.
Tablo son derece nettir. Ülkemizde biz emekçilerin hayatı
pahasına süren bir çalışma düzeninin hüküm sürdüğünü görmekteyiz.
Fakat bizler çalışırken ölmek, sağlığımızı kaybetmeyen istemeyen
milyonlarca emekçiyiz. Ve bu vahşi çalışma düzenini değiştirecek güce,
tarihsel birikime, iradeye de sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Bugün bu
toplantıda ortaya çıkan tespitler ve öğretilerin örgütlü mücadelemizi
güçlendirecek katkılar sunacağını düşünüyoruz. Katılımcı tüm
dostlarımıza, dost kurum temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Bugünkü
çalışmalarımızın yol gösterici olmasını diliyorum.
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Dr. Av. Murat ÖZVERİ
Değerli çalışma ve toplum emekçileri, dostları demeyeceğim. Bu
salondaki bir çok insan bizim dergimize yazar olarak, hakem olarak, çok
ciddi katkılar sunan sayın hocalarımızdan oluşuyorlar. O nedenle onları
derginin emekçileri olarak selamlamak istiyorum. Ben konuşmama
Hasan Hoca’ya kötü haberi vererek başlamak istiyorum. Biz işçi sağlığı
iş güvenliğine ilişkin bir kitap hazırlama projesini yanlış hatırlamıyorsam
ocak ayında başladık. Ocak ayında ki planımızda Nisanın sonları ya da
mayıs ortalarına kadar da kitap sizin elinizde olacaktı. Kötü haber Hasan
Hocam en az 1, 2 ay daha kitap diye bir şey olmayacak. 2. İyi haber
kitabı ben yazmayacağım. Çünkü özellikle Soma’dan sonra bu alanda o
kadar ciddi veriler üretildi , o kadar derinlemesine incelemeler gün
yüzüne çıkartıldı ki bir sürü akademisyen, sendika uzmanı olarak çalışan
arkadaşım tarafından , onların bir çoğunu ben toparladım ve dolayısıyla
artık kitap benim olmaktan çıktı. Soma’nın sayesinde eğer
yetiştirebilirsek bu bir kolektif, bir çok insanın katkısıyla hazırlanmış
kitaba dönüşecek.
Ben burada işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin size bir takım
sayısal veriler ya da mevzuata yönelik detaylara girmeyeceğim. Sadece
yine neden biz işçi sağlığı ve iş güvenliği diye bir çalışmanın içine
girmiştik, hedefimiz ne idi ne oldu bugün geldiğimiz noktada ne oldu
başlıklarına yanıt vermeye çalışacağım.
Birincisi.si kitabımız 6331 sayılı işçi sağlığı iş güvenliği (altını
çizerek söylüyorum) ve iş cinayetleri olarak planlanmıştı. Soma yoktu
yaşanmamıştı. Birinci bölümde klasik olarak bir tarihsel gelişme vardı.
Dilaverpaşa Nizamnamesi’nden başlayıp ama hep alışılageldiği gibi
nizamname şöyle dedi şu hükümleri getirdi demeden. Türkiye’de İSİG
yönelik yaklaşımlar neydi nasıl şekilleniyordu buna yönelik somut
olaylardan hareket etmeyi planlamıştık.
İkinci bölümde istatistikler veriler özellikle SGK yı esas alarak
orda görünür kılmaya çalıştığımız temel şey çok ilginç. Bu verilere göre
Türkiye işçi sınıfı adeta bir biyonik insan gibi duruyor ve bazı
kimyasallar bizim işçilerimize hiçbir olumsuz etkide bulunmuyor. Bu
bizzat SSK istatistikleriyle görülüyor. Meslek hastalıklarına yönelik
kullanılan kimyasallara bağlı ortaya çıkan meslek hastalıkları sayısına
baktığınızda, bazı kimyasallarda yıllardır bu sayılar hiç değişmiyor.
Örneğin bazı kimyasallara ilişkin 2007 ile 2012 arasına baktığımızda hep
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meslek hastalığı sayısının 000 olduğunu görüyoruz. Böyle bir
sınıflandırma yaptık. Kitapta da göreceksiniz bizim işçilerimize hiç
dokunmayan asla olumsuz etkide bulunmayan ve 0 meslek hastalığı olan
kimyasallar var. Diğer risk analizlerini ayrı bir gruplandırma ile görünür
kılmaya çalıştık. Ve oldukça geniş bir grup çıktı. Meslek hastalığı
olanlarda 1, 2, 3 gibi sayılarla snırlı.. Bu sayıları SSK istatistiklerinden
hareket ederek söyledik. Aslında bunu bir slayt olarak sunacaktık ama
Aziz’in azizliğine uğradık. Onun tarifi üzerine yeni bilgisayarımıza attık
dosya geldi ama içi boş. Dolayısıyla hazır bir tabloydu ama inşallah Aziz
o teknik sorunu da çözüp tablomuzu görünür kılmayı sağlayacak.
Üçüncü. aşamada 80 yıllık rutini tartışmaya açmayı hedefledik.
Neydi bu 80 yıllık rutin derken kastettiğimiz olay? Somadan sonra da
bunu çok sık kullandık. Türkiye’de iş kazaları ve meslek hastalıklarına
ilişkin mevzuata dayalı yaklaşımın adeta gelenekselleştirdiği, yazılı
olmasa bile adeta kurumsallaştığı ve refleks olarak sürekli vurguladığı
birtakım gelenekler var. Birincisi şu hemen olay yargıya havale ediliyor
bir yargısal süreç başlatılıyor. Bu yargısal süreç de ceza ve tazminat
hukukuna ilişkin iki ana kanaldan gidiyor. Ceza hukukuna ilişkin
bölümde sırf savcının bir soruşturma yapmış olsun işte ölenlerinde biraz
ailesini teskin etsin demesi için yıllardır değişmeyecek bir şekilde günah
keçileri yargılanıyor. Bunlar ara kademe yöneticiler. Şimdi artık işçi
sağlığı iş güvenliği uzmanları diyebiliriz. Daha önce mühendislerdi. ,
Mühendislerin soruşturma aşamasında sanık olarak savcıya verildiği ve
genellikle taksirle adam öldürmeye sebep olmaktan ya da taksirle
yaramaya sebep olmaktan yargılandıkları bir ceza yargılama süreci
vardır. Değişik yerlerde de belirttim, çok iddialı olacak ama ben
işverenin sanık olarak yargılandığı bir davayı ne yaptığım araştırmalarda
ne de 25 yıllık deneyimimde bir tek ceza davası görmedim. Tüzel kişi
işverenin sanık olarak birden fazla ölümlü iş kazaları dâhil yargılandığı
bir pratiğe denk gelmedik. Oysa kanun çok açık kim sorumlu sorusuna
yanıt olarak işveren diyor. Burada ceza hukukçuları arasında tüzel
kişinin cezai sorumluluğu gibi bir dizi teknik hukuki tartışmalar var. Bu
tartışmaların içerisinde boğmadan olanaklı ya da olanaksızsa da burada
sorumluluğun net olarak ortaya çıkarmasına yönelik çabayı belirlemeye
çalıştık.
Soma ne yazık ki bu sürece canlı bir örnek oldu. Bir diğer
bölümde iş kazası dosyalarını, özelliklede hukuki süreçteki iş kazaları
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dosyalarının ele alınış biçimlerini görünür kılmayı hedefledik.
“Deneyimli bir işçi, aklı başında bir işçi burada risk oluşabileceğini böyle
davranması halinde kaza geçirebileceğini bilebilecek durumdadır. Bu
nedenle ölen işçi %30 kusurludur. Toprak altında kalan arkadaşını gidip
çıkarması işçinin işi değildir. Bu iş uzmanların işidir. Kendi işi olmadığı
halde toprağın altındaki arkadaşını çıkarıp gelirken yeniden bir toprak
kaymasının altında kalıp ölmüştür %40 kusurludur”. gibi örnekleri
verebileceğim, genellikle kusuru ölen işçiye yıkan ama mutlaka bir kusur
yıkan tazminat hukukundaki bir yargılama ya da yerleşmiştir. Bu olguyu
da görünür kıldık. Bu işin yine bir başka boyutu var tazminat hukuku
açısında bir takım tablolarımız var işte ortalama yaşam tablosu gibi 1/kn
formülü gibi. İşçinin elde edebileceği elde edebilmesi gereken gelirler vs
buradaki tazminat hukukunda detaya girmeden çok basit bir varsayımla
hareket ederek bir başka şeyi görünür kılmaya çalıştık. Örneğin bizim
mehaz kanunumuz İsviçre, İsviçre’deki iş kazası geçiren bir işçinin
gelirlerinin aynı olduğunu kabul ettiğimizde İşviçre’deki tazminat
hukukuna göre güncellenen ölçütler ve bizimkini kıyas etmeye
çalıştığımızda var olan tazminat hukukunun da aslında haksız fiili
sorumluluğuna uygun bir şekilde işlemediğini, iş kazası sonucu
ölümlerde özelliklede küçük ölçekli işyerlerinin özel bir korunmaya tabi
tutulduğunu, bu tazminatların ödemeleri halinde işletmelerinin
batabileceği yok olabileceğiin düşünüldüğünü gördük. . Kitabın bir
başka bölümü ya da değerlendirme bölümü ki bence asıl burada da
tartışmamız gereken ana eksenlerden bir tanesi şu; 80 yılında biraz daha
gerisine gitmek gerekiyor. Türkiye’de sanayi dediğimiz olgunun
başlaması ile birlikte siyasal iktidarlar ya da yöneticiler tarafından çok
kurnazca bir refleks verilmiş durumda. Konu ikiye ayrılmış. Kabaca
karikatürize ediyorum. Bir tarafta koruyucu mevzuat denilen, biz
bireysel iş hukuku diyelim, öbür tarafta da kolektif ya da toplu iş
hukuku yönelik iki ana bölüm ayrılmış. Devlet öncelikle koruyucu
mevzuata çağına göre yeterliği ya da yetersizliği tartışılabilir ama hemen
refleks vermiş, örneğin ta 1908 lere kadar gidiyorsunuz 1867
Dilaverpaşa Nizamnamesi, Maadin Nizamnamesi madenlerden
başlıyoruz. Koruyucu mevzuata yönelik gelişmeyi koyarken hemen
yanında aynı koruyucu mevzuatın içerisinde örgütlenme hakkını
sınırlandırmada baskı altına almada mümkünse yok etmekte de kararlı
bir tutum sergilemiş. Bu yaklaşım bizim mevzuatımızı önemli ölçüde
şekillendirmiş. Yani bireysel koruyucu mevzuata yönelik özellikle
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kavramların oluşturulması, neyin nasıl yapılması gerektiğine yönelik
mevzuatımızda olumlu adımlar, hemen bu olumlu adımları tamamlayan
işçinin kendi kendine yardım ilkesi çerçevesinde sürece müdahil
olmasını engelleyecek şekilde toplu iş hukukunu yasaklama anlayışı,
sınırlandırma anlayışı ön plana çıkmış. Bu yaklaşım olanaklıysa da bugün
örneğini yaşadığımız şekilde, sistem içi, sisteme itirazı olmayan hatta
işçilerin sistemin başına dert olmasını engellemek için onları kontrol
edebilecek formatta örgütlenmiş-Fuat Man’dan aldığım deyimi hep
kullanıyorum- “ makbul sendikalar “ oluşturmaya çalışılmış. Bu makbul
sendikalara ilişkin de vukuatsız kabadayılık yapmasına olanak tanıyan bir
yasal çerçeve –vukuatsız kabadayılığı da ne demek istediğimi izin
verirseniz açacağım, ve bununla yetinilmesi istenen bir toplu iş hukuku
boyutu çıkmış. İşte bu rutini görünür kılarak, işte yasa şöyle dedi
işverene şunu getirdi şu şu risk analizlerinin yapılmasını, işyerinde işçi
sağlığı iş güvenliğine ilişkin şöyle bir organizasyon kurulmasını
emrediyorlarla
yetinmeyen,
bu
emrediyorların
hayata
geçirilmemesindeki nedenleri sorgulamaya çalışan bir çalışma yapmaktı
ana hedefimiz. Bunu ne kadar başaracağız tabi çıktığı zaman göreceğiz.
Ama üzerinde bence durmamız gereken, odaklanmamız gereken
noktalardan bir tanesi 80 yıllık rutinin 6331 sayılı yasada da tekrarlanmış
olması. 6331 sayılı yasaya, özellikle işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin
kullandığı terminolojiyi bir tarafa bırakalım, ama yapmış olduğu tanımlar
açısından bakarsanız çokta Avrupa hukukuna ya da çağdaş hukuklara
ters düşmeyecek düzenlemeler içermiş olduğunu görüyorsunuz. 176
Sayılı ILO sözleşmesi örnek veriliyor. 6331 sayılı yasada 176 sayılı ILO
sözleşmesinde olup da yasada olmayan ne var sorusunu sorduğumuzda
ya da 161 sayılı ILO sözleşmesinde olup da -ki bu onayladığımız bir
sözleşme-,6331 sayılı yasada olmayan nedir sorusunu sorduğumuzda
aslında iddialarımızın tezlerimizin bir kez daha doğrulanmış olduğunu
görüyoruz. Yasa işçi sağlığı iş güvenliğine ilişkin temel kavramlar risk
analizleri ve kurulması gereken organizasyonlar konusunda gayet
cüretkar, gayet cömert gayet iyi hükümler getiriyor. Ama her bir
hukukçunun sorması gereken soruyu sorduğumuzda, bu
organizasyonları yapmazsa, bu hükümlülüklere uymazsa, bu yasa kağıt
üzerinde kalırsa yasa kendi içerisinde nasıl bir denetim mekanizması
öngörüyor bunları hayata geçirecek olan güvence sistemi nedir
dediğinizde işte 80 yıllık ya da 100 yıllık rutin burada da karşımıza
çıkıyor. Özellikle işverenin yönetim hakkını ya da daha net söyleyelim
236

Çalışma ve Toplum Değerlendirme Toplantıları-3

işverenin
otoritesini
denetlemekle
bizzat
yasa
tarafından
görevlendirilmiş olan iş denetimi yapacak uzmanların ya da
organizasyonların, işçi sağlığı iş güvenliği kurumunu kastediyorum,
hiçbir güvencesi yok. Bu güvencesizlik denetim organlarının
oluşturulma aşamasından tutun çalışma esaslarına kadar yasada kendini
gösteriyor. Altını çizelim ILO sözleşmesine çok vurgu yapan arkadaşlar
için 161 sayılı ILO sözleşmesi, Onat Hocamda uyarmıştı bizi Türkiye
tarafından onaylanmış bir sözleşme, bu sözleşmenin 10. Maddesi işçi
temsilcilerine yani işçi sağlığı iş güvenliği organizasyonunda görev almış
işçi temsilcilerine tam bir bağımsız biçimde çalışacak güvence getirmeyi
hükümete yükümlülük olarak koyuyor. 10. Madde çok açık Türkiye’de
onaylamış bunu, ama halen 6331 sayılı yasada böyle bir güvence yok. En
basitinden şunu beklersiniz işçi sağlığı iş güvenliği kuruluna seçilecek
temsilcilerin gizli oy açık sayım esasına göre belirlenmesi. İşveren
otoritesinin en azından burada sınırlandırılmasına yönelik bir
düzenlemeyi umarsınız buda ayrı. Ama 161 sayılı sözleşme onaylanmış.
Dolayısıyla, bir daha altını çiziyorum. İçsel denetimde görev alan,
meslek deontolojisi dışında hiçbir otoriteye tabi olmaksızın işlerini
yapmakla yükümlü kılınan işyeri hekimlerinin, işçi sağlığı iş güvenliği
uzmanlarının, işçi sağlığı iş güvenliği organizasyonunda görev alan
sendika ya da işçi temsilcilerinin bu organizasyonda yasanın söylediği
anlamda ve nitelikte ağırlıkta bir içsel denetim yapmaları halinde yasanın
getirdiği tek kurum var. İşveren bu görevlilerin önerilerine uymazsa
uzmanlara bu durumu bakanlığa yani dışsal denetim mercilerine
bildirme yükümlülüğü getiriyor. Benim ücretimi veren, hayatımı idame
ettiren işverene ben diyeceğim ki ey işveren şurda şu şu önlemleri al, o
diyecek ki maliyet, maliyet değil insan yaşamının kutsallığını önceleyen
bir yaklaşımla işçi sağlığı iş güvenliğini hayata geçirmek -Türk yüksek
mahkemeleri içtihatlarında da somutlanan bir deyimdir- sen bunu
uygula, diyeceksin. İşverende olur diyecek, sana ve sen bir daha o
piyasada iş bulacaksın çalışacaksın. Ya da işveren bu hizmeti piyasadan
satın alacak. Piyasada bir sürü ortaya çıkmış işverene bu hizmeti vermek
için yarışan kurumlar olacak ve bu kurumlar işveren otoritesini
sınırlayacak. Bu bir kere referans verdikleri piyasanın mantığına aykırı
bir düzenleme. Bu bir güvence değil tam tersine o işçi sağlığı iş güvenliği
uzmanının ekmek parası nedeniyle işini sürdürme kaygısı nedeniyle
yükümlü kılındığı şikayet etme görevini yerine getirmemesi halinde onu
daha da ağırlaştırılmış bir şekilde sorumlu tutacak bir mekanizma. Dışsal
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denetim açısından bakıyorsunuz Soma‘da hiçbir bu denetimin hiç
olmadığını çok somut olarak görüyorsunuz. Bırakın dışsal denetimi
yasa gereği TKİ ‘nin ataması gereken teknik nezaretçiyi atamamış.
Teknik nezaretçinin hangi sürelerde nasıl bir denetim yapacağı
yönetmelikte mevzuatta belirlenmiş. Daha da güvenceli hale getirmek
için teknik nezaretçi defterinin noter onaylı nasıl tutulacağına özgü
yönetmelik var. Yönetmeliğin konusu teknik nezaretçi defterinin nasıl
tutulması gerektiğini düzenlemek, nelerin o defterde yer alması
gerektiğini düzenlemek, tüm mevzuat hazır. Teknik nezaretçi öldü
diyorlar, işverenin mühendisiymiş teknik nezaretçi olarak
görevlendirilmiş. TKİ tarafından atanmış bir teknik nezaretçi yok.
Başkan konuşmasında söyledi dışsal denetimi yapacak ne bir altyapı ne
insan anlamında bakanlığın böyle bir organizasyonda yok. Bu
organizasyonda görev alan müfettişlerin memur olmalarına rağmen
yeterince güvenceleri var mı yok. Bir sürü müfettiş arkadaşımla
konuşuyorum, tartışıyoruz, dinliyorum, örneğin şöyle bir veri geldi bana
300’e yakın deneyimli iş müfettişi OSGB’lerin açılmasıyla birlikte emekli
olma haklarını kullanıp piyasaya açılmışlar. Bakanlıkta, sahada denetim
yapacak deneyimli iş müfettişi dahi kalmamış. Her iş müfettişinin yanına
dört tane üç tane yeni iş müfettişi verip bir anlamda hızla sahada iş
müfettişi yetiştirme telaşı içine girmişler ki bu mümkün değil. Artı bu iş
müfettişlerinin formasyonları, nerelerden alındıkları, nasıl yapıldılar
onlarda bir diğer soru işareti. Uzatmayım ama dışsal denetimi yapacak
organizasyonu da devlet yapamıyor. Peki tüm bunları yaptı, bunlar oldu,
kusursuz bir işçi sağlığı, iş güvenliği hizmeti verilebilecek mi, bunu
dersek eğer, kapitalizmin mantığını hiç anlamamışız demektir.
Kapitalizmin kendisi, içinde bulunduğumuz koşulların kendisinin
farkına varmamışız demektir. Çünkü bunu sağlayan, tüm bu
anlattıklarımı zorunlu kılan 24 Ocak 1980 de yapılmış bir ekonomik,
siyasal tercih var. Bu tercih ucuz işçilik üzerinden dünya piyasalarında
rekabet üstünlüğü sağlayacak bir üretim modelini tercih etmiş. Bugünkü
işçi sağlığı iş güvenliği organizasyonlarında, mevzuatta, bugünkü
sendikalarda altını çiziyorum, bugünkü sendikalarda bu modele uygun
olarak dizayn edilmiş sendikalar. Dolayısıyla bu anlattıklarımızın hepsi
aslında birer sonuç. Ucuz işçilik üzerinden rekabet üstünlüğü sağlamaya
dönük bir tercih ilk adımları hemen getirmiş. Bakın 24 Ocak’tan sonra
devletin yaptığı iş, ilk organizasyonlardan birisi kamu toplu iş
sözleşmeler koordinasyon kurulu oluşturmaktı ve bu kurul ilke kararları
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aldı. Kazım Oskay başkanlığında ilke kararları aldı ve aldığı ilke
kararlarına baktığınız zaman hedefi toplu iş sözleşmelerindeki işveren
otoritesini sınırlandıran, sendikanın katılımını sağlayan idari maddelerin
tamamının toplu iş sözleşmesinden çıkartılmasını hedefledi. Bu hedefe
ulaşamadığı içinde 12 Eylül darbesi oldu. 12 Eylül 1980 var olan toplu iş
sözleşmelerinin tamamı, özeli kamusu tamamı yüksek hakem kurulu
tarafından tek tek gözden geçirildi ve yüksek hakem kuruluna denildi ki
kamu düzeni, genel sağlık, genel asayişe aykırı toplu iş sözleşme
hükümlerini ayıkla dedi. Metin hoca (Prof. Dt. Metin Kutal) tamda o
koşullarda yazmış oldu bir makalede, yani tamda 12 Eylül koşullarında
yazmış olduğu için çok önemli olan makalede bu kamu düzeni veya
genel asayiş genel sağlık gibi genel kavramları bizde Yargıtay’ın nasıl
kullandığına ilişkin somut birde örnek vererek altını çizdi. Toplu
sözleşmede işverenin yönetim hakkını sınırlandıran ne kadar idari
madde varsa bunların tamamının ki işçilerin önemli kazanımlarıydı
bunlar. Ortadan kalkması sonucu getireceğini maliye ve iktisat
dergisinde bir bilim adamı sorumluluğuyla burada yine altını çizerek
söylüyorum ilan etti ve ilan ettiği de gerçekleşti. Şimdi eski, hemen
80’den sonraki kamu toplu iş sözleşmelerine bakın. Öyle bölümler
göreceksiniz ki, kurullar diye bölüm başlığı var altı boş, çıkartılmış. İşte
işçi sağlığı iş güvenliği kuruluşu üzerinde düzenleme yapılmış cümlenin
yüklemi yok. Orası burası çıkartılmış tümüyle işlevsiz hale getirilmiş.
Toplu sözleşme özerkliğine müdahale edilerek bir sınırlandırma bu,
yetmedi 2821-22 ile birlikte sendika oligarşisini doğuracak, makbul
sendikaların yaşamasına izin verecek bir sendikal, toplu haklar sistemi
yasayla yine rutine uygun şekilde formatlandı ve bu formatla bugüne
kadar geldi. Üstelik bunlar hiç saklı gizli de söylenmedi. Kişiler milli
güvenlik kurulun tutanaklarında var resmen pazarlık yapılıyor. Sadık
Şide Türk-İş yöneticisi, sendikacılara, var olan sendikacılara üç
dönemden fazla seçilme yasağı getirirseniz, arkadan kimin geleceğini
kestiremezsiniz, biz bugün işçileri kontrol edebiliyoruz, yarın gelenler
sizin başınıza bela olabilir diye ilk ve tek itirazını yapıp milli güvenlik
kuruluna var olan sistemin devam edebilmesi için cesaretini
göstermiştir. Dönemin çalışma bakanı yine tutanaklarda, isyan etmiştir
Kenan Paşa’ya. “Sayın devlet başkanım işçi çalıştıran her bakanlık, bakın ama her bakanlık- benden grev yasağı kapsamına alınmasını
istiyor bu kadarda olmaz” demiştir. Her bakanlık grev yasağı kapsamına,
dolayısıyla son cümlemi söyleyerek herhalde zamana da uydum.
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Toparlamak gerekirse 1980 oluşturulan modele uygun bir sendikal yapı.
Bu modele uygun bir mevzuat yine ve arkasında da gerçekten uzun
yılların deneyimiyle oluşturulmuş bir rutin uygulamanın sonuçlarını
somada çok acı şekliyle gördük. Somayla sınırlı kalmadı, aslında her gün
Somanın bir boyutunun üretilmiş olduğunu gördük. Bakın son 3 gün
içerisinde inşaatlarda ölen işçi sayısı yanlış söylersem düzeltin beni 3’e
ulaştı. Bu demektir ki günde ortalama üç işçi iş cinayetlerine kurban
gidiyor. Meslek hastalıklarını hiç konuşmuyoruz. Bel fıtığı boyun fıtığı
gibi gibi vücudun iskelet yapısına etki eden şeyler bizim için lüks. Bazı
işyeri hekimleri kulağımla duyduğum için söylüyorum kalemi düşür
alırken de bel fıtığı olabilirsin. Karın kasların zayıflat otururken de bel
fıtığı olabilirsin. Ya olabilirsin de adam 40 kiloluk yükleri taşıdığı üretim
sürecinde somut. Bu somut olgu. Bu somutla olguyla bağlantıyı
kuramamak için nasıl bir mantık, nasıl bir rutine sahip olmak gerekir
bunu da araştırmak gerekir. Dolayısıyla biz eğer bir sorumlu ilan etmek
gerekirse bu sorumlular Türkiye’de sanayileşme denilen olgu
başladığından beri bu olayların olmasında devlet gibi bir organizasyonun
azmettirici olarak yer aldığını, bu azmettiricilerin yönlendirdiği
cinayetlerin sırf kar hırsı ile işlenmesine neden olan işverenlerin
tetikçilik yaptığını, esneklik, istihdama engel olmayacak kadar esneklik,
gerektiği kadar koruma gibi, güvenceli esneklik gibi cilalı bir takım
sözlerle güvencesizliği kurumsallaştırması deyimlerine ideolojik anlamda
bilgi birikimi sağlayan değerli hocalarımız, değerli hukukçularımız,
değerli bazı sendikacı hukukçularımızı saymamız gerekmektedir.
Değişim değişime uyum sağlamak çağdaşlığın gereğidir diye
özetlenebilecek şekilde bu işin teorisini üretenler, bugün işlenmiş olan iş
cinayetlerinin savunmasını üstlenmiş insanlar olarak yerlerini almışlardır
diye düşünüyorum. Makbul sendikalar ne derseniz deyin ya da sendika
oligarşisi deyin ne derseniz deyin, tabi ki İSİG önlemlerini almakta
işveren yükümlü, tabi ki İSİG önlemlerinin gereklerini almamanın baş
sorumlusu işveren ama işyeri sendika temsilcileri bize şunları şunları
söyledi aaa ben duymadım ilk kez görüyorum diyen bir sendikacı tipi bu
tüyleri diken diken eden etmesi gereken bir nokta. Ve bu nokta kendi
adıma söyleyeyim 1991’den beri yazarak söylüyorum, makbul
sendikaların sendika oligarşinin kendisin artık Türkiye’de işçi hareketi
asıcından başlı başına bir sorun haline geldiği, işkolu sendikacılığı
ekseninde yapılan örgütlenmenin bunun bir sebebi olduğunu. İşkolu
sendikacılığı sadece işkolu sendikacılığı üzerinden kurgulanacak bir
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örgütsel yapı tam da 24 Ocak’ta öngörülen işçi hareketini kontrol
edecek etmesi beklenen bir sendikal örgütlenme biçimi olduğunu altını
çizmeden, bunları teşhir etmeden bu sorunların çözülmesinin de ben
olanaklı olmadığını düşünmüyorum. Eğer Türkiye’de sendikalar siyaset
yapabilselerdi. Demokratik baskı grubu misyonlarının gereklerini yerine
getirmiş olabilselerdi, ölenleri ya da teknik anlamda İSİG ilişkin şu
önlemler alınsın mı alınmasın mı meselesini değil, bu ülkede siyasi
iktidarın oluşturduğu ekonomik sosyal politikaların belirlenmesinde işçi
hareketinin de sözünün olduğunu, işçi hareketinin de taleplerinin
olduğunu siyasi iktidara hissettirebilecek bir güç olurlardı. Zaten 12
Eylül’ü ya da 12 Eylül sonrası sendikal hareketin ilk adımı attığı ve ciddi
anlamada da mahkum ettiği olay sendika siyaset ilişkisi ve bu bağın
sendikaları besleyecek sendikaları diri tutacak sendikaları siyasi iktidarın
ekonomik sosyal politikaların belirlemesinde dikkate alınır bir etken
faktör olarak algılanmasını, hissedilmesini sağlayacak olan bağı
koparttılar. Biz biliyoruz Seyfi Demirsoy’u halen anıyoruz. Ankara’da
hükümet var, Ankara’da Türk-İş var diyebilen güç, demokratik baskı
grubu olma misyonudur. Siyasal iktidarın politikalarına müdahale etme
istencini, gücünü ve arzusunu bir sendikanın kendisinde görebilmesidir.
Bu bağlantı kesildi. Bu bağlantı ideolojik sendikacılık diye mahkum
edildi. Ve buda değişmeyen bir terminoloji haline dönüştü. Bugün bir
sendika eğer hükümetin öngördüğü çizgi dışına çıkmışsa anında
ideolojik sendikacılıktır. Somut söyleyeyim düne kadar HAK-İŞ in
yürüttüğü sendikacılığı birileri ideolojik sendikacılık olarak tanımlarken,
Bülent Arınç 2012 referandumundan önce Hak–İş’in Bursa’da yapmış
olduğu bir toplantıda diğer konfederasyonları eşleştirmek için HAK-İşi
kutladı. Onlar ideolojik sendikacılık yapıyor siz ideolojik sendikacılık
tuzağına düşmüyorsunuz sendikacılık yapıyorsunuz diyerek. Bu işin
doğasına aykırı bir olay bir sendikanın ideolojik olmaması. İdeolojik
sendikacılık yapılmaması eğer olumlanıyor ise o sendikanın orada ciddi
ciddi düşünmesi gerek, hepimizin de düşünmesi gerek diye
düşünüyorum. Sabrınız için teşekkür ediyorum top sizde.
Bir katılımcı- vukuatsız kabadayılık nedir?
Dr. Av. Murat ÖZVERİ
Onu açıklayım; gerçekten de 12 Eylül sonrası sendikacı
tipolojisidir. Bunu ben rahmetli Savaş Ay’ın bir spor yorumunda
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okumuştum. Bir futbolcuyu tartışıyorlar mahallede, kahveden birisi
diyor ki “ya bırak onu o vukuatsız kabadayıdır.” Savaş Ay’da soruyor
“nedir vukuatsız kabadayı?” Bizim diyor mahalleli, bir Ahmet abi vardı.
Kahveye gelirdi vurdum, kırdım, astım, kestim derdi. Bizde hiç sesimizi
çıkarmadan dinlerdik ama Aslı astarı yoktu ama yüzüne vurmazdık. Bir
süre sonra mahalleli adını taktı vukuatsız kabadayı diye.” Şimdi bakın
1989 bahar eylemlerinden sonra madenci direnişini bir tarafa
bırakırsanız, Kıdem tazminatıma dokunursanız genel grev yaparım,
bilmem ne yaparsan bilmem ne ederim, işçi sınıfının anlı tarihi, şanlı
tarihiymiş, 15-16 haziran direnişiymiş diye kükreyen, hadi alda vur
dediğin zamanda büzülüp kalan bir sendikal yapı çıktı. O nedenle
vukuatsız kabadayı örneğini Savaş Ay’dan aldım sendikacılara giydirdim
uysa da uymasa da. Makbul sendikalar tanımını da DİSK somutunu
içerir Fuat Man’ın doktora tezidir. Fuat Man’ın doktora tezi ile hep
çatmayım, Aziz’in tezin bir araya getirirseniz makbul sendikalarla neyin
kastedildiğini bu vesayetten gidilirken tekrar nasıl bir vesayet altına
alındığını görmekte sanıyorum olanaklı olur diye düşünüyorum.
Buradaki sendikacılarda diyecekler ki biz vukuatsız kabadayımız, bu
hayatın akışına aykırı bir şey. Bir vukuat işleyenlerde olacak ama asla
büyüyemeyeceksiniz başkanım. Vukuat işlediniz toplu sözleşme yetki
sistemini bir tarafa bırakıp MESS ‘le oturup sözleşme imzaladınız. İşten
atılan işçilerinize yönelik işe iade davalarını bir tarafa bıraktınız işe iade
davasından alınabilecek maksimum tazminatın 10 mislini işyerini işgal
ederek aldınız. Bunların hepsi vukuat, önemli vukuat. Ama bu
kadarsınız. Bunun ötresine bu sistem sizin karşınıza diğer vukuatsız
kabadayıları çıkartarak, tüm kurumsal yapılarını çıkartarak aaa bunlar
ideolojik diyerek, bunlar Kürtçü, bölücü, komünist, o moda değilse
paralel yapıyla ilişkili içerisindeniz diyecekler. Yani söylem değişir
ötekileştirme değişmez. Burada durdururlar sizi durduruyorlar pratik
bunu gösteriyor. Bursa’daki pratiğiniz gösterdi, başka pratikler
gösteriyor bu sizin mücadele etmediğiniz bu sizin uğraş vermediğiniz
anlamına gelmiyor. Ama bu sistemin içerisinde yapabilecekleriniz ki iyi
ki yapıyorsunuz eğer onu da yapmazsanız sistemin kendisini
tartışmamız dahi olanaklı olmayacak, belki çalışma toplum diye bir dergi
olmayacak belki bu toplantı olmayacak. Bir kıssa ile bitireyim. Siz aynen
ona benziyorsunuz: Fil ormanda giderken karınca sürüsünü ezmiş
geçmiş. Karıncalar krallarını aramışlar, demişler ki valla fil diye bir
hayvan mahvetti bizi ezdi geçti bitirdi. Kral demiş ki ya nasıl olur biz
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karıncayız, hayatı üreteniz. Biz olmazsak hayat olmaz. Düşün tüm
karıncalar takip edin o fili, karıncalar peşine düşmüşler fil bir su
birikintisinde serinliyor yayılmış. Saldırın demiş kral. Tüm karıncalar
filin sırtını kaplamışlar. Filin sırtı simsiyah karınca olmuş. Hayvan
kaşınmış şöyle bir silkelenmiş hepsi gölün içerisine dökülmüş. Ama bir
tanesi filin boynunda asılı kalmış. Göle düşenler başlamış bağırmaya;
boğ onu, boğ onu. Şimdi siz filin boynunda asılı kalmış karıncasınız ve
koskoca sendikal hareket size bağırıyor boğ onu boğ onu. Ama kimse
demiyor ki hortumdan girelim rahatsız edelim, düşünmüyor. Ben de
diyorum ki asılı kaldın bari oradan düşmeyin elimizde tek araç o. Bu
anlamda sizsiniz başka kimse yok.
MODERATÖR (Şeref ÖZCAN-İş Müfettişi)
Sayın Murat hocamıza teşekkür ediyoruz.
Şimdi biz forum tarzı yapacağız ama ben adettendir kendime de
söz vereceğim. Birkaç şey de ben söylemek istiyorum. Şimdi Çalışma
Toplum üzerinde gerçekten de durmak lazım. Çalışma ve Toplum
çıkana kadar biz bir karar bulmakta çok zorlanıyorduk. Biraz işveren
dergilerinin ekinde çıkan birazda Çimento işverenlerinin 2 3 sayfa
ayırdığı Yargıtay kararlarını takip ederek bir şeyler anlamaya çalışırdık.
Bir kere bize burada çok önemli bir kaynak sağladı. Makalelerinden
bahsetmiyorum ama benim kişisel kanım çalışma toplumda yayınlanan
kararlardan sonra diğerlerinde yayınlanan karar karakterlerinde de
farklılık oldu gibi geliyor bana. Bunu bir araştırmaya bağlamıyorum da
kişisel gözlemi.
İki de küçük not eklemek istiyorum. Birincisi bu tür toplantılarda
bazen bana geliyor, ben baştan söyleyeyim ben bakanlık temsilcisi
değilim, bakanlığın herhangi bir şeyinin savunmak ya da yermek için
burada değilim. İki nedenden buradayım 1 kişisel görüşlerimden dolayı
birde bulunduğumuz taraftan bakışımızdan dolayı budayız. O yüzden
bakanlıkla ilgili söylenenlere bende bakacağım ne söylenebilir diye.
Birde bir not daha söylemek lazım ben dilinden dolayı iş sağlığı
güvenliği diyorum, yani kavramı desteklediğim için değil, bir tür mesleki
deformasyon diyebilirsiniz. Kanunun anlatımında görev aldığımız için.
Şimdi bu alanda çeşitli şehir efsaneleri dolaşıyor ve bunu biz birçok
yerde görüyoruz. Hatta bizim iş müfettişleri derneğinin açıklamasında
da bir benzeri vardı. Bu alanı gerçekten sorgulamak lazım. Bunlardan
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birisi çok yerde geçer, herkeste sever, önlemek ödemekten ucuzdur
diye. Bu çok ağır bir kavram aslında yani duyduğumuz yerde bir
ürpermemizde fayda var. İki nedenle yaşam hakkının maliyetle
ilişkilendirilmesi nedeniyle kötüdür. İkincisi bu aslında çokta doğru
değildir. Türkiye’de de meslek hastalığı olamadığına göre işçiler aslında
önlemek çok pahalı bir şeydir. Zaten işçilik değerimiz çok yüksek bir
işçi bir yerde 5 6 yıl zor çalışır. 40’nda 50’snde çalışamaz hale gelir ağır
sanayide, 50’inden sonrada zaten köyünde yaşlanıp ölür. Şimdi niye
önlem alalım biz buna? Bu kavramın yanında ikinci bir kavram var. İş
kazaları yüzde 80, 85, 88 davranıştan olur böylede bir genel kabul var.
Bu tabi Amerika da yapılmış araştırmaların sonucu daha çok kazaları
yükünü işçiye veren, oradan sigortanın ve işverenin yükünü azaltmak
için yapılmış araştırmalar. Hatta bunlarda kaza eğilimliliği teorisi de var.
50’lerde sanırım kitaplar yazılmış. Genetik olarak kazaya yatkın işçi
diyorlar ki biz iyi tercih edelim anasına babasına bakalım durumu nedir
diye. Biz uygulamaya bakıyoruz benim baskım nedir Türkiye’de en çok
iş kazalarını inceleyen birisiyim biz tam tersi rakamlarla karşılaşıyoruz
kazalarda. Birde tabi temel kural şu insan ne yaparsa yapsın kaza
geçirmesi meselesi. Yani biz tekil olaya bakarken kişinin sakarlığını
görebiliriz. Davranış eksikliğini görebiliriz. Ama şimdi çocukken bir
oyun oynardık ellerimizi sırayla dizimize ve omzumuza vururduk bunu
belli bir süre yapamazsınız, bir süre sonra eliniz ayağınız karışır. Ama siz
preste oturan işçiye diyorsunuz ki günde 3000 kere yap bunu. Şimdi deri
işkolunda arkadaşlarımız var tabakhanede jumbo diye bir alet var
inanılmaz bir beceri. Çocuk o makineyi kullanırken iki elini, göğsünü,
sağ dizini ve sol ayağını kullanıyor. Yani düğmeye basıyor, göğsüyle
deriyi sıkıştırıyor, sağ diziyle bir pedal var ona basıyor, ayaktaki pedalla
yönetiyor. Biz çocuğa soru sormaya korkuyoruz ki ama o tabi gözü
kapalı bunları yapıyor. Biz buna diyoruz ki sakarlık yapma yani bu
gerçekten hayatın akışına aykırı bir şey. O yüzden bu alanda
duyduğumuz kavramları sorgulamamızda çok büyük fayda var. Şimdi bu
ön girişten sonra 6331 ile ilgili biz bu yasa çıkarken çıkmasın dedik iş
müfettişlerinin büyük bir kısmı. 4857 de iş sağlığı güvenliği ile ilgili
düzenlemelerde kapsam dışında çokta farklı bir şey getirmedi. Çalışan
temsilcisi belki yeni bir kavram ama zaten iş sağlığı güvenliği kurmak
isteyen bir işverenin çalışan temsilcisi bulundurması gerekiyordu. 155,
167 yi imzalamıştık. Şimdi bunu yapınca ne olacak. Biz dedik ki teftişi
ikiye bölüyorsunuz. Teftişi ikiye bölerseniz teftişin bütünlüğünü
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kaybedersek bunun sakıncaları vardı. Biz bunu geçen sene yaşadık,
ilginç bir süreç oldu. Sosyal müfettişler bizde iki iş müfettişi grubu var,
teknik iş güvenliği müfettişi yapanlar teknik müfettiş, işin yürütümü,
ücretle ilgili teftiş yapanlar da sosyal müfettiş olarak geçer. Bir
arkadaşımız bankalarda teftiş yapıyordu, teftişin ortasında yeni yasa
yürürlüğe girdi. Yasada da diyor ki özellikle kreş ile ilgili madde bu yasa
kapsamında ancak iş sağlığı güveliği kapsamında teftiş yapan müfettişler
denetleyebilir. Bu arkadaşlar yılın ilk yarısında işverenden istediklerini
ikinci yarısında sürdüremediler. Çünkü ellerinden o yetki alındı. Yani siz
işçinin ücretine bakacaksınız, iş kazalarında çok önemli olan fazla
çalışmasına bakacaksınız, işin düzenlenme şekline bakacaksınız ama iş
sağlıyla ilgili, iş güvenliğiyle ilgili hiçbir şey söyleyemeyeceksiniz. Bu
nedenle biz sakıncalı bulmuştuk yasayı, şimdi bir yasa var yasanın
getirdiği kurumlar var, kendi başına bir şey çözmüyor ama iyi şeyler de
var orada yani buna rağmen oradan yürümemiz gereken şeyler var.
Zaten şu soruyu da sormak lazım kapitalizmde kötü olan bir şey olabilir
mi? Mesela soma kazası gerçekten kötü müdür? Mesela kişisel koruyucu
donanım satanlara sorsak çok iyi olmuştur işler çok artmıştır. Büyük gaz
maskeleri bulmakta zorluk çekiliyormuş. Sigortacılıkta da benim
kanaatim bunun bir karşılığı oldu. O yüzden biz genel olarak bir şeye
kötü demek yerine bunda iyi olan nedir? Nereler nasıl dönüştürülür
biraz ona vurgu yapmamızda fayda var. Yine tartışacağız herhalde iş
sağlığı güvenliği hizmetlerinin piyasalaştırılması, özelleştirilmesi, iş
sağlığı güvenliği kurumunun birleşimi. Çok önemli henüz yargıya
yansımadı ama iş kazasının bir tanımı var burada, belki uzun vadede
sigortanın açtığı davalardaki iş kazasının tanımı ile 6331’deki iş kazası
tanımı farklı olduğu için işçinin oradan da kayıpları olabilecek. Biz
aslında bir yasa bir teşkilat kurmasını beklerdik. En önemli
eksiklerinden biri iş sağlığı güvenliği teşkilatını yasa kurmadı, burayı
askıya aldı. Mevzuata gelirsek yine hocamız bahset. Bizim mevzuatımız
aslında çoğu Avrupa ülkesinden iyi olabilir yani orada çok iyi hükümler
var. ILO 176 çok üzerinde duruldu gerçekten de 6331’in 4. Maddesi
var. 11. Maddesi var acil durumlarla ilgili acil durumlarla ilgili olması
lazım. Acil durumlar yönetmeliği var hepsi yazıyor orada. Peki yaşam
odasında burası kömürün içinde kömürden sürülen bir ocak siz zaten
yaşam odasını kömürün içinde kuramazsınız. Ne yapacaksınız onu zaten
taşın olduğu yere geriye kuracaksınız. Belki bir insanın kurtulması tabi ki
çok değerlidir belki de hiçbir işe yaramayacaktı yani biz olayı çokta
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belirleyici olmayan zaten işverenin yükümlülüğünde olan ama
duyduğumuz bir konuya yatırıyoruz oradan geliştirmeye çalışıyoruz. O
yüzden şu spekülasyon çok gelişiyor. İşveren işçiyi ocaktan çıkardı
dışarıda öldü diyor tazminat ödeyecek diyor. Bu bana da herhalde 8 10
soru geldi. Yani sorunumuz mevzuatta değil uygulamadadır.
baktığımızda sanki iyi niyetli işveren – kötü niyetli işveren, becerikli işçibeceriksiz işçi, iyi müfettiş- kötü müfettiş gibi tamamen olgulara bizi
hapseden, bir konuya hapsediyor. Aslında ihtiyacımız ne, bu alanda
muhakkak ki sisteme ihtiyacımız var. Özellikle meslektaşlarımı da
savunmak adına belki söylemek isterim, iş müfettişliği de çok ağır bir
tehdit altında. Bizim söylediğimiz şudur. Sosyal devletten kalan son
kurumlardan birisidir. Gerçekten de şaşırıcı bir kuruluş var, iş
müfettişliği diye Türkiye’nin en ücra yerinde bir işçi herhangi bir
konuda şikayette bulununca devlet oraya müfettişini yolluyor. Kanunen
yolmak zorunda yani bu nedenle Van’ın Özark ilçesine ben gittim,
Çaldırana gittik ne bilim Siirt’in ilçelerine gittik böyle bir organizasyon
kurulmuş. Bura 2 müfettişin hatası ayrı orada kurum sorgulanıyor.
Şimdi bu iş müfettişliği ne yaşadı 2001 den sonra bir genelge yayınlandı
bakanlıktan, mektupla teftiş geldi. Sosyal müfettişleri iş yerine
yollamaktan vazgeçti bakanlık dedi ki iş yerine gidip vakit
kaybedeceğine iş yerine tebligat yollayalım, işçi şikayet etsin, biz işçinin
şikayetiyle ilgili işverene tebligat yollayalım, işveren belgeleriyle gelsin.
Gelmezse 10.000 tl cezası var, iyi bir ceza aslında küçük ölçekli işyerleri
için. Peki işverene ceza yazınca bunun işçiye hayrı nedir? Yok işveren
gelmiyor konu kapanıyor. Ya da işveren geliyor diyor k ben
tanımıyorum onu iki durumda da müfettiş diyor ki yargıya gitsin. Şimdi
bununla ilgili daha sonra bir adım daha atıldı, müfettişin yaptığı bu
inceleme memurlara verildi. Biz iş müfettişleri derneği olarak iki genelge
ile bununla bağlantılı, iptal davası açtık iptal edildi. İptal edilince
hediyesini aldık Ömer Dinçer den bir doğu turu verildi bize hediye
olarak ama daha sonra genelge deki hüküm kanuna işlendi ve şu an
işten çıkmış işçilerin incelemelerini memurlar yapıyor. Yani işçinin diyor
ki ben çok çalıştırıldım itiraz ettim işten atıldım, bakanlık bunu
müfettişe vermiyor memura veriyor aslında aynı sorunu bütün işyerinde
bir yere hapsetmiş oluyor. Ve 10 yıl çalışma bakanlığı sosyal müfettişleri
teftişten çekti. Teknik müfettişler ne yaptı onlara ise iş kazası inceletti
yani siz bir teftiş yapmak yerine olan kazası inceliyorsunuz yani masa
çürük, diyelim murat hoca masa çürük düştü, bakanlık diyor ki masaya
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bakma murat hocaya bak, sonra aynı masada ben düşüyorum, diyor ki
masaya bakma Şeref’e bak yani yıllarca sistemin dışına çıkıldı ikinci
önemli olay iş sağlığı güvenliği hizmetleri piyasalaşınca çalışma bakanlığı
müfettişlerinin önemli bir kısmı meslekten ayrıldı, çok yerde kullanıldı,
İstanbul’da, İstanbul ve Trakya’ya bakan müfettişler iş güvenliğinde,
kimi zaman yurdun başka şehirlerine de giden müfettişlerin sayısı 19’a
düştü ILO’nun ilerleme raporlarında düzenli olarak yer aldı müfettişiniz
kalmadı diye, şimdi ilk kez, son ILO raporunda iş müfettişliği sayısı ile
ilgili eleştiri gelmedi bu konuda iyi gidiyor dendi. Toplam müfettiş sayısı
1000’i geçti bunun sanırım 700’ü iş müfettişi olması lazım. Ama orada
da yine çok önemli bir şey oldu. Bir müfettiş iki yıl stajyerlik yapar, bir
müfettişin yanından çıkar şimdi bizde 4 müfettiş yardımcısı oldu. Siz
tehlikeli bir iş yerine gidiyorsunuz hiç hayatında fabrika görmemiş,
sanayi görmemiş genç arkadaşlarımızla işçi anlayacaksınız, işvereni
kavrayacaksınız, ortamı kavrayacaksınız bir de bu genç çocukların kaza
geçirmemesine çalışacaksınız. Çünkü hakikaten biz çok kaygılanıyorduk
o arkadaşlarımız için. Son dönem müfettiş sayısı artınca bundan da
yavaş yavaş vazgeçildi görece daha iyi bir noktaya gelindi. Ama 10 yıllı
teftişin ortadan kaldırılmasından sonra şimdi kötü müfettiş iyi müfettişe
bağlanıyor ve yine teftiş sistemi sorgulanmıyor. Şimdi teftiş biliyorsunuz
ILO 81 sayılı sözleşmeye göre bağımsız olmalı bunu merkezi makama
bağlı olmalı deniyor ama doğrudan bakanlığa bağlı bir organizasyondur.
Şimdi neresi teftişe alınacak buna bakanlık karar veriyor. Müfettişler
işverene haber veriyor deniyor. Bu bir bakıma yanlış işverene haber
veren müfettişler değil, her yıl ocak ayında bakanlık hangi işyerleri
teftişe alınacaksa onlarla toplantı yapar. 2014 yılı için herhalde 100 civarı
işveren kuruluşu ile toplantı yapılmıştır. Hiç işçi kuruluşu ile yapıldı mı
ben bilmiyorum. Neden işçilere haber verilmez aynısını burası da talep
etmeli ey bakanlık bize de haber ver ne oluyor ne bitiyor bizde bilelim
demesi lazım iş güvenliği. Teftişin haber verilmesi kötü müdür bir kısa
başlık olarak belki değinmek lazım, kendi başına kötü değildir çünkü
sigortasız işçi tespiti değildir bu, evrak teftişi değildir saha teftişi olduğu
için zaten teftişte noksanların giderilmesi amaçlanıyorsa bunu bir
biçimde ortadan kaldırılmasında zarar yok ama sorun şu teftiş bir
fotoğraf çekiyor işçi olmazsa o fotoğrafı eksik çeker. Çünkü biz bir anı
görüyoruz. Örnek olması açısından bir haşım tezgahı vardı merdaneli
bir tezgah merdaneleri görünür içinde kimyasallar var giriştekiler açık
bizim şöyle bir kaygımız oldu dedik ki işçi buraya elini uzatır mı?
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Diyelim tezgahın uzunluğu da üç metre, uzmanlara sorduk birisi
uzatabilir dedi, birisi emin değilim dedi, biz mesela işçiyi çağırmasak
diyecektik ki burayı kapatın. Bir operatörü çağırdık dedik ki sen ne
yapıyorsun pat diye zıpladı, merdanelerin üstüne basarak makinelerin
öbür ucuna geçti. Benim hayal gücüm işçinin o kaynar kimyasalın
üstünden zıplayarak öbür tarafa gideceğini düşünmedi. Şimdi bunun
için ne gerekiyor bize o teftişin süresiyle ilgili bir sorun var. Yine başkan
söyledi Somaya giden arkadaşlarımızda 4 benim bildiğim teftiş var. Ayda
20 işgününden teftişe kalan süre rapor yazımda yaklaşık 14-15 gün. Bu
arkadaşlara deniyor ki bir teftişte 3 ya da 4 gün kal. Kozlu içinde böyle
söyleniyor. Kozlu 1 senede bitirebileceğiniz bir ocak soma da 1 ay
kalacağınız yer 3 ya da 4 yerde teftiş yap deniliyor o sırada ne yapıyor en
önemli gördüğü hususlara “kırmızı çizgiler” diye geçiyor onlara bakarak
işin tamamlıyor. Öbürünü zaten yapabilmesi son derece zor. Bunu ben
şeye benzetiyorum işçi kaza yapar 30 günlük ücretini geçti diye işveren
işten atar biz deriz ki işçine kadar çalışıyordu. Bizim incelediğimiz bir
örnek işçi uyuduğu için işten çıkartılmış adam son 1 haftadır çift vardiya
çalışıyor son gün eve gitmemiş ikinci saat çalışmış uyuduğu için işten
atılmış bizde rapor yazıyoruz dedik ki hakkıdır uyumak yani burada
müfettişin durumu da oradaki sıkışmaya bağlanıyor. Hatası olup
olmadığından bağımsız olarak düşünüyorum. Fazla kalsa ne olur
muhtemelen soruşturma açılır hakkından devletten çok harcırah almak
için orda kaldı diye başka sıkıntılarla da karşılaşabilir. Müfettişlerin şu an
önemli bir kısmı yüzde 70, 80’i, 5 yıllık kıdemin altında yine somada
ismi geçen çocuk haziran ayında müfettişlik sınavına girecek bakanın
baskısını üstünde hisseden biri keşke buraya gelse niçin teftiş kurulu, iş
sağlığı ve güvenliği teşkilatı bağımsızlaşamıyor. Bu bağımsızlaşabilse ve
buradaki programların yıllık teftiş programlarının hazırlanmasında
taraflarda dahil olabilse daha kolay olacak. Biz biliyoruz ki bakanlığın
önü 6331 sayılı yasanın kapsamının dışına çıkalım diyen işveren
gruplarıyla dolu. Bütün sektörler bütün birimlerin bir önerisi vardı yasa,
2023’e ertelensin 50 ve üzerinde işçi çalıştırmayan yerler %2’i dışında
kalksın diyorlardı. Yani 4857 den daha kötü öneriler var kulağa hoş
gelse de. Bir başka önemli konu iş hukuku iş dağlığı ve güvenliği alanı
çok ciddi bir kuşatma altında bu kuşatmanın bir kısmı özellikle akademi
ile ilgili kısmı orası danışmanlıkla, sponsorlukla projelerle kuşatılmış ve
özelikle iş hukukunda biz böyle tırnak içinde muhtaç bir haldeyiz
işverenlerle danışmanlık yapmayan hukuk hocası bulmayız. Teftişe
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gidiyoruz işyerinin yönetim kurulunda hukuk profesörü var işveren
sendikaları çalışma yapıyor toplantılarda duyuyoruz iş kazalarından
işverenlerin sorumluluğu nasıl azaltılır. Anlamı ne bunun nasıl işçiye
yıkarız bunu. Çok ünlü bir akademisyenimiz iki yıldır makale yazıyor iş
kazalarında bilinçli taksir olmaz, bununla ilgili ya 6331’e ya da Türk ceza
kanununa hüküm koyalım işveren ancak taksirden yararlanır. Bilinçli
taksir sadece trafik kazalarında olur. Şimdi bu çok ciddi olarak çalışılan
bir şey yıllardır. Bu alana muhakkak müdahele etmek lazım. Buraya
müdahale neyle olabilir tabi buradaki en önemli şey bu toplantının
bileşimi bir taraf bağış yapıyor, bir taraf yasal haklarını sayıyor sanki
nimetmiş gibi sana maaş bağlanacak diyor, parayla ulaşmaya çalışıyor.
Bu alanın varoluşundan birisi dayanışmadır. Mevcut birikimimiz neyse
bunu ortak bir yere getirebilmektir. Bir tanesi muhakkak bu çalışma
toplumun yaptığının benzeri bir akademik kurul yani birleşik metal bu
konuda çok önemli bir iş yapıyor. Belki düzenli toplanan bu alandaki
çıktıları tartışabilen akademik yanı olan bir akademik kurul olarak bir şey
yapılabilir mi, bir de yine birleşik metal in düzenlediği bir toplantıda
konuşmuştuk iş kazaları nasıl azalır, aslında sendikal örgütlenme bunun
çok önemli bir adımı sendikal örgütlenme ile bu azalabilir. Ama
sendikalarımızda kendi içinde muhakkak ya bir başkan yardımcılığı ya
bir sekreterlik ya bu konuda özel birim olarak kendi tüzüklerinde
düşünmeli bunu da kendi içimize getirmelidir. Aksi takdirde ben
cumarteside buradaydım yani çok önemli bir şey Türkiye’nin çeşitli
yerlerinden temsilcilerimiz bir araya gelmiş, burada bir eğitim süreci var
kaynaşma açısından siyasal ve sosyal açıdan çok değerli bir şey yapılıyor
ama ben korktum yazın burada havuzu dolduracak mısınız, çünkü
havuz böyle izole bantlı kablolarla dolu çok net inşaat işçilerinin
dışarıdaki lavabolardaki ölüm nedenleridir izole bantla sarılmış kablolar.
Bizim iş sağlığı güvenliği konusunda sekreterliğimiz olmayınca bu tür
sıkıntılarımız oluyor. Bu çok değerli bir organizasyon ben hem çalışma
topluma hem birleşik metale değerli katılımlarından dolayı teşekkür
ediyorum.
Devam açısından ara verecek miyiz, yöntem olarak, belli başlıklar
çerçevesinde gidebiliriz, sırayla söz alabiliriz ya da söz almak isteyenlerle
ilerleyebiliriz, söz almak isteyenlerle daha rahat olur, kimse üzerinde
psikolojik baskı hissetmesin.
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Dr. Av. Murat ÖZVERİ
Biz bugüne kadar olan gelenekten devam edelim söz almak
isteyen ve sözü nerden almak isterse oradan başlayan. Adı üstünde bu
bir tartışma toplantısı, sansür edilmeyeceğine garanti veriyoruz.
Doç. Dr. Mehmet Onat ÖZTÜRK
Her birinizin konuşmasının birçok yerine katılıyorum. Fakat bazı
yerlerde farklı bir düşünme bu iş sağlığı güvenliği meselesinde farklı bir
düşünce sunmak istiyorum. Bu bazı söylediklerim mevcut hukuka zaten
ters gelecek, uluslararası hukuka da ters gelebilir. Bir sistem kurgusu
önereceğim aslında yen bir sistem kurgusu bu işçi sağlığı güvenliği için
bu mevcut durumun dışına çıkılması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi
siz zaten söylediniz çok ayrıntısıyla söylemeyelim ama Türkiye’de
rekabet işçi üzerinden, işçilik maliyetleri üzerinden yapılıyor bu böyle
sürdüğü müddetçe bundan da çıkış görünmüyor hükümetin amacı
istihdam sağlamak, iş yaratmaya çalışıyor, işverenlerde uluslararası
küresel ekonomide tutunmak için ancak başka yerden rekabet
edemedikleri için, işçi ücretleriyle rekabet edecekler. Bunu yapmanın bir
yolu da iş sağlığı güvenliği önlemlerini almamak. Çünkü bir makine var
kolunu veriyorsun bütün vücudunu öbür taraftan çıkartıyor, biride var
sosisliyi eriyorsun üzerinde çizgi bırakmıyor ama biri 1000 lira biri 10
000 lira gidiyor bin liralığı alıyor işçinin kolundan da vazgeçiyor. Böyle
sürüp gidecek istediğiniz kadar bir şeyler düşünün. Tabi öce meselenin
bir sosyal politika olduğunu meselenin bir bütün olduğunu söyleyelim.
Bu çok bütünsel bir şey çok aşamalı çok yerinden bakılması gereken bir
şey çünkü iş kazası olmasın, ne yaparsak olmaz deyince sosyal
politikanın o bilimin altında yer alan çeşitli yerlere ilişkin konular
başlıyor. Mesela eğitimle başlıyorlar, eğitim onun bir alanıdır, hemen
derler sosyal güvenlik bir alanıdır. Hukuk derler bir alandır şimdi bunlar
bir bütün olarak bu kadar büyüyünce bu kadar büyük çerçeve içerisinde
de Türkiye’den bunun içinden çıkış oldukça güç oluyor. Bütün bunların
içinde her birine değinmek tabi mümkün değil, fakat ben birkaç şeye
değineceğim, şimdi imza atarken de dikkatimi çekti Türkiye de iş sağlığı
güvenliği hizmetlerinin, iş sağlığı güvenliğin uluslar arası standartlarla
yürütülmesi diye bir yazı gördüm kağıt üzerinde davetiyede de var mıydı
ben fark etmedim, şimdi fark ettim. Aslına bakarsanız uluslar arası
standartlar problemli bu biraz aykırı olarak bunu söyleyeyim Dünyada
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hakim uluslararası standartlar problemli, bir defa Murat Bey’in söylediği
bizim de imzaladığımız bu 161 sayılı sözleşmenin 10. Maddesi,
bağımsızlıktan bahsederken sadece işverenden bağımsızlığı kastetmiyor,
işçiden de bağımsız olacak, işçi sendikalarından da, işçi temsilcilerinden
de bağımsız olacak diyor. Teknik olarak bağımsız kılınması gerekende iş
güvenliği hizmetlerini verenler. Sigorta müfettişleri değil yani
sözleşmenin söylediği bu, iş güvenliği hizmetlerini verenler. Sigorta
müfettişlerinin bağımsızlığı, (iş güvenliği temsilcileri), iş güvenliği
hizmetlerini sunanlar diyor. (murt özveri, iş güvenliği denetiminde
görev alanlar). Maddeye bakarız ama iş güvenliği önlemlerini alacak,
bunları öğretecek kimseler bu görevleri yapacak kimselerin bağımsız
olmasını bahsediyor. Bu uluslararası standardı ben beğenmiyorum. Bu
uluslararası standart sorunlu, işçiden, işverenden, şundan bundan
bağımsız, bağımsızlık önemli bir şey, ama bir defa piyasalaşmış bir
sistem, piyasa içinde hiçbir şey bağımsız olmaz, böyle bir şey söz
konusu olamaz, her şekilde bu parayla sunulacak bir hizmet olacak, bu
sunulurken de para kimdeyse bu sunulacak. Siz tam bağımsızlıktan
bahsetmişken de size de söyleyeyim, iş müfettişlerinde de bağımsızlık
kurulamaz. İktidar ile muhakkak ilişki vardır. Şimdi merkez bankası
bağımsız bir kuruluş, bağımsızlığını görüyorsunuz. Son konuşmaları
dinlediyseniz, bunların atama günü gelecek, o zaman gereğini yaparız
ama diye başlıyor adam, yani bu iktidarla bağlantısı olacak hiç bir
kuruluşunda bağımsız olduğu düşünülemez. Peki ne öneriyorsun
derseniz, oraya gelmeden birkaç şeyi daha söyledikten sonra oraya
geleceğim, şimdi ben hukuk fakültesini bitirdim babamda avukat onunla
çalışıyoruz. Hiç ondan maalesef, maalesef değil aslında çok faydalı ama
gerçekten de beni hep sıkıntıya sokan bir örnek, bir gün bir davayla ilgili
çalışırken bir kanun okuyorum, madeninde yorumunu vermedim, açtım
dedim ki ya bu kanun ne mahkemenin ne de kanunun ifadesini
vermedim. Her defasında babamı arıyorum, aradım dedim ki ben söyle
bir kanun okuyorum, kanunda söyle bir şey okudum, tam bir saçmalık
böyle bir şey anlaşılabilir mi böyle bir şey olabilir mi, dedim. Bana dedi
ki doğru anlamışsın, bir dakika dedim okuyayım, yok yok doğru
anlamışsın dedi, daha kanunu okumadan. Çünkü zaten kanlar eğer bir
şeye saçma diyorsan o kanundur Türkiye de. Hukuka böyle başladık.
Şimdi ben 6331’i okurken yukardan aşağıya saçmalıklarla dolu şimdi bir
iyi niyet şeyi var. 6331’den bir şey çıkmayacağını başından beri
söylüyoruz. Bakın ben size saçma bir şey söyleyeyim diyor ki, 6331’in 6.
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Maddesi, ancak belirlenen nitelikler ve gerekli belgeye sahip olması
halinde tehlike sınıf ve çalışan sayısı dikkate alınarak bu hizmetin yerine
getirilmesini kendisi üstlenebilir. Kimden bahsediyor, işverenden
bahsediyor. Yani diyor ki kanun iş sağlığı güvenliği önlemlerini işverenin
kendisi de alabilir böyle bir şey olabilir mi? Bu arada uluslararası
sözleşmeyi de imzalamışsınız. Uluslararası sözleşme bağımsız diyor.
Şimdi sizin bu uluslararası standartlara uyum gayretiniz Türkiye
koşullarında iyi ama bunun ötesinde bir şeyin düşünülmesi gerektiğinin
altını çizeyim yani uluslar arası standartlar Türkiye deki standartlardan
daha iyi fakat yeterli değil. Ne olması gerekiyor. Ben eğitimlere
gidiyorum, işçi sağlığı güvenliği eğitimlerine katılıyorum programlarımız
var orada eğitimler yapıyoruz, ben hep bu derslerin başında, genel
sohbetlerde sorarım bu iş kazaları ve meslek hastalıkları kimin
sorunudur diye, bundan genellikle öncelikle işverenin derdidir diye
cevap alırım bir sonraki ben böyle garip bakınca bir sonra devletin
meselesi derler, ancak son olarak işçinin meselesi derler, bir defa bir algı
problemi var bu sorun çünkü insan zihni sorumlu olanla bunun kimin
meselesi olduğunu sorumluluk hukuku ile belirliyor. Kimi sorumlu
tutmuşsanız bu da onun meselesiymiş gibi belirleniyor. Bunun bir
aşama daha devamı söyle karşımıza çıkar, mesela bu eğitimlerde bilgi
döner dolaşır işveren der ki ya da eğitimi alanlar her kim olursa biz
sorumluluktan nasıl kurtulacağız bunu bize anlat bununda karşılığı
6331’de neleri yapman gerekir, yapmazsan ceza alınır ilişkine maddedir.
Onu açar bakarsınız şunları şunları yapmazsan ceza alırsın o halde,
bunları yap cezadan kurtul. Bizim hukukumuzda sorumluluk hukuku
aslında sosyal riskler bakımından sosyal risklerle ilgili, sorumluluk
hukuku çok geleneksel yöntemlerle çokta eski bir yöntemdir. Geçmişten
gelen bir şeydir. Ama sorumluluk hukuku problemin esasını çözmez
sonrasında bir takım zararı gidermeye yönelik şeylerdir. Bazen de tatmin
etmeye, mesela ceza hukuku açısından sorumluluk tatmin etmeye
yöneliktir. Bu yeterli değildir bu alanda, bu doğru bir yaklaşımda değildir
ama 6331 ‘in yaklaşımı budur. Yine sorumlulukla ilgilidir. Yine bununla
ilgili bir şey söyleyeyim, bir sistem eğer sorumlu olanı sürekli
gösteriyorsa, bir yasa, aslında kimlerin sorumlu olmayacağının altını
çiziyor demektir. Şunu anlayın bu 6331 sürekli işverene yüklenerek
işvereni sorumlu tutarak, bir taraftan da devletin sorumluluğunu elinden
almakta, yine aynı anda işçilerin sorumluluğunu da iş kazaları meslek
hastalığında, işçi diyorum ama işçi derken sendikayı kastediyorum.
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Sendikanın sorumluluğunu da elinden almaktadır aslında. Bu 301 işçinin
ölümü ile ilgili de benzer bir şey oldu. Dikkat ederseniz, dönüp
dolaşacak ancak aklı başında arkadaşlar, akademisyenler görüyorlar
bunu, başka sorumluluktan bahsediyorlar, birazda tabi endişe ile
işvereninde önüne geçmemesi lazım. Fakat hukukun çizdiği bu şey
devletin ve işçi sendikalarının sorumsuzluğunu yaratıyor. Sorumluluk
sistemi demek böyle bir şey, oysa biraz önce söylediğim gibi mesele
aslında doğrudan işçinin meselesidir. İş sağlığı güvenliği çözümünde işçi
nerededir derseniz, işçi sağlığı güvenliği önlemlerinde hiçbir yerde işçi
yok. Hiçbir tarafında işçi yok, yasada da yok. İşçi temsilciliği aldatma.
Yani iyi bir şey dediniz, var olmalı konuşuyoruz bunu aramızda olmalı
ama bu işçi temsilcisi ne yapabilir zaten. Hiçbir şey yapamaz. Hiç bir
zaman etkili de olamaz. Dün haber okudum, şimdi bu sorumlulukla
ilgili sistemi anlayın diye, dün haberde vardı. CHP milletvekili sunmuş,
belgeyi getirmiş, ölenlerden bazıları eğitimde görünüyor. Eğitimdeymiş
yani öldükleri sırada onlar. Şimdi bu hukuki kurallarla, kanun
kurallarıyla yaparsanız ortaya böyle bir şey çıkar. Ne yapacaklar, her
zaman yolunu bulacaklar, eğitimde gösterecekler, altına 10 kişi imza
atacak, tanıklarını koyacaklar kurtaracak. Nasıl bir sistem öneriyorsun
derseniz oraya geleyim. Bir sürü aslında söylenecek şey varda fazla
uzatmadan, herkesin söz hakkını yemeden, şunu söyleyeyim şimdi
burada şöyle bir öneri var, Bir defa genel olarak meselenin işçi sorunu
olduğunu, işveren ve devlet sorunundan önce bir işçi sorunu olduğunun
altının çizilmesi lazım, bu algının yaygınlaştırılması lazım. 1’si bu algı
yaygınlaştırıldıktan sonra şimdi hep derler sendikalar elini taşın altına
soksun falan ama nasıl sokacak taşın altına, problem var sendikalarda,
orada da yasal çerçeve içine sıkışmışlar. Sendikaların belki de ileri
giderek sorumluluğu üstlenmeleri lazım. Yani sorumluluğu üstlenmek
gerekirse bir pazarlık aracı olarak, yasal zeminde de iş kazası meslek
hastalıkları ile ilgili sorumluluğu üstlenmeleri lazım. Söylediğim önerim
şu, sendikalar işyerlerinde, iş güvenliği önlemlerinin alınması ve
sendikaların bizzat yetkilendirilmesi, böyle bir sistem düşünmemiz
lazım. Şimdi ters gelecek bazı açılardan bunun alt zemini var. Uzun
uzun tartışılırsa sonradan koyarım ortaya yani bu şu demek işyerinde iş
sağlığı güvenliği önlemlerini sendikalarda alabilecek işyerinde o
önlemleri bizzat kendisi alabilecek. Ben bunu şuna benzetiyorum. Şimdi
bizim halimiz şuna benziyor, çatı katında oturuyorsunuz en üst katta.
Çatıda akıyor, durmadan komşulara diyorsunuz ki arkadaş çatı akıyor,
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benim evime su giriyor, gelin burayı yapın. Kimse de yanaşmıyor,
kimsede elini atmıyor, adamın sorunu değil çünkü senle ilgili değil,
onunla ilgili değil, ne yaparsınız öyle olursa hukuk, hepiniz bilirisiniz
onu, kendiniz yaparsınız, sonra dönüp parasını diğerlerinden alırısınız.
Şimdi böyle bir sistem kurgusu düşünülmemelidir işyerleri için. Yani
sıkışıldığı zaman, işvereni sorumsuz kılmak değil amaç, yanlış
anlaşılmasın.
Soru, sendika yoksa ne olacak, sendikasız işyerleri olmamalı çok
tehlikeli işyerlerinde. Murat özveri, şöyle formüle edelim mi, çok
tehlikeli işyerinde kapalı işyeri olmalıdır. İstihdamın koşulu sendika
üyeliği. Onat Öztürk, yani olabilir. Yani kapatmayın buna kendinizi
lütfen. Şimdi bunu şöyle söyleyeyim karşı çıkılacak bu görüşlere ama
Türkiye’nin kendi koşulları içinde düşünmek lazım, zaten biliyorsunuz
bu tip işyerlerinde, burada işçilerde sendikalı zaten var sendika, şimdi
sendikanın bu söylediğim hizmeti sunabilmesi için, güçlenmesi, güçlü
bir sendika olması gerek. Güçlü bir sendika olması içinde işverenle
pazarlık edebilerek var olmaması gerekiyor. Bütün bu tip işyerlerinde
özellikle tehlikeli sınıf işyerlerinde, işçi bulmakta güçlük çekilen
işyerlerinde bir pazarlık aracı bu sendika. Orada ben var olayım ama
taşeronda olsun. Ben şimdi giriyorum bilirkişilik için işyerine. Bu
önlemleri alırsınız, önlemleri bizzat sendikanın kendisi alır, işi
bırakmanın ötesinde bir şey iş bırakmayı kim istiyor şimdi. İşçilere işi
bırakın deyin bırakmazlar. Zaten korku baskı altındalar. Parasını alacak
mı alamayacak mı? Yargıtay uzun yıllar işi bırakan işçiye ücret
ödenmesin, çalışmadığı sürede ücret ödenmesin demeyi sürdürdü.
Hukuki bir güvence altında da değiller. İş bırakmak çare değil yani onu
söylüyorum. İşi bırakmak değil, işyerini işçi sağlığına güvenliğine uygun
o hale getirmek önemli. Burada sendikalar bunu üstelenmelidirler. Bunu
yaparlar dönerler hukuken de alırlar. Onun içinde güçlenmiş belki de
zorunlu sendikacılığın söz konusu olacağı, istediği sendikaya üye olur
ama zorunlu sendikacılığın söz konusu olduğu bir sistem.
Şöyle bitireyim bu mevcut standartların ötesinde çok başka bir
şeyin planlanması ve sunulması savunulması. Yapıyorsunuz siz mesela
taşerona karşı çıkıyorsunuz. Avrupa hukukunda, bırakın taşeronu ödünç
iş ilişkisi var. Nasıl karşı çıkıyorsun. Çıkacaksın, yapılabiliyorsa bunun
içinde yapılmalıdır. Ve sendikalar her şeyi bir tarafa bırakıp önce insan
yaşamı ile ilgilenmelidir. Ben burada böyle bırakayım.
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Av. Hacer Tuna EŞİTGEN
Ben çok özür dileyerek öğleden sonra burada olmayacağım bir 5
dakikanızı alabilir miyim? Söylemek istediğim şeyler var, Onat’a da biraz
cevap vermiş gibi olacağım ama aklımdan geçeni söylemek istiyorum.
Şimdi ben sadece işin dava boyu ile ilgili konuşacağım, çünkü en iyi
bildiğim konu bu ben burada şeyi söylemek istiyorum, işverenler ceza
davalarında yargılanıyorlar, hangi aşamada, eğer işçi ile çalışan küçük
işverense, işçi ile birlikte amir pozisyonunda çalışan küçük işverense,
onlar hakkında ceza davası açılabiliyor. Hatta onlar hakkında tazminat
davalarında kusurun nispetinde tazminatın tahsilatı konusuna da
gidilebiliyor. Dolayısıyla bunu bir ayrıntıda koymak gerekiyor. Fakat
problem şu, davalar artık çözüm değil, 87’den beri avukatlık yapıyorum
ve sendikalarda çalıştım, sendikalar çaresiz kaldıkları noktada hep dava
açmayı tercih ettiler, eskiden bu davalar belli bir alışkanlığı vardı, daha
çabuk bitiyordu fakat artık davalar son derece uzun sürüyorlar. Yani bu
davalarda bir çözüme ulaşmak mümkün değil. Hatta şimdi bütün
davalarda, işverenler maluliyet oranına itiraz ediyorlar, maluliyet oranına
itiraz nedeni ile gidilen merci maalesef her zaman adli tıp, adli tıptan
sonuç alınamazsa adli tıp genel kurulu. Bir dava sadece adli tıp
aşamasında 3 yıl sürüyor, onun ardından Yargıtay’a gidiyor 2 yıl orada
kalıyor, ardından tazminat davası devam ediyor. Yani böyle bir aşamada,
bir iş kazası nedeniyle, tazminat davası dahil 7- 8 yılda bitiyor. Bu bir
çözüm değil bunu söylemek gerekiyor. Burada ne yapılması gerekiyor,
benim hep aklıma gelen ve beni çaresiz bırakan nokta şu, Adli Tıp’ın
yerine bizim ülkemizde, gerek maluliyet oranı, gerek olay iş kazası mı
değil mi ya da olay özellikle meslek hastalığı mı değil mi noktasında,
cevap verebilecek bir kurum yok. Bu kurumun olmaması nedeniyle,
üniversitelerde artık bu konuda çaresiz, ben ir tek Zeki hocamı
görebiliyorum, göğüs hastalıkları ile ilgili bir sorun çıktığında
gönderebileceğimiz bu konuda uzman kişidir kendisi ama onun dışında
pek çok yerde hocalarda bu konuda bilgili olsalar da bazen cesur
davranamıyorlar. Öncelikle adli tıp yerine oluşturulacak bir kurum
olması gerektiğini düşünüyorum, bu davaların hızlandırılması gerektiğini
düşünüyorum. İkincisi yani davaların çözüm olmamasının bir başka
nedeni de şu, o davalar bitiyor, fakat işverenler sermayesiz bizim
ülkemizde, yani işçileri taşerondan, makineleri binaları kiralık, Murat
söylemişti galiba, “mülkiyetsiz işverenler” söz konusu. Yani
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hammaddelerini ısmarlayan kişi alıyor, çıkan mamul satın alan kişinin.
Dolayısıyla işyerine gittiğinizde haciz yapabilecek bir şey yok.
Dolayısıyla hani sendika olarak biz kendi önlemimizi alsak bile ona dava
açıp alacak mülkiyete sahip değil. Dolayısıyla buna Türk Ticaret Kanunu
kapsamında çözüm bulmak gerekiyor. Bir başka problem şu, biz
işverenin şahsi mal varlına gidemiyoruz. İşverenin yatı var, katı var,
çocukları özel okulda okuyor, sonuçta işçinin gördüğü bir zenginlik söz
konusu, ama şirkette ne varsa ona gidebiliyoruz. İşverenler kendi şahsi
malvarlıklarıyla son derece sorumsuz bir şekilde işçi orada ölmüşken
parasını ödemiyor.
Dr. Av. Murat ÖZVERİ
Sigortadaki ayrıntıyı söyle de Hacer o da geçsin kayda. Üst düzey
yönetici sigortaya borçlu olduğu zaman özel mülkiyete gidilebiliyor yani
istenilse aşılabiliyor.
Av. Hacer Tuna EŞİTGEN
Yani sigortanın alacaklarında bu söz konusu ama işçi alacaklıysa
böyle bir şey söz konusu değil. Bu çok ciddi anlamda bizim canımızı
yakan bir şey. Bir başka bizi üzen şey her daire farklı karar veriyor.
Mesela SSK’nın alacağı rucü davalarında tazminat hesabı farklı, işçinin
alacağı tazminat davalarında tazminat hesabı farklı. Bu bizi son derece
riske sokuyor alacağımız davalarda, takip ettiğimiz davalarda, neyle
karşılaşacağımızı bilemiyoruz. Bir başka şey, ceza davasını ben hiç takip
etmek istemiyorum iş kazası davasında çünkü orada yürütülen kusur
oranı ile ya da orada bilirkişilik yapan kişilerin ya da onların refleksleri
ile hazırlanan raporlarda kusur oranları o kadar farklı ki tazminat
davaları ile çok ciddi çelişki teşkil ediyor. En azından tazminat
davalarında biz diyoruz ki bizim tazminat takip etmediğimiz davalı ya da
davacı statüsünde olmadığımız bir şekilde takip edilmiştir biz bunu
kabul etmiyoruz deyip, tazminat davalarında farklı kusur oranları
çıkartma yolunu izleyebiliyoruz. Bu çok ciddi bir şey. Benim söylemek
istediğim aslında şu, davalar çözüm değil yani hukuk artık çözüm değil,
hukuka kalmadan bu sorunun çözülebilmesi gerekiyor. O noktada da
işçinin işi bırakma hakkının ya da çalışmama hakkının son derece
önemli olduğunu düşünüyorum. Bu iş güvenliği mühendisi ve işyeri
hekiminin işi durdurma hakkının, gerçekte var olan Avrupa birliği
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yönergelerinden farklı bir şekilde ülkemizde yürürlüğe girdiğini
görüyoruz. Orda mesela kendi vücut bütünlüğünü herhangi bir şekilde
tehdit eden bir durum var olsa, iş güvenliği mühendisinin ya da işyeri
hekiminin işi durdurma hakkı varken burada yaşamsal bir tehlikeye
yükselttiler. Dolayısıyla bu bile başlangıçta aslında niyetin kötü
olduğunun kanıtıdır. Benim önerim mesela toplu iş sözleşmelerine
işçilerin sigortalanması koşulu getirilebilir. Aslında hiç iş kazasının
olmaması için çalışmak gerekir. Olduğunda da çözüm bence davalar
değildir. Bu davalar 7-8 yıl süren, hatta 9-10 yıl süren davalardan sonuç
almak mümkün değildir. Herkes acısını unutmuş duruma geliyor. Hani
vardı ya komisyona havale edelim, komisyona havale etmek gibi bir şey,
işi uzatmak için kullanılan bir yöntem. İşçi sigortalanabilir, davaya gerek
kalmadan ödemesinin yapılması sağlanabilir diye düşünüyorum ben.
Ama adli tıp yerine bir kurumun oluşturulması konusunda
üniversitelerin bir çalışma yapması gerektiği kanısındayım.
Hasan ASLAN (Birleşik Metal-İş Sendikası)
Çok teşekkür ederim.
Merhabalar Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından yürütülen işçi
sağlığı iş güvenliği eğitiminin sorumlusuyum. Sorun şuradan
kaynaklanıyor, sorunun özü sendikaların geneli işçi sağlığı iş güvenliği
konusunda gerekli sorumluluğu yüklenmemişlerdir bu güne kadar.
Somada olan olaylar mesela. Biz bu proje üzerinde işçi sağlığı iş
güvenliğini işçilerin örgütlenmesine, sermayeye karşı bir güç olmasında,
bir araç olabileceğini düşündük ve aslında bu çalışma, bu proje bu
çerçevede bir çalışma aşamasına geldi ama bu hala sendikaların büyük
bir bölümü tarafından kavranmış değil, zaten işvereni eleştirecek bir
şeyimiz yok, ondan bahsedildi. Kapitalist bir sistem var, azami kar
üzerine kurulmuştur, kendi aralarında kıyasıya bir rekabet vardır ve bu
kıyasıya rekabeti işçilerin omuzları üzerinde yürütebileceklerini
biliyorlar. Sigortasız çalıştırırsam, işçi sağlığı iş güvenliği önlemlerini
almazsam, hem daha fazla kar elde ederim hem de karşımdakiyle daha
fazla rekabet edebilirim genel felsefesiyle hareket ediyorlar.
Biz ne yapabiliriz bu noktada sanırım Onat hocaydı Kocaeli
üniversitesinden dedi ki uluslararası standartlarla sorumlu doğru
söylüyor, ama uluslararası alanda da zaten kapitalizm egemen.
Dolayısıyla onlar bizim yerimize bir iş yapmayacaklar, onlar o
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yüzlerindeki maskeyi o sosyal devlet, sosyal demokrasi benzeri
maskelerin alaşağı edilmemesi için bize göre biraz daha iyiler. Bizim bu
projeyi yapmamızdaki hedef o iyi noktaya bizimde gelmemiz. Biz
bununla eğitilmedik ama işçi sağlığı iş güvenliği çalışması yaparken şunu
söyledik, uluslararası alanda işçi örgütlerinin bir bölümü Brezilya, Güney
Afrika, Bangladeş, Almanya gibi bazı ülkelerde yeni bir modeli
uygulamaya soktular, tam da hocamın söylediği gibi biz yasalara
sığındıracak mıyız kendimizi, yoksa biz fabrikadaki, hizmet alanındaki
işçi arkadaşlarımızın işçi arkadaşlarımızın kendilerinin sorunlarını
belirleyip, beraber sorunların kaynaklarını da belirleyip, kendi
temsilcileri ile birlikte işverene sen şu şu değişimleri yapacaksın, eğer
yapmazsan, tam da o noktada üretimden gelen gücü kullanma meselesi
gündeme getiriliyor. İşçi arkadaşım kendisi kendi bölümünde vücudu
üzerindeki hangi sıkıntıların olduğunu bunların fabrikalardaki hangi
işlerden kaynaklandığını hangi makinelerden kaynaklandığını tespit
ediyor karşısında da bir eylem planı hazırlıyor. Örgütlüyse diyor ki ben
sana zaman veriyorum bu sorunu su şekilde çözeceksin. Ve inanın belli
çözümler var. Tümden çözüm mü hayır, kapitalizmin ortadan
kaldırılması lazım, kar uğruna çalışmanın ortadan kaldırılması lazım,
ihtiyaca uygun bir çalışma ekonomik modelin uygulanması lazım. Ama
biz bunu sağlayamıyoruz bu noktada işçi arkadaşlarımızla neyi düne
göre daha iyi yapacağımızı konuşmamız tartışmamız ve uygulamamız
lazım. Bunun örnekleri var, bizim yeni bir şey keşfetmemiz gerekmiyor.
Burada sadece konuşulan bir çalışma değil, konuşulanları çalışma
grupları kurarak gerçekleştirmek önemli. Bir dahaki toplantıya kadar
kimler hangi çalışma gruplarında neler yapacak onları
değerlendirmeliyiz.
Teşekkürler.
Prof. Dr. Zeki KILIÇARSLAN
Birkaç anekdot anlatarak söyleyeceğim görüşlerimi. Bir hekim
olarak, aktivist olarak tanıtayım kendimi.
Şu kayıtlarda görülmemesi meselesi, buradan da bir şey çıkması
lazım. Biz hekimler olarak bunu konuşuyoruz. Şöyle bir sorun var:
Türkiye'de, SGK kayıtlarında meslek hastalığının görünmesi için, işçinin
işçi olduğunun, değilse mahkeme kararıyla ispatlanarak, gerçekten o işe
bağlı hasta olduğunun kanıtlanması, yüzde 10-15 fazla tazminat almayı
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hak etmesi SGK kayıtlarında görünsün. Yani bu, sigortasızlık kısmıyla
ilgili bir şey. Sistemin bir meslek hastalıkları tanısı yok. Halbuki, bunun
olması lazım. Türkiye'de mesleki hastalık, listede şu an görünmüyor, 2
tane görünüyor, 3-4 tane görünüyor. Ben bunu tıbbi tanı olarak
koydum. Tazminatı hak etmiyor insanlar, ağır hastalık değil; sadece iş
koşulları değişecek. Zaten orada da tazminat alamayacak, yine kayıtlara
giremeyecek; ama ben, o konunun uzmanıysam, bir göğüs hastalıkları
uzmanıysam, bunu koyabilmeliyim. Bu, mesleki astım. Bunun tazminat
alıp alamaması başka bir süreçtir. Başvurur, alır ya da alamaz; ama biz
biliriz ki, bizim hastanelerimizde mesleki astım var, metal sektöründe bu
var, bu sektörde bu var, ona göre politika üretiriz. Dolayısıyla sürecin
bağımsız olması lazım. Mesleki hastalıklar, tıbbi kayıt ve kodlama
sisteminin ve “Kim buna yetkilidir” gibi olursa eğer, biz bunları
görebiliriz, ona göre de ülkede ne olduğunu anlayabiliriz.
Esas mesele tabii ki bu konuda güç dengesi. Gerçekten, sonuç
olarak yasalar çok çok ileri. Bence yasalar Türkiye’nin çok ilerisinde.
Bunu uygulatacak güç, asıl problemin sahibi olan işçinin bunu
uygulayacak gücü olmaması. Bir örnek vereyim. Nasıl değişmiş hayat?
Sizin sektörünüzde, benim lise çağında tanıdığım mücadeleci işçi
arkadaşımın iki çocuğu ölümcül silikozis, ikiz oğlanları ölümcül silikozis.
Bana dedi ki babası, “Hocam; biz, o dönemde Maden-İş’teydik ve milli
maçlarda ücretsiz izin olsun diye eylem yapıyorduk.” Talep şu: Milli
maçlarda ücretsiz izin hakkı. Öyle bir şey varken, bugün o babanın iki
çocuğu da sigortasız ve en vahşi koşullarda ölüme mahkum edilmiş
durumda. Yani sınıf yenilmiş. Çok basit. Güç yok ve yasayı
uygulatamıyorsunuz. Nasıl çözülecek? Çok pratik şeyler var. Bu ölümcül
olayların olduğu yerde, Gaziosmanpaşa, Küçükköy elma bahçeleri
sanayi bölgesi. İnanın, 67 işçinin ismine ulaşabildim orada çalışmış, 30
tanesi ölmüş. Düşünün, bir işyerine işçi giriyor, 10 yıl olmadan 30 işçi
ölüyor 60 işçiden. Olayın nasıl olduğunu düşünün. Halbuki çok basit.
Zaten kanun vardı, zaten bu koşullarda işçi çalışamazdı. Kanun vardı
Türkiye'de, silikozu önleyen kanunlar var Türkiye'de, yasalar da var,
uzman çalıştıracak filan. Tüm sanayi bölgesini denetleyecek bir tane
mühendis olsa, inanın, bu olmazdı. Yine hastalık olurdu da, böyle bir
şey olmazdı. Yani siz yazıyorsunuz, “Her işyeri şunu bulunduracak,
bunu bulunduracak” vesaire. Bir tane kamu görevlisi olsa orada, bunu
önleyebilirdi arkadaşlar. Bir Esenyurt’ta, bir Bağcılar’da, bir orada, bu
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olayları önleyebilirdi. Yani kağıt üzerinde
uygulanmıyor. Uygulanabilecek bir şey.

yazılıyor,

hiçbirisi

MODERATÖR (Şeref ÖZCAN-İş Müfettişi)
Ölüm nedenleri ne?
Prof. Dr. Zeki KILIÇARSLAN
Aynısı hocam, hepsi silikozis. Düşünün, bir işyerinde işçilerin
yüzde 50’si ölüyor. Diğerlerine ulaşamadık. Belki onlar da hasta.
Aynı görüşteyim; bu işçinin derdi ve işçi bundan habersiz. Niye
olmasın, bence fırsat bu. Ağır işkollarında, tehlikeli işkollarında zorunlu
sendika. Zorunlu denilince tuhaf geliyor. Ben serbest hekimlik yapmak
istersen, sen beni zorunlu Tabip Odasına kaydediyorsun; bakkalları,
demircileri, bilmem neyi kaydediyorsun da, sen burada maden işçiliği
yapacaksan bu mu? Diplomalı olacak, sertifikalı olacak. Onu oda gibi
düşünün. Üye olacaksın. Bastırabiliriz, şu anda fırsat bizim için bence ve
kamuoyu buna hazır. Zaten bu olayları toplumsallaştıramazsak başarılı
olmaz arkadaşlar. Çok net. Yani olayı siyasallaştıramadığınız müddetçe,
toplumsallaştıramadığınız müddetçe bir başarı beklemeyin.
Başka pratik bir önerim olacak. Bu işçi sağlığı kurulları var ya, bu
kurullar aslında yasada var, her yerde var. Ne yapıp edip yarı kamusal bir
nitelik olamaz mı? Yani bir işyerindeki işçi sağlığının seçimle gelmesi
lazım. Seçimle olmasa bile, bu işveren bunu bölge çalışmaya bildirmek
zorunda mı şu anda?
MODERATÖR (Şeref ÖZCAN-İş Müfettişi)
Yok, hayır.
Prof. Dr. Zeki KILIÇARSLAN
Niye bildirmesin? Mademki yasada var, Bölge Çalışma’ya
bildirsin, bunun birtakım hakları olsun, eğitim hakkı olsun. Örneğin,
Birleşik Metal-İş eğitim yapıyorsa, metal sektöründe sendikası da olan
işçilere o eğitimi alma hakkı olsun, hatta zorunluluğu olsun belli saatler.
Böylelikle iki şey yapabiliriz. Bir, orada işçi temsilciliği olur; iki, belki de
örgütlenme için de sendikamızla ilişki olur. Yani bunu yapabiliriz diye
düşünüyorum.
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Akademisyen olarak da diğer arkadaşlarla beraber böyle bir kurul
olursa, buradaki arkadaşlarımızı eğitmemiz en önemlisidir bence. O işçi
kendi işkolundaki hastalıkları bilirse, eğitilirse, hakkını arayabilir, diğer
işçi arkadaşlarını eğitebilir. Biz eğitemeyiz ki. Biz sizin fabrikanızdaki 3
kişiyi tam eğitirsek, onlar bu işin gerçekten sahibi olurlar, yarın
sendikasız bir yerde çalışırlarsa da yine bu işin sahibi olurlar. Dolayısıyla
böyle bir süreci hemen başlatmamız lazım. Böyle bir süreç yapılabilir.
Arkadaşlar; bir vahşi sistemde yaşıyoruz. Silikoz hastaları olurken,
inanın, bilimsel materyal gibi geçiyor, kimse bu olayı durdurmak için bir
şey yapmıyor çok fazla. Şu anda silikoz hastaları da hastaneler tarafından
kapılıyor. Neden, biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü transplantasyon
yaparsanız, hastaneye 50-60 bin lira para geliyor. Hiç alakasız, bir şey
yapmamış insanlar bu hastaların mecnunu oldu, gelsin bizim hastaneler
para kazansın diye. Böyle bir vahşi sistemde yaşıyoruz. Yani 5 bin lira
harcamadığı için öldürdüğü şeye biz hepimiz SGK’dan en az 60 bin, 70
bin para veriyoruz ki, bunun 10’da 1’ini versen, zaten o işçilere böyle bir
şey olmayacak. Para kimin; SGK’nın, bizim paramız.
Hacer hanım önerdi; aynı görüşteyim. Ben, Almanya’da bir
dönem böyle bir enstitüde çalıştım. Yani bu Adli Tıp olmaz. Somut bir
örnek vereyim size. Bizi Adli Tıp’ta İstanbul Üniversitesini göğüs
hastalıklarından bir hocamız temsil ediyor. O emekli oldu. Yerine kim
önerilecek? Beni önerdiler; ama benim yanımda hiç konuyla ilgisi
olmayan ismi atadı göğüs hastalıklarına, yani kurula. Biz, işveren, işçi ve
devletin ortak finanse ettiği bir enstitü, iş sağlığı konusunda enstitü
ihdas etmeliyiz ve demin dediğiniz gibi, “Hasta mıdır, değil midir?”
kararını mahkemeler değil, bu kurul vermelidir. Bağımsız, özerk iş
sağlığı enstitüleri olmalıdır diye düşünüyorum.
Biz mücadele içindeyken o alanda, sıcak dönemde, bu diyalog
meselesine el verdik. “Hocam; siz sosyal diyalogdan yana değil misiniz?”
dediler. Sosyal diyalog yapacağız da, sosyal diyalog iki şey arasında olur.
İşçi yok ki piyasada, kimsenin gücü yok ki diyalog yapsın. Diyalog
olmaz tabii. Diyalog olmayınca bu iş olmuyor.
Son cümle olarak şunu söyleyeyim: Politikleştirme. Biliyorsunuz,
şu anda kumlama yasak değil Türkiye'de. Silikoz için en tehlikeli iş.
Sadece tekstil sektöründe yasaklandı. Şu anda camda bana bir sürü işçi
geliyor, ama kitlesel bir şey yakalayamıyorum ki politize edeyim.
Camcılar en çok nerede?
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SALONDAN
Paşabahçe.
Prof. Dr. Zeki KILIÇARSLAN
Hayır, hayır, küçük camcılar. Cam kumlamacılar. Çağlayan’dan
durmadan işçi geliyor; ama küçük atölyelerde ve aynı işi yapıyorlar,
camda yapıyorlar. Orada olayı gösterip politize etmeyince olmuyor.
Asbest için böyle. Buradakiler bilir, çok felaket bir sorundur çevresel
asbest. Şöyle söyleyeyim size: Milyonda bir olan hastalık, şu anda
Türkiye'nin bazı bölgelerinde 100 binde 200. Bakın, milyonda bir olması
gereken hastalık 100 binde 200 ve yıllardır insanlar ölüyor. Bu, ta
60’larda, 70’lerde bizim hocalarımız tarafından gösterilmiş. Doğru
dürüst bir iş yapılmamış. Sadece köylüler bilinçlenince birtakım
gazetelerden, köyleri terk etmişler. Doğru dürüst çalışma yapılmamış.
En son 2012’de devlet yeni bir asbest önleme şeyi yayınladı. 2013’te bu
iş tamamen bitecek, bütün oraların sentetik boyayla örtülmesi lazım;
madenlerin tam kapatılıp, evlerin badanasının sentetik boya yapılması
lazım. Toplam bütçe 3 milyon. Hiçbir şey yapmıyorlar. Bizim
arkadaşlara, “Bak, bir eylem yapalım, politikacıları uyaralım. Başka türlü
olmaz bu iş” dedim. “Hocam; yapmayın ne olur, karşımıza geçer de,
şöyle olur da…” Tam tersine diyorum ben de, yani hükümete yardım
edelim; çünkü diyelim ki, bir para çıkartmak istiyor hükümet veyahut da
parlamento, komisyon, eylem yaparsak daha kolay yapıyorlar bunu.
Yapmadık, bekledik, 2 sene oldu, hâlâ hiçbir şey yapılmadı. Geçmişimizi
boş verelim, 50 yılımızı bağlamış bir gelecek var. En korkunç kanser
mezotelyoma. Sizi nasıl öldürüyor, biliyor musunuz; ciğerinizde ağrı
oluyor. Binlerce insan ona mahkum. 50 yıl daha biz bunları göreceğiz.
Şu anda 1 milyon 200 bin köylümüz o ortamlarda hâlâ bu maddeye
maruz kalıyor. 3 milyon lira bulunup da yapılmadı bu iş. Meclisin
önünde oturmazsan olmuyor. Sendikaların dar alanın dışına çıkartılması,
toplumsallaştırılması, politikleştirilmesinden başka bir yol yok.
Teşekkür ederim.
MODERATÖR (Şeref ÖZCAN-İş Müfettişi)
Teşekkür ederiz.
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SALONDAN
Bir eylem yapalım hocam.
MODERATÖR (Şeref ÖZCAN-İş Müfettişi)
Buyurun.
S... İSİM ANALAŞILAMADI
Zeki ağabeyin sözlerini mükemmel buldum, aşka geldim. Bir-iki
küçük örnekle o sözleri deşip, ondan sonra da önerilerimle bitireceğim.
Zeki ağabey çok güzel şeyler söyledi. Biraz Şeref beyin bana
başında ters gelebilecek bir saptamasından yola çıkarak, bir örnekle size
bir şeyler anlatmak istiyorum.
Ekmek fırınlarını bilirsiniz hepiniz. Ekmek fırınlarında, ortada
döner bir kazan vardır ekmek teknesi gibi, ortada bir pervane vardır.
İşçi ne yapar Şeref bey; içine unu atar, mayayı atar, suyu atar ve ekmek
hamuru o teknenin içinde karılır. Küçük işletmelerde böyledir en
azından, kapalı yapılmaz o. Eğer o işçi veya usta alıp o çuvalı yukarıdan
“Haydi yallah, hop hop hop” diye nazik olmayan bir şekilde, döke saça
o unu o teknenin içine boşaltırsa, o işyerinde çalışan işçilerin çoğunda
mesleki astım gelişecektir. Yani önlemek önemlidir. Şöyle diyebiliriz:
Önlemek, sınıfı mücadelesinin, sınıf savaşımının en önemli
örneklerinden biri olmalıdır işçi sağlığında.
Benim için önemli olan bir önder Lenin. Örneğin, Sovyet
devriminin başında, işyerlerinde sigara kullanımını yasaklamak için çok
önemli önlemler almıştır. Önlemek bizim sloganımızdır aslında, işçi
sınıfı adına mücadele edenlerin sloganıdır. Tabii ki, “Önlemek
öldürmekten daha ucuzdur” gibi kötü bir slogan yapmayalım, ama
önlemeyi bizim sloganımız haline getiren bir yaklaşımda bulunalım.
Bunu kim yapacak? Zeki ağabey çok güzel örnekler verdi orada. Bunu
şöyle yapacağız: Bizim gibi akademisyenler, örneğin, belki DİSK’in
bünyesinde, Birleşik Metal-İş’le başlıyorsak eğer, Birleşik Metal-İş’in
ilgilendiği işkollarındaki bütün zararlıları halkın ya da işçimizin
anlayacağı bir dilde derleyip toplayacaklar. Her bir işyeri için bir tehlike
ve meslek hastalığı listesi çıkarılacak ve bunları önlemenin koşulları
bizim tarafımızdan basit broşürlerle ortaya konulacak. Ondan sonra
gireceğiz DİSK’in güçlü olduğu işyerlerine, oradan 2-3 tane ya da 3-4
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tane, işyerinin büyüklüğüne göre, çıplak ayaklı doktorlar gibi, hani
Çin’de bir dönem sağlık sisteminin gelişmesinin varlığını borçlu olduğu
bir sistemi sanayi kuruluşları için, özellikle de DİSK’in örgütlü olduğu
yerlerden başlatacağız.
3-4 işçiyi eğittiğinizde, o 3-4 işçi kardeşimin, DİSK’li işçi
kardeşimin başkalarına eğitim verdiğini denetlemek ve bunu sistematize
etmek anlamında DİSK Genel Merkezi veya Birleşik Metal-İş Genel
Merkezi elini taşın altına sokacak, sorumluluk alacak. İki tane çalışma
patlatacağız burada. Bu çalışma yapılmadan önce o işyerindeki kazalar,
işten geri kalma bulguları veya belki meslekle ilgili veya ilgili olmayan
şikayetlerle ilgili bir döküm yapacağız işyeri hekimliğinin listesinden; bu
önlemleri alıp bu insanlar eğitime başladıktan 1 yıl sonra, acaba
bunlarda bir gerileme oldu mu, olmadı mı, izleyeceğiz. Bu DİSK’li
işçiler işyerindeki bütün riskleri anlatacaklar arkadaşlarına, nasıl
korunulacağını anlatacaklar ve anlattıklarını da mutlaka kayıt altına
alacaklar. Akademisyenlerle hayata geçirildiğinde, bu da DİSK’in iş
kazaları ve meslek hastalıklarını önleme projesi olacak. Ama tabii,
almadan vermek Allaha mahsus olduğu için, buna bir fon ayıracaksınız.
Bütün iş kazaları, işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında mutlaka böyle
bir fon ayrılacak. Sanıyorum, Birleşik Metal-İş’te de böyle bir
eksikliğimiz var gibi görünüyor. Bilemiyorum, var da ben bilmiyorsam
cehaletime verin. Bu işler fonsuz yapılmaz. Sonuçta, çıktılara hep
birlikte bakacağız. Sanıyorum, çok güzel çıktılarla karşılaşacağız.
İnsanlara hem kazaları ve hastalıkları önleme yollarını biz anlatacağız ve
bu işi işverenin, işyeri hekiminin ve devletin elinden alıp, önce kendimiz
çok iyi bilip uygulayacağız ki -onu bir arkadaşım söyledi, belki hukukçu
arkadaşım söylemiş olabilir- bu konuda motive edici olabilelim. Çünkü
bu işin en önemli parçası olan işçi kendi sağlığı ve kaderi konusunda
yeterince aktif olamazsa, nasıl sınıf savaşımımızı yürütmek için canımızı
verebiliyoruz, burada canımızı alabilecek risklere karşı korunmak için de
canımızı verebilmeliyiz.
Eğer dediğim gibi olsaydı, örneğin Soma’da ne olabilirdi? Keşke
DİSK olsaydı Soma’da, bunlar olmazdı diye düşünüyorum. Ama
Soma’da böyle yetişmiş gerçek sağlıkçı öncüler olsaydı, bir kere, onun
grizu patlaması olmadığını hemen erkenden söylerlerdi, trafo yangını
olmadığını söylerlerdi, maskeleri nasıl kullanacağını işçilere öğrettikleri
için -maskelerin büyük bölümü işe yaramamakla birlikte, bir kısmı da
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takılamamış, takmayı bilmiyor işçi- bunu biz kendi kaderimize sahip
olarak kendimiz yapabilirdik ve bence, işverenin de, iktidarın da çok
güzel teşhirini yapardık bu konuda; ama orada maalesef bir sarı sendika
vardı.
Son sözlerim şöyle: Bence, Soma’da veya Soma’ya yakın bir
yerleşkede, Ege Bölgesinde Dev-Maden-Sen üye sayısı az da olsa gitmeli
ve bu kazanın meslek hastalıkları, iş sağlığı ve sınıf mücadelesi
anlamında önemini bildiren, akademisyenlerden kurulu bir toplulukla
mutlaka basına açık bir seminerini, sempozyumunu koymalı, oradan da
güzel bir aydınlatma mücadelesini yapmalı, “Burada biz olsaydık ne
olurdu?” demeli.
Benim kanım, Birleşik Metal-İş’te ekim-kasım gibi -talebim odurKocaeli bölgesini baz alarak, burada örgütlü bulunduğu işkollarındaki
riskleri, işçi sağlığı ve iş güvenliğini irdeleyen bir yada iki günlük, fabrika
gezmelerini de içeren, bizzat oradaki riskleri uygulamalı gösteren,
hepimizin bulunduğu heyetlerle, çok dinamik, interaktif bir şey yapmalı.
Sempozyum mu dersiniz buna, mini kongre mi dersiniz, bilemiyorum.
Bunu yapmalı. Bunlar güzel şeyler diye düşünüyorum. Umarım olur diye
düşünüyorum.
MODERATÖR (Şeref ÖZCAN-İş Müfettişi)
Teşekkür ederiz.
Buyurun.
Engin ÇELİK (Deri-Teks Sendikası)
Merhaba herkese.
Benim iki sorum olacak. Bir tanesi, hepimizin bildiği gibi,
sendikalar 6331 sayılı Yasanın çıkmasıyla birlikte, işyerlerinde kendi
üyelerine ya da temsilci bazında kurumları içerisinde çeşitli eğitimler
gerçekleştiriyorlar. Bunlar daha çok bilinçlendirme eğitimleri oluyor.
Yasanın ne gibi olanaklar sunduğuna dair birtakım düzenlemelere ilişkin
sendikalar kendi istekleri doğrultusunda bir eğitim faaliyeti
düzenliyorlar. Ama benim sorum şu yönde olacak burada: 15.05.2013
tarihinde çıkarılan bir yönetmeliğimiz var, Çalışanların İş Sağlığı ve
Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. Bundan
1 sene önce çıkarılmış bir yönetmelik bu. Madde 13, “Çalışanların işçi
sağlığı ve iş güvenliği eğitimleri” diyerek başlıyor, işyerinde görevli iş
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güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri tarafından verileceğini söylüyor.
Bir de bunun haricinde, ikinci başlıkta, “İşçi ve işveren ve kamu
görevlileri, kuruluşları” diye bir madde var. Yani buradan şu sonucu mu
çıkarıyoruz: Sendikalar, işçi kuruluşları, işyerinde çalışanlara yönelik,
işçilere yönelik eğitim vermeye yetkili olarak mı bu tüzükte yer alıyor?
Eğer bu haksa, önemseyeceğimiz bir hak mıdır, vermeli midir sendika?
Bunu şu açıdan soruyorum: Çünkü yaşanacak bir kaza durumunda
sorumluluğun sendikaya gelmesi söz konusu olabilecek midir? Eğer
böyleyse, biz bunu savunabileceksek, sendikalar işyerlerinde çalışanlara
bir İSG uzmanının yetkisiyle belgelendirme yapabilecek bir pozisyonda
eğitim verebilecekse, toplusözleşmede biz bunu savunmalı mıyız,
toplusözleşme maddesi olarak gündeme gelebilir mi bu veya bunu daha
da uzatarak, uzlaşmazlık çıkararak, bunu grev aşamasına getirebilir
miyiz? Bir tane sorum buydu.
Bir de 6331 sayılı Kanunda, Madde 13’te, çalışmaktan kaçınma
hakkı olarak, çalışanların işyerinde ciddi ve yakın tehlikeyle karşı karşıya
kalmaları durumunda, durum düzelene kadar çalışmaktan
kaçınabileceklerine dair bir ibare var. Ciddi ve yakın tehlikeyi nasıl
tanımlayacağız? Bunların tanımlaması yok. Her yönetmeliğin başında,
“Çalışan şudur, işyeri şudur, işveren şudur” diye bir tanımlama yapılır,
ama ciddi ve yakın tehlikeyi tanımlamak gerekli sanırım. Ciddi ve yakın
tehlikeyi nasıl tanımlayacağız? İşçi arkadaşlarımız eğer böyle bir
uygulamayı gerçekleştireceklerse, hangi prosedürlere uymalılar; yani fiili
olarak mı, yazılı bildirim esasına dayalı mı? Bunların biraz aydınlatılması
gerektiğini düşünüyorum. Sendikalar olarak da biz bu İSG konusunda
biraz daha somut olarak bu maddeler üzerinden bir şey yapabilir miyiz
diye bir sorum olacak.
Teşekkür ediyorum.
Dr. Av. Murat ÖZVERİ
13. Maddeyi hemen açıp baktım, sendikalara ilişkin bir ibare
göremedim. “İşçi, işveren ve kamu görevlisi kuruluşları veya bu
kuruluşların ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri.” Burada eğer
böyle bir eğitim merkezi kurulmuşsa, bu eğitim merkezi işçi sağlığı ve iş
güvenliği eğitimini verebilir; ama işveren isterse. Sendika, “Ben burada,
bu Yönetmeliğin bu maddesine dayalı olarak gidip de işyerinde böyle bir
eğitim yapacağım” diyemez. Eğitim vermemesi nedeniyle, şu anki
266

Çalışma ve Toplum Değerlendirme Toplantıları-3

mevzuat açısından, bana göre, bir sorumluluk hukukunu devreye
sokmak da mümkün değil.
Peki, böyle bir şey savunulmalı mı toplu iş sözleşmelerinde? Bu,
sık sık da iş hukuku camiasında dillendirilen bir olay. En son Kültür
Üniversitesinde de gündeme geldi, ondan önce de Sarper hoca gündeme
getirmişti. “Var olan toplu iş sözleşmelerine bakın, ‘Yasa hükümleri
uygulanır’ diye geçirilebilen ya da yasanın tekrarı niteliğinin dışında,
toplu iş sözleşmelerinde işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin hiçbir
düzenlemenin bulunmadığını göreceksiniz” eleştirisiyle karşı karşıyayız.
O zaman, soruyu bir üst başlıkla sormakta yarar var: Toplu iş
sözleşmelerinde, işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin nasıl bir politika
izlemeliyiz, ne tür toplusözleşme taslakları hazırlamalıyız?
Hiç genelleme yapmadan, kendi kişisel deneyimimden hareketle
bir örnek vereceğim. Biz böyle bir çalışmayı Petrol-İş’teki uzman
arkadaşlarla birlikte Selüloz-İş Sendikasının kamu işyerlerinde yaptık.
SEKA’lardaki özellikle kâğıdın beyazlatılmasına ilişkin bölümlerde ciddi
sorunlar vardı, özellikle ciğerlerde cıva birikmesine bağlı şeyler vardı, “İş
ortamından kaynaklanmıyor” diye rapor verdiler hocam. Düşünebiliyor
musunuz, işverenin gönderdiği hastanede cıva tespit ediliyor, ama bizim
bilirkişilerimiz “İş ortamından kaynaklanmıyor” dediler.
Bir işçi sağlığı ve iş güvenliği organizasyonunu toplu iş
sözleşmesiyle oluşturmaya yönelik bir taslak hazırladık. Bu taslağı da,
İhtiyar başta olmak üzere -Erkan Aslan’ı kastediyorum; burada tek
ihtiyar o- sendikadaki diğer uzman arkadaşlardan da yardım alarak, Aziz
Çelik filan, o dönemin genç uzmanları olarak, “İşçi sağlığı ve iş
güvenliği komiteleri” adı altında bir dizi eğitim çalışmaları yaptık,
masaya da oturduk. Aslanlar gibi bu maddeleri Kamu-İş’in karşısında
savunmaya çalışıyoruz. Sonra Kamu-İş Genel Sekreteri Kocaeli’ne geldi,
Kartepe dergisinin ve Kocaeli gazetesine bir demeç verdi. “Selüloz-İş,
işçinin parasını pulunu bıraktı, yılan sokmasına kadar her konuda bize
önlem alacak yükümlülükler getirmeye çalışıyor” dedi. Bir sonraki
demeci Selüloz-İş sözcülüğünü uzmanlarına bıraktı. “Kurullarla filan
uğraşıyorum, toplusözleşme bu nedenle açmaza gidiyor” dedi. Onun
üzerine bir panik başladı. Biz işçileri topladık. Sendikalara, “Haydi
uzmanlar, neden bu idari maddeler için işçinin direnmesi gerektiği,
neden işçi sağlığı ve iş güvenliği kurulları ya da diğer maddeler önerilir,
anlatın” dediler, biz de anlattık. İşçi sağlığı ve iş güvenliği uzmanı olarak
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çalışan Bilal amca dedi ki, “Tamam, Halep oradaysa arşın burada.” Hacı
bir amcamız, başında beresi var. Çıkardı, “Oylama yapıyoruz” dedi, “Bu
maddelerde uyuşmazlık görülür de greve gidilirse, kim grevden yana
olur?” dedi. Salonda 360 küsur kişi vardı, sadece 6 kişi “Biz bu
maddeler için greve çıkarız” dedi. Geri kalanın tamamı, “Uzatmayın bu
işi. Versinler ikramiyemizi, paralarımızı, sözleşme imzalayın” diye oy
kullandı.
Bir süre sonra bizim kurduğumuz bu komiteler de öyle bir şeye
geldi ki, sendikayı yönetmeye kalktılar aşağıdan yukarıya doğru. O
zamanki Genel Başkan yine bizi topladı uzmanlar varken, “Kusura
bakmayın. Davul benim boynumda, tokmağı başkasında. Komite filan
hiçbir şey tanımıyorum. Bunları çıkarıyorum” dedi. Sözleşmede sadece
kurullar bir başlık olarak kaldı ve bu proje doğmadan çöktü.
Buradan nasıl bir sonuç çıkartmak gerekir? Bunlardan vaz mı
geçelim; hayır. Bence tam tersine, tüm bunlar üzerinde düşünüp, bir de
12 Eylül öncesi imzalanmış toplusözleşmeler varsa arşivlerde, oradaki
işçi sağlığı ve iş güvenliğine ya da idari maddelere yönelik düzenlemeleri
bir anımsayalım, bir çıkartalım, bir önümüze koyalım. Onlar nasıl
yapıyordu da işçiye kabul ettiriyorlardı? Diyoruz ki, toplusözleşme
uygulanmıyor.
Şinasi Yeldan, yıllardır sendika yöneticiliği yapmış değerli bir
ağabeyimiz anlatıyordu. Pirelli’de imzalanan toplu iş sözleşmesine…
Malum, meşhur bir hak grevi vardır, ama onun anlattığı başka bir şey
daha var. Rıza Kuas, elinde bir demir almış, personel müdürünün peşine
düşmüş, “Benim imzamla sen mi uygulamayacaksın?” diye iki tane
çakmış, sözleşme uygulanmış. Şinasi ağabey bunu, “Hukuk mu etkili,
demir mi etkili?” diye anlatırdı. Yani gerçekten Hacer’in söylediği gibi,
her şeyi yasal sınırların içerisine alan, her şeyi hukukçuların üstüne yıkan
bir sendikal anlayıştan biraz daha başka bir yerlere gitmek gerekiyor.
Rıza Kuas’ın yaptığını yapmak mı gerekiyor? Rıza Kuas da tek başına
Mecliste milletvekiliyken, Turhan Feyzioğlu’yla 15-16 Haziran
öncesinde verdiği mücadeleye bakıyorum, o zaman diyorum ki, sadece
sendikalar değil, vekiller, hepiniz bir Rıza Kuas da olamıyor Mecliste.
Tek başına inanılmaz bir mücadele veriyor. Neler söyleniliyor, neler
ediliyor, “Maoist, ihtilalci sendikacı, alçak!” vesaire. “Helal olsun
burjuvaziye, senin gibi birini profesör yapmış. Karşı sınıfı kutlarım”
diyor.
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Şunu anlatmaya çalışıyorum: Her şeyiyle tepeden tırnağa şu
yasaklı sistemin bizim üzerimize sinen tüm yozlaşmışlıklarından, tüm
çürümüşlüklerinden, toplusözleşme stratejimizden sendikalardaki
istihdam ettiğimiz uzmanlara, sendikacı tipimize kadar bence bu 301
canın üzerinden yeniden, bir daha gözden geçirmemiz gerekiyor.
Emek tarihçileri, Allah razı olsunlar, gerçekten ciddi şeyler
çıkartıyorlar. Bunları bir roman nostaljisi açısından değil; Türkiye'nin
60-80 arasındaki ürettiği bilgi birikimi açısından, oraya nasıl gelindiği
açısından elde edelim diye düşünüyorum, bunlara ulaşmak gerekir diye
düşünüyorum. Ben bu alana Maden-İş’in kırmızı, küçük broşürleriyle
eğitilerek gelmiş olan birisiyim ve öğrenciydim. Bunları nasıl
yapıyorlardı, Kayseri’den Şarkışla’ya nasıl ulaşıyordu bunlar, bunları
düşünmek gerekir diye düşünüyorum.
Çok uzattım iki soru üzerinden, ama bence yasallıktan önce,
sendikal politikaları, etkinliğimizi, yasal sınırlamaları bir tarafa iterek,
sanki hiç yasa yokmuş gibi düşünerek, bir kez daha önümüze hedefler
koymamız gerekir diye düşünüyorum. Onat’a da katılmıyorum,
işverenin yaptığı işi de üstlenelim değil.
Yanıt oldu mu, bilmiyorum. Yani şu sorunun yanıtını sendikalar
artık vermeli: “İşçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin benim sendikamda
izleyeceğim toplusözleşme stratejim bu, idari maddelerim bu. Bu
maddeyi de işçiye böyle anlatacağım, direnebiliyorsa direneceğim”
diyeceksin. Ama direnir mi, bilmiyorum.
İhtiyar üzerine alındı, el kaldırdı.
MODERATÖR (Şeref ÖZCAN-İş Müfettişi)
İhtiyar bir arkadaş söz istiyor galiba; ona söz verelim.
Erkan ASLAN (İşçi Sağlığı–İş Güvenliği Meclisi)
İşçi Sağlığı İş Güvenliği Meclisi üyesiyim.
Bana söz hakkı doğdu da, bir anıyla başlamak istiyorum. Bir hafta
önce Kocaeli’nde çalışma ekonomisi öğrencileriyle bir söyleşimiz vardı
Soma üzerine. Murat’la beraberdik. Hem Kocaeli’ndeki hocalara saygı
ve sevgi, hem de onları çok şanslı bulduğumu söylemek istiyorum. 120
civarında öğrenci vardı; pırıl pırıl insanlar. İki soru sordum. Bir tanesi,
hatırlayacaksınız, Soma’da ambulansa alınırken, “Çizmemi çıkarayım”
diyen işçi üzerine çok şey yapıldı. O işçiyi sordum arkadaşlara ve “Niye
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böyle diyor?” dedim. Bir sürü şey söylediler, ama pırıl pırıl bir kızımız
dedi ki, “Kendisini değersiz hissediyor hocam” dedi. Bunu bir kenara
koyalım dedik.
İkincisi de, “Sorun kimin sorunu?” diye sordum arkadaşlara.
Çeşitli seçenekler sundular. “Sonuçta, sorun işçinin sorunu” dediler.
Gerçekten keyif aldım. Orada tartışırken, bir öğrenci -sonradan Murat
sordu, çalışma ekonomisinde 1. sınıf öğrencisiymiş- “Peki hocam, bu
işçiyi kendini değersiz hissetmekten nasıl vazgeçireceğiz, değerli
olduğunu nasıl hissedecek? Ne yapmalıyız?” dedi. Tartışmanın belki de
odak noktasına bunu koyabiliriz diye düşünüyorum.
Hızlı bir şekilde alanımıza döndük. Beni buraya davet eden
sendikamıza, geçmişini de bilen, onun bir parçası olan bir kişi olarak
hem teşekkür edeceğim, hem de bir şey göstereceğim. 2013, Birleşik
Metal-İş’in organlar yönetmelikleri. Belki de bundan sonra burada,
örgütlenme komisyonları yönetmeliği, basın-yayın komisyonları
yönetmeliği, genç işçiler büroları yönetmeliği, sosyal etkinlikler, kadın
işçiler, engelli işçiler, bir de işçi sağlığı ve iş güvenliği komitesi
yönetmeliği diye bir şey olmalı; çünkü Birleşik Metal-İş’in tarihinde
Maden-İş’te var bu gelenek. Bununla başlayabiliriz diye düşünüyorum,
çubuğu kendimize bükerek.
İkinci bir nokta, Murat da çok vurgu yapıyor; vurgu yaparken de,
demin de ifade etti, işkolu sendikacılığına sıkıştı sendikalarımız ve de
yasalara da sıkıştı beraberinde. Dün akşam Resmi Gazete’de, bir
işyerinin, TİMSAN diye bir işyerinin işkolu tespit kararını gördüm.
TİMSAN diye bir işyerine bir sendikamız başvurmuş. “Şu, şu, şu
işyerindekiler genel işler işkolunda…” 15 tane filan işyeri. Bunlar,
lojistik, gemi, antrepo. “Şu kadarı da sağlık” deniliyor. Burada bir
sendikal örgütlenme, bir hak mücadelesi mümkün değil işkolu
sendikacılığıyla; ama Murat’ın da söylediği gibi, geçmişe bir anıştırma
yapmak istiyorum.
1978 yılında, cam işkolunda sözleşmeler tıkandı. DİSK’e bağlı
Hürcam-İş Sendikası var, Türk-İş’e bağlı Kristal-İş Sendikası var. İkisi
de aynı işkolunda büyük ölçüde aynı işverene karşı, Paşabahçe’ye karşı
sözleşme mücadelesi yürütüyorlar. Sözleşmeler tıkanma aşamasına
geldiğinde, DİSK bir karar aldı. Maden-İş’in sözleşme uzmanları iki
sendikanın sözleşmesine de el koydu, sözleşmeyi bunlar yürüttüler.
Sözleşme belirli bir aşamaya geldi, grev kararı alındı, işyeri toplantıları
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vesaire, sonuçta sözleşme bitti, “Bu sizin sözleşmeniz” dedi Hürcamİş’e. Yani işkolu sendikacılığını aşan bir sürece örnek olarak veriyorum.
Ama burada 3’ünü bağlayan bir şey vardı; 3 sendikanın yönetiminde de
aynı siyasi eğilim egemendi, o siyasi eğilim daha etkin ve faaliyet
gösteriyordu. Buradan da bir şeye varabiliriz diye düşünüyorum.
Hocam da ifade etti, siyasallaşmak da, “Nasıl siyasallaşacağız?”
olayında ben şuna dönmek istiyorum tekrar: O kendini değersiz
hisseden, nesne olarak gören üyelerimizi, işçileri başa alan bir
örgütlenme anlayışını var olan sendikalar içinde yeniden irdeleyerek,
yeni bir iç örgütlenme mantığını egemen kılabilirsek ve bunda da işçi
sağlığında elde edilen haklar, kazanımlar vesaire temelinde adımlar
atabilirsek, yol alınabileceğini ve Birleşik Metal’in öncülüğünde, diğer
sendikalarımıza, bir sürü sendikaya sıçrayabileceğini düşünüyorum.
Yıllarını bu işe vermiş birisi olarak, Soma’dan sonra çok büyük
tepkiler bekliyordum, arzu ediyordum; ama hayat hiç de öyle değil.
Bunun nedenlerini irdelememiz gerekir. Açıkçası, bir akıl tutulması da
yaşandığını ciddi ölçüde düşünüyorum. Burada bazı sendikalarımızı
tenzih ederek söylüyorum, ama sendikalarımızın da işçisiyle ilgisi yok. O
sıfatı ben kullanmıyorum; ama orada örgütlü olan, Soma’da örgütlü olan
sendikanın genel başkanı, Murat’ın da katıldığı toplantıda, “Bize haber
gelseydi, biz ilgilenirdik” diyor, yani “O işyerinde neler olup bitiyor, bize
haber gelseydi, biz ilgilenirdik” diyor. Ne kadar yabancılaştıklarını,
karşılıklı bir yabancılaşmanın yaşandığını görmek gerekir. Bu alanda,
özellikle işçi sağlığı alanında iç örgütlenmeye yönelik işçi sağlığı ve iş
güvenliği komiteleri aracılığıyla bu yabancılaşma kırılabilir diye
düşünüyorum. Burada bir öncü olabilir Birleşik Metal-İş. Eğer böyle bir
eğilime giderse de, ben kendi adıma değil, ayrıca meclis üyelerim adına
da bu sürecin bir parçası, katkıcısı, destekçisi, yardımcısı olmaya söz
veririz diye düşünüyorum.
Son bir şey daha söyleyeyim. Hocam Düzce’den hemşerim. Ben
de Düzceliyim. Hocamın söylediği bir şey vardı; oradan çıkardığım bir
sonuç var. Aslında metal işkolunda, abartmayalım; ama belirli alanlarda,
örgütlü olduğumuz sınırlı yerlerinde risk değerlendirmesi rehberleri
hazırlayabiliriz. Bu, hem bizim üyelerimize yönelik bir yol göstericilik
yaratabilir, hem de gerçekten iç eğitimde bir kaldıraç olarak
kullanılabilir. Yoksa, “Şu sendika gitsin de şurada örgütlensin” dediğiniz
zaman, ben fiili olarak 2000 yılında sendikadan uzaktım da, koyduğum
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yerde duruyorlar, bıraktığım yerde duruyorlar işçiler; yani hiç kimse de
çağırmıyor, “Gelin, bizi örgütleyin” diye. Bunu zorlayacak araçlara
ihtiyacımız var. Hem işçi sağlığı alanındaki komiteleşmenin, hem de
rehber benzeri yol gösterici faaliyetlerin sadece bizim işkolumuzda değil,
ama diğer işkolundakilere de adım attıracağını düşünüyorum. Tabii,
bundan sonra belki arkadaşlarım bir şey yapabilir. Şimdi gündemde bir
Taşeron Tasarısı var. Soma madeni belki de bu tasarının biraz önüne
çomak mı soktu diye biraz siyasi iktidarın temsilcilerinde bir kriz
gördüm, bir gerginlik gördüm; ama bu Taşeron Yasası da bizim
psikolojimizi bozmalı, sosyolojimizi bozmalı. Yani sağlığımızı o
anlamda etkiliyor. Bu konuda da gerçekten etkin bir bilgilendirme
faaliyetine ihtiyaç var diye düşünüyorum.
Şimdilik bu kadar. Teşekkür ederim.
MODERATÖR (Şeref ÖZCAN-İş Müfettişi)
Teşekkür ederiz.
Başkana bir söz vereceğim.
Adnan SERDAROĞLU (Birleşik Metal-İş Sendikası
Genel Başkanı)
Çok eksik değil söylediğiniz, ama bazı bilgileri de yanına
koyduğumuz zaman, aslında bir bütünselliği ortaya çıkartırız. Birisi, İşçi
Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu. Bu, toplusözleşmelerin madde olarak
belirlendiği kurullar. Fabrikalarda bunlar zaten hem işveren tarafından,
hem işçiler tarafından belirlenerek kurumsal çalışmalarını yürütüyor. Bu
komisyonları biz, toplusözleşmeler haricindeki çalışmalarımız olarak
değerlendiriyoruz. Genç işçiler, sosyal etkinlikler, engelliler, kadın işçiler,
bunlarla birlikte işyeri komitelerini oluşturuyoruz; ama mesela, işyerinde
toplusözleşmelerle belirlediğimiz temsilcilerimizi de aynı zamanda
Temsilci Yönetmeliğiyle de şekillendiriyoruz. Artı, her ne kadar yasal
düzenlemesi olsa bile, onu pekiştirmek açısından, ayrıca, Delege
Yönetmeliği… Sizin söylediğiniz bir nokta da bir eksik olarak
görülüyor. Tabii, onu gözden geçireceğiz, ama bütünsel açıdan meseleye
baktığımız zaman, işyeri komitelerinin tamamı toplusözleşmeler ve
toplusözleşme dışındaki komisyonların çeşitli yönetmelikleriyle
belirlenmesi sonucu ortaya çıkıyor. Tabii, sizin söylediğinizi de kendi
aramızda değerlendireceğiz. Yani böyle bir komisyona ihtiyaç var mı?
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MODERATÖR (Şeref ÖZCAN-İş Müfettişi)
Sendikalarla ilgili ben de küçük bir şey eklemek istiyorum. 6331’le
beraber çalışan temsilcisi geldi. Aslında bizi işyerindeki sendika
temsilcileri, özellikle örgütlü işyerlerinde aynı zamanda işçi sağlığı ve iş
güvenliği anlamında çalışan temsilcisi. Yani bu Yasayla birlikte, diyelim
50 tane örgütlü işyeri olan bir sendikanın bir işyerinde 3 temsilcisi olsa,
150 kişilik yeni bir görevi çıktı. Benim kanaatim, aslında işçi sağlığı ve iş
güvenliğiyle ilgili bir sekreterlik oluşturmanın altında yatan burası.
Çünkü bunlar hem işçi sağlığı ve iş güvenliği kurullarına giriyorlar, hem
de çok önemli bir bilgi sahibiler. İşverenin yine bu yasada önemli
yükümlülüklerinden birisi bilgilendirme. İşyeriyle ilgili risk
değerlendirmesi, eğitim planı, hatta işyeri hekimi ve iş güvenliği
uzmanının seçiminde dahi çalışan temsilcisinin belli sınırlar içinde
yetkisi olacak. O yüzden, hem işyerlerine bu görevler için politika
üretmek, hem de bu arkadaşların günlük faaliyetlerini yönetebilmek
açısından başka bir düzenlemeye ihtiyaç var sanki; çünkü bu,
öncekinden daha farklı bir şey. Yasa, çalışan temsilcisini doğrudan işyeri
temsilcilerine verdi. Onu düşünürken bunu da göz önüne alırsak, işyeri
belki sendikal örgütlenmeyle uğraşıyor, ama belki işyeri taşınacak,
işyerinin başka ekonomik sorunları var, başka planları var; çalışan
temsilcisinin bunların bir kısmına ulaşması mümkün. O yüzden de bu
özel durumun da sanki katkısı olacak diye düşünüyorum.
Buyurun.
Öğr. Gör. Deniz ORUÇ
Merhabalar. Düzce Üniversitesi’nin iş sağlığı güvenliği
koordinatörüyüm. Buraya Peri hocam davet etti, onun vasıtasıyla
geldim.
Tabii, bu kanunla birlikte biz de bu yapılanmaya girdik.
Üniversitemizde, Ekim 2013 tarihinde yapılanmamıza başladık. Şu anda
hızlı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabii, bunu da bu yasaya
borçluyuz; çünkü ilk defa kamuda da artık işçi sağlığı ve iş güvenliği
hizmetleri sunulmaya başlandı.
Üniversitelere baktığımız zaman, birçok işyeri için… Metal
sektörü, çok tehlikeli sınıfta yer alıyor; ama üniversitelerin birimlerinin
yüzde 70’i, yüzde 80’i de çok tehlikeli sınıfta yer alıyor. Özellikle
mühendislik fakülteleri, tıp fakültesi hastaneleri, fen-edebiyat fakülteleri,
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bunların hepsinin altında kimya laboratuarları var, kullandıkları
kimyasallar var ve bunlar hakkında herhangi bir güvenlik önlemi
almadan bunları kullanıyorlar, üst katta da biz ders yapıyoruz.
Dolayısıyla, bu açıdan baktığımız zaman, çok önemli getirileri
oldu, ilk defa kamu da bunun içerisine girdi. Tabii, üniversitelerde bu
alanda çalışan çok fazla akademisyen olmadığı için de, neler yapılacağı
çok da fazla bilinmiyor.
Bunun için, 5-7 Mayıs’ta İstanbul’da olan bu kongrede Maliyenin
temsilcisini de bekledik, ama gelmemişti. Çünkü soracaktık, “Biz bunun
bütçesini nasıl oluşturacağız?” diye. Biz, Düzce Üniversitesi olarak, bu
yılın sonunda tüm birimlerimizin İSG çalışmasını tamamlamış olacağız
ve Maliyeye önümüzdeki yıl bunun için büyük bir bütçe talebinde
bulunacağız. Bakalım, bunu verecekler mi, vermeyecekler mi? Bunu da
o zaman görme şansımız olacak.
İş kazalarına gelirsek; bu, sadece işçileri ilgilendirmiyor, bizi de
ilgilendiriyor. Çünkü geçen hafta bizde de iki tane iş kazası oldu.
Şimdiye kadar biz bunların kayıtlarını tutmadığımız için, kamuda
herhangi bir iş kazası gözükmüyordu. Oysaki kamuda da göründü.
Önümüzdeki dönemki verilerde bunları da göstermiş olacağız.
İş kazalarına bakacak olursak; zaten bu kazaların büyük bir kısmı
50’nin altındaki işyerlerinde oluyor. Yaklaşık yüzde 60’lık bir kesimi
kapsıyor bu. Yine Soma’da olan kazanın daha öncesindeki raporlara
bakarsanız, teftiş raporlarına (artık basında, internette bunları sıklıkla
bulabiliyorsunuz) yine 2010 yılında yayınlanan Meclis Araştırma
Komisyonu raporuna, Makine Mühendisleri Odasının yayınlamış
olduğu raporlara bakarsanız; buradaki yapılan işin çok tehlikeli olduğu,
denetimlerinin olmadığı daha önceki müfettiş raporlarında yer alıyor, bir
kısmını orada yayınlamışlar. Bu raporlar doğrultusundan önceden siz
buna zaten önlem almış olsaydınız, bu kazalar olmayacaktı.
Burada şuna karar vermeniz gerekiyor: Biz gerçekten işçinin
sağlığını koruyalım mı, korumayalım mı? Korumak istiyorsanız, bunu
zaten gerçekleştirebilirsiniz. Ama sadece yasal mevzuattaki, “Şunu
yapın, bunu yapın; şunları şunları tamamlarsanız sorumluluğunuz
kalkıyor” şeklinde bir yapılanma içerisine girerseniz, zaten bunu hiçbir
zaman çözemezsiniz. Çünkü biz, Türk milleti olarak, her şeyin açığını
bulmaya çalışan bir milletiz.
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Mesela şöyle bir örnek vereyim: Benim de eşim aile hekimi.
Biliyorsunuz, şimdi onlara da hafta sonlarına nöbet getirildi. Normalde,
Devlet Memurluğu Kanununa göre, doğum yapmış bir bayanı 2 yıl
boyunca gece nöbetinde çalıştıramazsınız. Fakat eşim için nöbet yazıldı.
Tabii, biz bunun için itiraz dilekçesi yazdık. Bize gelen cevap şu:
“Kanunda gece çalıştırılamaz diyor. Hafta sonu, cumartesi-pazar günleri
veya resmi tatillerde gündüzleri nöbet yazılabilir.”
Türkiye'de gerçekten bu konuda bir kanun yapmak istiyorsanız,
en az 1-2 milyon sayfalık bir kanun yazmanız gerekiyor; “Şunu da
yapamaz, bunu da yapamaz, şurada çalışamaz, şurada şunu yapamaz”
vesaire, her şeyi tek tek yazmazsanız, bizim uygulayıcılar, bunu,
“Yazmadığı için, yapmamıza da gerek yok” gibi algılıyor.
Yine Soma faciasında yaşam odaları kavramı ortaya çıktı. Bizim
yönetmeliklerde yazmıyor; ama kanunda diyor ki, “Siz, çalışanın
sağlığını korumak için her türlü önlemi almak zorundasınız.” Bakın,
“her türlü” diyor. Bunun içine her şey girer, bunu tek tek yazmanıza
gerek yok.
Dolayısıyla, bu faciaların olacağı zaten belliydi, geliyorum dedi bu
kazalar. Çünkü son 10 yıllık maden kazalarına baktığınız zaman, 2004
yılından sonra iş kazalarının hızları iki kat artmış ve artarak da devam
ediyor. Bunun niçin olduğuna bakıyorsunuz, o dönemden sonra
özelleştirmelerin artığını, taşeronlara devredildiğini görüyorsunuz.
Taşeronlara devretmeyle de… Onlara da sınırlı sayıda ihaleyle
açıyorsunuz bu madenleri; belirli, kısıtlı bir süre veriyorsunuz, “Bu süre
zarfında sen buradan istediğin kadar kâr elde et” diyorsunuz. O
madenin sahibi de açıklamıştı; “Bakın, biz 150 dolar civarından 24
dolara kadar düşürdük maliyeti” diye. Nasıl düşürüyorsun? İşte nasıl
düşürdüğünü gördünüz. Kullanılan maskelerin hiçbir geçerliliği
olmadığı, çoğunun küflü olduğu, çoğunun içerisinde yeterli oksijen
miktarı olmadığı, çalışanların bu konuda bilgi sahibi olmadığı görüldü.
Yine “Bunu nereden söylüyorsunuz?” diyeceksiniz; kazaların
analizini yaptığınız zaman görürsünüz. Ben son 10 yıllık kazaları
inceledim. Dün bir sunumumuz vardı, orada da gösterdik. Yüzde 2’si
işe başladığının birinci gününde gerçekleşiyor. Biraz önce bir
arkadaşımız, daha eğitimli olduklarını söyledi. Evet, eğitim almak
zorundalar. 5 gün eğitim aldıktan sonra madene inecekler. Ama onlar
eğitim alırken madene girmişler.
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O yüzden, bu artık bir kültür meselesi. İnsanların çocukluktan
itibaren, yani ilkokuldan, anaokulundan itibaren bu güvenlik kültürü
eğitimine başlaması gerekiyor ve herkesin de elini taşın altına koyması
gerekiyor.
Biz, iş güvenliği uzmanları yetiştiriyoruz. Hiçbir üniversitede iş
güvenliği yoktu ki şimdiye kadar, bu çocuk hiçbir güvenlik önlemi
görmedi ki. 180 saatlik eğitimle de bunları iş güvenliği uzmanı yaptık.
Son yasal düzenlemeyle de herkesi A sınıfı iş güvenliği uzmanı yaptık.
Bizde de var, üniversitemizde de var. Şimdiye kadar hiç fabrikaya
girmemiş, şimdiye kadar herhangi bir risk analizi yapmamış, şimdiye
kadar hiçbir makinede işçinin nasıl çalıştığını görmemiş, neler yapacağını
görmemiş; ama A sınıfı iş güvenliği uzmanı. Bundan sonra işin içinden
çıkabilirseniz çıkın. Bu adamlar buradan, sektörden uzaklaşana kadar
Türkiye'de 20 yıl, 30 yıl herhangi bir iş güvenliğinden bahsetmeniz çok
da mümkün değil.
Forumlara hepiniz girmişsinizdir, hepsinde şu yazar: “Şu
sektörde risk analizi yapan var mı?” Biraz önce demiştik, üyelerimize
risk analizi rehberleri yapalım. Herkes o rehberleri alıp, işyerlerine
kopyalıyor.
Bunun için, bundan önce şunu yapmanız gerekiyor: Burada
çalışacak kişilere bunların nasıl yapıldığını öğretmeniz gerekiyor, neler
yapmaları gerektiğini öğretmeniz gerekiyor. Bunun için de
üniversitelerin öncü olması gerekiyor. Önce kendi söküğünü dikip,
ondan sonra dışarıya hizmet vermesi gerekiyor. Burada da artık
üniversitelerde, büyük üniversitelerde hocalara gerçekten önemli görev
düşüyor. Onlara artık kendi oturdukları anabilim dallarından dışarı
çıkmaları gerektiği, biraz ellerini taşın altına uzatmaları gerektiği, sadece
kongrelerde, sempozyumlarda konuşmamaları gerektiği hatırlatılması
gerekiyor. Dışarıya çıkıp, işçi sendikaları olabilir, işveren sendikaları
olabilir, buralara hizmet götürmeleri gerekiyor. Aksi takdirde Türkiye'de
bu iş kazalarını önleyemezsiniz. Zaten yıllardır önleyememişiz. Her yıl
80 bin civarında iş kazası oluyor, her gün 4 kişi ölüyor.
Teşekkürler.
MODERATÖR (Şeref ÖZCAN-İş Müfettişi)
Teşekkür ederiz.
Buyurun.
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Barış GÖNLÜŞEN (İstanbul
Güvenliği Meclisi)

İşçi

Sağlığı ve İş

Burada iki şey var, benim anladığım kadarıyla. Bir, dışa karşı
söyleyeceklerimiz, bir de içeride yapacaklarımız veya yapmamız
gerekenler.
Soma’dan sonra baktığımda, dışa karşı söylenenlerde bayağı
aklımızın karışık olduğunu görüyorum. Herkes bir yerinden tutuyor.
Mesela, burada da söyleniyor; güvenlik kültürü, kültür meselesi, daha
derin bir sorun falan gibi şeyler var. Taşeronluğu söyleyenler var, başka
şeyler söyleyenler var, sorunu değişik yönlerinden ele alan, dokunan.
Ama bence, bizim bu sorunu çözmemiz açısından -işçi sınıfı açısından
söylüyorum, sendikalar açısından söylüyorum- derli toplu, bütünsel bir
programımız yok. Yani “Biz şunları savunuyoruz ve şunların yapılmasını
istiyoruz” diyen. Yani dışa karşı. Örnek veriyorum, parlamentodaki
vekilin de, “İşçiler bunları istiyor” diye söyleyebileceği, bütünsel bir
talepler dizgesine ihtiyaç var.
Ben, bütün konuşmaları da o yönlü dinlemeye çalıştım zaten.
Bayağı şey de var aslında, tek tek söyleniyor. Örneğin, Şeref ağabeyin
söylediğinden, görece daha bağımız, en azından siyasi otoriteden
doğrudan etkilenmeyen, sınırlandırılmış bir müfettişlik kurulu ihtiyacı,
teftiş kurulu ihtiyacı görüyoruz, iş teftiş kurulu. Akademisyenler,
bilirkişilik kurumu, buradaki yozlaşma, daha doğrusu para ve sermaye
ilişkileri; bunun da mesela yasaklanması gereken bir şey olduğunu, talep
olarak savunulması gerektiğini görüyoruz. Yani sayabileceğimiz çok şey
var; taşeronu, şusu busu. Ama bir gerçek var ki, bizim bu İSG
tartışmalarında hep rastladığımız bir şey: Sorunun çok fazla
genelleştirilip, bir kültür meselesi haline getirilip, çok aşırı pratik, yani
malzemelerin tedariki, satışı ve benzerine indirgendiği bir kutupsallık
içerisinde ele alındığını görüyoruz. Sonuçta böyle bir şey değil buradaki
sorun.
Mesela, kültür meselesini ele alırsak; 80 öncesinde bir işçi kültürü
vardı. Bu, sınıf mücadelesi içerisinde gelişen bir kültürdü. 80’den bu
yana bir kopuş var ve öyle bir hale geldik ki, ben mesela, “Bugünkü
sendikalar sendika mı?” diye sorguluyorum artık. Yanlış anlaşılmasın,
şey anlamında söylüyorum, sendikanın asıl işlevi olarak. Örneğin, üyesi
olan bir insanın hayatını koruyamayan bir sendika, sendika mı? Çok
basit, temel bir soru. Germinal’e dönüyorsun ve tahta mı çekeceğim,
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ileriye doğru gidip metre mi kazacağım hesabına dönüyoruz tekrar. Yani
bunun bize dayatılması, bizim bunu normalleştirmemiz kabul edilemez.
Keza bakıyorum, herkes suçlu arayışları içerisinde diye de tespit
ettik. Olay şeye benziyor; “Şark Ekspresinde Cinayet.” Demin
konuştuk. Agatha Christie’nin romanında, 12 kişi birden aynı kişiyi
öldürüyor, ayrı ayrı zamanlarda. Tren durduğunda Şark Ekspresi’nde,
Hercule Poiro, zeki bir beyefendi orada, diyor ki…
Prof. Dr. Nilay Etiler LORDOĞLU
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
öğretim üyesiyim.
Türk Tabipleri Birliğinde, yerel Tabip Odasında da birtakım
görevlerim olmuştu. Bütün bunların hepsinin üzerinden şeyin
tartışılması için burada kısaca söz almak istedim.
Bizim burada konuştuğumuz, “Sendikalar işçi sağlığı ve iş
güvenliği için ne yapabilir?” ya da “İSG kurullarını acaba yarı kamu
statüsüne getirsek bir şeyler değişebilir mi?” gibi şeylerin hepsi, aslında
kapsadığı işçi sayısı çok fazla değil. Bu ülkede sendikalaşmanın yüzde 78 olduğunu söylüyor Aziz hoca, öyle belirtti kendisi.
Doç. Dr. Aziz ÇELİK
Yüzde 5-6.
Prof. Dr. Nilay Etiler LORDOĞLU
Yüzde 5-6. Yani sendikalaşma oranının çok düşük olduğu bir
ülkede yaşıyoruz. 50’den az işçisi olan yerler, toplam işçi sayısının yüzde
60-65’ini barındırıyor. Demek ki buralarda da İSG Kurulu olmayacak.
Doç. Dr. Aziz ÇELİK
Yüzde 85’i.
Prof. Dr. Nilay Etiler LORDOĞLU
İşyeri sayısı olarak 85, ama işçi sayısı olarak da o civarda diye
hatırlıyorum. Neyse.
Sonuç olarak, bizim daha geniş kapsamlı ve başka türlü bir şeyler
düşünmemiz gerekiyor.
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Tabii, şu anda içinde bulunduğumuz ortam da… Bir da şöyle
handikaplarımız var: 1970’li yıllarda işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatı
dört dörtlük yapılmış bence, sosyal devletin sonucunda. O dönem
sosyal refah devleti var tabii. Biz hâlâ o reflekslerimizle davranıyoruz,
hâlâ beklentimiz o düzeyde. Oysa şu anda devlet artık sosyal devlet
değil, neo-liberal devlet. Kapitalizm o zamanki gibi değil, küresel
kapitalizm var; taşeronlaşma, esnek çalışma, çalışma biçimleri değişmiş
falan. Velhasıl, bizim şu anda bütün her şeyi sil baştan yapıp, işçi sağlığı
ve iş güvenliği adına bir şeyler yapmamız gerekiyor.
Diğer taraftan, sendikalar, her ne kadar çok az sayıda işçiyi temsil
ediyor olsa da, sınıfın sahibidir aslında. Yani sendikasız işçilerin de
sahibidir. Nasıl Türk Tabipleri Birliği ya da TMMOB böyleyse, benim
görüşüme göre. Dolayısıyla, bu sınıfın sahibi olmanın getirdiği bir
sorumluluk var.
Bir dönem TTB’den biliyorum ben, işçi sağlığı ve güvenliği
enstitülerinin kurulmasını çok arzu etmişlerdi, sonra olmadı. Şu anda
zaten TTB’nin içinde bulunduğu durum… Aynı şey TMMOB için de
geçerli herhalde. Şu anda o meslek örgütlerinin içinde bulunduğu durum
buna olanak vermiyor. Ama son yıllarda…
Bu arada şunu da söyleyeyim: Burada sendikacı arkadaşlar var. İş
kazaları ya da işçi sağlığı ve iş güvenliği konuları, çok uzun yıllar, çok
yakın zamana kadar, ne yazık ki, sendikacıların hiç ilgi alanına girmedi.
Yıllardan beri bu alanda bir şekilde çalışıyoruz. Ancak, sistemin kaza
yaptığı durumlarda… Mesela, Soma, sistemin kazasıdır aslında. Evet,
oradaki bir iş kazasıdır; ama aynı zamanda bu, şu andaki çalışma
biçimlerinin bir kazası sonucu ortaya çıktığı zaman, 30 işçi, 50 işçi
toprak altında kaldığı zaman gündeme gelen bir şey.
Bir şey daha söyleyip, sonra önerime geleceğim.
6331 sayılı Yasa; bu yasayı savunanlar, akademisyenler de dahil
olmak üzere, yasanın artık bütün herkesi kapsadığını, yani sadece 50
işçiden fazla işçi çalıştıran yerlerde değil, 1 işçi bile olsa, herkesin bu
kapsam altında olduğunu, kamu-özel diye bir şey kalmadığını falan,
böyle birtakım şeyler söylüyorlar. Ama bunun sonucunda yaptıkları en
önemli şey şu: Aslında işçi sağlığı hizmetlerinin kendisini
taşeronlaştırdılar. Bunu görmemiz gerekiyor. Artık TMMOB’nin,
TTB’nin hiçbir şeyi yok. Yerel Tabip Odasında çok iyi bir sistem
kurmuştuk biz; hem hekimi koruyan, hem de işçiyi koruyan bir
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sistemimiz vardı. Şu an bunu yapmak mümkün değil, sistemi
değiştirdiler.
OSGB’ler kuruldu. Kocaeli, bir sanayi kenti. OSGB’ler kuruldu.
Gidip de 10 işçisi olan işyerleriyle kimse ilgilenmiyor ki. Herkes burada
büyük fabrikaların peşine düştü. Mesela, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
kendi OSGB’sini kurdu, belediye işçileri için. Acıbadem Hastanesi, John
Hopkins Hastanesi OSGB kurdu, buradaki büyük fabrikaları bağlamak
için. Yani daha öncesinde olduğu gibi, 50’nin altında işçisi olan yerler
yine açıkta kaldı.
Son zamanlarda (Benim gözlemlerim bu yönde, belki Şeref bey
bu konuda bilgi sahibi olabilir) 10’un altında işçisi olan işyerleri
tamamen açıkta. Bunları da bir şekilde Sağlık Bakanlığının toplum
sağlığı merkezleri üzerinden formüle etmeye çalışıyorlar. Ama oraların
da nasıl yürüdüğünü bildiğim için, orası da bizim için umut vermiyor.
Önerim şudur, bunun tartışılmasını isterim: Bizler, bütün bu
içinde bulunduğumuz koşullarla kendi OSGB’lerimizi kuralım.
SALONDAN
Sendikalar adına mı diyorsunuz?
Prof. Dr. Nilay Etiler LORDOĞLU
Sendikalar adına, işçi sağlığı ve güvenliği meclisleri adına. Yasal
olarak da bunlar dernek mi olur, şirket mi olur, ne olacaksa artık,
kuralım. Sonuçta özel bir şirket kurmaktan bahsediyorum ben; ama
bunlar kâr amaçlı olmayan kuruluşlar olacak. Bu, çok önemli bir
tartışma konusudur aslında, bunu biliyorum ben. Dolayısıyla, bu
sistemde bir özel şirket kurma fikri çok ciddi bir ideolojik tartışma
konusu olabilir. Ama içinde bulunduğumuz koşul budur; neoliberal bir
dönemde yaşıyoruz, elimizdeki olanaklar bunlar. Sosyal devlet
reflekslerini ve beklentilerini bir kenara bırakmamız gerektiğini
düşünerek söylüyorum. Bunlar, kâr amaçlı olmayan, bütün işçileri
kapsayan, küçük işyerlerine çok cüzi bir bedelle hizmet sunan yerler
olacak. Nasıl ki DİSK burayı almış, bize diyorsunuz ki, “İstediğiniz
zaman hafta sonu gelip burada kahvaltınızı yapabilirsiniz” diye. Yani
burayı nasıl aldıysa, işçi sağlığı ve iş güvenliğiyle ilgili bir birim kurup,
burada bu işle ilgilenen, kâr amaçlı olmayan, birtakım insanların
istihdam edildiği başka türlü bir yapılanma da olabilir mi? Bunun ne gibi
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sakıncaları olabilir? Sizler belki benim görmediğim bazı şeyleri
görebilirsiniz. Bu tartışılabilir diye düşünüyorum.
Teşekkürler.
MODERATÖR (Şeref ÖZCAN-İş Müfettişi)
Teşekkür ediyoruz.
Söz vermeden önce küçük bir açıklama yapmak istiyorum.
Küçük işyerleriyle ilgili durum aslında biraz daha farklı.
Piyasada çantacılar ve paket programcılar denilen bir ekip var.
Seri halinde işyerlerine gidiyorlar; eğitim, sağlık raporu, risk
değerlendirmesi, acil durum planı… En son işçi başına 15 liraya kadar
duydum ben. Yani neredeyse İstanbul'daki otobüs biletini
karşılamayacak fiyata.
Abdullah Levent TÜZEL (HDP İstanbul Milletvekili)
- 1 yıl için bu şeyi veriyor.
MODERATÖR (Şeref ÖZCAN-İş Müfettişi)
Bir sefer.
Abdullah Levent TÜZEL (İstanbul Milletvekili)
Bir sefer yetiyor mu?
MODERATÖR (Şeref ÖZCAN-İş Müfettişi)
Risk değerlendirmesine, acil durum planına yeter. Öbürüne de bir
dahaki sene bir 15 lira daha veriyorsunuz.
Burada küçük işyerleri için ilginç bir şey daha var. Belli kişiler,
esnaf odalarıyla anlaşarak işyerini bağlıyorlar. Mesela, Kasaplar Odasıyla
anlaşıp, oradaki bütün kasaplarla anlaşıyor, tanesi 10 lira. Mesela, benim
duyduğum, Eczacılar Odası, eczanelere 12 liraya risk değerlendirmesi
yolluyormuş. Yani tam tersi, odalar sanki sahipleniyor gibi geliyor.
Sendikalar olarak OSGB kurarsak, sanırım ilk kez OSGB
başkanına da hapis cezası veririz gibi geliyor. (Gülüşmeler)
Şimdiye kadar olmadı; ama kazadan sonra, başkanları, iş kazası
sorumlusu diye hapse atarız. (Gülüşmeler)
Ama tartışmakta fayda var bunu.
Buyurun Sinem hanım.
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Sinem Derya ÇELİK (Birleşik Metal-İş Sendikası)
Ben, önce metal işkoluna dair birkaç veri paylaşmak istiyorum.
Sonrasında da İSG konusunda yaptığım çalışmalarla ilgili önerilere
geleceğim.
Her ne kadar metal işçilerinin toplam işçi sayısındaki oranını kayıt
dışı çalışmadan dolayı tam bilemesek de, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığının 2014 Ocak ayı istatistik verilerine baktığımızda; toplam işçi
sayısı 11 milyon 600 bin 554, bunların da yaklaşık 1.5 milyonu metal
sektöründe çalışıyor, bu işçilerin de yalnızca 223 bine yakını metal
sektöründeki sendikalı işçiler. Metal ürünleri, metal teçhizat, motorlu
kara taşıtları, ana metal sanayi vesaire diye baktığımızda; Türkiye'de
çalışılan bütün sektörler içinde her 10 çalışandan 3’ünün bir şekilde
metal sanayi sektöründe çalıştığını söyleyebiliriz.
Tam da bu sebeple, metal işçisinin bilinçli ve örgütlü olması,
sendikal mücadele açısından da büyük önem taşıyor. Çünkü metal
işçisinin yaptığı toplusözleşmeler dahi diğer işkollarındaki, diğer
sektörlerdeki işçilerin toplusözleşme mücadelesinde cesaretlendirici
veyahut da onların cesaretini kırıcı bir şekil verebiliyor. Yani metal
işçisinin açacağı bir mücadele yolunda, diğer işkollarındaki işçiler de
aslında oradan bir yol bulup ilerleyebilirler.
Ben 2 yıldır sendikamızda çalışıyorum ve yaptığımız, özellikle işçi
sağlığı ve iş güvenliği özelinde yaptığımız eğitimleri inceledim, onlardan
bir derleme yaptım.
Düzenli aralıklarla işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimleri yapıyoruz
ve burada da konuşuldu aslında, öne çıkan en önemli noktalardan bir
tanesi şu: Bütün örgütlü olunan işyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği
komitelerinin kurulması ve bunların aktif olarak çalışabiliyor hale
getirilmesi gerekiyor. Yine aynı şekilde, örgütlü olunmayan işyerlerinde
de, örgütlenme çalışmasının temel araçlarından bir tanesinin işçi sağlığı
ve iş güvenliği meselesi olması gerekiyor.
Bir başka konu da şu: Yaptığımız eğitimlerde işçilerin özel
durumlarına, koşullarına göre eğitimler verilmesi gerekiyor. Yani kadın
işçiler olsun, engelliler veyahut da genç işçiler olsun, onların özgül
koşullarını gözeterek eğitimlerin yapılması gerekiyor ve burada da 6331
sayılı Kanunun teknik boyutunu bir yana bırakıp, aslında bunun sınıf
mücadelesinin temel yapıtaşlarından birisi olduğu vurgusunun düzenli
olarak yapılması gerekiyor.
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Bir başka şey: Geçen yıl proje nedeniyle bir şey denedik biz.
Merkezi bir şikâyet kurulu oluşturduk, işçi sağlığı ve iş güvenliği
konusuyla ilgili. Bütün işyerlerinden gelecek olan, özellikle işçi sağlığı ve
iş güvenliği konusunda gelen şikayetleri topladık ve bunları derlemeye
çalıştık. Atıyorum, işyerlerinde temsilcilerin çözemediği sorunlarda
şubeler, onların da çözemediği noktada Genel Merkez üzerinden ne
yapılabilir ve nasıl bir baskı unsuru oluşturulabilir konusunda bir şeyler
yapmaya çalıştık. Sanıyorum bunun daha oturması gerekiyor; yani bunu
bir başlangıç olarak görmek gerekiyor.
Bunun haricinde, sendikalar, meslek odalarının teknik yardım ve
desteğiyle, örgütlü oldukları işkollarında, sendikalı-sendikasız ayrımı
gözetmeksizin, sınıfın örgütleri olarak, iş kazaları ve meslek
hastalıklarıyla ilgili yasa ve yönetmelik uygulamanın dışına çıkması
gerekiyor. Ancak bu şekilde, yani aslında denetim mekanizmasını
kendisi oluşturarak, meydana gelen iş cinayetlerinin peşini bırakmayarak,
bunların nasıl asgari seviyeye indirebileceğini hesap ederek çalışmalarını
yürütmesi gerekiyor. Ancak bu şekilde işçi yığınları sınıf olma yolunda
bir adım atabilirler diye düşünüyorum.
MODERATÖR (Şeref ÖZCAN-İş Müfettişi)
Teşekkür ederiz.
Sayın Vekilimiz söz istedi. Ama önce kısa bir ara verelim
isterseniz, aradan sonra kendisine söz verelim.
(Ara)
Abdullah Levent TÜZEL (HDP İstanbul Milletvekili)
Hepinizi sevgiyle selamlıyorum.
Çalışma ve Toplum dergisinin önceki toplantılarına da katıldım
ve gerçekten çok yararlandım. İşçi sağlığı ve iş güvenliği konulu bu
toplantının Soma’daki katliamın üzerine gelmiş olması daha da anlamlı
kılıyor bunu.
Meclisteki çalışmalarımız açısından şunu söyleyeyim: 3 yılı
dolduracağız. Mecliste soru önergesi, basın toplantısı, kürsü
konuşmaları yaptım bu konuda. Yani beş konudan üçü iş cinayetleri
oldu desem yalan olmaz. Bunlar hep gündemimizde oldu.
Soma’da 301 madencinin ölümü, ciddi anlamda bir kırılmaya da
yol açtı. Yani bu konunun dehşetli bir şekilde önümüze gelmiş olması,
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sarsıcı bir şekilde önümüze gelmiş olması, sendikalarımızı, işçi hareketi
adına bir derdi olan herkesi herhalde bu konuda harekete geçirecektir.
Biz de 13’ü gecesi oradaydık. Tabii, devam edecek çalışmalarımız;
Soma’da yapılacak şeyler var, ülkede yapılacak şeyler var.
Bu toplantı, bir derginin çalışmalarının boyutundan öte, hem
Birleşik-Metal Sendikamızın, hem de sendikal hareketin bu açıdan
görevlerine ve yapabileceklerine de işaret ediyor. O nedenle de önemli
ve yararlı.
13 Mayıstan bugüne bu konu Mecliste konuşuluyor tabii, bizler
de dile getirdik. Yani sadece basın toplantısı, soru önergesi değil,
kürsülerde de konuştuk. Ortada olan suçun büyüklüğü, sorumluluk,
hem patron açısından, hem bakanlıklar açısından ortada.
Arada onun için sordum; yani bu İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası
çıkartılacağı vakit biz de konuştuk. Bu, haybeye bir şeydir. Yani bu,
sonuçları üzerinden tartışma yürüten bir yasa ve işveren kesimini
sorumluluktan kurtarmaya dönük. Bu anlamda yetersizliklerine dair
görüşlerimizi söyledik. Çünkü şey yok; yani orada bu denetim
kurullarında işçinin adı yok. Demin bir hocamız da söyledi, ilk konuşan
hocamız da söyledi; yani işçi bunun neresinde? Muhatap olan, hedefte
olan işçi; ama işçinin adı, yetkisi, yükümlülükleri açısından yer
verilmemiş. Dolayısıyla, bir mücadele üzerinden gelen bir yasa, bir
kazanım olmaktan öte; Hükümetin, artık ayyuka çıkmış Avrupa
birinciliği, dünya üçüncülüğü gibi, her gün üç-beş işçinin can verdiği bu
konuda, belki de sosyal politikalar gereği bir yasak savma babında, bir
de Avrupa müktesebatı denilen hikâye üzerinden, uluslararası
sözleşmelerle de bağlantısı kurularak çıkartılmış bir yasa. Zaten bu
maden katliamından sonra Çalışma Bakanı da geldi, “Yahu, biz önceki
sözleşmelerden bile çok daha ileri bir yasa çıkarttık” dedi. Şimdi uzman
arkadaşlar da belki öyle bağlantılar kurabilirler. Ama hangi derde
derman, hangi yarayı sarıyor, hangi iş cinayetini önlüyor dersek; bir şey
önlediği yok.
Buradaki tartışmalardan ben de izliyorum. Nasıl olacak? Yani bu
yasalara sığınarak, şu anda işçi hareketi ve işçi sınıfına dönük saldırının
en görünür hali olan bu iş cinayetlerini önlemek mümkün değil.
Hakikaten, bu konu, işçi sağlığı ve güvenliği ve iş cinayetlerine
dönüşmüş ölümler, bugün işçi sınıfının ve sendikal hareketin en önemli
gündemi olması gerekir. Herhalde öyledir diye düşünüyorum. Belki de
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Birleşik-Metal başta olmak üzere, bütün mücadeleci sendikalarımızın ve
güçlerimizin bu konuda acil çalışmalar planlaması gerekecek. Yani
sendikalar, işçi sınıfıyla kendilerini bağlı gören meslek örgütleri, emek
örgütleri, bütün demokratik kuruluşlar olarak, böyle bir platform
oluşturarak, belki de bütün bu talepleri yeni baştan formüle etmek,
bunun mücadelesini vermek gerekiyor.
Dün, biz, HDP heyeti olarak, DİSK’i ziyaret ettik; Ankara’da,
Genel-İş binasında. Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri vardı. Kani
Beko orada şöyle bir şey söyledi: Dedi ki, “İşsizlik sigortası fonunun 15
milyonunu duble yollara falan harcadılar. Bu doğru mu? Doğru. Bunlar
madem yapamıyor, hani şu kaçış odaları, madenlerdeki yaşam odaları
benzeri şeyleri madem yapamıyor; işsizlik sigortası fonu bizim paramız,
biz bunları yapalım. Bu sermayedar yapmıyorsa, biz yapalım.” Tabii, iyi
niyetli olarak bunu ifade etti. Ben buna yanıt verme ihtiyacı duydum.
Yani yasada da, doğalında da, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almak,
bunun gereklerini yerine getirmek işverenin, patronun görevidir
öncelikle. Çünkü o oradan kazanıyor, oradan servet biriktiriyor, çark
oradan dönüyor. Dolayısıyla, onu bu yükümlülükten kurtarırcasına bir
çözüm aramak; yani sendikaların ve işçi sınıfının öz güçlerinin kendisini
bu işte öne atması ne kadar isabetli? Bunu bir yandan eleştirirken, şunu
da hatırlatmak gerekir: Özellikle Sağlık Bakanı, daha yakın zamanda,
biliyorsunuz, bu işçi ölümleri peş peşe olurken, “Bu sendikalar aldıkları
aidatın ne kadarını işçilerin bu iş güvenliği eğitimine harcıyorlar, bunu
dönüp sormak lazım” diye sendikalara saldırıyordu yine. Bu bir sınıf
tutumu. Sermaye sınıfının ve politikacısının tutumu bu; her şeyde
sendikalara saldırıyorlar. Onlar bu cepheden bakıyor. Buradaki
konuşmaları dinlediğimde, yani yeni bir toplum, bunu baştan aşağı
değiştirme adına getirilen öneriler, belki de bu sendikacıların kendi
varlığı olan işçi sınıfına sahip çıkma adına kedilerinin bu tedbirleri
alması ve sonrasında bunu işverene fatura etmesi gibi önerilen formüller
ya da belki bu dönem açısından bunu toplusözleşme düzeneklerinde en
baş madde haline getirmek, özellikle metal sözleşmeleri sürecine
girdiğimiz bu dönemde çok daha önemli.
Yani şu sonuca varıyorum kendi payıma: Bu yasaların, bu
parlamenter düzen ve bu sermaye egemenliği iktidarında, işçi sınıfının
böylesine geriden gelen, zayıf, cılız bir mücadelesi karşısında bundan öte
çıkma şeyi olmadığı açık. O zaman, işçi sağılığı ve güvenliği
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komitelerinden tutalım da, toplusözleşme hükümlerine, işyerlerindeki
işçi denetimlerinin gerçekleştirilmesine, buna ilişkin fiili kazanımlara,
eğitiminden örgütlenmesine; sendikal güçlerimizin bir yandan bunun
mücadelesini vermesi, bunu işyeri bazında geliştirmesi ve sosyal
politikalar olarak da kamuoyunu harekete geçirmek açısından çeşitli
aktivitelerini yapması, mücadele platformları oluşturması; öbür taraftan
da bunu gerçekleştirdiği oranda, yani önce işçi, önce işçinin can
güvenliği, iş güvenliği ve bunun fiilen uygulamalarını hayata geçirerek,
yasasını da kazanımlara dönüştürerek, arkasında getirmek belki de, bu
dönemde izlenecek bir yöntem olabilir mi diye düşünüyorum. Tümden
o şeyi reddetmeden. Yani burada işçi güçleriyle, sendikal güçlerle bunun
kamuoyunu yaratmak, bunun eğitimini yapmak, bunun uygulamalarını,
örneklerini ortaya çıkarmak; ama öbür taraftan da asıl o işçinin alın
terini sömüren, artık değerini günbegün katlayan sermaye sınıfının yasal
anlamda zorunluluklarının altını çizmek ve bunu bir kazanıma
dönüştürmek üzere bu fiili mücadeleyi vermek gibi bir süreç.
Ama bütün bunlar nedir; örgütlenme işidir. İhtiyar dediğimiz
büyüğümüz, o geçmiş yıllardan gelen mücadele deneyimlerinde de
söyledi; bu konu örgütlenmeye bakıyor. Bu konu, işte bu türden
toplantılarla birlikte, hakikaten bir emek kamuoyunun, emek cephesinin
bu konuyu birinci, baş, öncelikli gündem yapıp, hızlı bir şekilde…
13’ünden bugüne geçen zamana baktığımızda, henüz daha acılar, yaralar
sarılmamış ve ne yazık ki bu iktidar, Gezi’de yaptığını, 17-25 Aralık
yolsuzluk meselelerinde yaptığını şimdi Soma’da yapıyor. Yani bunu,
kendisini güçlendirecek şekilde, orada şehitlik tazminatlarıyla, sosyal
yardımlarla, duluna, yetimine ev tutmayla bilmem ne, dönüp oradan
yeniden bir siyasi yedekleme yaparak, sermaye egemenliğini daha da
güçlendirecek bir şeye dönüştürüyor. Soma katliamını dahi. Böyle bir
ihtimal var. O nedenle, sorumluluğumuz büyük. Sendikalarımızın, işçi
sınıfı adına mücadele edenlerin sorumluluğu büyük. İş Sağlığı ve
Güvenliği Meclisi. Mesela onların düzenlediği aylık raporlar, kamuoyuna
verdikleri bilgilenmeler, yaptıkları açıklamalar... Bunların böyle tetikleyici
şeyleri de oluyor. Ama hepsini bir araya getirecek bir çalışmayı, mutlaka
ve mutlaka, ülkenin siyasi gündemine kurban etmeden; yani
kutuplaştırmalar, gerginlikler, cumhurbaşkanlığı adaylıkları, şusu busu
değil, kervan bir yerde yürür, sermaye kendi gündemini sürdürürken,
işçi sınıfımızın en ciddi saldırı altında olduğu şu iş cinayetleri ve katliamı
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karşısında büyük bir gücü harekete geçirme sorumluluğundayız. Birleşik
Metal’in de bu konuda en güç getirebilecek ve önayak olabilecek bir
sendika olduğunu düşünüyorum. Bunu tekrar sizlerle paylaşmak
istedim.
Teşekkür ediyorum.
MODERATÖR (Şeref ÖZCAN-İş Müfettişi)
Teşekkür ederiz.
Selçuk Başkana da söz verelim.
Selçuk GÖKTAŞ (Birleşik Metal-İş Sendikası Genel
Sekreteri)
Tabii, uzman arkadaşlarımız bir şeyin altını çizdi, ben de kendi
yaşadıklarımız üzerinden örnek vermek istiyorum.
Türkiye sendikal hareketi, gerçekten, işçi sağlığı konusunda, işçi
sağlığının önemi konusunda bir bilince sahip değil. Bir Alman
sendikacıyla Türkiye'de konuşurken, Alman sendikacının bana sorduğu
bir soru oldu. Bu Alman sendikacı, Türkiye sendikal hareketini iyi
tanıyan ve dolaşan birisiydi. Dedi ki, “Selçuk; Türkiye'de işçi sağlığı
sorunu yok mu?” Bu bahsettiğim, yaklaşık 7-8 yıl önce olan bir
konuşma. Genellikle de sendikal hareketten aldığı cevap şuydu: “İşçi
sağlığı konusunda bir problemimiz yok.” Türkiye sendikal hareketinin
ağırlıklı olarak verdiği cevap bu.
Biz de sorunumuz olduğunu söyledik, yani Birleşik Metal-İş
Sendikası olarak, Türkiye'de işyerlerinde işçi sağlığı sorununun
olduğunu ifade ettik o dönemde ve ondan sonraki çalışmalarımız
açısından baktığımızda, örgütümüzde bu çalışmaları karınca kararınca
yapmaya çalışıyoruz. Yeterli mi? Değil. Sorumlu bir insan olarak, yeterli
olduğunu düşünmüyorum.
Murat bey bahsetti; İSİG ile ilgili bir düzenleme ya da kurulların
ya da hakların toplusözleşme hakkı noktasına taşınması konusundaki
insanların bakış açısını söyledi. Yeterli eğitim veremediğimizden
kaynaklanıyor bu. Yani biz de aynı şeyi yaptığımızda, bizde de aynı
tartışmalar oluyor, olmuyor değil.
Biz bu dönem toplusözleşme sürecindeyiz. Şu geçtiğimiz
günlerde toplusözleşme hazırlıklarını yaparken, aynı zamanda İSİG ile
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ilgili de, bu Soma’yla birlikte, işçi sağlığı ve güvenliği konusunda da
hangi düzenlemeleri toplusözleşme içerisine yedirebiliriz diye, geçmiş
Maden-İş’in sözleşmelerine de bakarak…
Bu arada, Murat bey, sizin o daha önceki hazırlığınızı da ben bu
vesileyle isteyeyim. Çünkü Haziran ortası gibi toplusözleşme taslağını
netleştirmiş olacağız.
Bir yönetmelik şeklinde sunalım diye bir görüşüm var. Yani
sadece bir düzenleme değil, ek bir yönetmelik, işçi sağlığı yönetmeliği
şeklinde, işyerlerine yönelik. Bu konuda da katkı verirsen sevinirim.
Kurul konusunda, evet, Birleşik Metal’in işyerlerinde işçi
sağlığıyla ilgili kurul toplantıları var. Peki, sağlıklı işliyor mu? İşlemiyor.
İşçi sağlığından sorumlu arkadaşımız olan Sinan arkadaş ifade
etti. Ama hâlâ biz o bilinci yakalayabilmiş değiliz. Kendi işyerlerimizde
de yakalayabilmiş değiliz. Kurul tutanakları doğru dürüst düzenli bir
şekilde gelmiyor. O anlamda, Peri hocamın da, sevgili Kılıçarslan’ın da
ifade ettiği noktada, bir de bu toplantının sonucu olarak da şunu ifade
etmek istiyorum: Daha önceki toplantılarda da bu tartışmaları bir kitaba
dönüştürdük. Tartışmak mutlaka önemli. Ben de bu eksiğimi gidermiş
oluyorum. Aynı zamanda dairenin sorumlusu bir insan olarak da,
sizlerle tartıştığımda kendi eksiğimi çok net bir şekilde görüyorum.
Bundan birkaç gün önce Şeref hocayla tartışırken, Bakanın kalkıp da
trafo konusunu özellikle ortaya attığı düşüncesine hâkim oldum. Çünkü
trafo denildiği takdirde işverenin sorumluluğu ortadan kalkıyor, en
azından bir kısmı ortadan kalkıyor. Ben bilmiyordum. Bilmem
gerektiğini düşünüyorum, ama bilmiyordum. Demek ki eksiğim, eksiğiz.
Bu anlamda eksiklerimizi sıralamaya kalktığımızda, oldukça fazla. Gerek
kimyasallar açısından, gerekse işyerlerindeki diğer zararlı maddeler
açısından.
O anlamda, biz bu tartışmaların sonucunda bir kitaba
dönüştürmek istiyoruz burayı. Bu konuda da -bundan sonraki süreç
açısından söylüyorum bunu- sizlerden ricam şu: Katkı vereceğinize
inanıyorum, sadece buradaki tartışmayla kalsın da istemiyorum;
görüşlerinizi yazılı materyal olarak da bize aktarabilirseniz, bunu sağlıklı
bir kitaba dönüştürelim istiyoruz.
Peri hocam; Fransız SCT’nin bir teklifi var. Önümüzdeki
günlerde oradayım. Tam da söylediğin noktada, işçi sağlığı konusunda
da genelde Avrupa'da gelişen bir trend son zamanlarda. Çünkü
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Almanlarla da ben bu süreci tartışırken, eğitimleri konuşurken ya da işçi
sağlığı eğitimlerini ya da örgütlenmeyi, diğer eğitimleri konuşurken, bana
sürekli işçi sağlığı diyorlardı. Ben de o dayatmaya karşı, işçi sağlığına
karşı, dürüstçe söylüyorum, “Yahu, bunun yarısı da başka bir eğitim
olsun arkadaş. İkide bir işçi sağlığı deyip durma” dedim. Burada ne
kadar eksik olduğumuzu görüyorum. Yani o eğitimi başka bir alana
kaydırmak için çaba sarf ederken, Alman’ın açık bir şeyi, “Hayır, bu
eğitim böyle olacak, işçi sağlığı konusunda olacak” dayatmasıyla
karşılaştım.
Bu biraz da şundan kaynaklanıyor herhalde: Sendikal hareket
olarak yaşadığımız sorunlar açısından baktığımızda, evet, işçi sağlığı
konusunda sorunlar yaşıyoruz, yaşamıyor değiliz; ama diğer öncelikli
sorunlar biraz daha ön plana çıktığı için, işçi arkadaşların talepleri biraz
daha ön plana çıktığı için, sanki tali bir sorun gibi görülüyor Türkiye
sendikal hareketinde işçi sağlığı konusu. Bence bu bilinci yükseltmek
gerekiyor. Birçok alanda olduğu gibi, bu alanda da bilinci yükseltmek
gerekiyor.
Önümüzdeki günlerde kalıcı bir ekibin oluşmasından yanayım
burada. Bu anlamda da dairem sizlerle irtibat kuracaktır. Bu konuda
katkı vereceğinize de inanıyorum.
Teşekkür ediyorum.
MODERATÖR (Şeref ÖZCAN-İş Müfettişi)
Murat hocam; buyurun.
Dr. Av. Murat ÖZVERİ
Tam bir açık borçlandırma süreci. Vallahi sendikalar olarak bu işi
iyi öğrenmişsiniz. Televizyon programına çıkıyoruz, adamı bir
eleştirmeye kalkıyoruz; “Aman, aman, bu ne derse doğrudur” falan filan
diyor. Burada iki laf etmeye kalktık, “Getir, yönetmeliği hazırla” diye
önümüze iş verdiniz. Neyse.
Selçuk GÖKTAŞ (Birleşik Metal-İş Sendikası Genel
Sekreteri)
Sizi susturmanın yolu bu(!) Şaka bir yana, yaklaşımınızdan dolayı
hoşumuza gidiyorsunuz. Yani o yanını biz tamamlarız. Düzenlemeyle
ilgili katkı ver, kanun dışı konusunda…
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Dr. Av. Murat ÖZVERİ
Tabii ki her türlü katkıyı vermemiz lazım. Biz bu eve gelin geldik.
Biz bu sınıfa gelin gelmişiz. (Gülüşmeler)
Ama katkıyı da biraz genellemekte yarar var. Bence asıl
kurumsallaştırmak önemli. Yani şu anda manzaraya baktığımız zaman,
sendikaları falan eleştiriyoruz, ama üniversitelere bakın. Türkiye'de,
Kocaeli Üniversitesinin dışında, bu olaya kurumsal anlamda tepki veren
neredeyse kimse olmadı. Tamam, bu üniversite de üniversite olarak
çıkmadı, belki iki hoca olarak, üç hoca olarak getirir olduk; ama bizim
arkamızda, lojistik destek sağlayan, veri üreten, gerektiğinde çeviri yapan
Çalışma Ekonomisi Bölümünün desteğini de gördük. Ama başka hiçbir
şey yok. Yani akademik camiaya da ciddi anlamda dokunmak lazım.
Cumhuriyet gazetesinde TKİ ile Soma A.Ş. arasındaki hukuki ilişkinin
ne olduğuna yönelik bizim yazılarımız çıktıktan sonra, bir de bir iş
hukuku profesöründen bu konuda görüş almak istedi ve “Bize yardımcı
olun” dedi. İsimlerini vermeyeceğim, birçoğunu aradım, çok komik
gerekçelerle reddettiler. “Ben TRT’ye de demeç vermedim, beni bu işe
bulaştırma” vesaire. 8 hocayla görüştüm; ne yazık ki, sadece bir tanesi,
“Ben Malatya’dayım, babam rahatsız, pazartesi günü İstanbul'a
geleceğim; buyursunlar, sorularını sorsunlar. Sen sadece bana o Sayıştay
raporunu gönderirsen sevinirim” dedi ve pazartesi günü de geldiğini,
sorulara yanıt vermeye hazır olduğunu belirtti. Adını da söyleyeyim, Ali
Güzel hoca, dergimizin de yayın kurulu üyesi. Bir tek Ali Güzel hoca
dışında, iş hukuku camiasından, tamamını demiyorum, ulaşabildiğim 8
hocanın hepsinden olumsuz yanıt aldım. Kurumsal olarak
üniversitelerden de hiçbir yanıt alamadık.
Dolayısıyla, tamam, biz katkı verelim, üniversiteler de katkı
versin, biraz da onları zorlayan, sendikalar olarak üniversiteleri
zorlayan… Herkes size diyor ya, “Ey sendika, ne yaptın?” Onun gibi,
“Ey üniversite, ne yaptın? Çalışma ekonomileri, ne yaptın? Halk
sağlıkçıları, ne yaptın? Ne yaparsınız?” demek de gerekir diye
düşünüyorum.
MODERATÖR (Şeref ÖZCAN-İş Müfettişi)
Ben de bir-iki şey söylemek istiyorum.
Gazetelere de yansıdı, biliyorsunuz, bankalarda Çalışma Bakanlığı
teftiş yaptı ve çok ciddi bir fazla çalışma oranı çıkardı. Bir türlü bu
290

Çalışma ve Toplum Değerlendirme Toplantıları-3

raporların gereği yapılmıyor. Çünkü bankalar Birliği kuşatmış. Burada
aslında hocalar, akademi ne yapıyor; hemen hemen hepsinin mütalaaları
var. Hepsi için dava açıldı, bütün anlı şanlı hocalarımız oraya özel
mütalaalar verdiler, uzman görüşü olarak o mahkeme dosyalarına girdi
ve bizi çok şaşırtan hocalarımızı da gördük. Yani onların hakkını
vermek lazım; çok uğraşıyorlar, çok çalışıyorlar (!)
Bir de bu trafo hikayesinde ilginç bir şey var. Filikayı hatırlıyor
musunuz, Tuzla’da işçilerle bir canlı test yapmışlardı. Filika olunca biz
şu kaygıya kapıldık: Filika olursa, işçilerin sorumluluğu gidecek.
Gerçekten de, onunla ilgili -karar çıktı mı bilmiyorum, ama o dosyanın
bilirkişilik aşaması tamamlandı- işverene verilen kusur yüzde 30’du
orada. Yüzde 70, filikayı imal eden Çinli firmanın distribütörüne, yüzde
bilmem kaç da kontrol firmasına.
Trafo olunca, bu madende antifrüj de olduğuna göre, işveren
diyecek ki, “Trafo antifrüjü değil bu. Yani beni kandırmışlar. Ben
sağlam mal aldım…” Yani orada bizim o şeyi ilk duyunca… Aslında
olay pano diye çıktı, kömürün imal edildiği yerle ilgiliydi. Panoyu trafoya
çevirdiler, ondan sonra bunu çok sevdiler, bunda bir imkân var diye.
Tabii, sonra trafo olmadığı açığa çıktı.
SALONDAN
Trafo deyince, ben de hep kedi gelecek diye düşündüm.
MODERATÖR (Şeref ÖZCAN-İş Müfettişi)
Yani maliyet olarak herhalde bir 100 milyon dolar falan
kazanacaktı işveren, eğer trafo olsaydı.
Buyurun.
Doç. Dr. Çiğdem ÇAĞLAYAN
Teşekkür ediyorum.
İsmim, Çiğdem Çağlayan. Ben, Kocaeli Üniversitesi Halk Sağlığı
Bölümü öğretim üyesiyim. Murat beyin serzenişleri üzerinden söz alma
gereği duydum, cesaret de buldum bu anlamda.
Öncelikle, böyle bir toplantıyı düzenlediğiniz ve bizleri de davet
ettiğiniz için teşekkür etmek istiyorum.
Halk sağlıkçıları olarak bizim işçi sağlığına bakış açımızı biraz
tanımlayarak konuşmama başlamak istiyorum.
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Sendikacı yetkililerin bir mahcubiyetleri var, işçi sağlığı alanına
yeterince yer veremedik diye. Oysa işçi sağlığı hizmetleri ya da işçi
sağlığı denildiğinde, sadece işyerinde olan kazaların ya da meslek
hastalıklarının olmayışı işçi sağlığı anlamına gelmez. İşçilerin çalışma
saatlerinin düzenlenmesi, izin haklarının tanımlanması, ücretler, hatta
işsizlikle mücadele, çalışma hakkının tanımlanması; bunlar da sağlığın
bileşenleridir, sağlığın belirleyicileridir. Dolayısıyla, işçi sağlığını dar bir
alana hapsetmemek, sadece meslek hastalıklarının önlenmesi, kazaların
önlenmesi anlamında algılamamak gerekiyor. İşçi sağlığı, işçi sınıfının
hak mücadelesinin bir parçası ve işçi cinayetleri de işçi sınıfına yapılan
saldırıların bir tezahürü. Ama şimdiye kadar işçi sınıfına yapılan
saldırılar, bu alandaki gerilemeler sadece iş cinayetleriyle karşımıza
çıkmadı. Çocuk işçi çalıştırılması da bir sorun bu alanda, kadınların
çalıştırılması da. Yaşlı işçiler önümüzdeki dönem sorun olacak; emeklilik
süreleri artırılmış ve çalışma yaşamında iş güvencesinden yoksun
çalışmak zorunda kalan işçi grubu olacak. Yani bunların hepsi topyekun
sendikal mücadelenin bir parçası ve bunları yapıyor olmak bile işçi
sağlığına bir kazanımdır.
Dolayısıyla, esas belki tartışılması gereken, sendikal mücadelenin
geldiği nokta, yani bu alandaki gerilemeler. Bence burada artık
üzerimizdeki ölü toprağını biraz silkeleyip, daha güçlü bir iradeyle, işçi
sağlığı ve iş kazalarının önlenmesi gibi çalışmaları da kapsayacak şekilde,
sınıfsal bir mücadeleye ivme kazandırmak zorundayız.
Halk sağlıkçılar, koruma konusunda, önlemler konusunda
politikalar üretir ve korumanın en öncelikli yolu da kaynakta korumadır,
yani tehlikenin ortaya çıkmasını engellemektir. Bu anlamda, sizin fil
metaforunuzdan hareket ederek şunu söyleyeyim: Kapitalizmle
mücadele en öncelikli mücadeledir; ama bunu yaparken, kapitalist
sistem içerisinde var olan mekanizmaları da kullanabilmeliyiz. Elimizde
çeşitli hukuksal kazanımlar var, tanımlanmış haklar var. Ama bir hakkın
tanımlanıyor olması, onu kullanabildiğimiz anlamına gelmiyor.
Dolayısıyla, bunların savunucusu olmak durumundayız.
Çok yakın bir facia yaşadık, topyekun bir cinayet olayı yaşadık.
Burada sistemi deşifre edebilmeliyiz, sistemin hatalarını göz önüne
getirebilmeliyiz ve bunu siyasallaşmanın bir aracı olarak
kullanabilmeliyiz. Belki buradan da talepler yükseltilebilir. Örneğin,
taşeronun yasaklanması daha güçlü biçimde ifade edilebilir. Örneğin,
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madenlerin kamulaştırılması ve kamulaştırılana kadar madenlere
girilmemesi, bu anlamda sendikal mücadelenin önünde ortak bir hedef
olarak kullanılabilir. İşsizlikle mücadele yine öyle. Bu koşulda işçi
kendini değerli hissetmiyor. Günde 40 liraya yerin yedi kat altına
girmeye razı olan koşulları bizim sorgulamamız gerekiyor, bunun
mücadelesini yapmamız gerekiyor.
Tabii ki işçi sağlığı ve iş güvenliği anlamında fabrikalarda,
işyerlerinde, okullarda yapılabilecek işler var ve bunların takipçisi de
olmak gerekiyor. Mesela benim kendi alanımdan, sağlık alanından
bakacak olursak, bu hizmetlerin taşeronlaşması, özelleştirilmesi meselesi
en öncelikli sorunlardan biri. Eğitimler de özelleştirildi. Mesela, işyeri
hekimi eğitimleri özel kurumlar tarafından veriliyor ve bunlar doğru
dürüst kurslara gelmiyorlar bile, sadece belgeyi alıyorlar. Sınav odaklı bir
çalışma sistemi var. Sınavı geçen hekimler, işyeri hekimi olarak, o da
OSGB’de iş bulabilecek şekilde çalışıyorlar. Yani çoğunluk aslında
taşeron işçi. Emekli olmuş ya da emekliliği gelmiş hekimler, kâğıt
üzerindeki bir formaliteyi yerine getirmek için orada bulunuyorlar belirli
saatlerde. Ama işçi sağlığıyla ilişkili, iş güvenliğiyle ilişkili herhangi bir
çabanın içerisinde olamıyorlar maalesef. Çünkü mesleki bağımsızlıkları
yok. Bunlar konuşuldu. Belki de bunların takipçisi olunabilir.
Mecliste bulunan siyasi partiler daha ne bekliyorlar? Yani bu
kadar olaylar oldu, toplum artık bütün örgütlü güçlerin önüne geçti, yani
büyük bir halk hareketi yaşandı; ama örgütlü güçler bunun arkasında
kaldı, sendikalar, partiler. Bence bu konuda da iğneyi kendimize batırıp,
neler yapabileceğimizi sorgulayıp tartışmamız lazım. Üniversite olarak
biz elimizden geleni yaparız, ben en azından kişisel anlamda bunun
sözünü veririm. Ama örgütlü güçlerin mücadelesi, politik kararlılığı
gerekiyor. Yoksa yolunu buluruz.
Teşekkür ediyorum.
MODERATÖR (Şeref ÖZCAN-İş Müfettişi)
Biz teşekkür ederiz.
Buyurun Musa bey.
Musa SELVİ (Deri-Teks Sendikası Başkanı)
Ben, Musa Selvi; Deri Tek Sendikası Başkanı. Tabii, DeriTeks,
yeni bir sendika. Belki isim olarak. 6156 sayılı Yasayla birlikte, daha
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önce Deri Sendikasıydı, ama sonradan tekstil ve dokumayla
birleştiğinden dolayı DeriTeks oldu. Somut olarak TÜRK-İŞ’e bağlıyız.
Belli eylemliliklerde bir araya geldiğimizde, “TÜRK-İŞ nerede,
biz oradayız; DİSK nerede, biz oradayız…” Vallahi biz hiçbir yerde de
olmayacağız; mücadele neredeyse, emek neredeyse, biz orada olacağız.
Onu da belirterek sözlerime başlamak istiyorum.
Sendikal hareketin içinden geçtiği durum gerçekten hiç iç açıcı
değil. Elbette ki çalışanların sadece yüzde 5’i sendikalıysa, oturup
herkesin kendisini mutlaka değerlendirmesi gerekiyor. Yüzde 5’i
sendikalı. Peki, bu yüzde 5’i, sınıf mücadelesini, emek mücadelesini ileri
taşıma konusunda hemfikir mi? Maalesef. Bir yandan mevcut iktidarla
mücadele etmek durumundayız, bir yandan sendikal bürokrasiyle. Buna
DİSK de dahil, TÜRK-İŞ de dahil. Kimse bunu inkâr edemez esasen.
Mesela, Soma cinayetinden sonra, biz, sendika olarak hemen acilen bir
toplantı yaptık ve ne yapmamız gerekiyor, onu tartıştık. Mutlaka üretimi
durdurmamız gerekiyor dedik ve saat 10.00’da üretimin durdurulması
kararı aldık. Peşinden Konfederasyonu aradık; “Biz karar aldık” dediler.
“Nedir?” diye sorduk; “Haftada her gün 3 dakikalık saygı duruşunda
bulunacağız.” Bu, sadece iş yapıyormuşuz görünmek için alınmış bir
karardı. “Biz bu kararı tanımıyoruz” dedik. Sonradan karar değiştirdi,
tam gün üretimi durdurma noktasına geldi. Ama şimdi bakıyoruz,
DİSK’te de, TÜRK-İŞ’te de, KESK’te de bu anlamda alınan kararlara
ne kadar uyabildik? TÜRK-İŞ mesela, kıdem tazminatının gündeme
gelmesi halinde genel grev kararı aldı. Hâlbuki boş, içi boş esasen.
İşçi sağlığı ve güvenliği konusunda da elbette ki işyerlerinde
mutlaka denetimlerin yapılması gerekiyor. Bu yasanın çıkmasıyla birlikte,
emek hareketi, sendikalar olarak… Bu konuda gerçekten sendikaların
suçu var; yeteri kadar müdahil olamadılar. Ancak, sorun şu: Şimdi,
işverenler, kendi cephesinden, mümkün olduğu kadar masrafı aza
düşürmek için, kâğıt üzerinde… Bulmuşlar nasıl olsa bu konuyla ilgili
belli şeyleri çevrelerden, yandaşlarından. Hiç eğitim almana gerek yok;
bu kadar iş kaybı olacak, niye eğitim alasın?! Tüm eğitimleri kâğıt
üzerinde alıyor. Örnek vereyim. Mesela, bizim örgütlü olduğumuz deri
işkolunda, Deri İşverenleri Sendikasının Genel Sekreteri, iş sağlığı ve iş
güvenliği müdürlüğü kurdu. Yani böyle bir durumla karşı karşıyayız
arkadaşlar.
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Bize düşen görev elbette ki ne olması gerekiyor? Mesela, işçi
temsilcilerinin eğitime tabi tutulması. Elbette ki bizim de sendikalar
olarak eksikliklerimiz var, öğrenmemiz gereken çok şey var esasında.
Ama samimi olursak, sınıf mücadelesinin ileri taşınması temelinde bir
anlayışın oturması için ortaklaşmak gerekiyor. TÜRK-İŞ içerisinde
duyarlı sendikalar var; DİSK içerisinde gerçekten bu işe kendisini
adamış olan, bu mücadelenin ivme kazanması temelinde, akademik
çevrelerle de bu işi ortaklaştırma temelinde çaba harcayanlar var. Bir
araya gelmek zorundayız.
TÜRK-İŞ içerisinde mesela, Sendikal Güç Birliğiyle ilgili, TÜRKİŞ’in bu yapısıyla gidemeyeceğini ortaya koymuştuk. TÜRK-İŞ ne yaptı?
Yanlış politikalarını eleştirdiğinden dolayı, mümkün olduğu kadar o
sendikaları zayıflatmak, olağanüstü kongrelere götürmek, kayyuma
devretmek için uğraşıyor. Böyle bir sorunla karşı karşıyayız. Elbette ki
şu anda örgütsüz olan veya arkadaşlar da söyledi, taşeronda çalışan 1
milyon 600 binin üzerinde işçi var. Tabanda bu anlayışın değişmesi,
gerçekten güvenceli bir ortamın yaratılması temelinde bu konuda çaba
harcayanlar var. Emek verirsek, mücadeleyi ortaklaştırırsak çok şey
yapabiliriz. Bu konuda kesinlikle karamsar davranmamak gerektiğini
düşünüyorum.
Mesela, biz, geçen sene Haziran ayında Zeytinburnu’na gitmiştik.
Zeytinburnu’nda farklı çevrelerle tanışmıştık ve oradaki çalışan işçiler
sendikalı oldu. Onlar sendikalı olduktan sonra, işverenler ortak karar
aldı. Ne yaptılar ilk etapta; direkt sendikal nedenden dolayı atılan işçileri
kapının önüne bıraktığından dolayı, ağacın altında duruyorlardı, ağaç
söküldü, peşinden zift döküldü. Ama mümkün olduğu kadar ortak karar
alarak, “Buradaki çalışma barışını, huzurunu bozuyor” temelinde, onları
o bölgeye sokmama temelinde, ama kararlı bir şekilde davrandığımızdan
dolayı, duyarlı kesimlerin de desteğiyle gerçekten bir direniş anlayışı
oturdu. Neydi talep, işçilerin talebi ne? Demin arkadaşlarımız söyledi,
sadece iş kazalarını önlemek değil esasen. İşçi diyor ki, “Ben sabahleyin
08.00’de gidiyorum, gece 23.00’te çıkıyorum. Cumartesi-pazar dahil, hep
çalışıyorum. Hiç olmazsa ayda bir gün, bir pazar günü dinleneyim. Hiç
olmazsa ara sıra saat 19.00’da çıkayım.” Talep bu esasen.“3 bin lira maaş
alıyorsam, hiç olmazsa ileride insanca yaşayabilecek bir emekli maaşı
alabilmem için maaşımı 1800 lira, 2 bin lira olarak göster” diyor.
Esasında ne olması gerekiyor; işverenin bu yasal mevzuatı yerine
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getirmesi gerekiyor. Ama buna rağmen, işveren, “Hayır, buranın
patronu benim, ben ancak karar verebilirim” diyor. O direniş, o
mücadele ister istemez Zeytinburnu’ndaki anlayışı değiştirdi arkadaşlar.
Somut olarak çoğu AKP’liydi; ama hepsi son süreçte, milletvekilim bilir,
HDP’li oldu, HDP’nin toplantılarına katıldı. Demek ki emek
harcamamız gerekiyor.
İstanbul İşçi Sağlığı ve Güvenliği Meclisindeki arkadaşlara
teşekkür ediyorum. Bizim bölgemize de geldiler. Bu konuda ortak
eğitimler yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Ne oluyor; bir farkındalık
oluşuyor esasen, bir bakış açısı oluşuyor. Gelen müfettiş arkadaşlarımız
oldu. Mesela, Şeref Özcan bey gelmişti. Bölgeye geldi; işçi şöyle bakıyor:
“Yahu, nasıl olsa müfettişler gelir, cebine parayı koyarlar, gider.” Ama
bakın, bu anlayış değişti bu bölgede, bu anlayış değişti. Nedir;
“Sendikanın adamları” demeye başladı işverenler. Yani işverenler
Zeytinburnu’nda veyahut Düzce’de veya başka bölgede, “Kaymakam
benimle, vali benimle, belediye başkanı benimle” diye düşünüp…
2008’de de aynı sorunu yaşamıştık Düzce’de. Ama baktılar ki, “Hayır,
işçilerle birlikte işçi dostları da var. Gerçekten buradaki mevzuatı
uygulama konusunda çaba harcayan, dürüst ve namuslu müfettişler de
var. Bölgemizde bu anlayış değişti.
O zaman, önümüzdeki süreçte ortak iş yapma, ortak kültür
oluşturma konusunda kararlı bir şekilde davranmak gerekir.
Mesela, biz, TÜRK-İŞ’e bağlı, baraj altına bırakılan sendikalardan
bir tanesiyiz. Peki, neden Denizciler Sendikası değil, Dok Gemi-İş değil
vesaire değil? Sırf muhalif olduğumuzdan dolayı. Peki, bugüne kadar
mevcut haklar ne şekilde alındı? Fiili ve meşru mücadeleyle. Yetki metki
almadan. Kazlıçeşme’nin Tuzla’ya taşınmasıyla ilgili. O kültür oluşmuş.
Yani Soma’daki işçi katliamından dolayı bir gün üretimin durdurulması,
dört-beş gün yürünmesinin nedeni de o. Mümkün olduğu kadar bunu
genişletmemiz gerekiyor. Düzce’ye gittiğimizde mesela, “TÜRK-İŞ’e
bağlı sendikalarla mı, yoksa Birleşik Metal’le birlikte mi iş yapalım,
ortaklaşalım?” diye soruyoruz; “Birleşik Metal’le” diyor işçiler. MHP’li
olmasına rağmen. Diyor ki, “Hayır, Birleşik Metal’deki temsilci
arkadaşlarımızın daha sınıf karakterli çalışmaları olduğundan dolayı, biz
toplantılarımızı orada yapacağız.” Yani sen söylemeden, kendisi
yaşayarak görüyor esasen.
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Mesela, geçmiş dönemlerde çeşitli akademik çevrelerden
arkadaşlarımız eğitimler veriyordu. Ama bir süre sonra baktık ki, bu
konuyla ilgili tutum değiştirdiler, işverenlerin danışmanı oldular,
mümkün olduğu kadar işverenleri güvence altına alma temelinde yoğun
çaba harcadılar. Ha, bu olacak arkadaşlar.
Somut olarak, önümüzdeki süreçte, çalışanların insanca
çalışabilecekleri bir ortamın yaratılması, güvenceli bir çalışma ortamına
kavuşturulması, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin işyerlerinde
uygulanabilmesi için ortak bir kültürün oluşturulması gerekir diye
düşünüyorum.
Birleşik Metal’deki arkadaşlarımızın hangi saldırılarla karşı karşıya
olduğunu biliyoruz. O zaman, çözüm ne? Çözüm, gerçekten sınıf ve
emekten yana kesimlerin, sendikaların, kurumların ortaklaşması
temelinde çaba harcamak diye düşünüyorum. Önerim; mesela, en
azından işyeri temsilcilerinin eğitimini ortaklaşa yapmak, o kaynaşmayı
sağlamak. O, ister istemez, yerellerden çıkarak bu anlamda daha
merkezileşir diye düşünüyorum.
Teşekkür ederim.
MODERATÖR (Şeref ÖZCAN-İş Müfettişi)
Biz teşekkür ederiz.
Buyurun Murat bey.
Murat ÇAKIR (İşçi Sağlığı - İş Güvenliği Meclisi)
Ben, düşüncelerimi Soma’da yaşanan madenci katliamı üzerinden
anlatmak istiyorum, biraz daha somut olacak. Soma’daki madenci
katliamı üzerinden anlatmak istiyorum; olayların bütününe değen bir
husus. Ama ondan evvel şunu söylemek istiyorum: Burada zaten birçok
arkadaşımız değindi; Soma’da devletin ve sermayenin bariz sorumluluğu
var. Ama ben, kişisel olarak, yapamadığımız, yapmadığımız birçok
şeyden dolayı da 301 maden işçisinin yaşamını yitirmesini
önleyemediğimiz için özür dilerim.
Bunu şundan dolayı söylüyorum: Biz, İşçi Sağlığı-İş Güvenliği
Meclisi olarak, Türk Maden-İş Sendikasıyla 2 yıldır görüşmekteyiz.
Birçok konuyu, nasıl Birleşik Metal-İş Sendikası’yla görüşüyorsak,
onlara da anlattık. Özellikle Ege Bölge Şubesinden gelen, Merkez
yönetime gelen arkadaşlarımız, solcu-sosyalist olduğunu söyleyen
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insanlar. Geçen sene Uyar Madencilik’in kapatılmasında da belli bir
rolümüz oldu. Uyar Madencilik’in baş temsilcisini ben şahsen
tanıyorum. Yine o dönem Soma Şubede yine aynı arkadaşımız, Tamer
Küçükkılınçay Şube Başkanıyken, hatırlarsanız, Uyar Madencilik’te
kazalar olduktan sonra, ertesi gün işe başlamayı zaten televizyonlardan
söylüyordu. Orada işyeri temsilcilerinin zoruyla işe girmemek kararı
alındı. Hatta biraz evvel hani “Sopa mı, hukuk mu?” dediniz; bizatihi
olarak daha farklı biçimde tehdit etti artık işyeri temsilcileri, “Biz bu
madene girmeyeceğiz” diye.
Levent Tüzel hatırlar, geçen sene 3 Martta bir etkinliğimizde
konuştuğumuzda, bir basın açıklamamızı da Soma’da yapalım demiştik.
Ancak, gitmedik. Bu yüzden, yapamadığımız ve yapmadıklarımız için
diyeyim. Belki Soma’ya gitmiş olsaydık, Uyar Madencilik konusunda
gösterilen özende olduğu gibi, tüm kamuoyunda, Soma’da bir şeyler
olduğuna, Soma’da bir işçi katliamının yaşanacağına daha evvelden daha
yoğun bir şekilde dikkat çekebilirdik diye düşünüyorum. Bu yüzden
sorumlu olduğumuzu da düşünüyorum.
Total olarak şöyle bir sorum var: Soma’da, Eynes’te… Bu arada,
Soma’da, Uyar Madencilik kapatıldıktan sonra oradan ayıran 4
arkadaşımız da 301 işçinin içinde yaşamını yitirenlerden. Geçen sene
Uyar Madencilik’ten ayrılıp, güvenli olduğu için Eynes’te işe başlayan 4
arkadaşımız hayatını kaybetti, gündüz vardiyasında olanlar.
Birinci sorunumuz şu: Ocakta 15.15’te kaza meydana geliyor.
Bize saat 16.30’da haber geldi. Ocaktan onlarca cenaze çıkartıldı
haberini aldık. Bunun üzerine ilk önce Maden Mühendisleri Odasını
aradık. Maden Mühendisleri Odasının haberi yoktu. Maden
Mühendisleri Odamız, İstanbul Şubesini, İzmir Şubesini aradı, hemen
yola çıktılar. İkinci olarak Türk Maden-İş yetkililerini aradık, ama
ulaşamadık. Petrol-İş Sendikamızı aradık, İzmir Bölge’den gelen Genel
Merkez yöneticilerimizi, haber alınması için. Onlar aradılar. Türk
Maden-İş’ten yapılan açıklamada, 5 işçi arkadaşımızın hayatını
kaybettiği, 100 arkadaşımızın madende mahsur olduğu söylendi. Biz de
dedik ki, “Hayır, Türkiye'nin en büyük işçi katliamının yaşandığını
bizzat arkadaşlar söylüyorlar.” Zaten biz haber aldığımızda
arkadaşlarımız hayatlarını kaybetmişti. Burada gerekli refleksi
gösteremediğimizi ve devletin de ilk suçunu, akşam saat 20.00’ye kadar,
bu olayı bildiği halde açıklamayarak işlediğini görüyoruz. Yaklaşık 5
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saatte bir yol haritası çizmişler ve açıkçası, ulusal yasına kadar
düşünülmüş ilk adımda. Buradaki bizim eksikliğimiz, bizim bu refleksi
veremememiz. En büyük eksikliğimiz bu. Yani devlet ulusal yas ilan
ederken, biz ilan önermeli miydik, tartışma konusu; ama bizim hiçbir
önerimizin olmaması. İki, emek örgütlerimizin böyle bir şeyden
haberinin olmaması, yani ne olduğundan ne bittiğinden haberlerinin
olmaması. Ki ilk iki gün zaten madende kaç kişinin olduğunu Bakan bile
bilmiyordu, şirket yetkilileri bile bilmiyordu. Yani ortadaki her şey ofsayt
zaten. Hani iş gaz maskesine kalsa, tek sorun o olsa, tek sorun yaşam
odası tartışması olsa… Sorun, bambaşka bir sorun.
Maden, 2850 kişinin çalıştığı bir maden. Türkiye'nin en örnek
gösterilen ikinci madeni, işçi sağlığı ve güvenliği açısından. Sendikalı
işçiler var, hepsi sigortalı. Taşeron sistemi biçimsel olarak yok; ama siz
de biliyorsunuz, madenlerde bu sistem daha farklı taşere yöntemleriyle
devam ettiriliyor.
Türkiye işçi sınıfında güvencesizliğin aldığı boyut esasında tam da
bu. Türk Maden-İş Sendikası sarı bir sendika deniliyor; ama Türk
Maden-İş Sendikası, TÜRK-İŞ içinde de esasında ortalama
sendikalardan bir tanesiydi. Ben mi yanlış düşünüyorum? Yani açıkçası,
bir Tes-İş gibi, bir Türk Metal-İş gibi bir sendika değildi Türk Maden-İş
Sendikası. Türkiye Maden-İş Sendikası böyle bir sendika değildi. Bizimle
de düzenli olarak diyalog kuran insanlardı. Ki dikkat ettiyseniz, gerek
sendika yöneticilerinden, gerek Soma Holding yöneticilerinden; hiçbiri
farkında değil ne olduğunun.
Buradan şunu söylemek istiyorum: Eğer Soma’da, Eynes’te böyle
bir şey oluyorsa, diğer madenlerin durumu nedir?! Diğer madenler,
tabutluk. Türkiye'deki bütün işyerlerinin durumu nedir?! 50’nin altı,
50’nin üstü tartışılıyor. İşte 2850 işçi çalışıyor. Mevzuata en uygun
olduğu iddia edilen. Uyar Madencilik’i kapattırıp, buraya geçirttik
arkadaşları. Uyar Madencilik’te felaket olur diye… Yani bunu Uyar
Madencilik’te bekliyorduk.
İkincisi, en büyük şeylerden bir tanesi, arama-kurtarma sorunu.
Devletin ikinci büyük sorunu. İşçilerin zaten bir kısmı kurtulmuş.
Hayatını kaybedenlerin 100’e yakın kısmı, tekrar insanları kurtarmak için
madene girip arama-kurtarma çalışması yaparken hayatını kaybetmiş.
Dikkat ettiyseniz, bir Tayyip vardı, babası görüyor subayın arkasında,
hani Başbakanın adaşı. Tayyip, iki kişiyi kurtarıyor, tekrar orada
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açıklamada görüyor, arkadaşlarını kurtarmak için tekrar madene
dönüyor, daha sonra hayatını kaybediyor. Orada başka bir madenden
gelen arkadaşlar, İnmad Madencilik esas arama-kurtarma çalışmalarını
yapıyor zaten. Devletin ikinci sorunu, ikinci suçu da bu.
Üç, rödövans sistemi, TKİ… Biraz evvel Cumhuriyet
gazetesinde çıktığı söylendi. Devlet, Soma Madencilik’ten evvel bizatihi
suçlu. Enerji Bakanının istifa etmesi değil, hapis cezası alması gerekiyor.
Enerji Bakanı, bu olayın birinci faili.
SALONDAN
Asıl işveren.
Murat ÇAKIR (İşçi Sağlığı - İş Güvenliği Meclisi)
Asıl işveren. Bu sistemin birinci faili bir de ve birçok Soma
Madencilik var, birçok Eynes var bu ülkede, devam eden. Devlet, dört
gün sonra, dikkat ettiyseniz, bütün medyasıyla beraber şeye döndü;
“Soma Madencilik sorumlu, Soma Madencilik kusurlu…” İşletme
müdürü arkadaşı da mühendis odalarından dolayı tanıyoruz. İşletme
müdürü arkadaşı şimdi hapse atacaklar. Dikkat ederseniz, 3 tane
sorumlu hayatını kaybetti, 5 maden mühendisi arkadaş hayatını kaybetti.
Hani birinci derecede sorumlu dediğiniz arkadaşların bir kısmı zaten
hayatını kaybetmiş.
Zaten 16.30’da öğrendik dedik. Ertesi sabah sadece 08.30’da bir
tane canlı madenci arkadaşımız çıkartıldı ve orada 787 işçi mi vardı, 301
ölü mü oldu… Dikkat ederseniz, 301’i 307 yazdılar diye bizim solcu
arkadaşlarımız hemen atladı, “Aa, devlet yanlış söylüyor” vesaire diye.
“Çocuk işçi var…” Ali Tezel çıktı, “100-150 tane Suriyeliyi gömdüler”
dedi. Bu tip spekülasyonlara ne gerek vardı, bu bilgi kirliliklerine ne
gerek vardı?! Soma’da biz konuştuğumuzda düzenli olarak da bildirdik;
Suriyeli yok ki Soma’da, Suriyeli aile yok. Çocuk işçi yok. Zaten sorun
da bu. Maden, en formeli. Yani Birleşik Metal-İş’in örgütlü olduğu
örneğin Bosch gibi bir firma. Aklıma hep Bosch geliyor, son dönemde
şey ya hani. Böyle bir firma maden. Bu Eynes Madencilik’ten
bahsederken, böyle bir madenden bahsediyorlardı.
Anlatmak istediğim temel sorunlar bunlar. Buralarda kendi
sorumluluklarımız elbette ki şöyle var: Biz ilk gittiğimizde İHH’nın
çadırı vardı; en son artık susuz kaldığımız için, İHH’lılardan su aldık, çay
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içtik. Hiçbir Türk Maden-İş yetkilisini zaten bulamadık. Hiçbir başka
unsuru bulamadık. Türk Maden-İş yetkililerini gördük, ama zorla
çağırdık; daha sonra çıktılar, işçilerin yanına gelmediler, ocağın başında
durmadılar. “Küfür yiyoruz” diye kaçtılar. Bakanın durduğu binadan
dışarıya çıkmak istemediler. Temel sorunlarımız bunlar.
Peki, biz burada gerçek anlamda bir şey yapamaz mıydık? Biraz
evvel Başkan şundan dert yandı, ben de şuna katılıyorum: TÜRK-İŞ’e
bağlı DeriTeks, gücü oranında bir şeyler yapmaya çalışan bir sendika.
Ben mesela, Petrol-İş Sendikasını da Lastik-İş Sendikasına yeğliyorum.
Bu anlamda şunu çok net olarak söyleyemiyorum; yani “TÜRK-İŞ mi,
DİSK mi?” ikileminden önce, işçilerin ne kadar örgütlü olup olmadığı
önemliydi. İşçiler örgütlü değildi. Bu, yarın bir gün DİSK’e bağlı
sendikanın bulunduğu bir fabrikada da meydana gelebilir. Bunun
özellikle altını çiziyorum. Çünkü işyerlerimizin durumunu biliyoruz.
Biraz evvel Selçuk Başkan belirti; bizim en son önceliğimiz. İşçinin de
en son önceliği şu an işçi sağlığı.
Yine başka bir sorun: Biraz evvel hocamız anlatıyordu, maden
işçileri 8 saat çalışıyor. Büro işçileri de 8 saat çalışıyor, maden işçisi de 8
saat çalışıyor. 1’er saat bu arkadaşlarımız yoldan geliyorlar. Maden işçisi,
kendisini üretmesi için ne kadar yemek yiyor, çıkınında ne kadar şey
var? Gördük işte, bir parça ekmek, bir yumurtası, peyniri. Bu insan
kendini üretebilir mi?! Bunları neden şey yapamıyoruz mesela? Bunu bir
düşünmek gerekiyor.
İki, Soma’da esasında 301 işçi değil, 303 işçi öldü. Soma’da
cenazeler çıkartılırken, Zonguldak’ta kaçak ocaktan bir arkadaşımızın
cenazesi çıkartıldı. Kaçak ocak. Konya’da 18 yaşında operatör
arkadaşımız, maden işçisi (operatör belgesi olmadığı da daha sonra
öğrenildi) hayatını kaybetti. Aynı anda oluyor bunlar. 1453’te, Maslak’ta
bir işçi öldü, Halkalı’da da aynı gün benzer bir rezidansta bir işçi öldü.
Bostancı’da, Göztepe’de ortalama her hafta işçiler hayatlarını
kaybediyor. Ne düzeyde refleks verebiliyoruz?
Biz şimdi 3 yıldır işçi sağlığı ve güvenliğiyle ilgili bir şeyler
yapmaya çalışıyoruz. Ama muhatabımız yok. DİSK’teki muhatabımız
kim bizim mesela? Merkezi olarak bizim DİSK’te belli bir muhatabımız
yok. Sendikal Güç Birliğinde de yok. TMMOB’de de yok. TTB’de de
yok. TTB’nin -ki en iyi örgütlenmelerimizden bir tanesi- İşçi Sağlığı
Komisyonu diye bir komisyonu var, çalışmıyor; biz, İstanbul Tabip
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Odası yöneticileriyle görüşmek zorundayız. TMMOB’de İşçi Sağlığı
Komisyonu çalışmıyor; TMMOB’nin il koordinasyon kuruluyla görüşüp
bir şeyler halletmeye çalışıyoruz. Sendikalarda da, biliyorsunuz, sizlerle
görüşüyoruz. Kiminle gündelik olarak muhatap olup, kiminle iş
yapacağız? Ben bunu çok açık olarak söylüyorum.
Bu yüzden diyorum, birbirimize çuvaldızı batırmak gerekiyor.
Her sendikanın, kaç işyerinde örgütlüysek, bir, o işyerlerinin gezilip, bu
sorunun işçilerle konuşulup çözülmesi gerekiyor. Temsilci
toplantılarında değil; işyerlerini, fabrikaları bizatihi ziyaret ederek. Bir,
bunların ziyaret edilmesi gerekiyor. İki, buralarda raporların tutulması
gerekiyor. Üç, kendi örgütlülüğümüz dışındaki yerlere de müdahale
etmemiz gerekiyor. Mesela, ben…
Şimdi siz ev sahibisiniz, o yüzden söyleyeceğim: Mersin’de 12
tane metal işçisi hayatını kaybetti 2 ay evvel. Ne yapabildik örneğin?
Birleşik Metal-İş Sendikası, kendi üyeleri dışında, işçi sınıfının da bir
bütün olarak önderliğini savunuyorsa, bir tepki göstermek zorundaydı.
Örnek veriyorum. Burada en iyi sendikalar var bu anlamda, hani tepki
gösteren. Bu yüzden, şeyi düşününce; yani Türk Maden-İş, evet, sarı
sendika oluyor bu anlamda, birçok sendika sarı sendika oluyor. Ama ne
yapacağız? Bunun çözümü bence bir örgütlenme.
Umarım şöyle bir şey olur: Birleşik Metal-İş Sendikası, mesela 5
kişilik yönetim kurulunu 7’ye çıkaramaz mı? Bir tane iş sağlığı
sekreteryası oluşturamaz mı, özel olarak bununla uğraşacak? Geçen sene
80 metal işçisi hayatını kaybetti. Büyük bir çoğunluğu zaten sendika
üyesi olmayan. Buna dair bir şey yapılabilir mi?
İki, biz üstümüze düşen görev olarak şunu düşünüyoruz: Kısa
dönem sürdürebilmiştik. İzmir’de bir işçi sağlığı meclisi oluşturup…
İzmir’de eğer olsaydı, Soma’ya direkt müdahale edebilirdik. Biz zaten
gidene kadar iş işten geçmiş.
Söylemek istediklerim bu kadar. Teşekkür ederim.
MODERATÖR (Şeref ÖZCAN-İş Müfettişi)
Teşekkür ederiz Murat bey.
Buyurun.
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Talat ÇELİK (Birleşik Metal-İş Sendikası Kocaeli
Şubesi)
Sabahtan beri değerli hocalarımızı, uzmanlarımızı dinliyorum.
Ben birkaç örnek vermek istiyorum yaşanmışlıklardan.
İşçi sağlığı ve iş güvenliği tabii ki çok önemli. Zonguldak
Çaycuma’da örgütlenme çalışması yürütüyoruz geçen seneden beri.
Fabrikada 400 kişi çalışıyor. İşçiler sendikaya sadece şunu için geldiler:
Sabah 08.00, akşam 20.00 çalışıyorlar. Hepsi fiilen asgari ücret alıyor.
Metal işkolunda çalışıyorlar. Fabrikanın kapısında “600 gündür iş kazası
olmamıştır” yazısı yazıyor. İşyerinde servis dahi yok. Sadece şunu
istiyorlar: “Günde 8 saat çalışalım ve eve gidelim. Çünkü yürüme
mesafesi çok fazla, yolda da 2 saat vakit geçiyor, biz dinlenemiyoruz.”
İşçilerin şikâyet mekanizmaları, bakanlıklara yazılar yazdık, müfettiş
incelemeleri sonucunda işyerinde… İşveren, sendikalaşmayı da
duyunca, üç vardiyaya dönüştürdü işyerini, 1 lira zam yapmadan
sendikalaşma talebi bitti.
Tabii ki işçi sağlığı ve iş güvenliği çok önemli, bunu da
anlatacağız; ama asıl sorun örgütlenmede. Örgütlenmede yaşadığımız
sorunları burada anlatmaya kalksak, herkesin vaktini epeyce almış
oluruz. Ama mesela en son örnekten bahsedeyim. İşyerlerinde iş sağlığı
ve iş güvenliği uzmanları var. MT Reklam’da örgütleniyoruz. İşyeri
hekimi var, iş sağlığı ve iş güvenliği uzmanı var. İş sağlığı ve iş güvenliği
uzmanı, işçileri tek tek odasına çekerek, sendikadan istifa etmeleri
konusunda baskı yapıyor. Bunu yapan, iş sağlığı ve iş güvenliği uzmanı.
İşyeri hekimi, “Sendikaya üye olmayın, patron fabrikayı kapatır” diyor.
Siz burada neyi konuşacaksınız, neyi anlatacaksınız?! Taşradaki
insanların, Anadolu'daki insanların şanslı olanları iş bulabiliyor asgari
ücretle, şanslı olanları. Bırakın iş sağlığı ve iş güvenliğini, sendikanın
S’sini konuşmaya çekiniyorlar.
Düzce bölgesinden örnek vereyim. 65 bin insan organize sanayi
bölgesinde çalışıyor, 63 bini fiilen asgari ücretli. Onlar da şanslı olan;
tekstildeki gibi, aldığı asgari ücretin 200 lirasını periyodik olarak işverene
veren değil.
Siz
burada
örgütlenme
yapacaksınız,
bu
işçileri
bilinçlendireceksiniz… Zaten sendikaların örgütlü olduğu, özellikle
Birleşik Metal-İş Sendikasının, DİSK’e bağlı sendikaların örgütlü
olduğu, temsilcilerinin olduğu işyerlerinde, zaman zaman aksasa da,
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zaten bir işleyiş ortaya çıkıyor, iş sağlığı ve iş güvenliği anlamında. Ya
daha bu güvenliğin alındığı işyerlerinde zaman zaman örnekleri
görüyorlar, o temsilciyle irtibat kuruyorlar, sendikası o eğitimi veriyor,
orada zaten belli bir düzey ortaya çıkıyor. Ama asıl sorun örgütlenme
sorunu. Bunu özellikle söylemek isterim.
Başka bir şey mümkün mü? Tabii ki mümkün. Murat Özveri
hocam bilir, yıl 2010, MESS ile toplusözleşme süreci yaşanıyor, 20102012. Türkiye'de o dönem 2821, 2822 sayılı kanunlar var.
Toplusözleşme süreci bir noktaya kadar geldi; o sarı sendika gitti,
imzaladı, biz imzalamadık. O dönem greve çıktık. Greve çıktık;
yaptığımız hiçbir iş ne 2821’e uyuyor, ne 2822’ye uyuyor. Hatta bir
sempozyumun sonunda, “Ne bu?” dediler; ben de, “2823” dedim.
Birkaç kişi de gerçekten böyle bir kanun var zannetti; ama yoktu.
Hocamın dediği gibi, evet, Birleşik Metal-İş Sendikası belki o dönem,
yıllardır hakkında bir sürü kitap yazılmış, öneri yazılmış, karar
incelemesi yazılmış, karar verilmiş o İş Kanununu tamamen devre dışı
bırakarak, gücüyle yeni bir kanun oluşturdu belki.
Dolayısıyla, başka bir şey yapmak mümkün. Ama özünde
yapmamız gereken, örgütlülüğü daha fazla çoğaltmak, işçileri
örgütlemek. Zaten onu yaptığımızda, diğer sorunların tamamı
kendiliğinden düzelecektir diye düşünüyorum.
MODERATÖR (Şeref ÖZCAN-İş Müfettişi)
Teşekkür ederiz.
Buyurun.
Ertuğrul BİLİR (Makine Mühendisi)
Merhaba arkadaşlar.
Ben, Ertuğrul Bilir; makine mühendisi, aynı zamanda iş güvenliği
uzmanı.
Sendikaları gerçekten çok eleştirmemiz gerekiyor. Ama ben, aktif
sendikal mücadeleden ayrıldıktan sonra, özellikle sendikal harekette
şunun daha fazla altını çizme gereği duyuyorum: Bir, sendikalar tek bir
yapı değil. Bir, mücadeleci sendikalar var, bir de sarı sendikalar var.
Bunu bazen soldan doğru da, genel olarak işçilerin, emekçilerin
sendikalaşma konusundaki olumsuz yargılarını kuvvetlendirecek şekilde
yapan arkadaşlarımız çok fazla oluyor. Bu, iş güvenliği alanında da
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böyle. Burada kendimize çuvaldızı batırmalıyız, örgütlerimizi
eleştirmeliyiz. Ama ben, bu konu konuşulurken, mesela Limter-İş
Sendikasını bir tür şeyimiz olarak kabul edip, Tuzla’daki mücadeleyi, işçi
sınıfının, emekçilerin mücadelesinde işçi sağlığını ve güvenliğini temel
alarak örgütlenme, mücadele örneği olarak bir kere şöyle başka köşede
bir yere koyup, sık sık bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta
örgütlenmeye dönüştürülemedi. Bunun neden dönüştürülemediği;
ülkedeki genel koşullar, sınıfın genel koşulları vesaire, bunlarla beraber
elbette ayrıca değerlendirilmesi lazım. Ama yakın tarihimizde bu tür çok
çok olumlu örneklerimizin olduğunun da altını çizmeyi bütün
toplantılarda ihtiyaç olarak görüyorum.
Burada kendi çalıştığım alandan doğru da bir-iki şey söyleyeyim;
yani beyaz yakalılar, uzmanlar, hekimler ve bunların örgütlenmesi. Bu
toplantıda şu saate kadar sadece bir kere KESK sözü geçti; Musa Selvi
biraz önce bir eylemden bahsederken sözünü etti. Bizim kamu çalışanı
arkadaşlarımıza; çok mücadeleci olan, yıllardır birçok açıdan da birçok
mücadeleye öncülük eden, çok militan olan, çok bedel ödeyen kamu
çalışanı arkadaşlarımıza, ne yapıp edip, işçi sağlığı ve güvenliği
sorununun kendilerinden birkaç kıta ötedeki bir sorun olmadığını
anlatmamız ve bu mücadelenin aktif parçası haline getirmemiz
gerekiyor. Mesela, bu toplantının çağrılıları arasında KESK’e bağlı
sendikalarımızın temsilcileri var mıydı bilmiyorum. Onlar, bütün
mücadeleci özelliklerine karşın, bu konuda, yasada kamu çalışanlarının
geçirdiği kazalar iş kazası olarak tanımlanmadığından dolayı, SSGSS
Yasasında, sanki iş kazaları -maluliyet bilmem ne kapsamına giriyoronların sorunu değilmiş gibi, bunu kendi şeyleri değilmiş gibi alıyorlar.
Ama kazayı geçiriyor, hastalığı yaşıyor. Bizim İstanbul İşçi Sağlığı ve İş
Güvenliği Meclisinde de sıklıkla konuştuğumuz konulardan bir tanesidir
bu; nasıl yapacağımızı gerçekten konuşmak, çok daha fazla şey yapmak
gerekiyor. Bir kere, kamu çalışanı arkadaşlarımızı bu alanın çok daha
aktif bir parçası yapmaya çalışmamız gerekiyor.
İkincisi, kapitalizm şartlarında, bilginin eşit olarak dağıtılmadığı
koşullarda, ister istemez, mühendislerin, uzmanların, hekimlerin,
işyerlerinde bir anlamda belirli bir bilimsel bilginin temsilcisi olarak
bulunmuş olması gerekiyor. Ama bir, sermayenin ideolojik hegemonyası
altında aldıkları eğitimlerden dolayı, meslektaşlarımız kendilerini
(Kendimi ayırarak söylüyorum. Bazen kendimizi de katarak söylüyoruz,
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çok doğru değil; ayrı bir noktada tutum alıyoruz) diğer çalışanlara karşı
sorumlu hissetmiyor ve bundan dolayı da mesela birçok olayda,
cinayetlerde parmağı oluyor bizim meslektaşlarımızın; hekimlerin,
uzmanların, mühendislerin. İş planlarını yapanlar meslektaşlarımız.
Evet, geçim derdi var. Evet, işsiz kalma korkusu var. Tüm bunlara
tamam; ama geçen gün bizim Meclisten arkadaşlarla konuşurken de
söyledim, gönül isterdi ki, Soma’da, “bu iş böyle olmaz” diye istifa etmiş
ya da böyle karşı çıktığı için işten atılmış birkaç maden mühendisi ya da
diğer mühendis arkadaşımız olsun. Bugün, maalesef, 301 işçinin
içerisinde 5 de mühendis arkadaşımız var. Ama öbür yandan… Yani bir
yandan güvencesizlik var. Bu uzman ve hekimlerin gerçekten
güvencesizliğinin üstünde çok durmak gerekiyor. Ama öbür yandan da
bireysel kahramanlıklara bu işi bırakmadan, örgütlenmeye çalışmak
gerekiyor. Sendikalarımızın bu konuda yıllardır yapmadığı, üstünde
yeterince durmadığı bir konu var. Mutlaka ki arkadaşlarımız kendi
alanlarında çok emek veriyorlar. Ama sendikalarımızın yeterince
üzerinde durmadığı önemli bir konu vardır; bu kesimle sermayenin
bütünüyle hegemonyasına bırakılmıştır.
Şeref Özcan arkadaşımız biraz önce söyledi, mesela iş kazalarının
yüzde 80’inin çalışan hatasından kaynaklandığı saçmalığını bütün iş
güvenliği uzmanlık eğitimlerinde uzmanlara öğretirler; onlar da herhangi
bir şekilde bir karşı bilgiye sahip olmadıklarından dolayı, işçilere giderler,
bunu anlatırlar. Bir anlamda derler ki, “Suç senin kardeşim, boşuna vıdı
vıdı etme.” Bunu demeye getirirler. Kendilerini de bu açıdan herhangi
bir şekilde sorumlu addetmezler.
Tamam, bu sistem, bu okullar bu insanları bu şekilde yetiştiriyor.
Ama sonuç itibarıyla sermaye ile kendileri de çelişki içerisinde olan bu
kesimleri bütünüyle sermayenin inisiyatifine bırakmamak ve işçi sağlığı
konusunu önemli bir gündem haline getirirken, bütün beyaz yakalıları
da ve bunun içerisinde bu kesimleri de örgütlemeyi sendikalarımızın
önemli bir alan olarak görmesi gerekiyor diyorum.
Teşekkür ederim.
Bir cümle daha söyleyeyim.
Arkadaşlar; Türkiye'de sendikalaşma oranı yüzde 5-6 değil. Aziz
hocama ve bu konuda görüş belirten hocalarıma katılmıyorum.
Türkiye'de kamu çalışanları sendikaları da var. İnsanlar, “Ben örgütlü
olacağım, ben örgütlü mücadele edeceğim” diye bir kuruma üye
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oluyorlar. Özellikle diğerlerinden ayırarak KESK’i söylediğimiz zaman,
böyle, buraya üye oluyorlar. Sırf bunların devlet tarafından grev hakkı
tanınmadı diye, biz onları sendika saymama hakkına sahip değiliz. Evet,
orada sarı sendikalar çoğunluk. İşçiler içerisinde de sarı sendikalar
çoğunluk.
Yani Türkiye'de emekçilerin sendikalaşma oranı yüzde 5’ten daha
yüksektir.
Teşekkür ederim.
MODERATÖR (Şeref ÖZCAN-İş Müfettişi)
Teşekkür ederiz.
SALONDAN
Toplusözleşme yapan oranıdır o yüzde 5.
SALONDAN
Sözleşme yapan değil yahu, üye sayısı.
MODERATÖR (Şeref ÖZCAN-İş Müfettişi)
Buyurun.
Necmettin AYDIN (Birleşik Metal-İş Sendikası Gebze
Şubesi)
Ben de son 1 ay içerisinde yaşadığımız birkaç olayı anlatayım,
belki hocalarımın dikkatini çeker. O açıdan söz aldım.
Biz, 1 ay içerisinde dört tane olay yaşadık.
Bir tanesi şu: Baktığımız zaman, uluslararası firmaların gerçekten
bu konu üzerinde çok hassasiyetleri var.
Özellikle bir firmada, Mayısın başında, ilk haftasında,
biliyorsunuz, İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası olduğundan dolayı, firma,
otomatikman yılın bir günü tatil yapıyor, kesinlikle çalışma yapmıyor ve
o konuyla ilgili olarak işçi arkadaşlara, kapsam içi, kapsam dışı, herkese
eğitim veriyor ve yaşanacak iş cinayetlerine karşı tedbir alınması için çok
dikkatli ve disiplinli bir tutum sergiliyor.
Diğer taraftan, önceki gün bir işyerimizde bir iş kazası ortaya
çıktı, arkadaşımızın parmak ucu koptu. İşyeri temsilcisi, iki vardiyayı
birden durdurarak, işvereni de çağırarak, bu işyerinde mutlaka bu
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sorunun çözülmesine yönelik tedbir alınması, sorun tespit edilinceye
kadar işbaşı yapılmaması konusunda tavır göstererek, işbaşı yaptırmadı
arkadaşlarımıza. Bu, bizim açımızdan önemli.
Diğer taraftan, yine bu ayın içerisinde yapılan işçi sağlığı ve iş
güvenliği toplantısında (Biliyorsunuz, aylık olarak yapılıyor, biz bunları
yaptırıyoruz, sorun yok) bir önceki toplantıda alınan karar yerine
getirilmediğinden dolayı, kuruldaki arkadaşlarımız toplantıyı terk ederek,
bu karar yerine getirilinceye kadar toplantılara katılmayacaklarını ifade
ettiler.
Yine bu ay içerisinde başka bir firmada da, işveren, iş kazaları
oluyor bahanesiyle, makinelerim bozuluyor bahanesiyle, imalatın
içerisine kamera yerleştirdi. Aslında kendine üretim artırmaya yönelik
olduğunu biz biliyoruz, ama iş kazalarını tespit etmek açısından kamera
koydu. İşçi arkadaşlarımız, bunun üzerine yine üretimi durdurarak, bu
şekilde bir tedbir alınamayacağının tepkisini koydular ve orada da
işverenin bu saldırılarını püskürttüler.
Biz, Birleşik Metal-İş Sendikası olarak, mümkün olduğu kadar bu
konularla ilgili her ay toplantılar yaparak, düzenli olarak akışı
gerçekleştiriyoruz. Özellikle kendi şubemiz için söyleyebilirim.
Talat arkadaşımızın da söylediği gibi, bizim açımızdan en önemli
sorun şu: Metal işçileri açısından baktığımız zaman, sarı sendikacılığın
had safhada olduğu bir sektörde çalışıyoruz. Burada örgütlenme
çalışması yaptığımız zaman, işverenle ilgili mücadelemizi ortaya
koyarken, diğer taraftan sendika değişikliği, sarı sendikaların çağrılması
koşuluyla işçi arkadaşlarımızın baskı altına alınması, bizim açımızdan,
sendikal hareket açısından çok önemli. Bu da hem çalışma koşulları
açısından, hem işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından çok önemli bir nokta
diye düşünüyoruz.
Ben de bu yaşanmışlıkları katkı olarak dile getirmek istedim.
Teşekkür ederim.
MODERATÖR (Şeref ÖZCAN-İş Müfettişi)
Teşekkür ederiz.
Buyurun.

308

Çalışma ve Toplum Değerlendirme Toplantıları-3

Erdoğan ÖZER (Birleşik Metal-İş Sendikası Genel
Mali Sekreter)
Sabahtan bu tarafa çok doğru tespitler yapıyoruz. Ana hatlarıyla
neler yapabileceğimizi konuştuk. Ama ne akademisyenler, ne siyasiler,
ne de sendikacılar olarak neleri yapmadığımızdan hiç bahsetmedik. Bu
kadar olumsuzluğun içinde, doğruları bilenler olarak, biz de birçok şeyi
eksik yaptık ki, bu kadar çok olumsuzluk yaşandı.
Örgütlenme, bir siyasi parti mekanizması gibi çalışmıyor
işletmelerde. İnsanları siyasi düşüncelerine göre fabrikalarda çalışıp
çalışmama konusunda sınıflayamıyorsunuz. Her düşüncedeki, her
yapıdaki insana bir ortak çizgi yaratmak zorundasınız.
Akademisyen dostlarımız, sendikacıların görevlerini eksik
yaptıklarından bahsettiler. Doğrudur; birçok konuda eksiğiz. Bunu
sendikamı tenzih ederek söylüyorum. Çünkü eğer bu konuda bir çalışma
yapılıyorsa, bu yapılan her çalışmanın altında Birleşik Metal-İş Sendikası
vardır. Ama “Geneliyle sendikal hareket bu işin içinde mi?” diye
soruyorsanız; bunun cevabı, hayır. Ancak, bize yol gösterecek olan
hocalarımız, bize bu konuda perspektif çizecek olan hocalarımız. Şu
soruyu kendilerine sormak istiyorum: Bir çelik fabrikasında, ocağın
karşısında çalışan bir işçinin günde kaç kez atlet değiştirdiklerini
biliyorlar mı? Bir fabrikaya girdikleri zaman, bir çiklet fabrikası ile bir
demir fabrikasının iş güvenliği (ki bu çok doğru bir tabir değil; ama
şimdiki yasanın adı bu, iş güvenliği ve sağlığı) veyahut da iki fabrikanın
riski arasındaki oranı, sadece kitaplardan değil, atölyede yaşayarak kaç
tane hocamız biliyor, kaç tane sendikacı biliyor?
Biraz önce Soma ile alakalı birçok şey anlatıldı. İyi de, bu kadar
çok şeyi bilirken biz, bu kadar büyük felaketleri niye yaşıyoruz
arkadaşlar, bunu niye yaşıyoruz?
O zaman, çok hoşuma gitmeyen, ama doğru olduğuna inandığım
bir tespitle konuşmamı tamamlamak istiyorum: Sene 1978,
tanıyanlarınız vardır, Necdet Sevinç diye bir vatandaş var, o süreçte
Ortadoğu gazetesinin başyazarı. Bu, bir makalesinde Yaşar Kemal’in
İnce Memet’ini eleştiriyor. Diyor ki, “Sayın Yaşar Kemal; Kadıköy’de
oturup, Çukurova’da bir köy hayal edilmez.”
Çalışma hayatı, ne bu tarzdaki mekanlarla, ne de kitaplarla
öğrenilecek bir hayat değildir. Teori ile pratiği birleştiremediğimiz
müddetçe, teoriyi pratikle paralel hale getiremediğimiz müddetçe, biz bu
309

Çalışma ve Toplum Değerlendirme Toplantıları-3

toplantıları çok yapacağız. Siyasilerimiz, akademisyenlerimiz bu konuyla
alakalı olarak, hani “Sendikalar ellerini taşın altına koysunlar” diyorlar
ya; ben, bu konuda esas elini taşın altına koyması gerekenlerin siyasiler
ve akademisyenler olduğunu düşünüyorum. Çünkü bugün biz bir şeyleri
eksik yapıyorsak, bu eksikliğin büyük bir oranı sizlere ait.
Çok teşekkür ederim.
MODERATÖR (Şeref ÖZCAN-İş Müfettişi)
Teşekkür ederiz.
Hocamız tabii ki değerlendirme yaptı. Burada iyi bir şey var.
Çevremizde o kadar çok olumsuz şey var ki, pek çok farklı sektörde
iyiyi arama var ve ben gerçekten çok mutlu oldum. Bambaşka
branşlardan, bambaşka alanlardan arkadaşlarımız yüzünü bu yana
dönmüşler ve bunun için herkes bir şey söylüyor, işçi sağlığı ve
güvenliğine dair nasıl bir perspektif geliştirmemiz gerektiğine ilişkin bir
şeyler söylüyor. O yüzden, dilimizi hep yine iyiye dair yaparsak; kötüyü
anlatana dair değil de, iyiyi anlatana dair yaparsak çok daha iyi olacağını
düşünüyorum. Ocağın karşısındaki işçinin durumunu, ocağı görmeden
öğrenmek zor. Ama ocağı görerek de çözümü bulmak zor. Çünkü işçiyi
düşünüyoruz; “Yahu, ocakta niye ses çıkarmadın?” Öyle diyenler de var;
“Yahu, o kadar tehlikeli ocağa nasıl gidebildin?” Zaten tehlikenin
içindeki adam, tehlikeyi düşünürse, duramaz orada. Onun için o tehlike
olağandır.
Ben müfettişliğe yeni başlamıştım, yüksek bir binanın tepesine
çıktık; Ordulu bir vatandaş, kalıpçı, dışarıdan kalıp çakıyor. Dış kalıbı
kendi de dışarıda durarak çakıyor, yani kalası tutarak çakıyor. Ben
korktum; kafayı kaldırsa düşecek adam. Tehlikeyi benim gibi kavrarsa, o
arkadaş kalıpçılık yapamaz. Ama orada yorulduktan sonra tek yapacağı
şey, ya oturup kahvede kâğıt oynayacak ya da televizyonu seyrederken
uyuyup kalacak.
Yani ikisinin de katkısına ihtiyacımız var. Eğer hocalarımız çok
kalırsa ocağın başında, normalleşir. Biz deriz ki, “Çok fazla madende
çalışmış maden mühendisine güvenmeyin. Çünkü o, önce yüzde 20
oksijene, sonra yüzde 19 oksijene, sonra yüzde 18 oksijene olur” der. Şu
an biz Zonguldak’a gitsek, şu an ölçüm yapsak, yüzde 18 oksijeni
buluruz. Soma da yangınlı bir ocaktır. Soma’da karbonmonoksit, eğer
açık ocak varsa, zaten vardır. Metan için, biz deriz ki, “Yüzde 1.5 metan
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olursa alarm verilsin, yüzde 2 metanda tahliye edilsin ocak.”
Zonguldak’ta metanın yüzde 2 olduğu seviyeyi bulamazsınız, 2.5’ta falan
çalışır Zonguldak. O yüzden de “Grizu deşarjı oldu, önüne geçemedik”
deriz.
Yani herkes yerinde şey yaparsa… Bu, çok önemli bir bileşim.
Ben hakikaten çok keyif aldım, çok mutlu oldum. İyi şeyler çıkacak diye
umut ediyorum.
Buyurun.
A… …
Ben de genellikle bütün çalışmalarımda sendikaların
kurumsallaşmamalarını vurguluyorum. Bu, sınıflar ve devlet arasındaki
güç dengeleriyle olur. Sınıflar arasındaki bu güç dengesi, aslında
kapitalizmi bir nevi evcilleştirmiş oldu. O yüzden de sendikalar çok
önemli aktörlerdir. Bizim bu kadar serzenişte bulunmamızın nedeni,
onların çok önemli olmalarından ve başka bir aracımızın olmamasından
kaynaklanıyor.
Doğru, tabii ki biz, bir fırının önünde bir işçinin ne kadar
terlediğini görmüyoruz. Ama en azından bu bilgiyi üretme noktasında
çok değerli akademisyen arkadaşlarımın olduğunu söylemem gerekiyor.
Bir de Murat’ın bir üniversite eleştirisi oldu. Çok doğru, ben
katılıyorum. Türkiye'de işgücü bir kabuk değiştiriyor aslında. Türkiye'de
emek piyasası yerinden oynuyor. Türkiye’de, mesela 2000 yılında
ücretlilerin oranı yüzde 48’ken, şimdi yüzde 64’e yükseldi. Yani bir
işçileşme var, işçileşme hızla artıyor; tarımdan kopmuş insanlar ve bir
proleterleşme süreci yaşanıyor Türkiye'de. Bu proleterleşme süreci
aslında şu iş kazalarının da… Yani bir şeyi odağa çıkartıyoruz, başka bir
şeyi de geriye çekiyoruz. Mesela, ücretlilerin yüzde 50’si hizmetler
sektöründe artık istihdam edilmeye başlandı ve bu oran giderek artıyor.
Bunlar, yaşanan değişimler. Mesela, iş kavramı değişiyor, işyeri kavramı
değişiyor, istihdamın yapısı, bileşenleri değişiyor ve buna ilişkin bilginin
üretilmesi, ortak bilginin üretilmesi son derece önemli. Bu işte
üniversitelerin çok büyük bir payının olduğunu düşünüyorum. Ama bir
öneri olarak, işçi sağlığı ve iş güvenliği enstitülerinin oluşturulması ve
üniversiteler ve sendikaların protokoller aracılığıyla işbirliği yapması
gerektiğini ben de düşünmekteyim.
Çok teşekkür ediyorum.
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MODERATÖR (Şeref ÖZCAN-İş Müfettişi)
Biz teşekkür ederiz.
Buyurun.
Özkan ATAR (Birleşik Metal-İş Sendikası Genel
Örgütlenme Sekreteri)
İşçi sağlığı ve güvenliği konusunda, iş güvenliği konusunda,
taşeronluk sisteminin ne kadar olumsuzluğa sebebiyet verdiğini,
neredeyse bu katliamların temelinde yatan sebep olduğunu biliyoruz.
Sadece o değil elbette, ama büyük bir payı olduğu açık. Özellikle
tersanelerde birkaç yıl önce yaşanan seri cinayetler, arkasından
Soma’daki yaşanan katliam bunun bir göstergesi.
Geçtiğimiz hafta içerisinde DİSK’in -TÜRK-İŞ’in de sonradan
iştirak ettiği- KESK’in, diğer örgütlerimizin ortak yaptığı, taşeronluğa
karşı, “Taşeronluk sistemi ölüm demektir” sloganıyla Kadıköy’de bir
miting yapıldı. Biz de katıldık oraya Birleşik Metal-İş Sendikası olarak.
Ama inanın, birçok arkadaşım gibi, ben de rahatsız oldum. Neden?
Çünkü zayıf; yani böyle… Aslına bakarsanız, bu yaşanan katliamdan
sonra, böyle yeri göğü inletecek derecede işçi sınıfının öfkesinin
yansımasını hepimiz arzu etmiştik. Belki zamanlamasının iyi
tutturulamaması, çok ani bir kararla böyle bir şey yapılmış olması, yeterli
hazırlığın yapılamaması vesaire, birçok etkeni var. Ama neticede
sendikaların içinde bulunduğu durumun bir yansıması olarak da
düşünüyorum, o mitingin bu çerçevede gerçekleşmesini.
Çalışma Bakanlığı, AKP Hükümeti, bu son tartışmalardan
hareketle, hemen durumdan vazife çıkarmayı da iyi biliyor. “Tabii,
taşeronluk sistemi bu tür kazalara sebebiyet veriyor; ama biz
taşeronlukla ilgili bu konuyu iyileştirecek, işçilerin lehine olacak bir
kanun hazırlamıştık aslında, bu kanunu gündeme de getirdik.
Tartışmalardan dolayı olmadı bu. Ama hazır, bunu tekrar gündeme
getirebiliriz” gibi, hemen sanki bir derde devaymış gibi bu durumu
ortaya çıkardı.
Yine bakıyoruz, birkaç istisna dışında, sendikalar buna karşı
yeterli reaksiyon ve tepki veremediler, vermediler. 4857’deki bu asıl
işveren, alt işveren, uzmanlık gerektiren işler vesaireden doğru,
sendikalar bu taşeronlarda örgütlendi, birçok sendikamız. Bu,
Karayolları’nda yaşandı, sağlık işkolunda yaşandı, diğer sektörlerde
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yaşandı; biz, metal işkolundaki fabrikalarda hem yetki alma sürecinde,
hem toplu iş sözleşmesini uygulatma sürecinde, asıl işlerdeki alt
işveren/taşeron işçilerini asıl işverenin işçisi olarak saydırmak
konusunda çok yol aldık, birçok davalar açıldı. Özellikle kamu
sektöründeki 1.5 milyona yakın taşeron işçisinin yükümlülüğü devletin
sırtında şu anda. Nedir; özlük hakları, kıdem tazminatı, toplu iş
sözleşmesinin geriye yönelik uygulanması vesaire. Yasal içerik
anlamında, taşeronu asıl işverenden sıyırarak, ayrı bir tüzel kişilik, ayrı
bir hükmi şahsiyet çerçevesinde tarif ederek, şu anda işyerlerindeki
örgütlülüğü sekteye uğratmak, asıl sendikal örgütlülüğü neredeyse
bitirecek derecede. Hocalarımız bunu bizden çok daha iyi tarif
edebilirler tabii. Bakıldığı zaman, asıl işi taşerona devretme noktasında,
bir işletmede birden fazla tüzel kişilik, birden fazla işletme, birden fazla
sendikal örgütlenme, birden fazla yapılanma… Sendika birinde
örgütlendi, haydi onu lağvet, başka alt işverene devret, haydi orada yetki
prosedürü başlat vesaire. Bunun içerisinden çıkmak asla ve asla
mümkün olamayacaktır.
Ben, şu anda en büyük tehlikeyi… Tabii ki işçi sağlığı ve iş
güvenliği konusunda mücadele bugüne kadar sürdüğünden çok daha
ciddi bir şekilde, sınıfsal bir perspektif ve sorumlulukla devam etmelidir.
Ama bu taşeronluk konusunda şu an var olan yasal düzenlemedeki
olumsuzluğu çok daha geriye götürecek bir durumu, sanki işçilerin
haklarını ileri götürecekmiş gibi bir yanılsamayla toplumun önüne
getiriyor AKP Hükümeti. Buna karşı mücadele etmek hepimizin en
büyük sorumluluğudur; bugünün mücadele başlıkları açısından
önümüze koymamız gereken bir hedeftir diye düşünüyorum.
Hocama da katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Kapitalizm,
belki gelişmiş, ileri Batı ülkelerinde, ekonomik olarak ilerlemiş Avrupa
ülkelerinde ehlileşmiş olabilir; ama bizim gibi ülkelerde, ehlileşmek bir
yana, 19. Yüzyıldaki o vahşetini artırarak devam ettiriyor. Bugün
yaşanılan iş cinayetleri, kötü çalışma koşulları bunun bir göstergesi.
Madenler zaten bunun en çarpıcı örneği. Madenlerde ve diğer
işkollarında yaşanan durum, Avrupa'nın 200 yıl öncesindeki durumunu
yansıtıyor. Başbakan örnek verirken ne diyor; “1800’lü yıllarda
İngiltere’de de bu oldu, şu oldu…” Yani aradaki farkı zaten kendisi
söyleminde ortaya koyuyor diye düşünüyorum.
Teşekkür ederim.
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MODERATÖR (Şeref ÖZCAN-İş Müfettişi)
Teşekkür ederiz.
Buyurun.
Yard. Doç. Dr. Betül URHAN
Beyefendi konuşurken, ben, hakikaten, “Akademisyen olarak ne
yapıyorum acaba?” diye kendi kendime de mecburen düşünmek
zorunda kaldım.
Sadece şöyle bir şey hatırlatayım, hani siz de farkına varın diye:
Akademisyen dediğiniz adam, işçi. Biliyor musunuz, ben haftada 40
küsur saat derse giriyorum. Bir taraftan da benden yayın yapmamı
bekliyorlar, öğrenci yetiştirmemi bekliyorlar, gazetelere yazmamı, oraya
buraya konuşmamı, koşturmamı bekliyorlar…
MODERATÖR (Şeref ÖZCAN-İş Müfettişi)
Herkesin bir derdi var, durur içerisinde. (Gülüşmeler)
Yard. Doç. Dr. Betül URHAN
Tabii. Bunun şunun için söylüyorum…
SALONDAN
Hocam; örgütlenin siz de.
Doç. Dr. Aziz ÇELİK
Örgütlüyüz zaten.
Yard. Doç. Dr. Betül URHAN
Bin tane öğrencim var şimdi, sınavlara giriyor. Burada, aramızda
öğrencilerim de var. Yani görünmese bile, her sene binlerce öğrenciye,
bizim fakülteden binlerce öğrenciye dokunup geçiriyoruz. Yani bir şey
yapmıyor değiliz. Akademiyle ilgili biraz öyle bir algı oluştu da, onun
için söylüyorum. Her mesleğin iyisi de var, kötüsü de var; yanlış
söyleyeni var, doğru söyleyeni var. Biraz öyle bakmak lazım.
Şu yanlışı düzeltmek için söylüyorum: Biraz bana bakarak
konuştunuz, onun için de… (Gülüşmeler)
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Yani düşündüm o sırada. Alınmak diye almayın lütfen, belki bir
hatırlatma diyebiliriz. Benim ya da bizim konuşmalarımızda, “Siz
kabahatlisiniz” diye bir şey söylediğimizi lütfen düşünmeyin. Akla gelen
bazı eksiklikler dile getiriliyor. Sizinkini de ben öyle alıyorum. Ama bu
arada da işçi olduğumuzu hatırlatmak istedim, yani biz de farklı
durumda değiliz.
MODERATÖR (Şeref ÖZCAN-İş Müfettişi)
Başka söz almak isteyen olmadığına göre, artık toparlayalım
istiyoruz.
Barış GÖNLÜŞEN (İstanbul
Güvenliği Meclisi)

İşçi

Sağlığı ve İş

Şeref ağabey; bir şey söyleyebilir miyim?
MODERATÖR (Şeref ÖZCAN-İş Müfettişi)
Çok kısa olsun lütfen.
Barış GÖNLÜŞEN (İstanbul
Güvenliği Meclisi)

İşçi

Sağlığı ve İş

Soma maden ocağında devlete ve sermayeye kurban giden 301
emekçi yazmışız. Birçok işçi arkadaş ve akademisyen var burada, bana
düşer mi bilmiyorum; ama devlete ve sermayeye diye bir durum yok
yani. Soma, çok özgül bir durum, biliyorsunuz; basbayağı devlet
sermayesi. Yani TKİ, taşerona devretmiş. Sermaye devletine veya
sermayeye kurban giden 301 arkadaşımız var.
Ben emekçi de değil, işçi olduğumu düşünüyorum. Çünkü
mühendis arkadaşlardan. Nasıl ki sizde işçileşme varsa, orada da benzer
bir şey var. Dolayısıyla, ona dikkat çekmek istedim.
MODERATÖR (Şeref ÖZCAN-İş Müfettişi)
Teşekkür ederiz.
Şimdi, kapanıştan önce Murat hocamıza bir söz vereyim.
Dr. Av. Murat ÖZVERİ
Ben herkese teşekkür ediyorum. Bir kez daha Çalışma ve
Toplum’un tartışma toplantısına gelip, görüşlerinizi söyleyerek bizi
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onurlandırdınız, zenginleştirdiniz. Desteklerinizin devamını rica
ediyorum. Elinde hakem raporu olan hocalarımızın 42. sayı için biraz
daha gayret ve acele etmesini de bu vesileyle rica ediyorum. Bir başka
tartışmada, bir başka Çalışma ve Toplum tartışmasında tekrar birlikte
olmayı diliyorum. Sağ olun.
MODERATÖR (Şeref ÖZCAN-İş Müfettişi)
Teşekkür ederiz.
Başkanımıza da bir söz verelim.
Adnan SERDAROĞLU (Birleşik Metal-İş Sendikası
Genel Başkanı)
Ben de sadece teşekkür etmek için söz almak istedim.
Üçüncüsünü gerçekleştirdik. Bence de başarılı oldu. Çünkü
hedeflediğimiz şeyler vardı, özellikle işçi sağlığı ve iş güvenliği
konusunda. Birbirimize belki bilmediğimiz şeyleri anlatmaya çalıştık,
pratikleri ortaya koymaya çalıştık. Ama sendika olarak çok mütevazı
davranmak da istemiyorum. Birleşik Metal-İş Sendikası, işçi sağlığı ve iş
güvenliği konusunda son derece bilimsel yaklaşmaya ve pratikte de,
Necmettin olsun, Talat olsun, şube yöneticisi arkadaşlarımızın anlattığı
çerçevede fiili olarak da işyerlerinde müdahale gücünü her zaman ortaya
koymaya çalışıyoruz.
Ben, temsilciliğim döneminde de, şube yöneticiliğim döneminde
de hep şunu söylerdim işçilere: “Kendinizi riske atmayın. Eğer riskli
gördüğünüz bir ortam varsa, uzaklaşın, gerekirse işi durdurun.” Temsilci
olarak belki çok büyük bir sorumluluk üstlenerek bunu söylüyorduk.
Yani ne yasada böyle bir şey vardı, ne de… O zaman biraz daha
farklıydı. 20-25 sene öncesini söylüyorum. Şimdi yine aynı şeyleri
söylüyoruz. Fabrikalara gittiğimiz zaman, işçilere diyoruz ki, “Eğer bir
yerde iş kazası riski varsa, uzaklaşın oradan.” Özellikle iş kazalarının
daha yoğun olduğu alt sektörlerde, demir-çelik sektörü olsun, döküm
sektörü olsun, tencere-tava işleri yapan veya basınçlı makinelerle
çalışılan bir yer olsun, bunu söylüyoruz. “İş kazası riski varsa, uzaklaşın
oradan, işi durdurun” diyoruz. Biliyoruz ki -Dilovası’nda zaten bunun
açık sonuçlarını yaşıyoruz- hava kirliliğinden dolayı, gece, bilerek, o
demir-çelik fabrikaları, ocaklardaki o emiş gücünü azaltıyorlar. Yani o
ark ocaklarının ergitme süresini kısaltmak için, çekiş gücünü azaltıyorlar,
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enerjiyi daha az çekiyorlar ve orası göz gözü görmeyecek şekilde
dumana boğuluyor, duman kaplıyor her tarafı. Kimya fabrikalarında da
yine aynı sorunu yaşıyoruz. Ben, belli bir dönem Dilovası’nda bir
fabrikada çalıştığım için söylüyorum; gece, biz o Polisan’ın kokusundan
burnumuzu kapatarak çalışırdık fabrikada ve hâlâ devam ediyor bu;
Marshall’da da, Polisan’da da bu tür şeyler devam ediyor.
Biz, sendika olarak, akademisyenlerle ve özellikle de başta Şeref
hocamız olmak üzere, İşçi Sağlığı-İş Güvenliği Meclisiyle ortak
çalışmalar yapmayı bugüne kadar istedik ve gerçekleştirdik de. Çalışma
ve Toplum, aslında bizim bu düşüncemize hizmet eden bir görev de
üstlenmiş durumda. Hani “Sendikalar, akademik yapılarla,
akademisyenlerle çok işbirliği yapmıyor, çalışma yapmıyor” deniliyor ya.
Bakın, üçüncü toplantıyı yaptık; her toplantıda, Özveri bilir, değişik
hocalar geldi; iktisatçılar, diğer branşlardaki hocalar geldi.
Dr. Av. Murat ÖZVERİ
180 ayrı hoca geldi.
Adnan SERDAROĞLU (Birleşik Metal-İş Sendikası
Genel Başkanı)
180 hoca katılmış. Ben tam dokümanı bilmediğim için
söyleyemedim. 180 hocayla bir araya gelmişiz bu çalışmalarımızda.
Bundan sonra da olacak bu tür çalışmalar. Birbirimizi besleyeceğiz.
Benim sendika olarak uzmanlık dalım örgütlenme. Ben bunu sendika
olarak çok iyi becerebilirim. Yasaların inceliklerini biliyorum,
karşılaşacağım sorunları biliyorum, fabrikalardaki işçiyi nasıl motive
edeceğimi biliyorum, nasıl örgütleneceğimi biliyorum. Ama işçi sağlığı
ve iş güvenliği konusunda ben o kadar uzman değilim veyahut da
iktisadi konuda o kadar uzman değilim; bunlardan yardım almam lazım,
beslenmem lazım ve sendikayı donanımlı bir sendika haline
dönüştürmem lazım. O açıdan da biz bu çalışmalarımızı devam
ettireceğiz.
Bir şeye de değinmek istiyorum. Bu, son süreçte, özellikle son 1
yıl içerisinde toplumun çeşitli kesimlerinde çokça eleştirilen bir konu.
“Bu toplumsal hareketlerde sendikalar işlevlerini, görevlerini çok fazla
yerine getirmiyor. Gezi sürecinde, Haziran Direnişinde sendikalar
yoktu.” Vardı aslında arkadaşlar; inanın, vardı. Biz, sendikalardan olması
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gerekenden fazla görev bekliyoruz. Sendikalaşma oranı şu kadar.
Ertuğrul bey de söyledi. Aslında söylenen rakam, toplusözleşmeden
dolayı söylenen rakam. Örgütlenme veya sendikalı oranı biraz daha
yüksek olabilir. Ama biz, sendikalardan, işlevlerinden, gücünden daha
fazla karşılık bekliyoruz. O gücü gösteremediği zaman da sendikalara
karşı bir duruş içerisine giriliyor, eleştiriler yoğunlaşıyor. Sarı sendikaları
katarak söylemiyorum; mücadeleci, sınıf perspektifli sendikalar
açısından söylüyorum.
Arkadaşlar; Gezi sürecinin başlangıcı, DİSK’in de içinde olduğu
bir çalışmayla ortaya çıktı. Ben, DİSK’in Genel Sekreteriydim o zaman
ve Taksim Platformu’nun kurucularındandım. Çeşitli meslek odalarıyla,
meslek gruplarıyla, siyasi yapılarla bir araya geldik, Taksim Platformunu
oluşturduk ve defalarca Taksim’de mitingler yaptık, basın açıklamaları
yaptık. Ben de birkaçında konuşmacı olarak yer aldım; Taksim’e yönelik
saldırıların toplum açısından önemini ve bir direncin ortaya konulması
gerektiğini söyledik. Belki o koyduğumuz tuğlalar, taşlar, Taksim
Hareketinin veyahut Haziran Direnişinin oluşmasına neden oldu.
İlk ziyaret eden; oradaki ilk gün, dağıtılmadan önceki ilk gün
ziyaret eden, Birleşik Metal-İş Sendikasıdır. Yani işin içerisinde çok
olunmadığı gözükse bile, aslında sendikalar oralarda güçleri oranında bir
şeyler yapmaya çalıştı.
Bizim işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda…
Kısa konuşacağız dedik, ama hiç de öyle olmadı. Konuşma
başlayınca, konular çoğalabiliyor.
Biz, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda, inşaat başlamadan,
kaba inşaatı yapmadan, balkon yapmaya çalışıyoruz. O yüzden de sonuç
alamıyoruz. Sonuç alamadığımız için de hep böyle serzenişler toplantısı
haline dönüştürüyoruz bu tür daha verimli olması gereken toplantıları.
“Sendikalar burada yeteri kadar işçi sağlığı ve iş güvenliğiyle ilgili
işlevsel özelliklerini yerine getiriyor mu, getirmiyor mu?” tartışması
ayrıdır. Ama ben, sendikaların temelde… Bunu bir trene benzetirsek;
bir tren içerisinde, ben kendi kompartımanımı sağlıklı tutuyorum,
içerisini düzenli tutuyorum. Ama biliyoruz ki, bu tren kaza yaptığı
zaman veya diğer kompartımanlarda başka olumsuzluklar ortaya çıktığı
zaman orayı da etkileyecektir. Bu açıdan, işçi sağlığı ve iş güvenliği
318

Çalışma ve Toplum Değerlendirme Toplantıları-3

konusunda daha toplumsal ve herkesin işin içine gireceği bir
mücadeleye ihtiyaç var. Biz üzerimize düşen sorumluluğu yerine
getirmeye çalışıyoruz, ama yeterli değil.
Son sözüm de şu olsun: Bizim açımızdan en önemli sorunlardan
birisi de, bir insanın bir şeyin nasıl düzeltileceğini bildiği halde, onu
düzeltememesidir. Bizim için en büyük işkence odur. Ben, sendika
olarak, işçi sağlığı ve iş güvenliğiyle ilgili pratikte veya teoride neler
yapılması gerektiğini biliyorum; ama yeterli olamıyorum ve içim içimi
yiyor. Niye? Gücüm yok çünkü, yapamıyorum. Karşımızdaki sermaye,
onlarca televizyonla, onlarca iktisadi gücüyle karşıma dikilmiş, beni
engelliyor ve ben buna karşı ne kadar çaba sarf etsem de sonuç
alamadığım için, böyle kendi kendimizi yiyen bir pozisyona düşüyoruz.
Katımınız için hepinize teşekkür ediyorum.
MODERATÖR (Şeref ÖZCAN-İş Müfettişi)
Evet, çok önemli bir toplantıydı. Karşılıklı çok önemli başlıkların
üzerini çizdik. Belki her birisi ayrı bir başlık, ayrı bir tartışma konusu
olabilir. Kendi adıma söyleyeyim; geldiği gibi gitmiyorum, yani çok
faydalandım. Yine bir arkadaşımız da belirtti mesela, çok önemsedim
ben; diğer şeyler de var da, onun altını çizmek istiyorum: İş sağlığı ve
güvenliği kurulunda karar alınıp da yapılmamış bir şey varsa, bir sonraki
toplantıya girmemek. Bunun hukuki sonucu da olacak, kurul
toplanmamış olacak. Bence iyi bir öneri. Umarım buradaki diğer
katılımcılar da geldikleri gibi gitmiyorlardır.
Şunu söylemek isterim: Ben, mesleğimi iyi yaptığımı
düşünüyorum, bunun için çaba harcıyorum; ama bunu yaparken de en
çok bilgiyi fabrikadaki ustalardan öğrenmişizdir. Çünkü gerçekten de, iyi
ustalarımız, orada nelerin olduğunu, nasıl yapılması gerektiğini en iyi
kavrayanlar, tarif edenlerdir. O anlamda, bunun değerini hiç
yadsımıyoruz, her yerde de söylüyoruz. Yani benim söylediklerimi sakın
yanlış anlamayın, size karşı bir eleştiri değildi. Hepimizin dili iyiyi öne
çıkarmak şeklinde olsun.
Genelde konuşmalarda 10 dakika geçilmedi. Bu anlamda çok
rahat bir moderatörlük oldu, o açıdan da teşekkür ediyorum.
Bir başka toplantıda umarım yine birlikte oluruz.

319

Çalışma ve Toplum Değerlendirme Toplantıları-3

320

