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Önsöz

Bizler Brexit sonrası Avrupa’nın geleceğini tartışmakla meşgulken, Avrupa kıtası, şu anda 
Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Akdeniz’deki istikrarsızlıkla karşı karşıya ve son birkaç yıl 
içinde yapısal bir fenomen haline gelen benzeri görülmemiş bir göç kriziyle başa çıkmaya 
çalışıyor. 

Ekonomik kriz halen bazı AB ülkelerini daha ağır bir şekilde etkiliyor ve küresel durgunluk 
halen işçilerin gelirlerine ve refah seviyesine zarar veriyor. İşçi hakları hiçe sayılıyor ve kıtanın 
genelinde işçi ve insan haklarına yönelik münferit ihlaller yapıldığı belirtiliyor. 

Bu bağlamda genç işçiler çok zor bir durumla karşı karşıya kalıyor. ILO’nun en son verileri 
genç çalışanlar için, dışlanma seviyeleri, zayıf ve güvencesiz çalışma koşulları açısından 
tehlike çanlarının çaldığını gösteriyor.  Bu olumsuz koşullara rağmen ETUC, ETUC Gençlik 
Komitesi ve Türkiye’deki ETUC üyesi sendikalar son iki yıl içerisinde genç işçilere odaklanan 
bu projeyi gerçekleştirerek önemli bir işe imza attılar.  

Temel hedef, AB ve Türkiye’de genç işçilerin ve işsizlerin sesini yükseltmek, onları 
hareketlendirmek ve işçi sendikalarına aktif katılımlarını sağlamak için onlara alan açmaktır. 
Gençlerin bakış açılarını sendikal çalışmalarımıza yansıtmamız; kültürler ve kimlikler arasında 
köprüler kurmamız gerekiyor: Umuyoruz ki, bu proje, Avrupa’da ve ötesinde sendikal hakları, 
insan haklarını, demokrasiyi, barışı ve dayanışmayı korumaya yönelik çabalarımıza katkı 
sağlayacaktır.

Luca Visentini
ETUC Genel Sekreteri
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ğunu açık bir şekilde söyleyebiliriz: işsizlik dü-
zeyleri halen daha genç nesiller arasında or-
talamanın çok üzerindedir, kamu hizmetlerine 
erişim büyük zarar görmüştür, toplu görüşme 
kapsamında daralma meydana gelmiştir, eği-
tim ve işgücünün korunmasına ilişkin kesin-
tiler çok yüksek düzeyde kalmıştır ve sosyal 
dışlanma ve çalışan yoksullar da dâhil olmak 
üzere yoksulluk yükselişe geçmiştir.

Krizin Avrupa’da gençler arasında işsizliğe 
etkisi çok daha yıkıcı olmuştur ve Avrupa’da 
gençlerin çalışma ve yaşam koşullarına ilişkin 
orantısız şekilde olumsuz bir etki meydana 
gelmiştir. 2015 yılında, 28 AB üyesi devlette-
ki 15-24 yaş arası tüm kişilerin %15,4’ü istih-
dam, eğitim veya öğretimde yer almamıştır. 
Kayda değer düzeydeki iş kaybı gençlerin is-
tihdam oranlarında daralmaya neden olmuş 
ve çeşitli ülkelerde, azalma %30’dan yüksek bir 
düzeye ulaşmıştır: Şubat 2015’te AB’de 23,8 
milyon kişi işsizdir - bunların yaklaşık 4,85 
milyonu 25 yaşın altındaki gençlerdir. Birtakım 
çekinceler olmakla birlikte ETUC (Avrupa Sen-
dikalar Konfederasyonu) tarafından destekle-
nen Gençlik Garantisi1 de dâhil olmak üzere AB 
düzeyinde alınan tedbirlerin bu genel ekono-
mik bağlamda fazla bir etkisi olmamıştır.

Geçici işler, güvencesiz sözleşmeler, temel 
sosyal korumanın bulunmaması ve hatta yaşa 
dayalı olarak ayrımcı uygulamalar işgücü pi-
yasasında kendilerine yer edinmeye çalışan 
milyonlarca gence yönelik norm haline gel-
miştir: AB’de geçici bir sözleşme düzenlemesi 
kapsamında çalışan genç sayısı artmaktadır 
ve sürekli iş sayısı devamlı olarak düşmekte-
dir. 2000’den 2015’e kadar, Avrupa’da sürekli 
istihdamın payı %67,4’ten %59,2’ye düşerken, 
geçici sözleşmelerde %32,7’den %40,8’e bir 

Giriş

Bu kitapçık Avrupa Sendikalar Konfede-
rasyonu tarafından koordine edilen “Genç iş-
çiler odağında Türkiye ve Avrupa Birliği’ndeki 
Sendikal Örgütler Arasındaki Diyalog” proje-
sinin çıktılarından biridir. Bu kitapçığın amacı, 
gençlerin sendikalara ilişkin bilgi düzeylerinin 
geliştirilmesi bakımından güçlendirilmeleri, 
değişen ve daha zorlu hale gelen bir işgücü 
piyasasında kendilerini nasıl koruyacaklarını 
anlamaları amacıyla genç işçiler, genç işsizler 
ve genç sendikacılara yönelik bilgi, analiz ve 
muhtemel araçların sunulmasıdır.

Gençler işgücü piyasasına girdiğinde, ço-
ğunlukla zorlu bir gerçekle karşı karşıya kal-
maktadır. Kaliteli iş bulunması başlı başına çok 
zor bir hedeftir; haklarınızı bilmek ve sendikal 
faaliyetlere katılımdan bahsetmiyoruz bile.

Gençler için hâlihazırda zor olan durum 
2009 yılından bu yana Avrupa kıtası ve ötesin-
de milyonlarca kişinin yaşam kalitesine zarar 
veren ekonomik ve sosyal kriz nedeniyle daha 
da zor hale gelmektedir. Tüm Avrupa’da krize 
verilen yanıt, neredeyse herhangi bir istisna 
olmaksızın, kemer sıkma politikası olmuştur. 
Etkilenen ülkelerin hükümetleri, sosyal odaklı 
çözüm seçmek yerine, kamu harcamalarında 
kesintiler, ağır vergi artışları, işgücünün koru-
masının azalması ve emeklilik reformları gibi 
tedbirleri piyasalara yeniden güven kazandı-
rılması ve büyümenin geliştirilmesine yönelik 
gerekli bir adım olarak uygulamıştır. Küresel 
kriz ekonominin yavaşladığı ve dünyadaki ge-
rilemenin yankılarının genel istihdam eğilimle-
rini etkilediği Türkiye’yi de etkilemiştir.

Aslında, yaklaşık 4 yıllık kemer sıkma poli-
tikası döneminin ardından bugünkü rakamlara 
bakıldığında, bu dönemde başarısız olundu-

1 Gençlik Garantisi genç işsizliği ile mücadele edilmesi amacına yönelik bir AB programıdır. Programın beyan 
edilen amacı iş kurumlarına kayıtlı olsun veya olmasın 25 yaş altındaki tüm gençlerin örgün eğitimden 
ayrıldıktan veya işsiz kaldıktan itibaren 4 ay içerisinde kaliteli, somut bir teklif almasının sağlanmasıdır. 
(http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079)
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güçlendirilmesi suretiyle azaltılamaz. Bu alan-
larda bazı gelişmelere ihtiyaç duyulabilmesine 
karşın, araştırmalar bu siyasi karar vericiler 
tarafından bu sektörlerde gerçekleştirilen ha-
talı eylemlerin bazı ülkelerde işgücü piyasası 
bölünmesini, ayrımcılığı ve beyin göçünü daha 
da artırdığını, çalışma koşullarının kalitesini 
düşürdüğünü ve bu durumun iş sağlığı ve gü-
venliği üzerinde olumsuz bir etkisinin bulun-
duğunu göstermektedir. 

Üstelik ülkeler arasındaki dibe doğru yarış 
ve işçi grupları arasındaki çalışma standartları 
genel olarak rekabet eden ekonomilere dikka-
te değer zarara sebep olmaktadır. Küreselleş-
meye sıkıca bağlı olan böyle davranışlar işçi-
lerin refahına ve en savunmasız olan gençlere 
özellikle olumsuz etki yaratmaktadır. 3

artış görülmüştür1. Genç göçmenler ve genç 
kadınlar Avrupa ve Türk işgücü piyasaların-
da daha da zorlu bir durumla karşı karşıya 
kalmaktadır. Temel çalışma hakları ve sosyal 
haklara saygının her türlü işe yönelik ön koşul 
olması gerekmektedir. Ücretsiz stajlar ve sah-
te serbest meslek istihdamı gibi adil olmayan 
uygulamalar gençlerin işgücü piyasasındaki 
tam entegrasyonlarına engel oluşturmaktadır 
ve söz konusu uygulamaların yasaklanması 
gerekmektedir. Çalışanlara çalışma hakları ve 
sosyal hakların verilmemesi durumunda, her-
hangi bir işte çalışmak işsiz olmaktan iyi de-
ğildir. 

Genç işsizliği yalnızca yapısal işgücü pi-
yasası reformları vasıtasıyla veya beceri 
uyumsuzluğunun azaltılması ve hareketliliğin 

2 OECD,  https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TEMP_l
3 Davies, R. B., & Vadlamannati, K. C. (2013). ‘A race to the bottom in labour standards? An empirical 

investigation’. Journal of Development Economics (103)
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Bu eğilimi tersine çevirmemiz ve “kayıp” 
olarak tanımlanan bir neslin sesini yükseltme-
miz gerekmektedir4. Genç sendikacıların, hep 
birlikte, Avrupa ile Türkiye ve ötesindeki genç-
lerin sesini yükseltmek üzere işbirliği yapması, 
daha güçlü sendikalara yönelik bir teşkilatlan-
ma çalışmasına girmesi ve tüm düzeylerde 
eşitlik, dayanışma, barış ve demokrasiyi geliş-
tirerek ulusal düzeyde, Avrupa ve Türkiye dü-
zeyinde toplumsal değişimin aktörleri haline 
gelmesi gerekmektedir.

Gençlerin işgücü piyasasına daha iyi enteg-
re olmasının da temin edilmesi amacıyla, sos-
yal diyalog mekanizmalarının güçlendirilmesi 
gerekmektedir. Sosyal ortaklar ve Hükümetle-
rin ortak çalışması vasıtasıyla, bilhassa ilk kez 
iş arayanlara yönelik olarak kaliteli stajlar ve 
çıraklıkların desteklenmesi gerekirken, genç-
lerin becerileri ve kapasitelerinin işgücü piya-
sasının ihtiyaçlarına uygun olmasını sağlamak 
üzere eğitim sistemleri ile işgücü piyasası ihti-
yaçları arasında daha iyi bir tutarlılığın gelişti-
rilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra, hükü-
metler ve sosyal ortakların bilhassa gençlere 
yönelik düzgün istihdam olanakları yaratılma-
sı amacına yönelik acil eyleme geçmek üzere 
birlikte çalışması gerekmektedir.

4 Bu tanım 2012 yılında ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) tarafından da kullanılmıştır  (http://www.ilo.org/
brussels/press/press-releases/WCMS_181257/lang--en/index.htm)
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1. Şekil:  AB’ye üye 28 devlet ve Türkiye’de 
genç istihdamı oranı

Aşağıdaki grafikte 2015 sonu itibariyle Av-
rupa Birliği ve Türkiye’de 15-29 yaş arası kaç 
gencin istihdam edildiği gösterilmektedir; bu 
bilgi hem AB hem de Türkiye’de gençlerin ya-
rısından azının iş sahibi olduğunu göstermek-
tedir.

Haritalarda görülmeyen önemli bölgesel 
farklılıklar bulunmaktadır ve aynı ülkedeki 
farklı bölgelere çok fazla farklılık görülmekte-
dir.

Aşağıdaki şekilde açıklanan işsizlik oranları 
ve ne istihdam ne eğitimdeki gençlerin oranla-
rını değerlendirelim.

İlk olarak, AB ve Türkiye’nin 15 ile 29 yaşları 
arasındaki genç nüfusuna genel olarak baka-
lım.

AB’ye üye 28 devlette, 15-29 yaş arası nü-
fus 88.902.462 kişidir. Bu, toplam AB nüfusu-
nun %17,5’ine tekabül etmektedir.

Türkiye’de 15-29 yaş arası nüfus 
19.055.583 kişidir ve tüm Türkiye nüfusunun 
%24,8’ine tekabül etmektedir. Bu oranın bu 
sebepten dolayı bir sorundan ziyade bir değer 
olarak değerlendirilmesi gerekir.

Bu hususa rağmen, aşağıdaki görsel hari-
talarda yer alan istatistiklerden görebileceği-
miz üzere, Avrupa ve Türkiye genç işsizliği açı-
sından karmaşık bir dönemden geçmektedir. 

1.  AB ve Türkiye’nin işgücü piyasalarındaki   
      genç işçiler

Genç İstihdamı (15-29 Yaş)

AB 28
Toplam: % 47,2 (40.891.900) 
Erkek: % 49,9 (21.977.900)
Kadın: % 44,4 (18.884.100)

Türkiye:
Toplam: % 42,5 (7.626.200)
Erkek: % 57,5 (5.159.000)
Kadın: % 27,5 (2.467.200)

Kaynak: Eurostat 2015
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sek değildir ve bu oran diğer bazı AB ülkeleri/
bölgeleri kadar kötü olarak değerlendirilemez. 
Ancak, genç kadınların işgücüne katılımının 
çok düşük düzeyde kalması Türkiye’de genç-
lerin işsizlik oranının oldukça düşük seviyede 
olmasının ardında yatan önemli bir dinamiktir. 
Daha fazla genç kadının işgücüne katılması 
durumunda, genç kadınların işsizlik oranı çok 
daha yüksek olacaktır ve, buna karşılık, Türki-
ye’de genç işsizliğinde önemli bir artış meyda-
na gelecektir.5

İşsiz gençlerin sayısı ülkeden ülkeye önemli 
değişiklikler gösterirken, aynı ülkedeki bölge-
ler arasında da aynı durum geçerlidir. Türkiye 
ve çoğu AB ülkesinde de durum bu şekildedir.

Aşağıdaki grafikte, AB ve Türkiye’deki genel 
durum açıklanmaktadır, ancak aynı ülkede bir 
bölgeden diğerine geçildiğinde, istatistiklerde 
kayda değer bir değişiklik meydana gelmekte-
dir.

Örneğin, Almanya’daki genel işsizlik oranı-
nın %7,2 olmasına rağmen, söz konusu oran 
Bayern bölgesindeki %4,2’lik oran ile Berlin 
bölgesindeki %15,7’lik oranın bir ortalamasın-
dan ibarettir.

2. Şekil:  AB’ye üye 28 devlet ve Türkiye’de 
genç işsizliği oranı

Küresel ekonomik durgunluk esnasında 
dahi, Türkiye’deki genç işsizliği oranı çok yük-

5 Türkiye’de 20-24 yaş arası kadınların etkinlik (işgücüne katılım) oranı %42,2’yken, AB üyesi 28 devlette bu 
oran %56,9’dur. Türkiye’de 25-29 yaş arası kadınların etkinlik oranı %44,2’yken, AB üyesi 28 devlette bu 
oran %76,8’dir. Türkiye’de genç kadınlar işgücüne Avrupa’daki muadilleriyle aynı oranda katılmış olsaydı, 
Türk işgücü piyasasının kendilerine istihdam olanakları sağlayamaması nedeniyle, işsizlik oranında kayda 
değer bir artış görülecekti. 

Genç İşsizliği ve [NENİ Oranı] 
(15-29 Yaş)

AB 28
Toplam: % 27,3 [% 14,8] 
Erkek: % 26,6 [% 13]
Kadın: % 28,3 [% 16,7]

Türkiye:
Toplam: % 14 [% 27,9]
Erkek: % 14,2 [% 14,2]
Kadın: % 13,6 [% 41,6]

Kaynak: Eurostat 2015
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işverenlerin ayrımcılığına sıklıkla maruz kal-
maktadır. 

Genç Türk kadınları, erkeklerden daha sık 
bir şekilde, iş ve aile arasında seçim yapmak 
zorunda kalmaktadır. Bunun en önemli se-
beplerinden biri Türkiye’deki kadınların eğitim 
durumudur; TÜİK Türkiye’de 2 milyondan fazla 
okuma-yazma bilmeyen kadın olduğunu bil-
dirmektedir. 

Çok sık bir şekilde 15-29 yaş arası neslin 
en fazla eğitim görmüş nesil olduğunu vurgu-
lamaktayız; bunun nedeni lise ve lise sonrası 
eğitimi veya Üniversite eğitimini tamamlayan 
kişilerin oranının tüm insanlık tarihindeki en 
yüksek düzeye ulaşmasıdır.

Aşağıdaki şekilde, AB üyesi 28 devlet ve 
Türkiye’deki Eğitim Düzeyi oranlarını gözlem-
leyebiliriz.

Burada, lise veya lise sonrası eğitimlerini 
tamamlayan kişiler ve üniversite düzeyinde 
mezun olan öğrencilere atıfta bulunmaktayız 
[köşeli parantezler içerisinde belirtilen veriler].

Örneğin, AB’deki oranı incelememiz halin-
de, Almanya’daki Oberbayern bölgesindeki 
%3,4’lük oran ile İspanya’daki Extremadu-
ra’daki %55,4’lük oranın ortalamasının alınma-
sı gerektiğini görürüz. Türkiye’deki duruma ba-
kıldığında, benzer bir eğilim gözlenmektedir; 
örneğin, Türkiye’nin kuzeydoğu şehirlerindeki 
(Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan) 15-19 yaş arası 
gençlerin işsizlik oranı %4,5’tir; ancak Türki-
ye’nin güneydoğu şehirlerindeki (Mardin, Bat-
man, Şırnak ve Siirt) 15-19 yaş arası gençlerin 
işsizlik oranı %34,5’tir. 

Buna karşın, hem AB üyesi 28 devlet hem 
de Türkiye’de, eğitim arka planı, yeterlilikler ve 
iş gereksinimleri ile üretim sisteminden ge-
len görevler arasında beceriler ve yetkinlikler 
açısından genel bir uyumsuzluk olduğuna dair 
yüksek bir algı bulunmaktadır.

Bilhassa Türkiye’de, genç kadınların bir işe 
erişim konusunda daha fazla zorlukla kar-
şılaştığını da göz önünde bulundurmamız 
gerekmektedir. Genç kadınlar ücret, kariyer 
perspektifleri ve iş-yaşam dengesi açısından 

3. Şekil:  AB üyesi 28 devlet ve Türkiye’deki gençlerin eğitim düzeyleri

Eğitim Düzeyleri 
(15-34 yaş)
Lise ve Dengi
[Yükseköğrenim]

AB 28
Toplam: % 45,8 [% 24,9]
Erkek: % 47,3 [% 21,3]
Kadın: % 44,2 [% 28,6]

Türkiye
Toplam: % 24,3 [% 17,8]
Erkek: % 26,8 [% 17,7]
Kadın: % 21,9 [% 18]

Kaynak: Eurostat 2015
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Hem AB üyesi 28 devlette hem de Tür-
kiye’de, genç işçilerin büyük çoğunluğu gü-
vencesiz veya kayıt dışı işlerde çalışmaktadır. 
Maaşlar yeterli değildir; işçilerin herhangi bir 
sosyal koruması ve/veya düzenli sözleşmesi 
bulunmamaktadır. İstihdam edilen gençlerin 
kendilerini yarı zamanlı işlerde bulmaları ve 
çoğunlukla geçici sözleşmelere dayalı olarak 
çalışmaları giderek daha muhtemel hale gel-
mektedir. 

Bu sebeplerden dolayı, gençlerin örgüt-
lenmesi ve bu olayların azaltılmasına yönelik 
olarak etkili eylemlere geçilmesi büyük önem 
arz etmektedir. Farkındalık mücadelenin ilk 
adımıdır. 

Avrupa ve Türkiye tarihinde şu ana kadar 
gözlemlenmeyen en yüksek eğitimli genç ora-
nına rağmen, mevcut nesil işgücü piyasasına 
erişimde çok fazla zorlukla karşı karşıya kal-
maktadır.

Çoğunlukla, eğitim artalanı ve işyerinde 
gereken beceriler arasında herhangi bir uyum 
bulunmamaktadır ve geçiş tedbirleri zayıftır; 
aktif işgücü piyasası politikalarına ise yeter-
li yatırım yapılmamaktadır. Avrupa ve Tür-
kiye’nin sağlam bir ekonomik yatırım planı 
vasıtasıyla çevre ve istihdam açısından sür-
dürülebilir olan verimli bir sistem geliştirmesi 
gerekmektedir.

Türkiye’de, eğitim artalanı ve kazanılan be-
ceriler çoğunlukla iş arayanların işgücü piya-
sasına girmesi açısından yeterli değildir. 
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Ancak… gençler daha yaşlı çalışanlara göre 
sendikalara daha olumsuz mu yaklaşıyor?

Mevcut araştırmaların bunun aksini gös-
terdiği görülmektedir: gençlerin genel olarak 
sendikalara karşı daha nötr bir tutum içerisin-
de olduğu ve hatta yetişkinlere kıyasla sendi-
kacılığa daha fazla inandığı görülmüştür. Bu, 
Avrupa Sendika Enstitüsü tarafından birkaç 
yıl önce yapılan araştırmalarda bahsedilen bir 
husustur8.

Gençlerin yalnızca küçük bir kısmı olumsuz 
bir görüşe sahip olduğunu beyan etmiştir. Bu 
sebeple, çoğu farklı alanda engeller bulun-
maktadır. İşgücü piyasası ile ilgili sorunların 
gençler tarafından kendi başlarına bir sendi-
kanın desteği olmaksızın veya bir sendikaya 
üye olmaksızın çözülebileceği fikri artık mev-
cut değildir. Bundan düşük sendikalaşma ora-
nının altında yatan çeşitli sebeplerden biri ola-
rak bahsedilebilir.

Bu eğilimin terse çevrilmesi için sendikala-
rın ne yapabileceğini (ve bazı sendikaların ha-
lihazırda ne yaptığını) kontrol edelim!

Sendikalar son yıllardaki krizlerde genel bir 
üye düşüşü yaşadı: bazı durumlarda bu üye 
kaybı önemli ölçüde yaşandı ve bu sadece 
krizlerden dolayı gerçekleşmedi aynı zamanda 
bazı politika yapıcılar, siyasi partiler ve medya 
tarafından sendika imajına yönelik tekrarla-
nan saldırılar da buna sebep oldu.6

Gençlerin sendikalara katılımı ve genç sen-
dikacıların varlığının özellikle düşük olduğu 
tahmin edilmektedir. Bu konuda çok fazla veri 
mevcut değildir, ancak ETUC’a bağlı kuruluşla-
rın genel üye sayısı son birkaç yılda düşmek-
tedir ve bu durumun genel olarak gençlerin 
sendikalara katılım oranlarının düşük olmasıy-
la da bağlantılı olduğu değerlendirilmektedir.

Genç işçiler çok farklı sebeplerden dola-
yı sendika üyesi olmamaktadır; genç işçilerin 
güvencesiz ve atipik istihdam düzenlemeleri7  
çerçevesinde istihdam edilmeleri daha muh-
temeldir ve bu istihdam düzenlemelerinin 
sonlandırılması ekonomik kriz anlarında daha 
kolaydır ve genç işsizliği son durgunluk dö-
nemi boyunca orantısız bir artış göstermek-
tedir, bu nedenle, genç işçiler daha hassas bir 
durumda bulunmaktadır ve sendika üyeliğine 
dayalı ayrımcılık yaygın olarak görülen bir uy-
gulamadır.

2.  Genç işçilerin sendika faaliyetlerine katılımı

SENDİKALARIN YENİ ÜYELERE İHTİYACI VAR!

6 http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1465en_0.
pdf

7 Güvencesiz istihdam düzenlemeleriyle, süreli sözleşmeler, taşeron şirketler tarafından istihdam, çağrı 
üzerine çalışma, geçici iş kurumları tarafından istihdam, serbest çalışma, sıfır saat sözleşmeleri v.b.’ni kast 
etmekteyiz.

8 K.Vandaele: (2012)  “Youth representatives’ opinions on recruiting and representing young workers: A 
twofold unsatisfied demand?”
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9 SWOT (İngilizcede) Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditlerin kısaltmasıdır. Spesifik olarak, 
SWOT bir kuruluşun ne yapabileceği ve ne yapamayacağının yanı sıra muhtemel fırsatlar ve tehditlerinin 
değerlendirildiği temel, analitik bir çerçevedir. Bir SWOT analizinde ortamsal bir analizden bilgiler 
alınmaktadır ve söz konusu bilgiler içsel güçlü yönler ve zayıf yönlerin yanı sıra dışsal fırsatlar ve tehditlere 
ayrılmaktadır. Şimdi de Güçlü Yönler ve Zayıf Yönleri (SW) Sendika yapılarına yönelik içsel değişkenler, 
Fırsatlar ve Tehditleri (OT) ise bilhassa gençleri üye yapmanın önemine yönelik dışsal değişkenler olarak ele 
alacağız. 

GENÇLERİN SENDİKALARA KATILIMININ GÜÇLÜ YÖNLERİ, ZAYIF 
YÖNLERİ, FIRSATLARI VE TEHDİTLERİ!9

     GÜÇLÜ YÖNLER
• Gençten gence (akrandan akrana) 

yaklaşım
• Sosyal ve ekonomik yaşama katılımın 

yenilenmesi
• İstihdamda güvencesiz çalışma koşulları 

ve yaşam koşullarına ve bunların 
üstesinden gelinme ihtiyacına yönelik 
yüksek düzeyde farkındalık

• Daha kapsayıcı toplu sözleşmeler yapma 
olasılığı

• Sendika faaliyetleri/eylemlerinde 
dinamizm ve yaratıcılık

     ZAYIF YÖNLER
• Hedef kitlenin ihtiyaçları ile bağdaşmayan 

dil ve iletişim sorunları
• Geleneksel üye yapma stratejileri 

nedeniyle gençlerle bağlantı kurmanın 
zorluğu

• Sendikaların uzak ve bürokratik olarak 
algılanması

• Daha yaşlı üyeleri örgütlemenin zorluğu. 
İşçilerin 40 yaşından önce bir sendikaya 
üye olmaması durumunda, söz konusu 
işçilerin daha sonradan sendikalı olması 
daha güçtür.

• Genç sendikacıların daha az deneyiminin 
bulunduğu varsayılmaktadır

     FIRSATLAR
• Çok farklı çeşitlilikteki işçilerin sendikaya 

üye olması
• Örgütlenme mekanizmalarında reform 

yapılması / söz konusu mekanizmaların 
gözden geçirilmesi

• Sendikaların kapsamadığı farklı 
sektörlerde toplu görüşmeler

• Yapılar, dil, sorunların evrimi ve 
inovasyonu ve sendika öncelikleri

• Sosyal medya ve daha erişilebilir bir dil 
vasıtasıyla olası üyelerle ağ oluşturulması

     TEHDİTLER
• Ekonomik kriz ve işgücü piyasasının yapısı
• Bireysellik
• Toplu iş sözleşmeli işçi sayısının düşük 

olması
• Genç işsizliği ve güvencesiz sözleşmeye 

dayalı çalışma
• Kaçak/kayıt dışı çalışma
• İşçilerin ikna edilme zorluğu
• Lobicilik grupları ve medyanın yanı 

sıra bazı politika yapıcılar tarafından 
yönlendirilen sendika karşıtı mesajlar ve 
stratejiler
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10 Bu durum  Kurt Vanadaele tarafından “Gençlerin temsilcilerinin genç işçilerin üye yapılması ve temsil 
edilmesine ilişkin görüşleri: İki yönden yerine getirilemeyen bir talep mi?” adlı araştırmasında tespit 
edilmiştir.

11 Projenin 4. kitapçığının 1. bölümü

hatta sadece sendika üyesi oldukları için iş-
ten atılmaktan ya da ayrımcılığa uğramaktan 
korktuğu sıklıkla bildirilmekte ve bu durum 
sendikalar için ciddi bir engel teşkil etmektedir. 

Bu sebeple, gençlerin sendikalara açık bir 
şekilde muhalif olduğunu öne süremiyoruz. 
Aslında, gençlerin sendikalara karşı olmak-
tan ziyade nötr olma eğilimi bulunmaktadır. 
Bunun yanında, bazı araştırmalar gençlerin 
sendikalar ve işlevleri konusunda uygun ve 
tatmin edici biçimde bilgilendirilmediğini ve 
daha önemlisi, çoğu genç işçinin sendikalara 
katılmaya davet edilmediğini göstermektedir. 
Örneğin, İskoçya’da düzenlenen bir ankette, 
genç işçilerin %42’si sendikalar hakkında hiçbir 
bilgilerinin olmadığını ve %44’ü sınırlı bilgiye 
sahip olduklarını söylemiştir. Birleşik Krallık’ta 
gerçekleştirilen başka bir çalışma katılımcıların 
%50’sinin kendilerine gelinmediği/sorulmadığı 
için bir sendikaya katılmadıklarını göstermiş-
tir. Araştırmada söz konusu kişilere sorulmuş 
olsaydı, bu kişilerin sendikalara katılacağı da 
tespit edilmiştir.11 Sendikaların gençlerin sen-
dikalar hakkında düzgün bir şekilde bilgilendi-
rilmesini ve sendikalara katılmaya davet edil-
mesini sağlaması gerekmektedir. 

GENÇ DOSTU SENDİKALAR

Gençlerin sendikalara kaydedilmesi sendi-
kalar açısından yeni bir zorluk değildir. Sen-
dikalar diğer kuruluşlara benzer örgütlerdir: 
sendikalar gelecekte hayatta kalmak için bir 
nesil yenilenmesine ihtiyaç duymaktadır, bu 
nedenle, sendikaların yeni nesillerin çıkarları 
ve amaçlarına yanıt vermeleri gerekmektedir.

Bazı kişiler, küresel bireyselleşme süreci ile 
gençlerin sendikalaşmasındaki azalma ara-
sında bağlantı kurmaktadır. Ancak, bir taraf-
tan bu durumun toplu bir davranıştan ziyade 
öz-gönderimsel tutumları teşvik ettiğinin gö-
rülebilmesine karşın, diğer taraftan, gençler 
ve genç işçilerin bireysel veya bencil olarak 
gösterilmesi damgalama sonucu ortaya çıkan 
bir durumdur. Aslında, araştırmalar bunun aksi 
yönünde bir durum olduğunu göstermektedir! 
Gençlerin daha yaşlı bireylere göre zorluklara 
daha dayanışmacı bir şekilde karşılık verdiği 
görülmektedir. 10

Gençlikteki düşük sendikalaşma oranının 
arkasındaki bir başka sebep güvencesiz çalış-
ma koşulları ve güvencesiz sözleşmelere bağlı 
düzenlemelerle onların emek piyasasında ge-
nel olarak düşük bir korumaya sahip olmala-
rıdır. Gençlerin sendikal faaliyetlere katıldıkları 



14

GENÇLER SENDİKALAR İÇİN NE YAPABİLİR...

... PEKİ SENDİKALAR GENÇLER İÇİN NE YAPABİLİR?

Günlük deneyimler gençler ve sendikalar 
arasındaki ilişkinin idealden uzak olduğunu 
bize göstermektedir. Avrupa’da sendika üye-
liği 18-25 yaş aralığında en düşük seviyesinde 
bulunmaktadır. Bu durumda, sendikalar genç-
lerin gözünde nasıl daha çekici hale gelebilir? 

Muhtemelen sendikaların gençlerin istih-
damı alanında yapacağı çok iş bulunmaktadır. 
Gençlerin üye olma oranının düşük olmasına 
rağmen, gençlerin sendikaya üye olma konu-
sunda bir ilgilerinin bulunduğu kanıtlanmıştır. 
Bir gencin bir sendikaya katılmaya karar ver-
mesinin avantajları nelerdir? Sendikalar ve 
sendikaların rolü konusunda gençlerin farkın-
dalığından bahsedebilir miyiz?

Veriler, bir sendikanın ne olduğunu bildikle-
rinde, gençlerin bir sendikaya katılmanın öne-
minin farkına vardığını kanıtlamaktadır. Genç-
lerin çoğu, bilhassa çalışma koşulları dikkate 
alındığında, bir sendikaya katılmanın faydalı 
olacağını değerlendirmiştir. Ancak, anketler 
gençlerin gerçek bir çıkarları olduğunu, sen-

Şimdi de Sendikaların genç işçileri bünye-
lerine katmasının avantajının ne olabileceğine 
bakalım. 

Günümüzde genç işçilerle konuşulması, 
genç işsizler ve/veya güvencesiz çalışan iş-
çilerle konuşmak anlamına da gelmektedir. 
Parçalanmış ve güvencesiz bir işgücü piyasa-
sında, sendikalar gençler başta olmak üzere 
aynı sektörde olmamasına rağmen çalışma 
zamanlarında değişiklik olan ve işsiz kaldıkla-
rı dönemler bulunan işçilerle muhatap olmak 
zorundadır.  Araştırmalar ve anketler, sendi-
kaların genç işsizliğine ilişkin konulara eğilmek 
zorunda kalmaları durumunda, eylemler ve 
taleplerin görüşülmesine ilişkin olarak genç 
işçilerden sağlanan girdilerin önemli olduğunu 
teyit etmektedir: genç işçiler işsizlik ve güven-

dikaların onlara kendi yapıları içerisinde yer 
vermeye istekli ve hevesli olduğunu ve aynı 
dili konuşabildiklerini ve birbirlerini anlayabil-
diklerini hissetmesi gerektiğini göstermek-
tedir. Genç işçilerin kaygıları ve ihtiyaçlarının 
farkında olunduğunu ve sendikalarını onları 
sahiplendiğini ve onlar için mücadele edeceği-
ni hissetmesi gerekmektedir. 

Genç işçiler sendikaların bilgi bulabilecekle-
ri ve destek talep edebilecekleri bir yer olabile-
ceğinin farkına varmaktadır. Aynı zamanda, bir 
sendikaya üye olmak, ortak çıkarları bulunan 
bir topluluğa dahil olmak ve sendika tarafın-
dan düzenlenen tüm faaliyetlere katılma ola-
nağına sahip olmak anlamına da gelmektedir. 
Bu husus politika yapma konusunda yetkilen-
dirilme ve bu duruma katkıda bulunma ve lider 
olma olanağını da kapsamaktadır.

Bu nedenle, sendikaların tabanlarını geniş-
letmesi ve gençlerin tanınması ve hakları için 
mücadele etmesi açısından iki tarafın bir araya 
gelmesine gerek vardır.  

cesiz çalışma koşullarının yaşamlarını nasıl et-
kilediğini daha iyi bilmektedir. Aynı zamanda, 
genç işçilerin sendikaların yapıları içerisinde 
önemli bir varlığının bulunması sendikaları 
yalnızca geleneksel sendika faaliyetlerin ala-
nında değil, yeni mücadele alanlarında da çok 
daha temsili ve isabetli hale getirecektir. 

Gençlerin sendikalarda var olmasının katma 
değeri, gençlerin yenilik de yaratabilmesidir. 
Daha fazla sayıda genç temsilcinin bulunması 
sendikaları daha dinamik olmaya zorlayacak 
ve sendika faaliyetlerinde yenilenmiş bir akti-
vizm ve enerji olmasına katkıda bulunacaktır. 

Genç işçilerin sendikalı olması ve genç işçi-
lerle sendikacıların sendikal harekete katılımı, 
uzun vadede, tüm sendika hareketinin yavaş 
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Ancak, sendikalar gençler açısından nasıl 
daha çekici hale gelebilir?

Bunun gerçekleştirilmesi için, öncelikli üç 
alanda çalışma yapılması gerekmektedir: 

1. Dil ve iletişim
2. İşçilere ve üyelere erişim faaliyetleri  
3. Sendikanın imajının değiştirilmesi

yavaş kaybolmaktan kurtarılmasına katkıda 
bulunabilmektedir. 

Aynı zamanda, bu durumun endüstri-
yel ilişkiler ve genel olarak toplum üzerinde 
olumlu bir etkisi de bulunacaktır. Genç işçile-
rinin temsilinin artırılmasının işverenlerle - ve, 
uygunluğuna göre, yerel, bölgesel ve ulusal 
yönetim organları - ile görüşmeler yapılırken 
sağladığı faydalar daha kapsayıcı anlaşmaların 
yapılmasını sağlayabilir. 
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muhtemel olmaması nedeniyle, sendikacıların 
onlara erişme ve onları örgütleme konusunda 
farklı stratejilere odaklanması gerekmektedir.

Sendikalar ofislerden çıkmak ve genç kişi-
lerin çalıştığı (alışveriş merkezleri, restoranlar, 
ortak çalışma alanları ve merkezleri gibi) veya 
iş aradığı yerlere gitmek, ancak konserler, fes-
tivaller gibi çok sayıda gençle iletişim kurabi-
lecekleri etkinliklere de katılmak zorundadır. 
Halihazırda başarılı olduğu görülen çok sayıda 
ilgi çekici uygulama da bulunmaktadır: bura-
daki ön koşul sendika liderlerinin kaynakların 
kullanımını yeniden düzenleme ve sendikacı-
ların bakış açılarını değiştirme kapasitesidir.

Genç işçilerin örgütlenmesine yönelik çok 
sayıda iyi uygulama örneği yukarıda bahsedi-
len yöntemlerin işe yaradığını kanıtlamakta-
dır! Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu 
(ITUC) Avrupa Bölgesel Konseyi Gençlik Ko-
mitesi13  tarafından hazırlanan “Sendikaların 
gençlere tanıtılması: Avrupa’dan en iyi uy-
gulamaların derlemesi”14 başlıklı bir raporda 
yenilikçi, yaratıcı ve genç dostu stratejiler, fa-
aliyetler ve kampanyaların genç işçileri sendi-
kalaşma ve sendikalarda çok daha aktif olma 
hususunda nasıl teşvik ettiği konusunda ay-
rıntılı bilgiler sağlamaktadır. 

Genç işçilerin bir sendikaya üye olmama 
sebeplerine ilişkin anketlerde sıklıkla verilen 
cevaplardan biri bu kişilerin sendikanın ne ol-
duğunu bilmedikleri veya sendikayı siyasi parti 
veya birlik ile karıştırdıkları olmuştur.

İletişim ile ilgili de bir sorun bulunmakta-
dır: sendikalar gençlerin konuştuğu dilden çok 
uzak bir dil konuşmaktadır: söz konusu dilin 
çoğunlukla demode, aşırı teknik ve anlaşılma-
sı güç olduğu değerlendirilmektedir. Başarılı 
iletişimin gençlerin iletişim yöntemlerine daha 
aşina ve yakın yeni bir dil kullanılması suretiyle 
gençlerin koşullarına ilişkin empati kurulması-
na dayanması gerekir. Geleneksel protestolar 
yerine anlık oluşan protestolar gençlere daha 
çekici gelebilmektedir; basılı materyal yerine 
internete yüklenebilen ve bu şekilde paylaşıla-
bilen kısa videolar veya filmler daha cazip ge-
lebilmektedir12. “Geleneksel” gösteri, protesto 
ve iletişim biçimlerinde inovasyonun kullanımı 
da önemlidir. 

Gençlerin sendikaların yapılarını “güncelle-
diklerini” ve genç işçilerin ihtiyaçlarını dikkate 
aldıklarını görmesi gerekmektedir. Gençlerin 
diğer gençlerle konuşması sendikaların daha 
çekici hale getirilmesinin en iyi yoludur. Genç-
lerin sendikaları arayıp ofislerine gitmelerinin 

12 Avustralya’da gerçekleştirilen bir anket çalışmasında, sendika yöneticileri gençlerin sendikanın web 
sitelerine ve sohbet odalarına girmek istediklerini, ancak, sendikaların büyük çoğunluğunun yeni 
teknolojilerden uzak olduğunu belirtmiştir.

13 PERC, ITUC’un Avrupa Bölgesel Konseyidir ve hem AB’deki hem AB üyesi olmayan Doğu Avrupa’daki 
sendikaların ortak ağıdır. 

14 Raporun tam metni için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ediniz: http://perc.ituc-csi.org/IMG/pdf/youth_perc_
final_cle4b132b-1.pdf
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rilmesi büyük önem taşımaktadır.   İşçi sınıfı-
nın bir parçası olarak, gençler sendikal kuru-
luşlardan, sendikal kuruluşlar da gençlerden 
ayrı düşünülemez. Büro işleri yapan (yüksek 
eğitim ve/veya öğretim görmüş de olabilirler) 
gençlerin bir kısmının “biz işçi değiliz” şeklinde 
bir muhalefette bulunması durumunda, sen-
dikaların gençler arasında işçi sınıfını ne oldu-
ğu, işçi sınıfının tarihi ve çağdaş içeriği ve an-
lamının ne olduğu konusunda bilinçlendirme 
çalışması yapması gerekir.

Gençlerin sorunlarının dile getirilmesi ve 
gençlere sendika yapıları içerisinde uygun alan 
ve temsiliyet kazandırılması amacı ile konfe-
derasyonlar içerisinde gençlik yapıları oluştu-
rulması ve örgütlenmesi önemlidir.

Aslında, gençlik organları sendika liderle-
rinin genç işçilerin örgütlenmesi ve genç işçi-
lerin çıkarlarının gözetilmesi konusunda etki-
lenme kabiliyetini geliştirebilmektedir. Gençlik 
organlarının tüm işçileri aynı hareket içerisin-
de tutma kabiliyeti de bulunmaktadır.

3.  Daha güçlü sendikalar, daha fazla hak, daha iyi işler:   
      bir gençlik yapısı kurulmasının avantajları

Örgütlenme zamanı!
Gençlere sendikaların yapıları ve kampan-

yalarında yer verilmesi hem gençler hem de 
sendikalar açısından faydalıdır. Ancak, genç 
işçilerin sorunlarının sendikaların faaliyetle-
rin temel noktası haline getirilmesi için etkili 
gençlik yapıları nasıl kurulur?

Gençler çoğunlukla sendikaları uzak ve bü-
rokratik bulmaktadır ve işçiler ile çıkarlarının 
gerçekten gözetilmesinden ziyade sendika-
ların siyasi rolüne daha fazla ilgi duymakta-
dır. Medya ve siyasetçilerin artan husumeti 
yalnızca daha yaşlı işçilerin emekli maaşlarını 
savundukları ve (daha yaşlı) ‘temel’ işçilerin 
işlerini korudukları değerlendirilen sendikalara 
karşı ön yargının yayılmasına yardımcı olmak-
tadır.

Bu durumda, gençlerin ilgisini çekecek ey-
lemlerle boşluğu dolduran sendikalara muha-
lif olan paralel ve farklı kuruluşların oluşturul-
ması şeklinde bir risk ortaya çıkmaktadır.

Bundan ziyade, Sendikaların tüm işçilere 
yönelik temel kuruluşlar olarak değerlendi-
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gençler ve diğer tüm azınlıkların bu yapılara 
dahil edilmesinin temel bir ortak yöntem ha-
line gelmesi gerekir.

Gençlerin çok türlü bir grup teşkil etmesine 
rağmen, onların işgücü piyasası ve diğer alan-
larda oldukça farklı çıkarları ve kaygılarının bu-
lunduğu varsayılabilmektedir.

1. sendika yapısını bilen ve tüm tartışma-
lar, politikalar ve stratejilere müdahil olan 
sürekli ve tam zamanlı bir gençlik uzmanı is-
tihdam etmek. Bu kişinin gençlik sorunlarının 
tüm sendika politikalarının odak noktası hali-
ne getirilmesi için her kararda bir söz hakkının 
bulunması gerekir. ETUC ve ITUC’un üyelerine 
verimli ve demokratik gençlik yapılarının ku-
rulmasına ilişkin faaliyetler ile bağlantılı güçlü 
tavsiyelerde bulunması gerekir.

2. belirli bir yetki seviyesi, özerkliği ve kay-
nakları bulunan bir gençlik yapısı oluşturmak 
(ana yapı içerisinde veya dışarısında). Bazen 
ana kuruluşun aksi yönünde olabilecek ka-
rarlar alınabilmesi ve görüşlere sahip oluna-
bilmesi gereklidir. Söylediklerinin dinlenilmesi 
ve farklı görüşler ortaya konması kuruluşun 
çalışmaları açısından faydalı olacak ve sendi-
kaların sahip olması gereken demokratik ka-
rakteri güçlendirecektir. 

Genç işçilerden gençlik yapılarına....

Örgütlenmemiş işçiler nasıl örgütlenebilir? 

Gençlerin taleplerinin dile getirilmesine yönelik bir araç olarak 
örgütlenme:

Bir tanım: gençlik yapıları genç işçilerin 
sendikalarda temsil edilmesi ve yetkilendiril-
mesine ve onların ihtiyaçlarının sendika hare-
keti içerisinde ve dışarısında savunulmasına 
yönelik uzman yapılardır. Bu yapılar, üst sınırın 
çoğunlukla 35 olduğu yaşa dayalı yapılardır. 
Söz konusu yapıların cinsiyet eşitliği ilkeleri-
ni öne çıkarması ve tüm ayrımcılık biçimlerini 
reddetmesi gerekir; göçmen artalanı bulunan 

Gençlik yapılarının:
- sendikaların karar verme organlarında genç 

işçilerin fikirlerini dile getirmesini ve onları 
güçlendirmesini sağlaması;

-  sendikaların bir dizi şeffaf kural vasıtasıyla 
demokrasiyi uygulamada işletmesini sağ-
laması;

- tartışmalar ve kararlara yönelik örgütsel bir 
hafıza oluşturması;

- faaliyetleri koordine etmesi;
- sendikadan tek ses çıkmasını sağlaması;
-  işverenlerle toplu görüşme yapılması ve et-

kili ilişki kurulmasına yardımcı olması gere-
kir.

Söz konusu organın gençlerden bahseden 
ve gençliğin sesini gençlere ileten bir yapı ol-
ması gerekir. Bu nedenle, sendikaların en 
azından şunları yapması gerekir: 
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re uluslararası düzeyde ve Avrupa düzeyinde 
eğitim programlarına ilişkin daha fazla çaba 
sarf edilmesi gerekmektedir. 

Sendikaların gençlerle iletişim kurmamaya 
devam etmesi halinde, sendikalardan uzak-
laşma eğiliminin tersine çevrilmesi çok zor 
hale gelecektir ve diğer örgütsel biçimler gele-
cek işçi neslinin temsiline yönelik olarak sen-
dikaların yerini almaya başlayacaktır. Önemli 
zorluklardan biri sendikalar içerisinde nesiller 
arasındaki diyalogla ilgilidir: daha yaşlı sendi-
ka görevlilerinin sendikaların yönetim organ-
larında daha baskın tavırlar takınmaya devam 
etmesi durumunda, gençler bu kuruluşlardan 
ayrılacaktır.

3. komitelerde gençlere yer vermek, gerçek 
birlikte karar verme süreçlerini temin etmek 
ve bünyelerinde gençlik komiteleri bulunma-
yan sendikalara yönelik stratejiler planlamak.

Bu hususların genel kurallar olabilmesi ha-
linde, gençlerin sendikalar içerisinde örgütlen-
mesine yönelik eşsiz bir modelin bulunmadığı-
nı dikkate almak zorundayız. Tüm bu hususlar 
yerel ve ulusal özelliklere göre farklılık göster-
mektedir.

Ayrıca, bir örgütlenme politikası, için mali 
yatırımlar ve bilgi temelli yatırımlara da ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bu sebeple, örgütlenmiş genç-
lik yapılarının kurulmasını kolaylaştırmak üze-
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Küçük veya orta ölçekli bir işletmede 
çalışan genç bir işçi olmanız halinde:
- çalıştığınız yerde bir sendika temsilcisi ola-

bilir, bu nedenle, söz konusu kişiyi meslek-
taşlarınıza sorun; 

- diğer genç meslektaşları arayın, onlarla ko-
nuşun ve sendikayla iletişime geçmek iste-
diğinizde, ortak hareket edin

- şirketinizde herhangi bir sendika bulunma-
ması veya sektörünüzün sendikalar tara-
fından yeteri kadar temsil edilmemesi ha-
linde, haklarınız için işyerinizde mücadele 
etmeyi düşünebilirsiniz. Sendikaların dik-
katini spesifik sektörünüze çekme konu-
sunda çığır açan kişi olabilirsiniz!

- bir işletme tarafından istihdam edilmeniz 
halinde işiniz için bir maaş alma hakkı, söz-
leşmeniz, ülkenizin kanunları veya düzenle-
meleri çerçevesinde oluşturulan bir çalışma 
süresine ilişkin düzenleme, sosyal güvenlik 
primlerinin ödenmesi, işyerlerinde sağlık ve 
güvenlik gibi birtakım değişmez haklarınız 
bulunmaktadır. Bu haklara sahip olduğu-
nuzu ve bu haklara saygı gösterilmemesi 
halinde, bunları talep etme hakkına sahip 
olduğunuzu unutmayın

- sizin çalıştığınız KOBİ veya bölgenizdeki 
benzer bir KOBİ’de çalışan diğer genç işçi-
lere ne olduğunu anlamak için onlarla ko-
nuşun; belki de, sizin sorunlarınızı onlarda 
yaşıyordur

- bölgenizde benzer durumlar olup olmadı-
ğını ve bu durumda ne yapıldığını en yakın 
sendika ofisine sorun

- emin olmamanız halinde, hangi sektörel 
sendikaya üye olabileceğinizi konfederas-
yona sorun 

Büyük bir işletmede çalışan bir işçi 
olmanız halinde:
- çalıştığınız yerde bir sendika temsilcisi ola-

bilir, bu nedenle, söz konusu kişiyi meslek-
taşlarınıza sorun 

- diğer genç meslektaşları arayın, onlarla ko-
nuşun ve sendikayla iletişime geçmek iste-
diğinizde, ortak hareket edin

- ülkenizdeki sendikaların spesifik bir genç-
lik birimi veya ofisi bulunup bulunmadığını 
kontrol edin; internet veya sosyal medya 
aracılığıyla, bu durum kolay bir şekilde tes-
pit edilebilir

- herhangi bir sendika temsilcisi bulama-
manız halinde, internete bakın, yaşadığınız 
yerdeki en yakın sendika ofisini arayın veya 
...

- sormaktan çekinmeniz halinde, işçilerin 
sendika faaliyetlerine dayalı olarak ayrım-
cılık, taciz ve iş akdinin sonlandırılması gibi 
uygulamalara tabi tutulmasının yasalara 
aykırı olduğunu unutmayın

- sendikaya üye olmadan önce sendika hak-
kında ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgileri so-
run: bir sendikaya üye olmak bir yüküm-
lülük değil, özgürlüktür ve tercih ettiğiniz 
sendikayı seçme konusunda özgür olduğu-
nuzu unutmayın

- şirketinizin çok uluslu olması veya ulusla-
rarası alanda çalışmalar yapması halinde, 
aynı holding diğer ülkelerdeki birimlerinde 
görev yapan işçilerin sendikalarının ve top-
lu sözleşmelerinin olup olmadığını kontrol 
edin. Ayrıca, şirketinizin Adil Çalışma Ör-
gütleri gibi bazı kuruluşların üyesi olup ol-
madığını veya şirketin Küresel Sendikalar 
Birliği üyesi olup olmadığını kontrol edin.

4.  Sendikaya üye olmak istiyorum: Nasıl yapabilirim?

Genç işçilerin gerçek manada bir katılımı olmadan, herhangi bir gençlik yapısından bahse-
dilemez. Genç işçilerin sendikaların çalışma yaşamı sorunları hususunda kendilerine yardım 
edebileceklerini bilmesi gerekmektedir. Büyük ya da küçük bir işletmede istihdam edilmelerine 
veya serbest çalışanlar ya da işsiz olmalarına bakılmaksızın, durum bu şekildedir. Genç işçilerin 
mevcut durumu değiştirebileceklerini ve sendikaların geleceği olabileceklerini bilmesi gerek-
mektedir. Bu sebeple, web sitelerindeki dilin modern hale getirilmesi ve sosyal ağların kullanımı 
vasıtasıyla, iletişim araçlarının yenilenmesi önem arz etmektedir.

Ben bir işçiyim, bir sendikaya nasıl katılabilirim?
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İşsiz olmanız halinde
-  belirli dönemler işsiz kalınması suretiyle 

güvencesiz işlerde çalışmak yaygın görülen 
bir durumdur: Durumunuzun istisnai oldu-
ğunu düşünmeyin.  Geleceğiniz için müca-
dele edin, düzgün bir iş bulma hakkınız için 
mücadele edin, buna hakkınız vardır

-  sizin gibi zorluk yaşayan diğer kişilerle ko-
nuşun! Kurumlar ve hükümetleri sizin gibi 
gençlere yönelik aktif politikalar izlemeye 
zorlamak için birlikte hareket etme ve tek 
bir ses olmanın ne kadar etkili olabileceğini 
keşfedeceksiniz.

-  işinizi kaybetmeniz halinde, işsizlik yardı-
mı alma hakkınız bulunabilir ve çoğunluk-

la zor bürokratik süreçlerden geçmenizin 
gerekli olduğu gençlik garantisi veya diğer 
aktif işgücü piyasası tedbirlerine başvuruda 
bulunabilirsiniz. Sendikalar genelde bu hiz-
metleri hem üyelerine hem de üye olmayan 
kişilere sağlamaktadır

- ilk kez iş aramanız veya işinizi kaybetme-
niz durumunda, CV’nizin hazırlanması veya 
güncellenmesi hususunda desteğe ihtiyaç 
duyabilirsiniz; bazı sendikalar bu görevle 
alakalı olarak size destek olacaktır veya sizi 
kamu iş kurumlarına ve bu işlevi yerine ge-
tiren diğer kuruluşlara yönlendirebilecektir

- sendika, çalışma haklarınızı da öğrenebile-
ceğiniz bir yerdir. İşsiz olmanız durumunda 
da sendikalara üye olmak haklarınız için 
mücadele etmek ve gelecekteki işlerinizde 

- faaliyet ve örgütlenme kapasitesinin geliş-
tirilmesinin sendikanın çıkarına olduğunu 
unutmayın!

Serbest çalışan biri olmanız halinde
-  kendi tercihiniz dolayısıyla mı serbest çalı-

şıyorsunuz/kendi işinizde çalışıyorsunuz ya 
da istihdam edilen bir işçi olarak işinizi ya-
pıyorsunuz, ancak aynı haklara sahip değil 
misiniz?   Sahte serbest meslek istihda-
mı çoğu AB ülkesinde yasa dışı olarak de-
ğerlendirilmektedir

-   Türk sendika mevzuatına göre, bir iş akdi 
bulunmayan, ancak bir ücret karşılığında 

bağımsız olarak yürüten serbest çalışan-
ların sendikalara üye olma hakkı bulun-
maktadır.  Böyle çalışan bir serbest meslek 
sahibiyseniz, sendikalara üye olmak için 
durumunuzu kanıtlayan belgelerle sendi-
kalara başvuru yapabilirsiniz

- sendikalar serbest çalışanlar ve kendi iş-
lerinde çalışan kişiler için koruma, temsil 
ve hizmetler sunmaya başlamaktadır. Bazı 
sendikalar serbest çalışan kişileri sektörel 
ve şirket düzeyindeki toplu sözleşmelerin 
kapsamına dahil etmeyi başarmıştır;

- Faaliyetinize yönelik olarak KDV’ye ilişkin 
mali destek gibi faydalı olabilecek hizmet-
ler bulabilirsiniz
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iletişime geçmekten korkmayın. Sendikalar 
yetkili makamlar ve iş müfettişliklerinin yar-
dımıyla yasa dışı çalışma vakalarını bildirmek, 
işçileri korumak ve hukuka uygunluğu yeniden 
sağlamak için yanınızda olacaktır. 

Bir sendika üyesi olmak veya bir sendikacı 
olmak da yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde 
çok sayıda mevzuat ve düzenleme konusunda 
hazırlıklı ve bilgili olmak anlamına gelmekte-
dir. Bu süreç Sözleşmeler, mevzuat ve toplu 
sözleşmelere ilişkin bilgilerinizi sürekli olarak 
güncel tutmanız gereken hayat boyu sürecek 
bir öğrenme sürecidir. Ancak çalışmalar kar-
şılığını verecektir, çünkü bilgi birikiminiz sen-
dikalar ve toplu görüşmeler açısından evrimin 
başlangıç noktası olacaktır. Sendikalar hakları-
nız konusundaki bilgilerin tazelenmesi ve bilgi 
elde edilmesi amacı ile üyeler ve sendikacılara 
yönelik eğitimler ve seminerler düzenlemek-
tedir. Bu, aktif bir sendika üyesi olmanın temel 
faydalarından biridir.

Artık... aktif bir sendika üyesi olmaya, sen-
dika faaliyetlerine katılmaya, sendika temsil-
cisi olmaya ve... diğer gençleri örgütlemeye 
hazırsınız! 

suiistimallerden kaçınmak amacıyla gere-
ken bilgileri size sağlayabilecektir

- Türkiye’de işsiz bireyler sendikalara üye 
olamasa dahi, işsiz olmanız halinde, sendi-
kalarla iletişime geçip onlardan destek ala-
bilirsiniz. Bu nedenle, Türkiye’de işsiz olma-
nız durumunda, sendikaların kapısını çalma 
konusunda tereddüt etmeyin.

Taşeron olarak çalışmanız halinde
- ana kuruluş (yüklenicide) bir sendika tem-

silcisi olabilir, bu nedenle, söz konusu kişiyi 
meslektaşlarınıza sorun 

- diğer genç meslektaşları arayın, onlarla ko-
nuşun ve sendikayla iletişime geçmek iste-
diğinizde, ortak hareket edin

- taşeron olarak çalışmayan meslektaşınızla 
aynı işi yapmanız halinde, en azından eşit 
ücret alma hakkınız olduğunu unutmayın

- her sendika eşit iş için eşit ücretin yanında 
eşit iş için eşit haklar da talep etmektedir!

Sendikaların çoğu kayıt dışı olarak veya yasa 
dışı koşullar altında çalışan işçilerin örgütlen-
mesi alanında da çalışmalar yapmaktadır. Bu 
nedenle, hukuki açıdan belirsiz bir durumda 
bulunmanız veya yasa dışı çalışma koşulları 
altında çalışmanız durumunda, sendikalarla 
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Son Sözler

Bu elinizdeki araç 23 aylık bir çalışmanın ürünüdür. Açılış oturumu ve kapanış toplantısı dı-
şında 5 AB ülkesinde ve Türkiye’de on farklı seminer düzenlendi. Bu seminerlerin her biri için 
gençlerin emek piyasasındaki durumu, cinsiyet eşitliği ve emek piyasasında göçmen isçilerin 
entegrasyonu ve başka birçok konuda taslak kitapçıklar hazırlandı ve tartışmaların ardından bu 
kitapçıklara son hali verildi. Toplamda 14 farklı ülkeden 200’den fazla genç sendikacı projeye 
katılım sağladı. Ne yazık ki proje devam ederken Türkiye’de ve bazı AB üye ülkelerinde genç 
sendikacılar başta olmak üzere çok sayıda masum insanın ölümüne yol açan terör saldırıları 
gerçekleşti. Terörizm – Totaliter rejimin yeni bir formu olarak bizlerin güvenliğini hatta demokra-
simizi tehdit ediyor- önsözde bahsedilenlerden başka karşı karşıya olduğumuz büyük bir sorun. 
Bu proje AB ve Türkiye’deki genç sendikacılar arasında diyalogu, karşılıklı deneyim paylaşımını 
ve -ortak bir anlayışı- teşvik etmeyi her zamankinden daha çok amaçlamaktadır. Seminerde de 
işaret edildiği gibi  “Demokrasi bireylere, topluma, çevreye ve halka saygı duyan, yalnızca hükü-
metlerin bir sistemi değil, bir iletişimdir, o bir davranışın ve (….) olmanın  yoludur” (H. Koch).

 
Bu kitapçığın, örgütlenmede gösterdiğiniz çabalarınızda, genç isçilerin ilgilerini çekmede ve 

haklarını savunmakta başvuracağınız bir kaynak olacağını umuyorum çünkü sendikacının ilk gö-
revi  - temel olarak- örgütlenmek, örgütlenmek ve örgütlenmektir. Bol şans. 

Patrick Itschert
ETUC Genel Sekreteri’nin Özel Danışmanı
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GENÇ İŞÇİLER
ve

SENDİKALAR

Genç İşçiler için Eğitim Seti
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Önsöz  

Giriş 

Kısım 1: İşgücü piyasasındaki genç işçiler; istihdam/işsizlik sorunları  

 1. Bölüm:  İşgücü piyasasındaki genç işçiler: istihdam, işsizlik ve istihdam koşulları
    2. Bölüm:  Genç istihdamı politikaları
    3. Bölüm:  Genç işçiler ve sendikalar 
     Eğitim seminerinin gündemi 
     Eğitimcilerin notları 

Kısım 2: Genç kadınlar ve işgücü piyasası  

 1. Bölüm:  İşgücü piyasasındaki genç kadın işçiler: istihdam, işsizlik ve istihdam  
  koşulları
 2. Bölüm:  Genç kadınların istihdam edilmesi ile ilgili sorunlar, düzenlemeler ve  
  politika önerileri 
    3. Bölüm:  Avrupa’da genç kadınlar ve sendikalar 
     Eğitim seminerinin gündemi 
     Eğitimcilerin notları 

Kısım 3: Genç işçiler ve sosyal haklar farkındalığı 

 1. Bölüm:  İnsan hakları ve sosyal haklar bağlamında sendikal haklar 
    2. Bölüm:  Avrupa Birliği ve Türkiye’de sosyal diyalog 
 3. Bölüm:  Avrupa’da mülteci krizine sendikal yaklaşım 
     Eğitim seminerinin gündemi 
     Eğitimcilerin notları 

Kısım 4: Genç işçiler ve sendikalar: en iyi uygulamalar

 1. Bölüm:  Genç işçilerin örgütlenmesinde en iyi uygulamalar 
    2. Bölüm:  Türkiye’de ve AB’deki işçi sendikalarında genç kadınlar 
    3. Bölüm:  Sendikal harekette göçmen ve mültecilerin örgütlenmesi:
  en iyi uygulamalar
     Eğitim seminerinin gündemi 
     Eğitimcilerin notları 

Kısım 5: Genç işçiler arasında farkındalık yaratma teknikleri 

 1. Bölüm:  Sendikalar için proje yönetimi 
     2. Bölüm:  Gençler için kaliteli staj ve çıraklıklar
 3. Bölüm:  klim değişikliğine sendikal karşılık 
     Eğitim seminerinin gündemi 
     Eğitimcilerin notları 

Son sözler

İçindekiler
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Elinizdeki kitap, 2015-2016 yılında gerçekleştirilmiş olan ‘Türkiye ve Avrupa Birliği’nde-
ki işçi sendikaları arasında genç işçiler odaklı diyalog’ adlı projenin bir çıktısıdır.

Proje ortakları, Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ETUC) ile üç Türk konfederas-
yonuydu: TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK. Projenin başlıca hedef grubu, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK 
konfederasyonlarına bağlı sendikaların ve AB muadillerinin genç üyeleriydi.

Başka bir deyişle, bu bir gençlik projesiydi ve projenin hedefleri şunlardı: 

Genel hedef: Özellikle gençlere odaklanarak, Türkiye işçi sendikaları ve AB Üye Devletler-
deki sendikalar arasında yoğun bir diyalog, iletişim ve işbirliğini kolaylaştırmak.

Özel hedef: Farkındalık, diyalog, iletişim ve işbirliğini ve genç işçilerin Türkiye ile AB’deki 
işgücü konularına ilgisini artırmak için, sendika ve konfederasyonlarda gençlik yapılarının 
kurulması ve güçlendirilmesi.

Proje, Türkiye’de beş eğitim semineri (Ankara, İstanbul, İzmir, Trabzon ve Adana) ile, Al-
manya (Berlin), Fransa (Paris), Polonya (Varşova), İspanya (Madrid) ve Danimarka (Kopen-
hag) şeklindeki beş AB ülkesine yapılan beş inceleme gezisini içermektedir.

Her eğitim seminerine Türkiye’den yirmi dört genç sendika üyesi (her konfederasyondan 
sekiz kişi) ile AB’den sekiz genç sendikacı katılmıştır. Seminerlerin ardından, aynı katılımcı 
grubu için bir inceleme gezisi gerçekleştirilmiştir. Toplamda Türkiye’den 120 genç sendika 
üyesi ile AB ülkelerinden 40’tan fazla genç sendika üyesi, projeden doğrudan yararlanmıştır. 
Tüm bu katılımcılar, 25-27 Ekim 2016 tarihinde Antalya’da gerçekleştirilen Gençlik Zirve-
si’nde bir araya gelmiştir. 

Her eğitim seminerinde belirli bir konuya odaklanılmıştır:

•	 işgücü piyasasındaki genç işçiler; istihdam/işsizlik sorunları  

•	 genç kadınlar ve işgücü piyasası  

•	 genç işçiler ve sosyal haklar farkındalığı 

•	 genç işçiler ve sendikalar: en iyi uygulamalar

•	 genç işçiler arasında farkındalık yaratma teknikleri 

Her eğitim seminerinde üç ana başlık ele alınmış olup, her seferinde Türkiye’den proje 
eğitimcileri, ETUC ve proje ekibinden uzmanlarla birlikte bir eğitim kitapçığı hazırlamıştır. 

Bu kitapta, her biri üç ana bölümden oluşan bu beş farklı kitapçık (kısım) birleştirilmiştir.

Her kısım giriş bölümü ile başlar, bunu üç bölüm ve sonuç bölümü izler. Sonuç kısmından 
sonra, kitapçıkla ilgili eğitim seminerinin gündemini bulabilirsiniz. Son olarak, her kısmın so-
nundaki eğitimci notları, okuyucuların, materyallerin nasıl uygulamalı eğitime dönüştürül-
düğünü anlamasını sağlar. Ayrıca her bir kısımdaki her bölümün kendi sözlük, kısaltmalar 
listesi, kaynakça ve ek okuma tavsiyeleri olduğuna da dikkat edilmelidir.

Kitap, proje katılımcıları için ve genç işçilerin sendikal örgütlere yönlendirilmesi ve kitabın 

Giriş
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kapsadığı temalarla ilgilenen herkes için ayrıntılı bir eğitim seti sağlamak üzere tasarlanmış-
tır. Ayrıca, genç işçilerle yapılacak gelecek projelerde referans materyal olarak kullanılabilir.

Genç işçiler, sendikal hareketin geleceğidir. 

Bu kitabın, gençler ve sendikal hareket için daha iyi bir gelecek mücadelesine katkıda 
bulunmasını ümit ederiz.
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İşgücü piyasasındaki genç işçiler: istihdam ve işsizlik sorunları

İşgücü piyasasındaki genç işçiler: istihdam, işsizlik ve istihdam 
koşulları

Genç istihdamı politikaları

Genç işçiler ve sendikalar

Giriş 

Tehlike altında bir kuşak!

Avrupa’da işgücü piyasasındaki gençlerin durumu, onlarca yıldır çok kötüdür. Bununla bir-
likte, 2000’li yılların sonlarındaki ekonomik durgunluk, zaten hassas olan durumlarını daha 
da kötüleştirmiş, AB tarihinde kaydedilen en yüksek genç işsizlik oranı 2013 yılında %23,7 
seviyesine ulaşarak, aynı yıl dört Üye Ülkede %40’ı geçmiştir. Genç işsizlik oranı – 15-29 
yaş arası işsizlerin yüzdesi – 2014 ve 2015 yıllarında biraz gerileyerek, %20,3 seviyesine 
inmiştir. Bu çekingen iyileşme 2016 yılında da devam ederek, Nisan 2009’dan beri en düşük 
seviye olan %19,4’e düşmüştür. Ayrıca, işten ayrılan gençlerin sayısı, 2015 yılında neredeyse 
14 milyona fırlamıştır (15-29 yaş grubundaki gençlerin %14,8’i). Avrupa ülkelerinde genç 
işsizliği giderek büyümekte, gençler için güvenceli, sürekli ve nitelikli istihdam olanakları da-
ralmaktadır. Özellikle son 10 yılda üst üste yaşanan ekonomik krizlerden en çok etkilenen 
gruplardan birini gençler oluşturmaktadır. Sonuç olarak, genç istihdamı ve işsizliği, hem kü-
resel ölçekte hem de Avrupa düzeyinde büyüyen ve derinleşen bir sorundur. 

ILO’nun ‘Dünyada İstihdam ve Sosyal Görünüm 2016, Gençlik İçin Trendler’ raporun-
da, sorunun büyüklüğü ortaya çıkmıştır. Bu rapora göre, yakın geçmişteki ekonomik krizin 
olumsuz etkileri hissedilmeye devam etmektedir. Küresel genç işsizlik oranının, 2016 yılında 
%13,1’e ulaşarak, 2017 yılına kadar bu seviyede kalması beklenmektedir (2015’teki %12,9 
oranından biraz fazla). “Bugün işgücü piyasasında genç olmak kolay değil” denilen raporda, 
artan sayıda gencin yarı zamanlı istihdama yöneldiği ya da kendilerini “geçici istihdama” 
sıkışmış buldukları vurgulanmaktadır. Küresel genç nüfusun %90’ının yaşadığı gelişmekte 
olan bölgelerde, kalıcı ve kaliteli istihdam olanakları mevcut değildir.1

Bu çerçevede ILO, “yaralı” bir genç işçi kuşağının, gelişmiş ülkelerde artan işsizlik, artan 
işgücüne katılmama ve güvencesiz işin tehlikeli bir karışımı ile; gelişmekte olan dünyada ise 
istikrarlı biçimde yüksek çalışan yoksulluğu ile karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmakta-
dır.2 

1 http://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-employment-trends/youth/2013/
WCMS_212899/lang--en/index.htm

2 http://www.ilo.org/global/topics/youth-employment/lang--en/index.htm

Kısım 1
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Bu bağlamda, aşağıdaki kısımda, Türkiye’deki konfederasyonlardan 24 katılımcı ve Av-
rupa’dan sekiz katılımcı artı proje ekibiyle birlikte 27-30 Nisan 2015 tarihinde Ankara’da 
gerçekleştirilmiş olan projenin ilk eğitim semineri (ana tema: İşgücü piyasasındaki genç 
işçiler: istihdam ve işsizlik sorunları) ele alınmıştır.  

Bu kısım üç ana bölümden oluşmaktadır:

1) İşgücü piyasasındaki genç işçiler: istihdam, işsizlik ve istihdam koşulları 3 adlı birinci 
bölümde, AB genelinde ve proje kapsamındaki altı ülkede gençlerin işgücü piyasasındaki 
durumu ve bu çerçevede genç istihdamı, işsizliği ve istihdam koşulları ele alınmaktadır.

2) Genç istihdamı politikaları4 adlı ikinci bölümde, gençlerin istihdamını etkileyen faktör-
ler ve genç istihdamı için politika önerileri ile birlikte, istihdam politikaları ile genç istihdamı 
arasındaki ilişki ayrıntılı olarak incelenmiştir.

3) Genç işçiler ve sendikalar5 adlı üçüncü bölümde, sendikaların gençlere, gençlerin sen-
dikalara yaklaşımları tartışılmış, gençlere ve genç işçilere yönelik sendikal faaliyetler gelişti-
rerek gençlerin sendikalara katılımını teşvik etmeye yönelik öneriler sunulmuştur. 

Sonuç bölümünde ise kısa bir özet sunulmuştur. 

Sonuç bölümünün ardından, ilk eğitim seminerinin gündemi ve eğitmenlerin her bölümle 
ilgili notları verilmiştir.

3 Bu bölüm Onur Bakır (DİSK) tarafından yazılmıştır.

4 Bu bölüm Şahin Serim (HAK-İŞ) tarafından yazılmıştır.

5 Bu bölüm Deniz Akdoğan (TÜRK-İŞ) tarafından yazılmıştır. 
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İşgücü piyasasındaki genç işçiler: istihdam, işsizlik ve istihdam 
koşulları  

Bölüm 1 – Sözlük

Genç: 15-24 yaş arası kişiler

Genç yetişkin: 25-29 yaş arası kişiler 

İşgücü: İstihdam edilenlerin ve işsizlerin toplamı 

Çalışma çağındaki nüfus: 15-64 yaş arası kurumsal olmayan nüfus

Kurumsal olmayan nüfus: Kurumsal olmayan nüfus, üniversite yurtları, yetiştirme yurt-
ları (yetimhane), huzurevi, özel nitelikteki hastane, hapishane, kışla vb. yerlerde ikamet 
edenler dışında kalan nüfustur.

Faaliyet (işgücüne katılım) oranı: Faaliyet (işgücüne katılım) oranı, belli bir ölçekte (il, 
bölge, ülke, AB…) işgücünün, çalışabilir çağdaki nüfusa bölünmesi ile elde edilir. 

İstihdam oranı: İstihdam oranı, istihdam edilenlerin (çalışanların) çalışabilir çağdaki nü-
fusa bölünmesi ile elde edilir. 

İşsizlik oranı: İşsizlik oranı, işsizlerin işgücüne bölünmesi ile elde edilir. Bir bireyin, işsiz 
sayılabilmesi için aktif olarak iş arıyor olması gerekmektedir. 

Ne Eğitimde Ne İstihdamda (NENİ): ‘Ne Eğitimde, Ne İstihdamda’ (NENİ) kategorisi, eği-
timine devam etmediği gibi istihdam da edilmeyen 15-24 yaş arası gençleri ifade eder. 

Geçici istihdam: Belirli bir süre içinde sona erecek istihdam durumunu belirtir.

Çalışan yoksulluğu: Geliri belli bir yoksulluk sınırının altında olan çalışan insanları ifade 
eder.

Kayıt dışı istihdam: Herhangi bir yasal bildirimin yapılmadığı istihdam. 

Standardize iş kazası oranı: 100.000 çalışan başına iş kazası sayısı.

Giriş

Çalışmamızın birinci bölümünde, AB genelinde ve proje kapsamındaki altı ülkede (Türkiye, 
Danimarka, Almanya, İspanya, Fransa, Polonya ve Türkiye) gençlerin işgücü piyasasındaki 
durumu ve bu çerçevede genç istihdamı, işsizliği ve istihdam koşulları ele alınmıştır.

Çalışmanın birinci bölümü altı alt bölümden oluşmaktadır. 

Kısım 1, Bölüm 1
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Kavramsal Çerçeve adlı birinci alt bölümde, öncelikle ‘genç’ tanımı verilmiş ve ardından 
işgücü piyasasını analiz edebilmek için kullanılan temel kavramlar açıklanmıştır. Ardından 
istihdama ve genç istihdamına yaklaşıma ilişkin temel ilkeler sunulmuştur. 

AB’de ve altı ülkede genç istihdamı adlı ikinci alt bölümde, 15-24 yaş arası gençler ile 
25-29 yaş arası genç yetişkinlerin işgücüne katılım, istihdam, işsizlik, ‘Ne Eğitimde Ne İstih-
damda’ (NENİ) verileri ile bu verilerin temel analizi sunulmuştur. 

AB’de ve altı ülkede genç istihdamı ve genel istihdam adlı üçüncü alt bölümde, gençler 
ve genç yetişkinlerin istihdam ve işsizlik sorunu, tüm nüfusun istihdam ve işsizlik sorunu ile 
karşılaştırılmıştır.

Genç istihdamı: cinsiyet bağlamında karşılaştırma adlı dördüncü alt bölümde, genç (15-
24) ve genç yetişkin (25-29) kategorilerindeki kadın ve erkeklerin istihdam ve işsizlik rakam-
ları sunulmuş ve karşılaştırılmıştır.

Çalışan gençlerin temel sorunları adlı beşinci alt bölümde, belirli ülke ve coğrafi böl-
gelerdeki genç işçilerin çalışma koşulları analiz edilmiştir. Son olarak, Sonuç adlı altıncı alt 
bölümde, daha önce sunulan tüm verilere dayalı olarak bir değerlendirme yapılmıştır. 

1) Kavramsal çerçeve

1-a)’Genç’ Tanımı

Avrupa Birliği’nin yetkili organları ve Eurostat – Avrupa Birliği istatistik ofisi – işgücü pi-
yasasına yönelik gençleri, 16-29 yaş arası nüfus olarak tanımlar. Uluslararası Çalışma Örgü-
tü de aynı tanımı kullanır. Bununla birlikte Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ETUC), 
gençlere yönelik çalışmalarında, 15-24 yaş arasını ‘gençler’, 25-29 yaş arasını ise ‘genç ye-
tişkinler’ olarak sınıflandırarak, 15-29 yaş arası nüfus üzerine politika üretmektedir. Proje 
belgelerinde de 15-29 yaş arası nüfusa odaklanılmıştır. 

Dolayısıyla bu çalışmada, 15-29 yaş arası nüfus esas alınmış, 15-24 yaş arası nüfus 
“gençler”, 25-29 yaş arası nüfus ise “genç yetişkinler” olarak ele alınmıştır. 

1-b) Temel kavramlar

Çalışma yaşamı ve istihdama ilişkin bir durum analizi yapmak için, bazı kavramlara baş-
vurmak zorunludur. 

İşgücüne katılım oranı: İşgücüne katılım oranı, belli bir ölçekte (il, bölge, ülke, AB…) işgü-
cünün, çalışabilir çağdaki nüfusa bölünmesi ile elde edilir. İşgücü, istihdam edilenler ile işsiz-
lerin toplamından oluşur. Çalışabilir çağdaki nüfus ise 15-64 yaş arası, kurumsal olmayan 
nüfustur.6 

İstihdam oranı: İstihdam oranı, istihdam edilenlerin (çalışanların) çalışabilir çağdaki nü-

6 Kurumsal olmayan nüfus, üniversite yurtları, yetiştirme yurtları (yetimhane), huzurevi, özel nitelikteki has-
tane, hapishane, kışla vb. yerlerde ikamet edenler dışında kalan nüfustur.
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fusa bölünmesi ile elde edilir. 

İşsizlik oranı: İşsizlik oranı, işsizlerin işgücüne bölünmesi ile elde edilir. Bir bireyin, işsiz 
sayılabilmesi için aktif olarak iş arıyor olması gerekmektedir. İş bulma ümidi olmadığı için 
iş aramayanlar ile çalışmaya hazır ve istekli olsa bile diğer nedenlerle iş aramayanlar, işsiz 
sayılmamaktadır.

Ne Eğitimde Ne İstihdamda (NENİ): Eurofound, NENİ’leri, ‘ne eğitimde ne istihdamda 
olan’ ve - eğitim seviyelerine bakılmaksızın – eğitim sürecini tamamlayan ancak istihdamda 
yer almayan genç insanlar olarak tanımlar.

 1-c) İstihdama yaklaşım

Avrupa Komisyonu

Avrupa İstihdam Stratejisi (AİS), 1997 yılına dayanır ve başlıca amacı, AB genelinde daha 
fazla ve daha iyi işler oluşturulmasıdır. Avrupa Komisyonunun yeni politik öncelikleri ve 
eylem çizgileriyle birlikte gelişmektedir ve artık, Avrupa Yarıyılı boyunca Üye Devletler ve 
AB kurumları ile yakın politika koordinasyonu kurularak uygulanan Avrupa 2020 büyüme 
stratejisinin bir parçasını oluşturmaktadır. Avrupa 2020, AB’nin on yıllık iş ve büyüme stra-
tejisidir. Akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme koşullarını yaratmak üzere 2010 yılında 
başlatıldı. Avrupa 2020 hedeflerinden biri, 2020 yılına kadar 20-64 yaş arası Avrupalıların 
%75’inin istihdam edilmesidir.

ETUC

ETUC için, kaliteli işler oluşturmak, AB ve AB üyesi devletlerin bir numaralı önceliği ol-
malıdır. Tek zorluk, Avrupa nüfusunu yeniden istihdama çekmek değildir.: Aynı derecede 
önemli olan bir başka konu, yeni işlerin, insanların iyi yaşam standartlarına sahip olmalarına 
imkân tanıyan ve refah düzeylerine ve sağlam bir ekonomiye katkıda bulunan kaliteli işler 
olmasını sağlamaktır. Yeni istihdam olanaklarının yaratılması acil bir ihtiyaç olmakla birlikte, 
bu ihtiyaca yanıt verilirken uzun vadeli bir vizyon çerçevesinde yaratılacak yeni istihdamın 
niteliğinin de göz önünde bulundurulması zorunludur. . İşsizlik oranlarındaki aşamalı düşü-
şe rağmen, yaratılan istihdamın  kalitesi ve uzun dönemli sürdürülebilirliği, endişeye neden 
olmaktadır. Yaratılan istihdamın birçoğu geçici ve yarı zamanlıdır ve eksik istihdam (istem 
dışı yarı zamanlı ve belirli süreli çalışma, çok kısa çalışma süreleri ve bireylerin yetkinlik dü-
zeylerinin altındaki işlerde çalıştırılması), özellikle kadınlar ve gençler arasında artmaktadır. 
Dolayısıyla, istihdam niteliğine ve bu toplumsal grupların özel gereksinimlerine özellikle dik-
kat edilmelidir.

ETUC için,  nitelikli istihdam, AT istihdam girişimlerinin değerlendirilmesinde ana ölçüt 
olacaktır. ETUC, kemer sıkma politikalarını sonlandırarak ve iç talep ve yatırımları teşvik ede-
rek insanca istihdam yaratma koşullarını sağlamak için, Avrupa ekonomi politikasında deği-
şiklik yapılması gerektiğini vurgulamayı sürdürmektedir. 

Nitelikli istihdamla ilgili iki argüman vardır: Sosyal ve ekonomik. Bunlardan ilki, bir kişinin 
çalışma hayatının kalitesinin, kendi yaşam kalitesi üzerindeki etkisini ifade eder. Bir geçim 
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yöntemi olmasının yanı sıra, yapılan iş, sosyal kapsayıcılık veya başka yollar da dahil olmak 
üzere, kişilerin refah düzeylerini yaşam boyu önemli ölçüde etkileyebilmektedir. İkincisi,  ni-
telikli istihdamın, iyi işleyen bir ekonominin vazgeçilmez bir özelliği olduğu gerçeğiyle ilgilidir. 
ETUC, Avrupa’yı sürdürülebilir büyüme yoluna sokabilmenin kilit bir unsuru olarak, nitelikli 
istihdam yaratmaya odaklanma gereksinimini sürekli olarak vurgulamıştır. 

Nitelikli istihdamın çok boyutlu bir kavram olmasına ve Avrupa’da kabul görecek bir nite-
likli istihdam tanımı yapmanın zor olmasına rağmen, AB’de nitelikli istihdamın tanımlanması 
gerekmektedir. Uluslararası düzeyde ise, ‘Saygın İş’ kavramı, ILO tarafından ‘verimli olan ve 
adil bir gelir, işyerinde güvenlik ve aileler için sosyal koruma, daha iyi kişisel gelişim ve sosyal 
entegrasyon imkanları, kişilere endişelerini ifade etme, örgütlenme ve yaşamlarını etkileyen 
kararlarda yer alma özgürlüğü ve tüm kadın ve erkekler için fırsat ve muamele eşitliği sağ-
layan iş’ olarak tanımlanmıştır.

1-d) Genç istihdamına yaklaşım

Gençler, yani 15-24 yaş arası nüfus için özel bir yaklaşım benimsemek gerekmektedir. 
15-24 yaş arası dönem, ‘çalışma çağı’ içinde olmakla birlikte, aynı zamanda ‘eğitim çağı’ 
içinde de yer almaktadır. Bu noktada, eğitim hakkını öne çıkarmak; gençlere istedikleri en 
üst düzeye kadar nitelikli, kamusal ve ücretsiz eğitim hizmeti verilmesini ve eğitime erişimin 
önündeki tüm engellerin kaldırılmasını savunmak gerekir. Eğitim hakkı, İnsan Hakları Evren-
sel Bildirgesi’nin 26. Maddesinde güvence altına alınmıştır: 

1. Herkes eğitim hakkına sahiptir.  Eğitim, en azından ilk ve temel eğitim aşamasında 
parasızdır.  İlköğretim zorunludur.  Teknik ve mesleksel eğitim herkese açıktır ve yükseköğ-
retim, yeteneklerine göre herkese tam bir eşitlikle açık olmalıdır.

2. Eğitim insan kişiliğini tam geliştirmeye ve insan haklarıyla temel özgürlüklere saygıyı 
güçlendirmeye yönelik olmalıdır.  Eğitim, bütün uluslar, ırklar ve dinsel topluluklar arasında 
anlayış, hoşgörü ve dostluğu özendirmeli ve Birleşmiş Milletlerin barışı koruma yolundaki 
çalışmalarını geliştirmelidir. 

Gençler, yeterli ve erişebilir eğitim olanakları olmadığı için ya da yoksulluk başta olmak 
üzere çeşitli nedenlerle çalışma yaşamına girmek zorunda kalıyorlarsa, ciddi bir sorun söz 
konusudur. Özellikle 15-18 yaş arası gençlerin temel eğitimlerini tamamlamadan çalışma 
yaşamına girmesi önemli bir toplumsal sorundur.

ETUC Gençlik Komitesi, gençlere yönelik istihdamın niteliği hakkında son derece endişe-
lidir; daha genç kuşaklar için yaşam kalitesi, istihdamın niteliğine bağlıdır.

AB’de 25 yaş altındaki yaklaşık 5 milyon kişi halen işsizdir.  Nitelikli istihdam yaratma, bi-
rinci öncelik olmalıdır. 2008’deki krizin başlangıcından bu yana yaklaşık 10 milyon iş ortadan 
kaldırılmıştır.

İstihdam, insanların saygın yaşam standartlarına sahip olmalarına imkân tanıyan ve re-
fah düzeylerine ve sağlam bir ekonomiye katkıda bulunan, kalite kriterlerine uygun istihdam 
olmalıdır. ETUC Gençlik Komitesi, bu bağlamda değerlendirilmesi gereken aşağıdaki dokuz 
maddeyi belirlemiştir: İşler: 
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1. Sürdürülebilir kalkınma modeline sıkı bir şekilde bağlı olmalıdır;

2. Geçinmeye yetecek bir maaşı (cinsiyet ayrımı yapmaksızın) garanti etmelidir;

3. Kalıcı istihdamdan önce bir geçiş aşaması içeriyorsa, adil ve güvenli olmalıdır;

4. Sebebi her ne olursa olsun her türlü ayrımcılıktan arındırılmış olmalıdır;

5. Gençlerin istek ve becerilerine uygun olmalıdır;

6. Eşit asgari ücret belirleme mekanizmasına dayanmalı ve toplu pazarlık usullerine 
bağlanmalıdır;

7. Sosyal korumaya tamamen erişimi içermelidir: emeklilik hakları, işsizlik yardımı, eği-
tim, analık, babalık ve ebeveyn izni vb.;

8. Sendikalara ve sendikal faaliyetlere aktif olarak katılma ve bunlardan yararlanma 
hakkı garanti etmelidir;

9. Hayat boyu öğrenme yolları ve çalışma hayatı boyunca kariyer rehberliği içermelidir7.

2) AB’de ve altı ülkede genç istihdamı 8 

2-a) 15-24 yaş arası gençler 

Aşağıdaki tabloda, AB, Türkiye ve altı Avrupa ülkesindeki çalışan, işsiz ve NENİ gençlerin 
oranları gösterilmiştir. Daha sonra, genç erkek ve kadın işçilerdeki oranların farklılığı üzerin-
de durulacaktır.

Tablo 1: 15-24 yaş arası gençlerde faaliyet, istihdam ve işsizlik (2006-2015)

 

	

15-24
Country 2006 2015 2006 2015 2006 2015 2006 2015
EU (28) 44,1 41,5 36,4 33,0 17,4 20,3 6,1 6,1
Denmark 69,9 62,1 64,6 55,4 7,7 10,8 2,0 4,0
Germany 50,4 48,8 43,5 45,3 13,8 7,2 4,3 3,8
Spain 48,2 34,7 39,6 17,9 17,9 48,3 6,3 5,1
France 38,1 37,1 30,0 27,9 21,3 24,7 4,7 5,3
Poland 34,2 32,8 24,0 26,0 29,8 20,8 5,3 5,4
Turkey 36,3 41,8 30,3 34,1 16,4 18,5 33,4 18,7

Activity Rate Employment Rate Unemployment Rate NEET RateFaaliyet Oranı İstihdam Oranı İşsizlik Oranı NENİ Oranı 
Ülke 

AB (28) 

Almanya 

Fransa  

Türkiye  

Danimarka  

İspanya  

Polonya  

	2006-2015 yılları arasında AB’de 15-24 yaş arası gençlerin faaliyet oranı ve istihdam 

7 ETUC (2015). Genç İstihdam Politika Belgesi. https://www.etuc.org/circulars/quality-jobs-youth-our-way-
forward-etuc-%E2%80%93-youth-employment-policy-paper kaynağından alınmıştır

8 Bu çalışmanın birinci bölümünde kullanılan tüm veriler, aksi belirtilmediği sürece Eurostat’ın veri tabanından 
derlenmiştir. 
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oranı düşerken, işsizlik oranı artmıştır. İspanya’da ise genç istihdamı, özellikle son eko-
nomik krizden beri endişelerin artmasına neden olan bir sorundur. 2015 yılı itibariyle 
İspanya, AB’de en düşük genç istihdam seviyesine sahip beş ülke arasına girerken, 
genç işsizliğinde Yunanistan’dan sonra ikinci sıraya yerleşmiştir. 

	Polonya’da faaliyet oranı düşerken, istihdam artmış, bunun neticesinde işsizlikte dü-
şüş görülmüştür.

	Türkiye’de ise son 10 yılda faaliyet ve istihdam oranlarındaki artışla beraber işsizlikte 
de artış yaşanmıştır. Bununla birlikte, NENİ oranında ciddi bir düşüş görülmüştür. Tür-
kiye’de gençlerin okullaşma oranındaki dikkat çekici artış, bunun temel nedeni olarak 
düşünülebilir. Ancak Türkiye NENİ oranı bakımından Avrupa’nın zirvesinde yer almak-
tadır.

	2006-2015 yılları arasında en iyi gelişmeler Almanya’da yaşanmıştır. AB’deki genel 
eğilimin aksine Almanya’da istihdam oranı artmış, işsizlik ve NENİ oranı düşmüştür. 
Almanya, Avrupa’da genç işsizliğinin en düşük olduğu ülkedir. 

	15-24 yaş arası gençlerin, işgücüne katılmama nedenlerine bakıldığında, eğitimin bi-
rinci sırada yer aldığı açıkça görülmektedir. AB’de bu oran %88,9 iken, Danimarka’da 
%86, Almanya’da %91,6, İspanya’da %92,3, Fransa’da %91,6 Polonya’da %90,5, Türki-
ye’de %66,8’dir. Genel olarak bu olumlu bir tablodur. Ancak kadın ve erkekler arasın-
da bir karşılaştırma yapıldığında, kadınlara karşı toplumsal cinsiyet ayrımcılığı endişe 
yaratmaktadır. Erkeklere göre kadınlarda, eğitim nedeniyle işgücüne katılmama oranı 
daha düşük iken, “Ailevi ve kişisel yükümlülükler ile çocuklara ya da bakıma muhtaç 
yetişkinlere bakma” nedeni ile işgücüne katılmama oranı çok daha yüksektir. Özellikle 
Türkiye’de bu oran kadınlar için %41,6’dır. 

2-b) 25-29 yaş arası genç yetişkinler 

Tablo 2: 25-29 yaş arası nüfusta faaliyet, istihdam ve işsizlik (2006-2015)

 

	

25-29
Country 2006 2015 2006 2015 2006 2015
EU (28) 82,7 82,2 74,5 72,0 9,9 12,4
Denmark 85,4 81,1 81,0 74,1 5,1 8,7
Germany 81,2 82,9 71,8 78,1 11,5 5,8
Spain 86,2 85,3 77,5 60,9 10,1 28,5
France 87,0 84,7 78,2 72,8 10,0 14,1
Poland 83,6 84,3 70,8 75,8 15,3 10,1
Turkey 60,4 67,6 53,7 58,8 11,1 13,0

Activity Rate Employment Rate Unemployment RateFaaliyet Oranı İstihdam Oranı İşsizlik Oranı 
Ülke 

AB (28) 

Almanya 

Fransa  

Türkiye  

Danimarka  

İspanya  

Polonya  

2006-2015 yılları arasında AB’de 25-29 yaş arası genç yetişkinlerin faaliyet ora-

Faaliyet Oranı İstihdam Oranı İşsizlik OranıÜlkeAB (28)AlmanyaFransa Türkiye Danimarka İspanya Polonya 
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nında dikkate değer bir değişiklik gözlemlenmezken, ekonomik kriz başladığından bu 
yana istihdam oranı düşmüş ve işsizlik oranı artmıştır.

	Aynı negatif eğilim Danimarka, İspanya ve Fransa’da da görülmüştür: Faaliyet ve istih-
dam oranları düşmüş, işsizlik artmıştır. 

	Polonya ve Almanya, benzer bir pozitif eğilime sahiptir. Faaliyet ve istihdam oranla-
rındaki artış, beraberinde işsizlik oranında dikkate değer bir düşüş getirmiştir. İşsiz-
liğin AB ortalamasının yarısına gerilediği Almanya, AB’de işsizliğin dördüncü en dü-
şük seviyede olduğu ülkedir. Bu bağlamda, Alman işçi sendikaları konfederasyonunun 
işveren örgütleri ve devletle ortak konumu vurgulanmalıdır: Krizden önce kurumsal 
düzeyde kararlaştırılan ve toplu sözleşmelerde güvence altına alınan çalışma süresi-
ni esnekleştirme imkanları, krizde şirketlerin kurumsal esnekliği açısından önemli bir 
adaptasyon aracı teşkil etmiştir. Dolayısıyla çalışma süresi, ek masraflara uğramadan 
kısaltılmıştır. Ekonomik gerileme sırasında bile işletmeden kaynaklanan sebeplerle iş-
ten çıkarmaları önlemek için çoğunlukla işçilerden başka imtiyazlar talep edildi (yani, 
toplu olarak kabul edilen ücret artışları ertelendi ve kısa süreli çalışmaya tabi olmayan 
çalışanlar için, çalışma süresi ücret tazminatı olmaksızın kısaltıldı).

	İşsizlik oranının %10,1’den %28,5’e çıktığı İspanya’da, genç yetişkinler arasında işsizlik 
son derece endişe vericidir. 

	Türkiye’de ise, faaliyet oranı ve istihdam oranı artmış olmasına karşın, işsizlik de aynı 
yolu izlemiştir. Ancak bu olumlu seyre rağmen Türkiye, 33 Avrupa ülkesi arasında iş-
gücüne katılımda sonuncu, istihdamda sondan dördüncüdür. 

3) AB’de ve altı ülkede genç istihdamı ve genel istihdam  

Tablo 3: Genç nüfus ve genel nüfus karşılaştırması (15-64) (2015)

 

	

2015
Country 15-24 25-29 Total 15-24 25-29 Total 15-24 25-29 Total
EU (28) 41,5 82,2 72,5 33,0 72,0 65,6 20,3 12,4 9,6
Denmark 62,1 81,1 78,5 55,4 74,1 73,5 10,8 8,7 6,3
Germany 48,8 82,9 77,6 45,3 78,1 74,0 7,2 5,8 4,7
Spain 34,7 85,3 74,3 17,9 60,9 57,8 48,3 28,5 22,2
France 37,1 84,7 71,3 27,9 72,8 63,8 24,7 14,1 10,4
Poland 32,8 84,3 68,1 26,0 75,8 62,9 20,8 10,1 7,6
Turkey 41,8 67,6 56,0 34,1 58,8 50,2 18,5 13,0 10,4

Activity Rate Employment Rate Unemployment RateFaaliyet Oranı İstihdam Oranı İşsizlik Oranı 

Ülke 
AB (28) 

Almanya 

Fransa  

Türkiye  

Danimarka  

İspanya  

Polonya  

Toplam Toplam Toplam 

	Halihazırda belirtildiği gibi, 15-24 yaş arası gençlerin genel nüfusa kıyasla düşük faa-
liyet oranları, temel olarak eğitimden kaynaklanıyorsa, bir sorun teşkil etmemektedir. 

	AB’de düşük faaliyet oranlarının esas nedeni eğitimdir. Türkiye ve Polonya’da da genç 
erkekler için aynı durum söz konusu iken, genç kadınlarda “ev işleri ve bakım hizmet-
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leri”, eğitim ile birlikte düşük faaliyet oranlarının temel nedenini oluşturmaktadır. 

	25-29 yaş arası nüfusun işgücüne katılım oranı, hem AB’de hem de altı ülkede genel 
nüfusa göre daha yüksektir. 

	Ancak asıl sorun, hem 15-24 yaş arası gençler hem 25-29 yaş arası genç yetişkinler 
arasındaki işsizlik sorunudur. Her iki grup için de işsizlik oranı, genel işsizlik oranına 
göre çok daha yüksektir. Özellikle 15-24 yaş arası nüfusun işsizlik oranı, genel işsizlik 
oranının 2 hatta 2,5 katına ulaşmaktadır. 

Tablo 4: Genç nüfus ve genel nüfusun işsizlik oranlarının karşılaştırması (2006-2015)

 
	

Ülke	 15-24	 25-29	 Toplam	 15-24	 25-29	 Toplam	

	

15-24	 25-29	 Toplam	

	
AB (28)	 17,4	 9,9	 8,3	 20,3	 12,4	 9,6	 %16,7	 %25,3	 %15,7	
Danimarka	 7,7	 5,1	 4,0	 10,8	 8,7	 6,3	 %40,3	 %70,6	 %57,5	
Almanya	 13,8	 11,5	 10,4	 7,2	 5,8	 4,7	 %-47,8	 %-49,6	 %-54,8	
İspanya	 17,9	 10,1	 8,5	 48,3	 28,5	 22,2	 %169,8	 %182,2	 %161,2	
Fransa	 21,3	 10,0	 8,5	 24,7	 14,1	 10,4	 %16,0	 %41,0	 %22,4	
Polonya	 29,8	 15,3	 14,0	 20,8	 10,1	 7,6	 %-30,2	 %-34,0	 %-45,7	
Türkiye	 16,4	 11,1	 8,9	 18,5	 13,0	 10,4	 %12,8	 %17,1	 %16,9	

İşsizlik Oranı (2006)	 İşsizlik Oranı (2015)	 İşsizlik Artış Oranı (%)	

	Daha kötüsü, tablo 4’te de görülebileceği üzere, genç nüfus arasındaki işsizlik genel 
nüfustakine kıyasla çok daha hızlı artmaktadır. AB genelinde işsizlik oranı 2006-2015 
yılları arasında %15,7 artarken, bu artış 15-24 yaş arası gençlerde %16,7, 25-29 yaş 
arası genç yetişkinlerde ise %25,3 düzeyinde olmuştur. İşsizliğin artış gösterdiği ülke-
lerde, işsizliğin genç nüfustaki artışı, genel nüfusa göre çok daha yüksektir.

4) Genç istihdamı: cinsiyet bağlamında karşılaştırma 

Tablo 5: 15-24 yaş arası gençler: cinsiyet bağlamında karşılaştırma (2015) 

 

	

15-24	
Ülke	 Kadın	 Erkek	

	

Kadın	

	

Erkek	

	

Kadın	

	

Erkek	

	

Kadın	

	

Erkek	
AB (28)	 38,7	 44,1	 31,2	 34,8	 19,5	 21,0	 7,3	 5,0	
Danimarka 	 62,5	 61,7	 56,2	 54,6	 10,1	 11,6	 4,2	 3,8	
Almanya	 47,1	 50,5	 44,0	 46,5	 6,5	 7,9	 5,1	 2,6	
İspanya 	 33,2	 36,2	 17,3	 18,6	 48,0	 48,6	 5,4	 4,7	
Fransa	 33,9	 40,2	 26,0	 29,9	 23,3	 25,8	 5,9	 4,7	
Polonya 	 26,9	 38,4	 21,3	 30,5	 20,9	 20,7	 6,6	 4,3	
Türkiye	 29,6	 54,0	 23,0	 45,1	 22,2	 16,5	 29,4	 8,1	

Faaliyet Oranı	 İstihdam Oranı	 İşsizlik Oranı	 NENİ Oranı	
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Tablo 6: 25-29 yaş arası genç yetişkinler: cinsiyet bağlamında karşılaştırma (2015)

 

25-29	
Ülke	 Kadın	 Erkek	

	

Kadın	

	

Erkek	

	

Kadın	

	

Erkek	
AB (28)	 76,8	 87,5	 67,3	 76,6	 12,3	 12,5	
Danimarka	 78,0	 84,1	 70,6	 77,4	 9,4	 8,0	
Almanya	 79,4	 86,2	 75,5	 80,6	 4,9	 6,6	
İspanya	 82,8	 87,8	 59,5	 62,4	 28,1	 28,9	
Fransa	 78,8	 90,9	 67,9	 77,9	 13,8	 14,4	
Polonya	 77,4	 90,7	 69,8	 81,4	 9,8	 10,2	
Türkiye	 43,8	 91,5	 36,2	 81,5	 17,4	 10,9	

Faaliyet Oranı	 İstihdam Oranı	 İşsizlik Oranı	

•	  Hem 15-24 yaş arası gençler hem de 25-29 yaş arası genç yetişkinlerde, gerek AB ge-
nelinde gerekse 6 ülkede kadınların işgücüne katılım ve istihdam oranı, erkeklere göre 
daha düşüktür. Bunun tek istisnası, kadınlar için %55 ve erkekler için %52,3 şeklinde 
olan istihdam oranı ile birlikte, Danimarka’daki 15-24 yaş arası gençlerdir.

•	 Kadınlar ve erkekler arasındaki fark, 15-24 yaş arasındaki gençlere göre 25-29 yaş 
arası genç yetişkinlerde daha da büyümektedir. Kadın ve erken arasındaki en ciddi fark, 
kadın faaliyeti ve istihdamının en düşük seviyelerde olduğu Türkiye’dedir. Polonya’da 
da cinsiyet eşitsizliği dikkat çekici düzeydedir. 

5) İstihdam edilen gençlerin temel sorunları  

5-a) Gençler için büyüyen sorun: geçici ve güvencesiz istihdam 

Bir iş bulacak kadar şanslı olanlar için durum yine de parlak değildir; çünkü 25-49 yaş 
arasındaki işçilere kıyasla gençler daha çok geçici sözleşmeler altında işe alınmaktadır. İşgü-
cü piyasası eğilimi, gençlerin işgücü piyasasına tam entegrasyonu sağlamayan, güvencesiz 
işlerde sıkışıp kalma riskinde bir artış olduğunu göstermektedir.

Tablo 7: Gençlerde ve işgücünde geçici istihdam oranları (2015)

> AB’de (15-64 yas arası) çalışan nüfusun 
%14,1’i geçici istihdamda iken, 15-29 yaş 
arası nüfusta bu oran %32,3’tür. 
> Bazı ülkede gençlerin yarısından çoğu, 
kalıcı ve güvenceli istihdamdan yoksundur. 
> Geçici istihdam, genç işgücünde çok 
daha hızlı büyümektedir. 15-24 yaş ar-
asındaki Avrupalı gençlerdeki geçici istih-
dam oranı, 2003 (%37,6) ve 2013 (%42,5) 
yılları arasında dikkate değer ölçüde artış 
göstermiştir.

 

	

2015	
Ülke	 15-29 	 15-64	
AB (28)	 32,3	 14,1	
Danimarka	 20,2	 8,7	
Almanya	 38,1	 13,2	
İspanya	 54,3	 25,2	
Fransa	 39,4	 16,0	
Polonya	 54,3	 28,0	
Türkiye	 16,7	 13,1	

Geçici İstihdam Oranı	
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5-b) Gençler ve genç yetişkinler daha az kazanıyor

Tablo 8:  Gençlerin ve toplam işgücünün yıllık ortalama kazançları (2014)

 

	

2014	 Oran	
Ülke 	 15-29 	 15-64	 15-29 / 15-64	
AB (28)	 24.230	 34.490	 %70,3	
Danimarka	 42.134	 60.495	 %69,6	
Almanya	 28.197	 45.429	 %62,1	
İspanya	 20.697	 28.933	 %71,5	
Fransa	 26.108	 37.253	 %70,1	
Polonya	 9.079	 11.665	 %77,8	
Türkiye	 7.685	 10.341	 %74,3	

Yıllık Ortalama Kazanç	

> Gençlerin yıllık ortalama ka-
zançları, çalışan nüfusun gene-
line kıyasla çok daha düşüktür.  
> AB genelinde 15-29 yaş arası 
nüfusun yıllık ortalama kazancı, 
genel nüfusun %70,3’ü kadardır. 
> Farkın en yüksek olduğu ülke 
Almanya’dır. 

5-c) Gençler arasında çalışan yoksulluğu artıyor

Tablo 9:  Gençler arasında çalışan yoksulluğu (2005-2013)

> Büyüyen ve gençleri etkileyen bir sorun da 
çalışan yoksulluğudur.
> AB’de 15-29 yaş arası istihdam edilen genç 
nüfus içinde yoksulluk riski altında bulunan-
ların oranı 2005 yılında %8,1 iken, 2013’e ge-
lindiğinde bu oran %9,5’e yükselmiştir. 
> Almanya ve Fransa, yoksulluk riskiyle 
çalışan gençler bakımından alarm veren 
göstergelere sahiptir. 

 

	

15-29	
Ülke	 2005	 2013	
AB (28)	 8,1	 9,5	
Danimarka	 12,6	 9,5	
Almanya	 6,9	 11,3	
İspanya	 7,1	 9,9	
Fransa	 6,2	 10,4	
Polonya	 12,6	 8,7	
Türkiye	 :	 :	

Çalışan yoksulluğu (%)	
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5-d) İş kazalarında en yüksek oran gençlerde

Tablo 10: Gençlerin ve toplam işgücünün standardize iş kazası oranları (2014)

> İşçi sağlığı ve iş güvenliği 
bakımından da gençler, en büyük 
risk grubunu temsil etmektedir.
> Standardize iş kazası oranı 
(100.000 çalışan başına iş kazası 
sayısı) 18-24 yaş arası gençlerde, 
genele göre çok daha yüksektir. 
Gençler, toplam işgücüne kıyasla 
%1,4 kat daha yüksek bir iş kazası 
oranına sahiptir. 

 

	

2014	
Ülke	 15-24	 25-34	 15-64	
AB (28)	 2.312	 1.710	 1.642 	       	
Danimarka 	 2.172	 2.078	 1.983 	       	
Almanya	 3.266	 2.381	 2.119 	       	
İspanya	 3.558	 3.041	 3.220 	       	
Fransa	 4.695	 3.742	 3.386 	       	
Polonya	 736	 519	 525 	          	
Türkiye	 --	 --	 --	

Standardize İş Kazası Oranı	

5-e) Kayıt dışı istihdam en çok gençleri etkiliyor

Eurobarometer tarafından 2007 yılında AB çapında yapılan araştırmaya katılanların %5’i, 
son yıl içinde kayıt dışı ekonomik faaliyette bulunduğunu beyan etmiştir. Bu oran 15-24 yaş 
arası grupta %9’dur. Bu araştırmaya göre kayıt dışı istihdam, en çok gençler arasında yay-
gındır.9 Türkiye’de ise kayıt dışı istihdam oranı 2013 yılı itibariyle %36,7’dir. 15-24 yaş arası 
gençlerde bu oran %48,5 iken, sadece 15-19 yaş arası gençler dikkate alındığında kayıt dışı 
istihdam oranı %70’e ulaşmaktadır. 

6) Sonuç: genç istihdamında kriz derinleşiyor! 

Son dönemdeki ekonomik krizler, hem Dünya hem Avrupa ölçeğinde, çalışma çağındaki 
nüfus üzerinde olumsuz sonuçlara yol açmaktadır. Ancak, krizlerin en derin etkileri gençler 
üzerinde görülmektedir. Genç işsizliği, genel işsizlikten çok daha hızlı biçimde artmakta ve 
gençler güvenceli, sürekli ve nitelikli istihdamdan yoksun kalmaktadır. Dahası, ne eğitimde 
ne istihdamda olan genç nüfustaki artış da endişe verici düzeydedir. Genç nüfus içinde ka-
dınlar, erkeklere göre daha dezavantajlı konumdadır. Geçici nitelikteki işler, gençler için te-
mel istihdam alanı haline gelmekte, genç yoksulluğu artmakta, kayıt dışı istihdam ve iş ka-
zalarından en çok gençler olumsuz etkilenmektedir. ILO’nun, “Tehlike Altındaki Kuşak” tanı-
mı, Avrupa gençliği bakımından da tümüyle geçerlidir. Gerek Avrupa gerek Dünya ölçeğinde 
giderek derinleşen genç istihdamı krizine çözüm üretilmesi, acil ve ertelenemez bir ihtiyaçtır.

9 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_284_en.pdf
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Genç istihdamı politikaları 

Bölüm 2 – Kısaltmalar listesi:

GSYH: Gayri Safi Yurt İçi Hasıla
AB: Avrupa Birliği
ILO: Uluslararası Çalışma Örgütü 
OECD: Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü
AIS: Avrupa İstihdam Stratejisi
YEN: Gençlik İstihdam Ağı
MEB: Milli Eğitim Bakanlığı
STK: Sivil Toplum Kuruluşları
MYK: Mesleki Yeterlilikler Kurumu
İŞKUR: Türkiye İş Kurumu
AR-GE : Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

Giriş 

Çalışmamızın ikinci bölümünde istihdam politikaları ile genç istihdamı arasındaki ilişki 
vurgulanmış, gençlerin istihdamını etkileyen faktörler incelenmiş ve genç istihdamı için po-
litika önerileri sıralanmıştır.

AB’deki Genç İstihdamı politikaları 

Son yıllarda ülke düzeyinde uygulamaya konulan kriz ve kemer sıkma tedbirlerinin Avru-
pa’daki gençlerin çalışma ve yaşam koşulları üzerinde çok olumsuz bir etkisi olmuştur. Genç 
işsizliği kriz öncesinde zaten genel orandan yapısal olarak daha yüksek idi; ancak krizin pat-
laması ile birlikte durum kötüleşmiştir: genç işsizliği çoğu Avrupa ülkesinde, küçük adımlarla 
olsa dahi, büyümeyi sürdürmektedir.

Bu sebeple, genç istihdamı AB için bir önceliktir. Mevcut genç istihdamı politikaları, bü-
yüme ve iş bakımından AB gündeminin en iyi girişimlerinden biri olan Hareket Halindeki 
Gençlik Girişiminde şekillendirilmektedir (Avrupa 2020 stratejisi).

Hareket Halindeki Gençlik, (20-64 yaş arası) çalışma çağındaki nüfusta %75’lik bir istih-
dam oranı yakalama yönündeki genel AB hedefi doğrultusunda, yüksek genç işsizliğini dü-
şürmek ve genç istihdamı oranını arttırmak için genç insanların eğitimini ve istihdam edile-
bilirliğini iyileştirmeyi amaçlar.

Bu genel hedef, Avrupa Komisyonu tarafından son yedi yılda başlatılan bir dizi program 
ile izlenmiştir: Genç İstihdamı Olanakları, Genç İstihdamı Paketi (Gençlik Teminatı dahil) ve 
Genç İstihdamı Girişimi, Stajyerlik Kalite Çerçevesi, Avrupa Çıraklık-İşyerinde Öğrenme İtti-
fakı ve İlk Eures İşiniz hareketlilik planı. Aşağıda, en önemli girişimlerin kısa açıklamaları yer 
almaktadır.

Kısım 1, Bölüm 2
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Gençlik Teminatı

Avrupa kurumları bu terimi, “25 yaşın altındaki tüm genç insanların işsiz kaldıktan ya da 
örgün eğitimden ayrıldıktan sonraki dört ay içerisinde iyi kalitede bir istihdam, sürekli eğitim, 
bir çıraklık ya da bir stajyerlik teklifi almasını sağlama” amaçlı bir tedbir olarak tanımlamak-
tadır. AB ülkeleri, Nisan 2013’te Gençlik Teminatı ilkesini tasdik etmiştir. Bazı Üye Devletler, 
örneğin yaş aralığını genişletme, tedbirleri uzatma gibi yollarla, ilkeyi büyütmüştür. 

Gençlik Teminatı, bazı ülkeler için her şeyden önce, gençleri hedefleyen etkin işgücü piya-
sa politikaları üzerinde yeniden düşünme ve bu politikaları yeniden organize etmeleri için iyi 
bir fırsatı temsil etmektedir. Genç işsizliği ile mücadele etmeyi ve gençlerin işgücü piyasası-
na girme cesaretlerini kaybederek NENİ haline gelmelerini önlemeyi amaçlamaktadır. 

ETUC açısından, Gençlik Teminatı son yıllarda Avrupa Komisyonu tarafından genç 
istihdamında yapılan en önemli girişim olmaya devam ediyor. ETUC Gençlik Komitesi 
ve Avrupa Sendikalar Konfederasyonu, ulusal düzeyde politikaların tasarlanması, 
uygulamaya konulması ve değerlendirilmesini müteakip üç rapor hazırlamıştır1. 
Bu araştırmanın bulguları temelinde, ETUC Gençlik Komitesi, ‘European Youth 
Employment Policy Paper’ (Genç İstihdam Politika Belgesi) dokümanında yer aldığı 
üzere, Gençlik Teminatı üzerine bir dizi politik tavsiye benimsemiştir. Tavsiyeler şu 
şekildedir:

Gençlik Teminatı:

•	 Genç insanların işgücü piyasasındaki durumunu iyileştirmek için zorunlu bir ön 
koşul olarak işlere yönelik bir yatırım planın uygulamaya konulması ile birlikte 
sürdürülebilir ve kapsayıcı bir kurtarma planını desteklemelidir; 

•	 Özellikle iş yaratımının ileride en önemli hale geleceği sektörlerde, yüksek kalitede 
iş teklifleri, eğitim, stajyerlikler ve çıraklıklar garanti etmelidir;

•	 Dört ay içerisinde müdahale ve garanti edilen bir teklif sağlamalıdır. Uzun vadede 
evrensel bir teminatın uygulamaya konulmasını amaçlamalıdır; 

•	 Kamu istihdam hizmetlerine eşit erişimi garanti etmelidir; 
•	 Benimsenen tedbirlerin şeffaflığını ve verimliliğini arttırmak için toplumsal 

aktörlerin, sivil toplumun ve genç insanların tam katılımını sağlamalıdır; 
•	 Yoksulluk ve güvencesizlik riskinin artmasının önüne geçmek için gençlere uygun 

sosyal koruma garanti etmelidir; 
•	 Avrupa Gençlik Teminatının (EYG) hedeflerini daha iyi yerine getirebilmek bir 

yandan programlar ve kurumlar arasında sinerji oluştururken diğer yandan da 
mevcut etkin işgücü piyasası programlarını güçlendirmelidir; 

•	 İstihdam hizmetlerinin kalitesini sağlamak için kurumlardaki güveni güçlendirmeli, 
yeterli finansmanı ve insan kaynaklarını güvence etmelidir; 

•	 Hedef nüfusu dikkatlice değerlendirmelidir ve genç nüfusun heterojenliğine yanıt 
olarak uyarlanmış yaklaşımlar temin etmelidir 2.
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Stajyerlik Kalite Çerçevesi

‘The experience of traineeships in the EU’ (AB’de stajyerlik deneyimi) başlıklı Eurobaro-
meter raporu, Avrupa’daki çoğu kursiyerin kendi çalışma koşullarının ya da öğrenim içerik-
lerinin kalitesini kötü bulduğunu ortaya çıkarmıştır.  Araştırma, her Üye Devletten yaklaşık 
13.000 kursiyerin deneyimlerini analiz etmiştir ve eğitim sisteminden işgücü piyasasına 
geçişte eğitimin bir atlama taşı olarak kullanımı yaygın olduğu halde, on kursiyerden ne-
redeyse altısının (%59) hiçbir maddi tazminat almadığını tespit etmiştir. Ödeme yapılanla-
rın yarısından azı, tazminatı temel yaşam maliyetlerini karşılamada yeterli bulmuştur ve on 
kursiyerden dördü, ev sahibi organizasyon ya da şirket ile yazılı bir stajyerlik anlaşmasına ya 
da sözleşmesine sahip olmamıştır.

Bu bulgulardan yola çıkarak ve Avrupa sendikalar hareketi ile diğer AB paydaşlarının tale-
bi üzerine, Avrupa Komisyonu Mart 2014’te Avrupa Konseyi tarafından benimsendiği üzere, 
bir Stajyerlik Kalite Çerçevesine yönelik tavsiyeler hazırlamıştır. Bu çerçeve, kursiyerlerin gü-
venli ve adil koşullar altında yüksek kalitede çalışma deneyimi edinmelerini sağlamak ve iyi 
kalitede bir iş bulma şanslarını arttırmak için AB Üye Devletleri için bir dizi tavsiye içermek-
tedir. Kılavuz ilkeler, örneğin stajyerliklerin yazılı bir stajyerlik anlaşmasına dayandırılmasını 
talep etme gibi, stajyerlik koşullarına ilişkin şeffaflığı arttıracaktır. Anlaşma, öğrenim içeriği-
ni (eğitim hedefleri, gözetim) ve çalışma koşullarını (sınırlı süre, çalışma süresi, kursiyerlere 
ödeme yapılıp yapılmayacağının ya da tazminat verilip verilmeyeceğinin ve sosyal güvence 
yaptırılıp yaptırılmayacağının açıkça belirtilmesi) kapsamalıdır. 

ETUC Gençlik Komitesi için, stajyerlikler aşağıdaki kriterleri karşılamalıdır: 

1. Bir Yönerge olasılığı da dahil olmak üzere, ulusal boyutta ve Avrupa düzeyinde 
yasal ve bağlayıcı bir anlaşma kapsamında, iyi kalitede çalışma koşulları, 
anlaşmaya varılmış süre, insana yakışır tazminat garanti etmelidir;

2. Açık öğrenme hedeflerini ve edinilen beceri ve bilginin tanınırlığını ayarlamalıdır;
3. İşyerinde kılavuzluk sağlamalıdır;
4. Sendika temsilcileri tarafından temsil edilecek haklar da dahil olmak üzere, 

stajyerleri çalışma ve sosyal haklarından haberdar etmelidir;
5. Tüm ilgili paydaşları stajyerliklerin sonuçlarını izleme, destekleme ve geliştirme 

sürecine dahil etmelidir.

Stajyerlik Kalite Çerçevesi ile ilgili olarak ETUC, bunun kursiyerleri korumada zayıf 
bir araç olduğu ve AB’deki bazı kursiyerlerin güvencesiz durumlarına bir çözüm 
sağlamayacağı görüşündedir.

Genç İstihdamı Girişimi

Bir Gençlik Teminatının oluşturulması hakkında Nisan 2013 tarihli Konsey Tavsiyesini 
müteakip, Avrupa Konseyi Haziran 2013’te Genç İstihdamı Girişimini benimsemiştir: Genç-
lik Teminatını uygulamaya koymak için, 2012’de NUTS 2 (İstatistiki Bölge Birimleri Sınıf-



48

landırması) seviyesinde %25’in üzerinde genç işsizlik oranlarından güçlük yaşayan bölgeler 
için 6 milyar € değerindeki mali bir mekanizma hazır bulundurulmuştur. Belirlenen bu bütçe 
doğrusu, Gençlik Teminatı da dahil olmak üzere, genç istihdamı girişimlerini teşvik etmede 
her Üye Devlete destek olmaya devam eden Avrupa Sosyal Fonunun ilk sırasına gelmiştir.

2015’te Avrupa Komisyonu, özellikle yüksek genç işsizliği ve NENİ oranlarından en fazla 
etkilenen ülkeler için olmak üzere, Genç İstihdamı Girişimine erişimi daha kolay ve daha hızlı 
hale getirmek için mevcut fonları önden yüklemiştir. 

Genç işsizliğinin özellikle bazı güney Avrupa ülkelerinde hala yüksek olduğu göz önün-
de bulundurulduğunda, Komisyon Genç İstihdamı Girişimine (YEI) yönelik bütçeyi 6,4 milyar 
€’dan 8,4 milyar €’ya yükseltmek ve böylece (Konsey ve Avrupa Parlamentosu tarafından 
onaylanması halinde) 2017-2020 için genel kaynakları 2 milyar €’ya kadar arttırmak ama-
cıyla Eylül 2016’da bir teklif ileri sürmüştür.

ETUC, daha yüksek uzun vadeli finansman talep etmektedir. Uluslararası Çalışma 
Örgütü, Gençlik Teminatının Avrupa’da etkin bir şekilde uygulanması için yılda 21 
milyar €’ya ihtiyaç olduğunu hesaplamaktadır.

İlk EURES İşiniz

Avrupa’nın işgücü piyasası, konu gençlerin istihdamına geldiğinde karmaşık bir durumla 
karşı karşıya kalmaktadır: bir yandan gençlerde (özellikle de güney Avrupa ülkelerinde) yük-
sek işsizlik oranları mevcut iken, diğer yandan bölgede 2 milyondan fazla iş olanağı bulun-
maktadır. İşçilerin hareketliliği, bu uyumsuzlukta köprü görevi görecek bir araç olabilir. Ha-
reketlilik, EURES (Avrupa İstihdam Hizmetleri) programının bu maksatla özel olarak zengin-
leştirilmesi ile birlikte, Avrupa Komisyonunun önceliklerinden biri olarak tanımlanmaktadır.

1993’te kurulan EURES, kişilerin serbest dolaşımının sağladığı imkanlardan yararlanma-
yı isteyen vatandaşların yanı sıra, işçilerin ve çalışanların yararı için bilgi, tavsiye, işe alım 
/ yerleştirme (iş eşleştirmesi) hizmetlerini temin etmek üzere tasarlanmış olan ve Avrupa 
Ekonomik Alanı (EEA) Üye Devletlerinin Kamu İstihdamı Hizmetleri ile Avrupa Komisyonu 
arasında yer alan bir işbirliği ağıdır. EURES iş hareketlilik portalını içeren elektronik bir araç 
kitinin yanında, iş arayanlara ve işverenlere yardımcı olan 850’nin üzerindeki EURES danış-
manından oluşan bir ağ sunar.

EURES, yeterli ve insana yakışır sosyal korumayı garanti ederek, sosyal dışlanmaya ve 
yoksulluğa karşı mücadele ederek ve çalışma koşullarını iyileştirerek yüksek kalitede ve sür-
dürülebilir bir istihdamı teşvik eden bir finansman aracı olan EaSI programı (AB İstihdam ve 
Sosyal Yenilik Programı) altında finanse edilmektedir. Üç eksenden oluşmaktadır: İstihdam 
politikaları ile sosyal politikaların modernleştirilmesi (PROGRESS - İstihdam ve Sosyal Daya-
nışma Programı – ekseni), iş hareketliliği (EURES ekseni) ve mikro finans ve sosyal girişim-
cilik (Mikro-finans ve Sosyal Girişimcilik). 2014-2020 için toplam EaSI bütçesi 919.469.000 
€ olup, bu bütçenin %18’i EURES eksenine tahsis edilmiştir.

İlk EURES İşiniz, genç işçiler gibi hareketliliğe eğilimli özel işçi gruplarını destekleyen “he-
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defe yönelik bir hareketlilik planıdır”. İlk EURES İşiniz, 35 yaşına kadar genç insanlara başka 
Üye Devletlerde bir iş, stajyerlik ya da çıraklık bulmalarına yardımcı olmayı amaçlar. Program; 
28 AB ülkesi, Norveç ve İzlanda’dan genç adaylar ve işverenler için uygulanabilmektedir.

Avrupa Komisyonu, EURES projesini iş arayanların, işçilerin ve işverenlerin ihtiyaç-
larını karşılamak üzere oluşturmuştur. İşçilere ve iş arayanlara destek olmak üzere 
850’nin üzerinde EURES danışmanından oluşan bir Avrupa ağı hazır bulunmaktadır. 
Çoğu EURES danışmanı Avrupa sendikalar hareketinin üyesidir; bu sayede, işçilere 
önemli bilgi ve tavsiyelerde bulunmaktadırlar.

ETUC Gençlik Komitesi, İlk EURES İşiniz programının kabulünü memnuniyetle kar-
şılamıştır. Avrupa Komisyonu tarafından programın başlangıcından beri edinilen 
sonuçlar üzerine 2016 yılında düzenlenen açık bir danışmanlıkta, ETUC Gençlik Ko-
mitesi planın devam etmesini desteklemiştir. Komite, sendikalar hareketini EURES 
ile yakından çalışmaya ve genç sendika temsilcilerini EURES danışmanları olmaya 
çağırıyor.3.
 

Türkiye’deki Genç İstihdamı Politikaları

Türkiye’deki genç istihdamının durumu da paralel bir resim sunmaktadır. Dünyanın birçok 
ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de gençler, insana yakışır iş olanaklarından yoksun kalmak-
ta ve ekonomik ve sosyal açılardan belirsizliklere sürüklenmektedir. Gençler çeşitli sebeple-
re bağlı olarak işgücü piyasasına girişte ve çalışma hayatında dezavantajlı durumdadır.

Türkiye’de genel anlamıyla işsizlik ve özelde genç işsizliği, kriz döneminde tetiklenmiş 
olmakla birlikte, yapısal bir sorundur. İstihdamsız büyüme ise Türkiye ekonomisinin temel 
özelliklerindendir. Somut bir örnek verecek olursak Türkiye ekonomisi 2012 yılında % 2,1, 
2013 yılında % 4,1 ve 2014 yılında % 3 olmak üzere son 3 yılda % 9,47 oranında büyümüştür. 
Aynı dönemlerde istihdam ancak % 2,46 oranında artmıştır. Ekonominin istihdam yaratma 
performansı düşük kalmıştır; son 10 yılda ekonomik büyümenin %7’lere ulaştığı dönemler-
de bile işsizlik oranı %10’un altına gerileyememiştir. Mevcut yapısal sorunlara küresel krizin 
eklenmesiyle birlikte işsizlik oranı rekor düzeylerde artmış, gençlerin işgücü piyasasındaki 
kırılganlığı daha da belirginleşmiştir. 

Türkiye’de kayıt dışı istihdam, “insana yakışır iş” ilkesinden uzaklaşılmasına neden ol-
makta; özellikle kriz nedeniyle hanedeki gelir azalışını tazmin etmek üzere normalde işgü-
cünde olmayan kadınların ve diğer aile bireylerinin kayıt dışı işlerde çalışmaya başlaması 
kayıt dışılığı artırmaktadır. 2014 yılı sonunda herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı 
olmadan çalışanların oranı %33,2 olarak tespit edilmiştir.

2004-2014 yılları arasındaki 10 yılda Türkiye’de istihdam 21,8 milyondan 25,7 milyona 
çıkmıştır. İstihdama katılanlar 4 milyon artmıştır. Ancak 2004 Aralık ayında %19,9 olan genç 
işsizlik oranı 2014 Aralık ayında %20,2’ye yükselmiştir. Bu sebeple, on yılda istihdamda nispi 
bir artış gözlemlenmiş olmakla birlikte, genç işsizliği azalmamıştır. Gençler, istihdama dahil 
edilmemektedir. 
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Genel işsizlik oranı 2014 yılı sonunda %10,9 seviyesinde iken, genç işsizlik oranı aynı dö-
nemde erkeklerde %18,9, kadınlarda %22,6 olmak üzere genelde %20,2 olarak tespit edil-
miştir. 

Uzun vadede kadınların eğitime ve işgücüne katılmalarını engelleyen eşitsizlikleri orta-
dan kaldıracak, kırdan kente göçün gençler üzerindeki olumsuz sonuçlarını azaltacak, orta-
lama eğitim süresini yükseltecek bütüncül politikalar uygulanmalıdır. Sorunların çok büyük 
oranda yapısal olduğu akıllarda tutulmalı, yapısal sorunları hedefleyen politikalara ihtiyaç 
olduğu unutulmamalıdır.

AB’de olduğu gibi, genç insanlar eğitim sisteminden işgücü piyasasına geçişte belli so-
runlar yaşamaktadır.

Tamamlanmamış geçişler, işsizlik ve yetersiz kalitedeki işler, gençlerin kariyerlerinde 
özgüven ve bazı yetkinliklerin kaybı gibi, korkutucu etkilere yol açabilmektedir. Ayrıca bu, 
politika ile ilişkilerin kesilmesine sebep olabilir ve anti-sosyal davranışlar yaratabilir. ILO ta-
rafından da belirtildiği gibi, özellikle ekonomik bunalım süreçlerinde olmak üzere, işgücü pi-
yasasına girilirken yaşanan zorluklar gençler üzerinde kalıcı olumsuz etkiler bırakmaktadır. 
Bu durumun, kendilerini işgücü piyasasından tamamen soyutlayan “kayıp bir nesil” yarat-
masından korkulmaktadır.  

Türkiye’deki işgücü piyasasındaki gençlerin profili, şu şekilde açıklanabilir: 

- İşgücüne katılma ve istihdam oranları düşük, işsizlik oranları yüksektir.

- Tarım dışı işsizlik oranı ve kentsel işsizlik oranı yüksektir.

- Eğitim, bilgi ve beceri düzeyi her geçen sene yükselmekle beraber, yetersiz boyutlar-
dadır. Bir yandan genç insanların isteklerine saygı duyulurken, öte yandan üretici sistemlerin 
taleplerine yönelik olarak beceri ve yeterlilikleri uyarlamak amacıyla daha fazla çaba sarf 
edilmelidir.

- Gençler işgücü piyasasına girişte nitelik sorunları nedeniyle kayıt dışı istihdama doğ-
ru itilmektedir.

Politika teklifleri

Haziran 2015’te ETUC Gençlik Komitesi, ‘European Youth Employment Policy Paper – 
Quality Jobs for Youth: Our way forward!’ (‘Avrupa Gençlik İstihdam Politika Belgesi - Genç-
liğe Yönelik Kaliteli İşler: Hedefimiz!’) belgesini kabul etti. ETUC web sitesinde bulunan bu 
belge, ETUC Gençlik Komitesi tarafından temsil edilen Avrupa genç işgücünden gençlere 
yönelik çalışmaların gerçekliğini vurgulayan bir dizi konuyla ilgili görüş ve tavsiyeler sun-
maktadır: çalışma koşulları, eğitim sisteminden işgücü piyasası ya da ileri eğitime (stajyerlik, 
çıraklık, ikili öğrenme, girişimcilik ve hareketlilik) geçişler.

Kaliteli işlerle ilgili bazı teklifler burada verilmiştir: 

ETUC Gençlik Komitesi, gençlere yönelik işlerin kalitesi hakkında son derece endişelidir; 
daha genç (ve daha yaşlı!) kuşaklar için yaşam kalitesi, işlerinin kalitesine bağlıdır 
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AB’de 25 yaş altındaki yaklaşık 5 milyon kişi halen işsizdir. Kaliteli iş yaratma, birinci ön-
celikli olmalıdır. 2008’deki krizin başlangıcından bu yana yaklaşık 10 milyon iş ortadan kal-
dırılmıştır.  Söz konusu tek zorluk, Avrupa için tekrar iş bulunması değildir. Aynı derecede 
önemli olan bir başka konu, yeni işlerin, insanların iyi yaşam standartlarına sahip olmalarına 
imkân tanıyan ve refah düzeylerine ve sağlam bir ekonomiye katkıda bulunan kaliteli işler 
olmasını sağlamaktır.

ETUC Gençlik, gezegenimizin geleceği ve mevcut ekonomik modelin sürdürülebilirliği 
hakkında oldukça endişelidir.  İklim değişikliğine karşı kampanyaları kuvvetle desteklemek-
teyiz: Ölü bir gezegende hiçbir iş olmaz!  Küreselleşme, teknolojik yenilikler ve değişim, de-
mografik eğilimler ve daha yeşil bir ekonomiye geçiş, işgücü piyasası üzerinde derin bir etki 
yaratmaktadır. Önemli zorluklar ortaya çıkarmanın yanı sıra, iş yaratma açısından fırsat da 
sunmaktadır. Bununla birlikte, bu işlerin iyi kaliteye sahip olmasının garantisi yoktur. İş ya-
ratma konusundaki acil ihtiyaç ve dijitalleşmenin işgücü piyasası üzerindeki artan etkisine 
rağmen, kalitenin sağlanması ciddi olarak değerlendirilmeli ve uzun vadeli, ileri görüşlü, adil 
ve sürdürülebilir bir istihdam anlayışı içerisinde belirlenmelidir.

İstediğimiz kaliteli işler, şunları sağlamalıdır: 

1. Sürdürülebilir kalkınma modeline sıkı bir şekilde bağlı olmalıdır; 
2. Cinsiyet ayrımı yapmaksızın geçinmeye yetecek bir maaşı garanti etmelidir; 
3. İstikrardan önce bir geçiş aşaması içeriyorsa, adil ve güvenli olmalıdır; 
4. Sebebi her ne olursa olsun her türlü ayrımcılıktan arındırılmış olmalıdır; 
5. Gençlerin hırs ve becerilerine uygun olmalıdır; 
6. Eşit asgari ücret belirleme mekanizmasına dayanmalı ve toplu pazarlık usullerine 

bağlanmalıdır; 
7. Sosyal korumaya tamamen erişimi içermelidir: emeklilik hakları, işsizlik yardımı, 

eğitim, analık, babalık ve ebeveynlik izni vb.
8. İşçilere sendikalar ve faaliyetlerine katılma ve aktif olarak katılma hakkı garanti 

etmelidir; 
9. Ömür boyu öğrenme yolları ve çalışma ömrü boyunca kariyer rehberliği 

içermelidir.

Bölüm 2 – Kaynakça 
ILO Araştırması, 2004.
ILO Report, 2010, ‘Gençlerin İstihdamında Küresel Eğilimler’ 
ILO Report, 2013, ‘Gençler için Küresel İstihdam Eğilimleri: Tehlike Altında Bir Kuşak’ 
2004 / 2012 / 2013 / 2014, TÜİK Hane Halkı İş Gücü Anketleri  
MEB, Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2014 / 2018
BM Ortak Programı: ‘Herkes İçin İnsana Yakışır İş: Ulusal Gençlik İstihdam Programı’, Ulu-

sal Gençlik İstihdam Eylem Planı 2011, İŞKUR.
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Bölüm 3 – Sözlük

İşçi devir hızı: İşçi değişim oranı, bir işletmede belirli bir dönem içinde çalışan işçilerin, o 
dönem içinde işten ayrılan işçilere oranını ifade eder.

Pazarlık gücü: İşçi sendikası veya işveren kuruluşu ile sendika üyesi olmayan işverenin, 
toplu pazarlıkta kendi şartları üzerinde karşı tarafı anlaşmaya varmaya ikna etme yetene-
ğidir. 

İşgücü piyasası: İşgücü arz-talebinin karşılaştığı ve ücretin belirlendiği ortamdır.

Kariyer planlama: Bireylerin; beceri, ilgi ve değerlerini dikkate aldığı, bunlara uygun 
amaçlar belirlediği ve bu amaçlara ulaşmak için planlama yaptıkları süreç

Kısmi süreli çalışan: Haftalık 30 Saatin altında çalışan kişi.

Bölüm 3 – Kısaltmalar Listesi: 

TÜRK-İŞ: Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu

DİSK: Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu 

HAK-İŞ: Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu

ITUC: Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu

PERC: Pan Avrupa Bölgesel Konseyi

AB: Avrupa Birliği

ILO: Uluslararası Çalışma Örgütü 

Kısım 1, Bölüm 3
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Giriş 

Sendikalar, işçi haklarını, özgürlüklerini ve ekonomik çıkarlarını geliştirmeyi ve korumayı 
hedefleyen örgütlerdir. 

İşçilerin sendikalara katılmalarının temel nedeni, yaşam ve çalışma koşullarının iyileşti-
rilmesi, geliştirilmesi ve korunmasıdır. Sendikalarda bireysel mücadeleyle savunulamayacak 
hak ve çıkarların topluca savunulması amacı ön plandadır. 

Ancak bireysel hak ve özgürlüklerden başlayan arayış sosyal ve siyasal özgürlüklere ka-
dar uzanan bütünüyle kapsayıcı bir şekilde özgürlükleri ve giderek demokrasiyi savunmakla 
eş anlamlı duruma gelmiştir. 

Son 20 yılda yaşanan üye kaybı nedeniyle sendikalar dünyada ve Türkiye’de yeni örgüt-
lenme modelleri üzerinde çalışmaya başlamıştır. Ayrıca bazı ülkeler, toplu sözleşme kapsam 
oranında bir azalma yaşamışlardır. Genç işçiler, istihdamdaki payları ve genç olmalarından 
kaynaklanan avantajları sebebiyle, ülkeden ülkeye önemli düzeyde değişen yaklaşımlar ile 
sendikaların öncelikli örgütlenme hedefi durumuna gelmiştir. 

                  Türkiye’de Genç Nüfus                         Avrupa’da Genç Nüfus

 
	

Erkek	 Kadın	Avrupa	Birliği	-	2014	

Nüfus	(milyon)	 Nüfus	(milyon)	 Nüfus	(milyon)	 Nüfus	(milyon)	Yaş	grubu	 Yaş	grubu	

Türkiye, halen genç nüfusa sahiptir. Ülke nüfusu yaşlanmaya başlamış olsa bile Avrupa 
ülkeleri ile karşılaştırıldığında 15-24 yaş aralığındaki nüfusun oranı daha yüksektir. 

Genç nüfusa sahip olunması, olumlu anlamda istihdam ve üretimde kullanılabilir nüfus 
havuzunun da yüksek olması anlamına gelmekle birlikte, uygulanan ekonomik ve sosyal po-
litikalara göre yüksek genç işsizliği sonucunu da doğurabilmektedir. 

Genç işçilerin sendikalara bakışı 

27 AB ülkesinde 15-29 yaş grubundaki genç nüfusun toplam nüfusa oranı %20’nin altın-
dadır. Türkiye’ de ise oran 2013 yılı itibariyle %16,6’dır10. 

Gençlerin sendikaya ilgi duymaları, gençler açısından olduğu kadar sendikaların geleceği 

10 İstatistiklerle Gençlik, 2013, TÜİK.
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açısından da hayati bir öneme sahiptir. Gençlerin düşük oranda sendikalaşması, gelecekte 
sendikalaşma oranının da düşük olacağının göstergesidir. Gençlerin örgütlenmesi, sendika-
ların üye sayısı ve gücünü artırır. Diğer taraftan işçi sınıfı hareketinin karşılaştığı sorunlarla 
başa çıkma noktasında gençlerin idealleri, coşkusu ve enerjisi sendikalar açısından büyük 
önem taşımaktadır. Genç sendika liderlerinin zaman içinde yetişkin liderlerin yerini alarak 
sendikal hareketin gücünü devam ettirmeleri gerekecektir. Ayrıca gençler yeni teknolojilere 
yetişkinlere göre daha kolay uyum sağlayabilmekte, sorunlara farklı bakış açısı ile önyargı-
lardan arınmış olarak bakabilmektedirler. Gençlerin bu özellikleri sendikalara dinamizm ve 
yeni bir bakış açışı getirebilmektedir.11

Ancak mevcut verilere göre tüm dünyada “gençlerin sendikalaşma oranı düşüktür”. Sen-
dika üyesi gençlerin sayısının düşük olması ve azalmasının birbiri ile bağlantılı birçok nedeni 
bulunmaktadır: 

Vandaele’ye (2012) göre aşağıdaki nedenler vurgulanabilir:

•	 Gençlerin bireysel değerleri nedeniyle sendikalara üye olmadıklarına dair genel var-
sayımlara rağmen, bilimsel kanıtlar, gençlerin aslında sağlam bir toplumsal bağlantı 
niteliğine sahip olduklarını, ancak bunun siyasi partiler ve sendikalar gibi “geleneksel” 
örgütlerin üyeliğine dönüşme olasılığının düşük olduğunu göstermektedir.

•	 Genç işçiler, hem örgütlenme hem de toplu pazarlık açısından sendikal hareket tara-
fından daha az kapsanmış üretim alanlarında çalışmaya eğilimlidirler.

•	 Genç işçilerin yüksek ciro ve standart dışı çalışma biçimleri bulunan işyerlerinde aşı-
rı temsil edildikleri göz önüne alındığında, sendikalaşma maliyetleri daha yüksektir. 
Sendikal hareket, bu şirketlerde işçi alımı için daha fazla kaynak ve strateji tahsis et-
melidir.12

İşgücü piyasasındaki birtakım faktörler, gençlerin sendikalara üye olmalarını engelleme 
eğilimindedir. Örneğin:

•	 Gençlerin işgücüne katılım oranı ile genç istihdam oranının düşük olması; 

•	 Gençlerin sendikaya katılmaları durumunda işveren tarafından sendikanın işyerinden 
uzaklaştırılmasına yönelik faaliyetlere maruz kalmaktan endişe etmesi; 

•	 Basın tarafından kamuoyuna aktarılan olumsuz sendika imajı; 

•	 Sendikaların amaçları ve işçilerin hak ve menfaatlerini korumak için geliştirilen faali-
yetler hakkında yetersiz bilgi; 

•	 Gençlerin gelir yetersizliği sonucu birden fazla işte çalışmak zorunda kalmaları. 

11  Genç İşçiler ve Sendikalar- Prof. Dr. Aysen TOKOL Uludağ Üniversitesi
12 Vandaele, K., Youth representatives’ opinions on recruiting and representing young workers. A twofold unsatis-

fied demand? European Journal of Industrial Relations, 18, 2012, 3, sf. 203-218.
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Ayrıca, genç işçilere yönelik sendikal yapılar ve stratejiler, gençlerin daha fazla katılımına 
engel teşkil edebilmektedir.

•	 Gençler, farklı sektörlerdeki şirketler bünyesinde bulunan farklı pozisyonlar arasında iş 
değiştirme eğilimindedir; bu, işkolunda örgütlü ilgili sendikanın, genç işçiyi örgütleye-
bilmesi için gerekli koşulları oluşumunu zorlaştırmaktadır;; 

•	 Sendikaların genç üyeleri örgütlememeleri; 

•	 Sendikaların geleneksel iletişim yöntemlerini tercih etmeleri; 

•	 Sendikalardaki yaşlı kuşağın, sendikaların örgütlenemedikleri yerlerde gençlerle te-
masa geçerek, gençlik örgütleri ve öğrenci sendikaları ile işbirliği yapılması gibi yeni 
stratejilere karşı direnç göstermeleri veya yeni stratejilerin çok yavaş uygulanması;   

•	 Genç üyelerin düşüncelerinin yetişkinler tarafından dikkate alınmaması; 

•	 Sendikal örgüt yapısının, sık sık iş değiştiren genç işçiler için uygun olmaması;  

•	 Gençlerin çoğunlukla sendikasız işyerlerinde veya standart dışı istihdam koşullarında 
çalışmalarından ve işyerlerinde sendika temsilcisi bulunmadığından sendikalarla ileti-
şim kurmakta güçlük çekmeleri;

•	 Günümüzde gençler cep telefonlarını, web ve sosyal paylaşım sitelerini kullanmakta-
dırlar; diğer taraftan sendikaların çoğunluğu, örgütlenmek için bu teknolojileri etkin bir 
şekilde kullanmamaktadır.

Genç işçilere yönelik yeni sendika politikaları

Sendikalar, genç kişileri temel faaliyet alanları olarak hedef almalıdırlar. Çalışma ve yaşam 
koşullarını iyileştirmek amacıyla bu kişilere işçiler olarak yaklaşmalıdırlar.13 Spesifik toplu 
pazarlık ve sosyal diyalog hükümleri uygulanmalı ve tüm gençlere açıklanmalıdır. Örneğin, 
eğitim sistemi ile işgücü piyasası arasındaki geçişin kolaylaştırılması için alınacak önlemler 
ve bu işçi sınıfının güvencesiz durumuyla mücadelede somut bir strateji olarak işverenle 
yapılan görüşmelerde ele alınabilir.

İşçilerin yaşamlarının birçok alanını kapsayan bütüncül bir yaklaşım, yalnızca işyerine 
odaklanmaktan daha etkili olabilir. Sivil toplum örgütleri, gençlik dernekleri ve Ulusal Genç-
lik Meclisleri ile olan irtibat, genç kişilerin sendikal harekete daha yakın hale getirilmesinde 
başarılı olduğunu kanıtladı. Ayrıca, İngiltere’de toplumsal sendikacılığının deneyimleri çok 
etkili olmuştur.

Sendikalar, boz alandaki (hali hazırda belirli bir süredir faaliyette bulunan) (brownfield) şir-
ketlere (uzun süreli sendikalaşma kültürüne sahip olanlar) odaklanan geleneksel yaklaşımın 
yerine, yeşil alandaki (henüz faaliyete başlamış) (greenfield) şirketlerde (sendika temsilciliği 
bulunmayan şirketlerde) çalışanları örgütlemek için iddialı bir strateji uygulamalıdır.

13 Crick, C. (2013), Our Time is Now. Young People and Unions: Lessons From Overseas, London, Unite the 
Union.
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Sendikalar, genç işçiler arasında sendikalaşmanın azalması ile   baş etmek için iş yeri dı-
şında farklı stratejiler kullanabilirler. Örneğin, genç işçilerin düşük ücret ve geçici sözleş-
melerle güvencesiz işlerde çalıştıkları göz önüne alındığında, gençler için daha düşük ücret 
düzenlenmesi. Bununla birlikte, sendikalar temel görevlerini unutmamalıdır: İşçi olan genç 
insanlara ulaşmak. Sendika yetkilileri, işgücü hareketinin işyerindeki koşullarını iyileştirmek 
için onlara nasıl yardımcı olabileceğini açıklamak zorundadır14.

Sendikalar, yüz yüze temasın hayati önemi yanında, işyeri dışında alternatif iletişim ka-
nallarını da keşfetmelidir. Genç işçilerin düşük sendikalaşma oranına sahip küçük şirketlerde 
bulunması muhtemel olduğu için bu özellikle önemlidir. Bu kanalların bazı örnekleri sosyal 
medya, iş fuarları veya yaz kamplarıdır. Bağlılık statüsüne bakılmaksızın gençlere mesleki 
konularda çevrimiçi danışmanlık sunulmasının, birçok ülkede gençliğin sendikal hareketle 
yakınlaştırılması için etkili olduğu kanıtlanmıştır.

İşgücü piyasası, işçilerin hakları ve sendikal hareket hakkında bilgi vermek için okullara, 
meslek okullarına ve üniversitelere yapılan ziyaretler, gençleri sendikal harekete daha yakın 
hale getirmek için büyük bir yardımcı olabilir. Sendikalar, öğretmenler için eğitim materyal-
leri üretebilir; böylece, sendika görevlilerinin okulu ziyaret edip etmemesine bakılmaksızın, 
bu konular müfredata entegre edilebilir.

Sendikalar gençleri bu tür organizasyonlara katılmanın faydaları konusunda bilgilendire-
bilirler. Genç işçilere, işsiz gençlere ve öğrencilere ücretsiz tavsiyelerde bulunulabilir. 

Gençlerin sendikayı onlara yönelik bir şey olarak düşünmeleri gerekir. Bu nedenle, genç-
leri sendikada görünür kılmak, akranları tarafından takdir edilmekte ve sendika ile sendika-
nın nasıl yardımcı olabileceği açıklanırken daha kolay bağlantı kurabilmeleri anlamına gel-
mektedir. 

Sendikal hareketin genç insanlara yaklaşımını uyarlamak için stratejik düşünmeye ihtiyaç 
vardır. Sendikalar açık hedefler, belirli amaçlar ve ayrıntılı bir strateji belirterek gençler için 
bir plan hazırlamalıdır15.

Sendikaya yalnızca gençlerden sorumlu olacak en az bir personel atanması da katılımla-
rını artıracaktır.

Sendikal hareketin iç yapısı aynı zamanda gençlerin ilgisini çekmede çok önemli bir rol oy-
namaktadır.  Kendi örgüt yapısı içinde, konfederasyonlar ve/veya sendikalar, kendi işlevleri, 
siyasi öncelikleri ve eylemleri ile gençlik komiteleri kurabilirler.  Bu gençlik yapıları yalnızca 
gençlerin sesini organizasyonda duyurmak ve gençlik politikalarını şekillendirmek açısından 
genç işçilerin örgütlenmesinde etkili olmayıp, aynı zamanda genç işçilerin hak ve çıkarlarını 
daha iyi savunmak için etkin önlemler de ortaya koymaktadır.

Bu yapılarının işlerliğini sürdürülebilir kılmak için insani ve mali kaynaklar seferber edil-
melidir.

14 Crick, C. (2013), Our Time is Now. Young People and Unions: Lessons From Overseas, Londra, Unite the Uni-
on.

15 Crick, C. (2013), Our Time is Now. Young People and Unions: Lessons From Overseas, London, Unite the 
Union.
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Gençlik komitelerinin kurulmasının yanı sıra, gençlik sendikal hareketin ana akımında 
güçlendirilmelidir. Genç işçilerin çıkarlarının sendika hareketi içinde dile getirilmesini sağ-
lamak için karar verme organlarında konuşma ve oy kullanma hakkı olmalıdır. Konuşma ve 
oy kullanma hakkını garanti altına alacak anayasal hükümler araştırılmalıdır. ETUC Gençlik 
Komitesi örneği ve Paris’teki 13. ETUC Kongresinde yapılan değişiklikler değerlendirilebilir.  
Komite, ETUC’nun üç ana organı olan Kongre, İcra Komitesi ve Yönlendirme Komitesinde 
daha iyi temsil ve nüfuz gücü elde etti.

Uygulama alanı sınırlı olmakla birlikte, genç işçiler, sendikalarla bağlantılı, ancak paralel 
olarak çalışan ve kendi hukuksal niteliklerine sahip gençlik örgütleri içinde örgütlenebilirler.

Genç sendikacılar için özel eğitim mevcut olmalıdır. Kıdemli sendikacıların bilgi ve en iyi 
uygulamaları yeni gelenlerle paylaştıkları  rehberlik girişimleri araştırılabilir.  Bu bağlamda, 
FERPA (Avrupa Emekli ve Yaşlılar Federasyonu) ile ETUC Gençlik Komitesi arasında imzala-
nan ve bu tür uygulamaların Avrupa ve ulusal düzeyde teşvik edilmesi için protokol imzalan-
ması kayda değerdir. 

TÜRK-İŞ, Türkiye’de genç işçilere daha etkin bir yaklaşım yapmak için bir strateji baş-
latmaktadır. DİSK, 2006 yılında Genç-Sen adı altında öğrenciler için bir sendika kurmuştur. 
HAK-İŞ bir Gençlik Komitesi kurmuş ve genç işçiler üzerine özel çalışmalar yapmaktadır.

Aralık 2015’te ETUC Gençlik Komitesi, genç işçilerin daha iyi istihdamı ve sendika hareke-
tine entegre edilmesi konulu bir kararı kabul etmiştir.

ETUC Gençlik Komitesi Genç İşçilerin Örgütlenmesine Dair Eylem Planı

ETUC Gençlik Komitesi, sendikal hareketin kendine güvenini tekrar kazanması ve genç 
işçilerin çıkarlarını tam anlamıyla temsil etmesi gerektiğine kuvvetle inanıyor.  Bu yalnızca 
Avrupa’da küresel düzeyde kısa ve orta vadeli sendikal hareketin sürdürülebilirliği hakkında 
değil, aynı zamanda emek piyasalarının ve toplumun demokrasisinin genişlemesiyle ilgilidir.

Küreselleşmenin, giderek güvencesiz hale gelen sözleşmeye dayalı düzenlemelerin ve 
azaltılmış ya da mevcut olmayan sosyal güvenliğin zorluklarıyla yüzleşmek için, işgücünün 
bileşimini yansıtacak ve tam istihdamdan en uzaktaki kişilerin, özellikle gençlerin, kadınla-
rın, göçmenlerin ve savunmasız gruplara ait kişilerin (göçmen, mülteci, LGBTIQ, engelliler 
vb.) ihtiyaçlarını tam olarak temsil eden sendikalara ihtiyaç duymaktayız.

ETUC Gençlik Komitesi, ETUC Yönetim Kurulunun 28 Ekim 2015 tarihli ‘ETUC’nun Yeniden 
Örgütlenmesi’ konusunda aldığı kararı tam olarak desteklemekte ve ETUC ve bağlı birimleri-
nin (genç) işçileri örgütlene konusunda daha güçlü bir taahhütte bulunma talebinin ilk sonu-
cudur. Gençlik Komitesi aynı toplantıda kabul edilen kampanya kararını da desteklemekte, 
bir sonraki görev süresince kararın uygulanması ile angaje olmakta ve ETUC Sekreterliğinin 
bir üyesinin örgütlenmeden sorumlu olmasından memnuniyet duymaktadır.

Aşağıdaki tavsiyeler, özel bir eğitim faaliyeti sırasında ETUI’nin desteği ile Gençlik Ko-
mitesi üyeleri tarafından hazırlanmıştır16. Bu tavsiyeler ETUC ve ETUF’leri, ulusal ve yerel 
üyeleri hedeflemektedir.

16 Genç işçilerin örgütlenmesi (özellikle güvencesiz işçiler), Birmingham 9-11 Eylül 2015, ETUC Gençlik Komitesi üye-
leri için ETUI tarafından organize edilmiştir.
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Dahili organizasyon

1. Her seviyede örgütlenmenin öneminin resmi olarak tanınması (konfederasyonlar ve 
şube bazındaki/sektörel sendikalar

2. ETUC koordinatörüyle birlikte (en az tam zamanlı bir kişi) geçici bir ETUC Komitesi oluş-
turun. Bu, geleneksel bir ETUC komitesi değil, ulusal bir organizatörler/koordinatörler ağı 
olmalıdır;

3. Finansal ve insani kaynakları her seviyede organize etmek için yatırım yapın (özel bir 
bütçeye ihtiyaç vardır);

4. Mali ve kişisel kaynaklarla (gerektiğinde) sendikaların gençlik bölümlerini/birimlerini 
güçlendirin.  Bunların temsili, karar verme organlarında oy verme hakları ile garanti edilme-
lidir.

Haberleşme

1. Rehber ilkeler ve yol haritası;

2. ETUC üye kuruluşları tarafından kullanılmak üzere kampanyaları organize etmek ama-
cıyla şablonlar/numuneler oluşturun;

3. Veritabanı ve platform (etkileşimli) - etkileşimli bir uygulama ile uygulama/vitrin - soru 
ve cevaplar;

4. ‘Haftanın en iyi organizatörü/uygulaması’nın seçilmesi ve sergilenmesi;

5. Görüntü ve videolardan daha kapsamlı bir şekilde yararlanarak dil/tasarımın basitleş-
tirilmesi;

6. Ulusal konfederasyonlara, TU federasyonlarına ve sendika şubelerine sunulmak üzere 
ETUC düzeyinde (ITUC/PERC ile koordineli olarak) bir medya ve iletişim stratejisi tasarlan-
ması; bu alanda uzman kişiler işe alınmalıdır.

Eğitim 

1. Tüm faaliyetler, mevcut bilgi, araştırma ve uygulamalar kullanılarak ETUI ile yakın işbir-
liği içerisinde gerçekleştirilmelidir;

2. ETUC liderleri için işyeri temsilcisi ve yaz/bahar okulları için AB düzeyinde organizas-
yon akademisi;

3. Genç sendikacılar için bir Erasmus programı oluşturulması;

4. Eğitim, farklı grupları hedefleyecek (örneğin liderleri/işyeri temsilcilerini/ topluluk ör-
gütleme liderlerini dikkate alacak) ve net hedefler belirleyecek şekilde tasarlanmalıdır; ETUI 
ile bağlantıları güçlendirin ve halihazırda var olan ETUI eğitimini destekleyin (örneğin eğitim-
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ciler/Euro eğitimciler için yenileme ve eğitim);

5. Ulus ötesi temeldeki kampanyaları destekleyin.

Araştırma ve izleme

1. Mevcut durumu görmek ve değerlendirmek ve eylemin temelini oluşturmak için genç-
lerin analizini ve spesifik bir haritalama çalışmasını başlatın;

2. Projeleri organize etmek için gerçekçi ve net hedefler belirleyin;

3. Belirli bir işgücü piyasası gençlik dostu olma göstergesi de dahil olmak üzere genç işçi 
haklarının üyeliğini ve evrimini izleyin.

İttifaklar ve ortaklıklar kurulması

1. Sivil toplum, STK’lar ve öğrenci örgütleri ile ittifak kurun;

2. Öğretmenler sendikaları ile yakın işbirliği içerisinde daha fazla öğrenciye ulaşmaya ça-
lışın;

3. Siyasi ortaklıklar kurun ve lobicilik gücünü güçlendirin.

Bölüm 3 – Kaynakça  

Genç İşçiler ve Sendikalar, Prof. Dr. Aysen TOKOL Uludağ Üniversitesi 

http://www.newstatesman.com/politics/2014/01/why-dont-young-people-want-join-
trade-unions

http://www.ituc-csi.org/ituc-launches-its-youth-blog?lang=en

http://www.stuc.org.uk/news/718/violence-research

http://globalmediajournaltr.yeditepe.edu.tr/lisansustu%20calismalari/04Mehmet%20
G%C3%BCzel.pdf

http://azizcelik.org/
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“Türkiye ve Avrupa Birliği’ndeki İşçi Sendikaları Arasında Genç İşçil-
er Odaklı Diyalog” projesinin birinci semineri

Gordion Otel

Tunalı Hilmi Caddesi Büklüm Sokak No: 59, 06660 Ankara, Türkiye

27_30 Nisan 2015

Pazartesi 27 Nisan 2015

09:30-10:00: Katılımcıların belirlenmesi

10:00-10:15:  ‘İşçiler Birlikte’ projesinin sunumu [Yücel Top (Proje Koordinatörü)]

10:15-11:30:  Açılış konuşmaları

•	 Bela Szombati (Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı)

•	 Numan Özcan (Direktör, ILO Türkiye Ofisi) 

•	 Ahmet Yücel (Müsteşar Yardımcısı, AB İşleri Bakanlığı) 

•	 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi

•	 Patrick Itschert (Genel Sekreter Yardımcısı, ETUC) 

•	 CFCU temsilcisi

•	 Kani Beko (Başkan, DİSK)

•	 HAK-İŞ temsilcisi

•	 TÜRK-İŞ temsilcisi 

11:30-11:45:  Kahve molası  

11:45-12:30:  Eğitim seminerine giriş ve ilişkin bilgi 

12:30-14:00:  Yemek molası

14:00-14:30:  Sunum: ‘Türkiye’de ve AB’de Gençlerin İstihdam ve İşsizlik    
 Durumunun Analizi’ [Moderatör: Onur Bakır, eğitmen (DİSK)] 

 Atölye ve grup çalışmaları   

14:30-15:30:  Atölye “Bize hikayeni anlat”

15:30-16:00:  Kahve molası  

16:00-17:00:  Atölye ‘Genç istihdamı: benzerlikler ve farklılıklar’

Birinci Eğitim Semineri’nin Gündemi
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Salı 28 Nisan 2015 

09:30-10:00:  Sunum: ‘Genç istihdamı politikaları’ [Moderatör: Şahin Serim,   
 eğitmen (HAK-İŞ)]

 Atölye ve grup çalışmaları  

10:00-11:00:  Atölye çalışması 

11:00-11:30:  Kahve molası

11:30-12:30:  Atölye çalışması 

12:30-14:00:  Yemek molası

14:00-17:00:  İşyeri ziyareti: Metro Peşin Ödemeli Satış (Cash&Carry) Etlik Mağazası 

Çarşamba 29 Nisan 2015

09:30-09:45:  İşyeri ziyaretinin değerlendirilmesi

09:30-10:15: Sunum: ‘Genç işçiler ve sendikalar 

 [Moderatör: Deniz Akdoğan, eğitmen (TÜRK-İŞ)]

10:15-11:15: Atölye çalışması: ‘Sendikalar genç işçileri örgütlemek için ne    
 yapmalıdır?’

11:15-11:45:  Kahve molası

11:45-12:45:  Atölye çalışması: ‘Eğer bir sendikacı olsa idiniz, sendikada neyi   
 değiştirirdiniz?’

12:45-14:00:  Yemek molası

14:00-17:30:  Kültürel ziyaret 

19:00:  Şehirde akşam yemeği 

Perşembe 30 Nisan 2015 

10:00-11:00: Eğitim seminerinin değerlendirilmesi 

11:00-11:30: Kahve molası

11:30-12:00: Sunum ‘Sendikalarda gençlik komiteleri’ [Ignacio Doreste, Gençlik   
 Sorumlusu, (ETUC)] 

12:00-12:30: Berlin’de çalışma ziyareti ve seminerin kapanışı hakkında bilgi

12:30-14:00: Öğle Yemeği
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1. Eğitimin temel amacı:

Eğitimin temel amacı, genç sendika üyelerini, gençlerin ulusal düzeyde ve AB düzeyinde 
işgücü piyasasındaki durumları hakkında bilgilendirmek ve mevcut durumu değiştirme ha-
reketine katılmaya teşvik etmektir. 

2. Eğitimin hedefleri: 

Eğitimin başlıca hedefleri şöyledir:

a) Genç sendika üyelerine, işgücü piyasasını analiz etmek için kullanılan temel konseptler 
konusunda ayrıntılı bilgi sağlamak.  

b) Genç sendika üyelerini, faaliyet, istihdam, işsizlik ve istihdam ve çalışma koşulları bakı-
mından genç işçilerin işgücü piyasasındaki durumları hakkında bilgilendirmek. 

c) Genç sendika üyelerini, kendi deneyimlerini paylaşmaya ve diğerlerinin deneyimlerin-
den dersler almaya teşvik etmek. 

d) Genç sendika üyelerini, mevcut durumu değiştirmeye yönelik sendikal harekete katıl-
maya teşvik etmek.  

 3. Öğrenme edinimleri: 

a) Katılımcılar, eğitimden sonra, işgücü piyasasına ilişkin ana göstergeleri kullanabilecek 
ve böylece işgücü piyasasının bir analizini yapabilecektir.

b) Katılımcılar, eğitimden sonra, özellikle cinsiyet eşitsizliğine ve yaş grupları arasındaki 
farklara odaklanacak şekilde genç istihdamını analiz edebilecektir.

c) Katılımcılar, eğitimden sonra, farklı ülkelerdeki genç istihdamını/işsizliğini kıyaslayabi-
lecek ve karşılaştırabilecektir.

d) Katılımcılar, eğitimden sonra, kendi deneyimleri ve farklı ülkelerdeki gençlerin karşılaş-
tığı zorluklar arasında bağlantı kurabilecektir.

 4. Eğitimin hedef grubu: 

Bu eğitim, Türkiye ve Avrupa’dan 18-35 yaş arasındaki genç işçiler için tasarlanmıştır. 
Grup; Türkiye’den 24 genç sendika üyesi, her Türk konfederasyonundan 8 (kadın-erkek sa-
yısı eşit) ve Avrupa’dan 6 genç sendika üyesinden (İspanya’dan 1, Fransa’dan 1, Danimar-
ka’dan 2, Polonya’dan 2; 4 erkek ve 2 kadın) oluşmaktadır. 

* Gelecekteki eğitimler için not: Kursiyerlerin sonraki gruplarının oluşumuna göre, eği-
timciler, modülü nihayetinde kursiyerlerin yeni grubunun özelliklerine uyarlamak için asıl 
hedef grubun özelliklerini göz önünde bulundurmalıdır.

 5.  Ayrıntılı zaman çizelgesi: 

Eğitim, aralarında yarım saatlik bir kahve molası olan iki oturumdan oluşmaktadır. 

Kısım 1, Bölüm 1’in eğitim oturumuna ilişkin 
eğitmenlerin notları 
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5-1) Birinci oturum (1,5 saat) 

Sunum: 30 dakika

	Eğitimci, gençlerin işgücü piyasasındaki durumuna ilişkin 20-dakikalık bir sunum ya-
par.

	10 dakika boyunca soru ve yorumlar alınarak cevaplanır. 

Atölye çalışması 1: (1 saat)*

 “Bize hikayeni anlat”

Amaçlar:

Bu atölye çalışmasının temel amacı iş arama/istihdam/işsizlik süreçleri ile ilgili kişisel de-
neyimlerimizi paylaşmak ve kendi deneyimlerimiz ile gençlerin işgücü piyasasına girişleri ve 
istihdam/işsizlik deneyimleri boyunca yaşadıkları ortak sorun ve zorluklar arasında bağlantı 
kurmaktır.  

Görevler: 

• Tüm katılımcılar, cinsiyet, konfederasyon ve millet bakımından denge sağlanacak 
şekilde gruplara ayrılacaktır. 

• Her grupta, tüm katılımcıların kendi kişisel deneyimlerini paylaşmaları ve genç istih-
damının ortak sorunlarının onları nasıl etkilediğini anlatmaları beklenmektedir.

• Lütfen konuyla ilgili verebildiğiniz kadar detay verin ve duygularınızı aktarmakta 
kendinizi özgür hissedin: Eğitimden çalışma yaşamına giden yolculuğunuz nasıldı? 
Ne zaman ve nasıl bir iş aramaya başladınız? Nasıl deneyimler yaşadınız ve ne his-
settiniz? İlk işiniz neydi? Nasıldı? Hiç işsiz kaldınız mı, kaldıysanız neden? Ne kadar 
süre? Nasıl yeni iş buldunuz? ... 

• Lütfen gençler için ortak olan kişisel deneyimlerinizi vurgulayın. 

Geri bildirim:

> Her grup, en ilginç ve ortak deneyimleri yansıtan hikâyesi olan bir sözcü seçecektir. 

> Sözcüler hikayelerini tüm katılımcılara anlatacaktır. 

Süre: Yaklaşık 1 saat

> Grup çalışması için 30 dakika.

> Grup sunumları için 5’er dakika. 

> Değerlendirme için 5 dakika. 
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Kaynaklar: 

> Eğitimci tarafından temin edilen sunum slaytları.
> Kişisel deneyimler. 
> Aktivite kağıdı. 

* İlerideki eğitimcilere yönelik not: Aşağıdaki aktivite kağıdı, bu özel oturumun 
atölye çalışmasını yürütmek amacıyla katılımcılara dağıtılacak bir doküman olarak 
tasarlanmıştır. Benzer eğitimlerde kullanılabilir ve nihayetinde, eğitim oturumunu 
sunmakla sorumlu olacak sonraki eğitimciler tarafından değiştirilmelidir.

Örnek aktivite kağıdı (1)

Bize hikayeni anlat

Amaçlar:

İş arama/istihdam/işsizlik konusunda kişisel deneyimleri paylaşmak

Deneyimlerimiz ile, işgücü piyasasına yeni adım atan ve istihdam ve işsizlik koşulları 
yaşayan gençlerin deneyimleri arasında bağlantı kurmak ve bunları karşılaştırmak.

Görevler:

Grubunuzda:

•	 Kişisel deneyimlerinizi paylaşın ve genç istihdamının ortak sorunlarının sizi nasıl 
etkilediğini açıklayın.

•	 Özellikle okuldan çalışma hayatına geçiş, ilk iş arama deneyiminiz, ilk işinizin (olduysa) 
koşulları gibi konuları vurgulayarak grup tartışmasına katılın. 

•	 İşgücü piyasasına ulaşma konusunda gençlerin genel olarak paylaştığı ortak deneyimleri 
grup içerisinde tanımlayın. 

•	 Herkesle paylaşılacak ortak deneyimlerin bir listesini hazırlayın. 

•	 Herkese bildirimde bulunacak bir sözcü atayın. En ilginç hikayeyi, içerdiği ve tartışmada 
belirlenen ortak deneyimleri de vurgulayarak, anlatacaktır.

Süre

•	 Grup çalışması 30 dk.

•	 Herkese geri bildirimde bulunma 5 dk. (her grup için)  

Geri bildirim:

Sözcüler, grup aktivitesinin sonuçlarını herkesle paylaşacaktır.

Kaynaklar: 

• Eğitimci tarafından temin edilen sunum slaytları.

• Kişisel deneyimler. 

• Aktivite kağıdı.
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5-2) İkinci Oturum (1 saat) 

İkinci oturum, grup sunumları ve birinci atölye çalışmasının değerlendirmesiyle başlar.  

Atölye çalışması 2: (1 saat) 

Genç istihdamı: benzerlikler ve farklılıklar

Amaçlar:

Bu atölye çalışmasının amacı, katılımcıların geldiği 6 ülkedeki genç istihdamını karşılaş-
tırmak ve bu ülkelerde genç istihdamı ve genç işçilerin sorunları ile ilgili benzerlik ve farklılık-
lara işaret etmektedir. Katılımcılardan diğer ülkelere referansla kendi ülkelerindeki durumu 
değerlendirmeleri de beklenmektedir. 

Görevler: 

• Katılımcılar, cinsiyet, konfederasyon ve millet bakımından denge sağlanacak şekilde 
gruplara ayrılacaktır.

• Her grupta, katılımcıların Türkiye’deki genç istihdamı sorunlarını tartışması ve bu so-
runları gruptaki misafir katılımcıların temsil ettiği Avrupa ülkelerindeki sorunlarla kar-
şılaştırması beklenmektedir. 

• Türkiye’den katılan kişiler, Türkiye’deki genç istihdamı sorunları üzerine tartışmayı 
başlatacak ve ardından misafir katılımcı(lar) kısa bir sunum yapacaktır. 

• Tartışmanın ardından, her bir grubun Türkiye ve ilgili ülkelerdeki benzerlik ve farklılık-
ları liste şeklinde ekteki forma doldurması beklenmektedir. 

• Katılımcılar karşılaştırma için istatistikleri kullanabilirler ancak katılımcıların sadece 
veri sunmaktan öte özel yorumlarla gelmesi beklenmektedir. 

• Grupların, mümkün olduğu ölçüde, benzerlik ve farklılıkların altında yatan nedenleri 
belirtmesi beklenmektedir.

• Gruplar bir sözcü seçecektir. 

Geri bildirim:

> Her grubun sözcüsü, grup aktivitesinin bulgularını sunacaktır.  

Süre: Yaklaşık 1 saat

> Grup çalışması için 25 dakika.

> Grup sunumları için 5’er dakika. 

> Değerlendirme için 5 dakika. 
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Kaynaklar: 

> Eğitimci tarafından temin edilen sunum slaytları.

> Aktivite kağıdı.

* İlerideki eğitimcilere yönelik not: Aşağıdaki aktivite kağıdı, bu özel oturumun 
atölye çalışmasını yürütmek amacıyla katılımcılara dağıtılacak bir doküman olarak 
tasarlanmıştır. Benzer eğitimlerde kullanılabilir ve nihayetinde, eğitim oturumunu 
sunmakla sorumlu olacak sonraki eğitimciler tarafından değiştirilmelidir.

Örnek aktivite kağıdı (2)

Genç istihdamı: benzerlikler ve farklılıklar 

Amaçlar:

İstihdam ve genç işçilerin sorunları bakımından farklı ülkelerdeki genç istihdamını 
karşılaştırmak. 

Benzerliklere ve farklılıklara işaret etmek ve ortak çözümler sunmak.

Görevler:

Grubunuzda:

•	 Türkiye’deki genç istihdamı sorunlarını tartışın ve ardından Avrupa ülkeleri ile 
karşılaştırın. 

•	 Türkiye ve Avrupa ülkeleri arasındaki benzerliklerin ve farklılıkların bir listesini hazırlayın. 

•	 Grup çalışmasının sonuçlarını sunmaktan sorumlu olacak bir sözcü tayin edin. 

Süre

•	 Grup çalışması 30 dk.

•	 Herkese geri bildirimde bulunma 5 dk. (her grup için)  

Geri bildirim:

Sözcüler, grup aktivitesinin sonuçlarını herkesle paylaşacaktır.

Kaynaklar: 

• Eğitimci tarafından temin edilen sunum slaytları.

• Kişisel deneyimler. 

• Aktivite kağıdı.
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1. Eğitimin temel amacı: 

Eğitimin temel amacı, katılımcıları ulusal ve uluslararası genç istihdamı politikaları, genç 
işsizliği, kayıt dışı çalışma ve gençlere yönelik mesleki eğitim ve öğretim konusunda bilgilen-
dirmek ve genç istihdamına ilişkin bireysel kapasitelerini oluşturmaktır.

2. Eğitimin hedefleri: 

Eğitimin başlıca hedefleri şöyledir:

a) Genç sendika üyelerini, AB ve Türkiye’deki genç istihdamı ve gençlerin iş bulma süre-
cinde karşılaştıkları zorluklar hakkında bilgilendirmek. 

b) Genç sendika üyelerini, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün “Gençlikte Küresel İstihdam 
Eğilimleri” raporu hakkında bilgilendirmek.

c) Genç sendika üyelerini, Türkiye’deki genç istihdamı ve kayıt dışı çalışma hakkında 
bilgilendirmek. 

d) Genç sendika üyelerini, mesleki eğitim ve öğretim imkanları ve mesleki yeterlilik ser-
tifikaları hakkında bilgilendirmek.

3. Öğrenme edinimleri: 

a) Katılımcılar, eğitimden sonra, işgücü piyasasına ilişkin ana göstergeleri kullanabilecek 
ve böylece işgücü piyasasının bir analizini yapabilecektir. 

b) Katılımcılar, eğitimden sonra, özellikle cinsiyet eşitsizliğine ve yaş grupları arasındaki 
farklara odaklanacak şekilde genç istihdamını analiz edebilecektir.

c) Katılımcılar, eğitimden sonra, farklı ülkelerdeki genç istihdamını/işsizliğini kıyaslayabi-
lecek ve karşılaştırabilecektir.

d) Katılımcılar, eğitimden sonra, kendi deneyimleri ve farklı ülkelerdeki gençlerin karşılaş-
tığı zorluklar arasında bağlantı kurabilecektir.

4. Eğitimin hedef grubu: 

Bu eğitim, Türkiye ve Avrupa’dan 18-35 yaş arasındaki genç işçiler için tasarlanmıştır. 
Grup; Türkiye’den 24 genç sendika üyesi, her Türk konfederasyonundan 8 (kadın-erkek sa-
yısı eşit) ve Avrupa’dan 6 genç sendika üyesinden (İspanya’dan 1, Fransa’dan 1, Danimar-
ka’dan 2, Polonya’dan 2; 4 erkek ve 2 kadın) oluşmaktadır. 

* Gelecekteki eğitimler için not: Kursiyerlerin sonraki gruplarının oluşumuna göre, ça-
lışmaya dahil olan eğitimciler, modülü nihayetinde kursiyerlerin yeni grubunun özelliklerine 
uyarlamak için asıl hedef grubun özelliklerini göz önünde bulundurmalıdır.

5. Ayrıntılı zaman çizelgesi: 

Eğitimin süresi üç saattir; bir saatlik sunum ve tartışma ve iki adet bir saatlik atölye çalış-
ması oturumlarından meydana gelmektedir. Oturumlar arasında iki ara verilecektir. 

Kısım 1, Bölüm 2’nin eğitim oturumuna ilişkin 
eğitmenlerin notları  
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5-1) Birinci Oturum (1 saat) 

Bu eğitimdeki konular çoğunlukla politika ve strateji dokümanlarına dayalı olduğundan, 
sunum dili dikkatle seçilmelidir. Genel olarak anlaşılmasını sağlamak için, sunumda yalın ve 
basit cümleler kullanılmalıdır. 

Eğitmen, katılımcıları karşılayarak birinci oturumu başlatır. Sunuma geçilmeden önce, 
eğitmen katılımcılara geçmişte işsiz kalıp kalmadıklarını, kaldıysalar ne kadar sürdüğünü ve 
mesleki eğitim ve öğretim alıp almadıklarını sorar.

Katılımcıları tartışmalara dahil etmek için, sunum öncesinde, sırasında ve sonrasında so-
rular sorarak interaktif bir ortam oluşturulur. 

5-2) İkinci Oturum (1 saat) 

Atölye çalışması 1

Genç insanların istihdam edilebilirliğini arttırmak için ne tür mesleki eğitim modeli 
geliştirilmelidir? 

Amaçlar:

Bu grup çalışmasının amacı, iş bulma sürecinde gençler tarafından karşılaşılan mesleki 
eğitim sorunlarını ortaya çıkarmak ve mesleki eğitim ve öğretime yönelik özgün bir model 
geliştirmektir. 

İpuçları:

Mesleki eğitim ve istihdam arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi, özellikle gençlerin istihda-
mı bakımından çok önemlidir. Mesleki eğitim ve öğretim iş gücü piyasasının talepleri doğrul-
tusunda tasarlanmalıdır. Bu nedenle, mesleki eğitim ve öğretim, girdi-odaklı olmak yerine 
çıktı-odaklı olmalıdır.  Mevcut modüller, müfredat ve öğretim programları mesleğin yeterli-
liklerine göre uyarlanmalıdır. Mesleki eğitim ile istihdam arasındaki ilişki güçlendirilmeli ve 
mesleki eğitim ortamları cazibe merkezleri haline gelmelidir.

Görevler:

Tüm katılımcılar gruplara ayrılır.

Sunumların ışığında, her bir grup, mesleki eğitim ile istihdam arasındaki ilişkide var olan 
sorunları tartışacak ve mesleki eğitim ve öğretime yönelik yenilikçi fikirler ortaya koyacaktır. 

Her bir grubun seçtiği sözcü farklı fikirleri derleyip bildirecektir. 

Geri bildirim:

Her bir gruptan bir sözcü fikirleri sunacaktır.

Süre: Yaklaşık 1 saat
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Grup çalışması 30 dk.

Grup sunumları için 5’er dakika 

Eğitmen tarafından 5 dakikalık genel değerlendirme

Kaynaklar:

* Eğitimcilerin sunumları

* Kişisel deneyimler

* Aktivite kağıdı.
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* İlerideki eğitimcilere yönelik not: Aşağıdaki aktivite kağıdı, bu özel oturumun 
atölye çalışmasını yürütmek amacıyla katılımcılara dağıtılacak bir doküman olarak 
tasarlanmıştır. Benzer eğitimlerde kullanılabilir ve nihayetinde, eğitim oturumunu 
sunmakla sorumlu olacak sonraki eğitimciler tarafından değiştirilmelidir.

Örnek aktivite kağıdı (1)

Genç insanların istihdam edilebilirliğini arttırmak için ne tür mesleki eğitim modeli 
geliştirilmelidir? 

Amaçlar:

İş bulma sürecinde gençlerin karşılaştıkları mesleki eğitim sorunlarını ortaya çıkarmak. 

Mesleki eğitim ve öğretim için özgün bir model geliştirmek. 

Görevler:

Grubunuzda:

•	 Mesleki eğitim ve istihdam arasındaki ilişkide var olan sorunları tartışın, 

•	 Mesleki eğitim ve öğretime ilişkin yenilikçi fikirlerinizi ifade edin,

•	 Fikirlerinizin bir listesini hazırlayın,

•	 Herkese bildirimde bulunacak bir sözcü atayın.

Süre

•	 Grup çalışması 30 dk.

•	 Herkese geri bildirimde bulunma 5 dk. (her grup için) 

Geri bildirim:

Sözcüler, grup aktivitesinin sonuçlarını herkesle paylaşacaktır.

Kaynaklar: 

• Eğitimci tarafından temin edilen sunum slaytları.

• Kişisel deneyimler. 

• Aktivite kağıdı.
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5-3) Üçüncü Oturum:

Atölye çalışması 2

Genç istihdamına ilişkin olarak daha önce belirtilmeyen üç yeni politika önerisi belir-
leyin  

Amaçlar:

Bu grup çalışmasının amacı, katılımcıların kendi iş deneyimlerine dayalı olarak genç istih-
damına ilişkin yenilikçi politika önerileri geliştirmesini sağlamaktır. 

İpuçları:

Genç istihdamının teşvik edilmesine, hızlandırılmasına ve kolaylaştırılmasına ilişkin po-
litika önerileri çeşitli ulusal ve uluslararası dokümanlarda geliştirilmiş ve gençlerle paylaşıl-
mıştır. Ancak, bu politikalar, stratejiler değil gençlerin istihdama katılımına ilişkin sorunları 
ve önerileri ifade eden değerlendirmelerdir. Politika önerileri ve işgücü piyasası uygulamaları 
çelişkilidir. 

Görevler:

Tüm katılımcılar gruplara ayrılır.

Sunumlar ışığında, her grup, kendi işgücü piyasası deneyimlerine dayalı olarak genç istih-
damına ilişkin üç yeni politika önerisi belirleyecektir. 

Her bir grubun seçtiği sözcü farklı fikirleri derleyip rapor edecektir.

Geri bildirim:

Her gruptaki sözcü fikirleri sunacaktır.

Süre: Yaklaşık 1 saat

Grup çalışması 30 dk.

Grup sunumları için 5’er dakika

5 dk. genel değerlendirme

Kaynaklar:

* Eğitimcilerin sunumları

* Kişisel deneyimler

* Aktivite kağıdı.
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* İlerideki eğitimcilere yönelik not: Aşağıdaki aktivite kağıdı, bu özel oturumun 
atölye çalışmasını yürütmek amacıyla katılımcılara dağıtılacak bir doküman olarak 
tasarlanmıştır. Benzer eğitimlerde kullanılabilir ve nihayetinde, eğitim oturumunu 
sunmakla sorumlu olacak sonraki eğitimciler tarafından değiştirilmelidir.

Örnek aktivite kağıdı (2)

Genç istihdamına ilişkin üç yeni politika önerisi belirleyin 

Amaçlar:

Kendi iş deneyimlerinize dayalı olarak, genç istihdamına ilişkin yenilikçi politika önerileri 
geliştirmek. 

Görevler:

Grubunuzda:

•	 Kendi işgücü piyasası deneyimlerinize dayalı olarak, genç istihdamına ilişkin üç yeni 
politika önerisi belirleyin. 

•	 Fikirlerinizin bir listesini hazırlayın.

•	 Herkese bildirimde bulunacak bir sözcü atayın.

Süre

•	 Grup çalışması 30 dk.

•	 Herkese geri bildirimde bulunma 5 dk. (her grup için) 

Geri bildirim:

Sözcüler, grup aktivitesinin sonuçlarını herkesle paylaşacaktır.

Kaynaklar: 

• Eğitimci tarafından temin edilen sunum slaytları.

• Kişisel deneyimler. 

• Aktivite kağıdı.
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1. Eğitimin temel amacı:

Eğitimin temel amacı, genç sendika üyelerini, genç işçilerin sendikalarda örgütlenmesi 
ve genç işçileri örgütleme konusunda sendika stratejileri konusunda bilgilendirmek ve genç 
işçilerin örgütlenmesine yönelik daha iyi stratejilerin geliştirilebileceği yolları düşünmeye 
teşvik etmektir.  

2. Eğitimin hedefleri: 

Eğitimin başlıca hedefleri şöyledir:

a) Genç sendika üyelerine, genç işçiler ile sendikalar arasındaki mevcut ilişki konusunda 
ayrıntılı bilgi sağlamak. 

b) Genç sendika üyelerini, genç işçileri örgütlemeye yönelik bazı başarılı stratejiler hak-
kında bilgilendirmek.

c) Genç işçileri örgütleme konusunda gençlik komitelerinin/kuruluşlarının önemine işaret 
etmek.  

d) Genç sendika üyelerini, gençleri örgütlemeye yönelik daha iyi stratejiler geliştirmeye 
teşvik etmek.

3. Öğrenme edinimleri: 

a) Katılımcılar, eğitimden sonra, genç işçiler ile sendikalar arasındaki ilişkileri analiz ede-
bilecektir. 

b) Katılımcılar, eğitimden sonra, genç işçileri örgütlemeye yönelik en iyi uygulamalardan 
faydalanabilecektir. 

c) Katılımcılar, eğitimden sonra, genç işçileri örgütleme konusunda gençlik komitelerinin 
rolünü ve önemini kavrayabilecektir.

d) Katılımcılar, eğitimden sonra, genç işçileri örgütlemeye yönelik stratejiler geliştirebile-
cektir.

4. Eğitimin hedef grubu: 

Bu eğitim, Türkiye ve Avrupa’dan 18-35 yaş arasındaki genç işçiler için tasarlanmıştır. 
Grup; Türkiye’den 24 genç sendika üyesi, her Türk konfederasyonundan 8 (kadın-erkek sa-
yısı eşit) ve Avrupa’dan 6 genç sendika üyesinden (İspanya’dan 1, Fransa’dan 1, Danimar-
ka’dan 2, Polonya’dan 2; 4 erkek ve 2 kadın) oluşmaktadır. 

* Gelecekteki eğitimler için not: Kursiyerlerin sonraki gruplarının oluşumuna göre, ça-
lışmaya dahil olan eğitimciler, modülü nihayetinde kursiyerlerin yeni grubunun özelliklerine 
uyarlamak için asıl hedef grubun özelliklerini göz önünde bulundurmalıdır.

5. Ayrıntılı zaman çizelgesi: 

Eğitim, aralarında yarım saatlik bir kahve molası olan iki oturumdan oluşmaktadır.

Kısım 1, Bölüm 3’ün eğitim oturumuna ilişkin 
eğitmenlerin notları 
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5-1) Birinci oturum (1,5 saat) 

Sunum: 30 dakika

	Eğitimci, 20 dakikalık sunum yapar.

	10 dakika boyunca soru ve yorumlar alınarak cevaplanır. 

1. Atölye çalışması (yaklaşık 1 saat)

Sendikalar genç işçileri örgütlemek için ne yapmalıdır? Bu maksatla ne tür iletişim 
benimsenmelidir? 

Amaçlar: Genç işçileri sendikalara üye olmaya, sendikalarda aktif rol almaya ve yönetim 
kademelerinde temsil edilmeye teşvik etmek amacıyla özel çalışmalar yürütülmelidir. Ulusal 
ve uluslararası alanlarda genç işçileri sendikalara çekebilmek için çeşitli yol ve yöntemler 
belirlenmiş olsa da, bu yöntemler farklı ülkelerdeki uygulama koşullarına, kültüre, normla-
ra göre değişiklik gösterebilmektedir. Bu grup çalışması, Türkiye’deki sendikalar tarafından 
genç işçileri örgütlemek için kullanılması gereken yöntemleri ve hangi iletişim araçlarının en 
uygun olduğunu belirlemeyi amaçlamaktadır.

Görevler: 

	Tüm katılımcılar gruplara ayrılır.

	Sunumlar aracılığıyla, her grup genç işçileri örgütlemek için neler yapılabileceği konu-
sunda görüşlerini ifade eder. 

	Ana mesajlar ve talepler toplanır ve her gruptan seçilen sözcü bulguları bildirir. 

Geri bildirim:

	Her bir grupta, sözcü olarak seçilen katılımcı genel sonuçları sunar.

Süre: Yaklaşık 1 saat

	30 dk. grup çalışması

	5 dk. her grup sunumu

	5 dk. genel değerlendirme

Kaynaklar: 

	Eğitimcilerin sağladığı sunum slaytları

	Kişisel deneyimler

	Aktivite kağıdı 
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* İlerideki eğitimcilere yönelik not: Aşağıdaki aktivite kağıdı, bu özel oturumun 
atölye çalışmasını yürütmek amacıyla katılımcılara dağıtılacak bir doküman olarak 
tasarlanmıştır. Benzer eğitimlerde kullanılabilir ve nihayetinde, eğitim oturumunu 
sunmakla sorumlu olacak sonraki eğitimciler tarafından değiştirilmelidir.

Örnek aktivite kağıdı (1)

Sendikalar genç işçileri örgütlemek için ne yapmalıdır? Bu maksatla ne tür iletişim 
benimsenmelidir? 

Amaçlar:

Türkiye’deki sendikalar tarafından genç işçileri örgütlemek için kullanılması gereken 
yöntemleri ve hangi iletişim araçlarının en uygun olduğunu belirlemek.

Görevler:

Grubunuzda:

•	 Genç işçileri örgütlemek için neler yapılabileceği konusunda kendi görüşlerinizi ifade 
edin.  

•	 Fikirlerinizin bir listesini hazırlayın.

•	 Herkese bildirimde bulunacak bir sözcü atayın.

Süre

•	 Grup çalışması 30 dk.

•	 Herkese geri bildirimde bulunma 5 dk. (her grup için) 

Geri bildirim:

Sözcüler, grup aktivitesinin sonuçlarını herkesle paylaşacaktır.

Kaynaklar: 

• Eğitimci tarafından temin edilen sunum slaytları

• Kişisel deneyimler 

• Aktivite kağıdı
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5-2) İkinci Oturum

Atölye çalışması 2 (yaklaşık 1,5 saat) 

Eğer bir sendikacı olsa idiniz, sendikada neyi değiştirirdiniz? Neden ve nasıl? 

Amaçlar:

Bu atölye çalışmasının amacı, genç işçileri sendika yönetiminde yer almaya teşvik etmek, 
genç işçilerin gözünden sendikacıların profili hakkında bir fikir oluşturmak, sendikalarda ye-
nilikçi politikalar uygulayan genç sendikacıların yaratabileceği potansiyel, enerji, yaratıcılık 
ve katma değeri belirlemektir. Ayrıca, yeni üyeler kazanmalarını ve mevcut durumlarındaki 
eksik yönlerle yüzleşmelerini sağlayarak sendikaları daha demokratik hale getirmektir. 

Görevler: 

	Tüm katılımcılar gruplara bölünecektir. 

	Her grup, üyesi olduğu ya da olmak istediği sendikanın yöneticisi olduğunu hayal ede-
rek, değiştirmek istediği yönleri ve nedenlerini grup üyeleriyle paylaşacaktır. 

	Ana mesajlar ve talepler toplanacak ve her grup tarafından belirlenen sözcü bulguları 
bildirecektir. 

Geri bildirim:

	Her bir grupta, sözcü olarak seçilen katılımcı genel sonuçları sunar.

Süre: Yaklaşık 1,5 saat

 45 dk. grup çalışması

 7 dk. her grup sunumu

10 dk. genel değerlendirme

Kaynaklar:

	Eğitimcilerin sunumları

	Kişisel deneyimler 

	Aktivite kağıdı 
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* İlerideki eğitimcilere yönelik not: Aşağıdaki aktivite kağıdı, bu özel oturumun 
atölye çalışmasını yürütmek amacıyla katılımcılara dağıtılacak bir doküman olarak 
tasarlanmıştır. Benzer eğitimlerde kullanılabilir ve nihayetinde, eğitim oturumunu 
sunmakla sorumlu olacak sonraki eğitimciler tarafından değiştirilmelidir.

Örnek aktivite kağıdı (2)

Eğer bir sendikacı olsa idiniz, sendikada neyi değiştirirdiniz? Neden ve nasıl? 

Amaçlar:

Genç işçileri sendika yönetiminde yer almaya teşvik etmek 

Onların gözünden sendikacıların profili hakkında bir fikir oluşturmak

Sendikalarda yenilikçi politikalar uygulayan genç sendikacıların yaratabileceği potansiyel, 
enerji, yaratıcılık ve katma değeri belirlemek

Türkiye’deki sendikalar tarafından genç işçileri örgütlemek için kullanılması gereken 
yöntemleri ve hangi iletişim araçlarının en uygun olduğunu incelemek.

Görevler:

Grubunuzda:

•	 Bir sendikanın yöneticisi olduğunuzu hayal edin ve öncelikle hangi yönlerini değiştirmek 
isteyeceğinizi ve bunun nedenlerini grup üyeleriyle paylaşın 

•	 İsteklerinizin bir listesini hazırlayın

•	 Bir sözcü tayin edin  

Süre

•	 Grup çalışması 45 dk.

•	 Herkese geri bildirimde bulunma 7 dk. (her grup için) 

Geri bildirim:

Sözcüler, grup aktivitesinin sonuçlarını herkesle paylaşacaktır.

Kaynaklar: 

• Eğitimci tarafından temin edilen sunum slaytları

• Kişisel deneyimler 

• Aktivite kağıdı
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Genç Kadınlar ve İş Gücü Piyasası

İşgücü Piyasasında Genç Kadın İşçiler: İstihdam, İşsizlik ve 
İstihdam Koşulları 

Genç Kadınların İstihdamında Sorunlar, Düzenlemeler ve Politika 
Önerileri

Avrupa’da Genç Kadınlar ve Sendikalar

Giriş

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün genç istihdamına ilişkin 2013 yılı raporunun başlığı, sorunun 
boyutunu gözler önüne sermektedir: “Gençlik İçin Küresel İstihdam Trendleri: Tehlike Altında Bir 
Kuşak”. Bu rapora göre son ekonomik krizin olumsuz etkileri giderilememiştir. 2013 yılı itibariyle 
15-24 yaş arası gençlerin istihdam oranı yüzde 42,3, gençlerin işsizlik oranı yüzde 12,6, işsiz genç 
sayısı ise 73,4 milyon olarak tahmin edilmektedir. 2014 yılında, genç erkek işsizliği % 12.6’yken, 
2019’a kadar artacak bir açıklık tahminiyle Uluslararası Çalışma Örgütü,  küresel genç kadın işsiz-
lik düzeyini % 13.6 olarak tahmin etmektedir. “Bugün işgücü piyasasında genç olmak kolay değil” 
denilen raporda, artan sayıda gencin yarı zamanlı istihdama yöneldiği ya da kendilerinin “geçici 
istihdamı” kabul ettikleri vurgulanmaktadır. Küresel genç nüfusun yüzde 90’ının yaşadığı geliş-
mekte olan bölgelerde, kalıcı ve kaliteli istihdam olanakları mevcut değildir. 1 

Genç bireyler, iş gücü piyasasında sayısız meydan okumalarla karşılaşırken, genç kadınlar eko-
nomik krizden genç erkeklerden daha fazla etkilenmektedir. Daha fazla kırılgan sözleşmelere sahip 
olmaları, yarı zamanlı işlerde daha fazla temsil edilmeleri (sıklıkla gönüllü olmayan bir biçimde) 
ve annelikle ilişkili haklara ve korumaya erişimde temel ayrımcılık uygulamalarıyla karşılaşmaları 
sebebiyle genç kadınlar olarak kadınlar ve genç erkekler arasında önemli eşitsizlikler bulunabil-
mektedir. 

“Genç İşçiler Odağında Türkiye ve Avrupa Birliği’ndeki Sendikal Örgütler Arasındaki 
Diyalog” başlıklı projenin ikinci eğitim materyalinde genç istihdamı ve işsizliği, genç istihdam po-
litikaları ile gençler ve sendikalar konuları, toplumsal cinsiyet bağlamında incelenmekte ve genç 
kadınlara odaklanılmaktadır. 

1)  “İşgücü Piyasasında Genç Kadın İşçiler: İstihdam, İşsizlik ve İstihdam Koşulları” 
başlıklı birinci bölümde2 genç kadınların işgücü piyasasındaki durumu ve genç kadın istihdamı, 
işsizliği ve istihdam koşulları ele alınmaktadır.

1 http://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-employment-trends/youth/2013/
WCMS_212899/lang--en/index.htm

2  Birinci bölüm Onur Bakır (DİSK) tarafından hazırlanmıştır.

2. Kısım, 1. Bölüm



79

2)  “Genç Kadınların İstihdamında Sorunlar, Düzenlemeler ve Politika Önerileri” baş-
lıklı ikinci bölümde3, istihdam politikaları ile kadın istihdamı arasındaki ilişki masaya yatırılmakta, 
genç kadınların istihdamını etkileyen faktörler tartışılmakta ve nitelikli genç kadın istihdamı için 
politika önerileri sıralanmaktadır.

3) “Avrupa’da Genç Kadınlar ve Sendikalar”4 başlıklı üçüncü bölümde, sendikaların genç 
kadınlara, genç kadınların sendikalara yaklaşımları tartışılmakta, sendikaların gençlere ve genç 
kadın işçilere yönelik çalışmaları ele alınarak, genç kadınların sendikalara katılımını geliştirmeye 
yönelik öneriler sunulmaktadır. 

2. Kısım, 1. Bölüm
İşgücü Piyasasında Genç Kadın İşçiler: İstihdam, İşsizlik ve İs-

tihdam koşulları
Çalışmamızın birinci bölümünde, AB genelinde ve proje kapsamındaki 6 ülkede (Türkiye, Dani-

marka, Almanya, İspanya, Fransa, Polonya ve Türkiye) genç istihdamının, genç işsizliğinin ve is-
tihdam koşullarının genel bir analizi ve de genç kadınların işgücü piyasasındaki durumları genç 
erkeklerinkiyle karşılaştırmalı olarak verilmektedir. 

Bu bölüm şu alt bölümlerden oluşmaktadır. 

“Kavramsal Çerçeve” başlıklı birinci alt bölümde, öncelikle “genç” tanımı verilmekte ardından 
işgücü piyasasını analiz edebilmek için kullanılan temel kavramlar açıklanmaktadır. Ardından bi-
yolojik cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramları tanımlanmakta ve toplumsal cinsiyet eşit(siz)liği 
üzerinde durulmaktadır. 

“AB’de Genç Kadınların İstihdamı” başlıklı ikinci alt bölümde, AB ölçeğinde genç kadınların 
işgücüne katılım, istihdam ve işsizliği, genç erkeklerle karşılaştırmalı olarak ele alınmakta; ardın-
dan işgücüne erkeklerle eşit katılmama nedenleri toplumsal cinsiyet temelinde incelenmektedir.

“Altı Ülkede Genç Kadın İstihdamı” başlıklı üçüncü alt bölümde, proje kapsamındaki 6 ül-
kede (Türkiye, Polonya, Fransa, Almanya, Danimarka, İspanya) genç kadın istihdamının durumu 
masaya yatırılmaktadır.

“İşgücü Piyasasına İlişkin Çeşitli Göstergeler” başlıklı dördüncü alt bölümde, işgücü piya-
sasında toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine ilişkin çeşitli göstergeler sıralanmaktadır. 

1) Kavramsal Çerçeve

1-a) “Genç” Tanımı 

Birleşmiş Milletler, gençleri, istatistiki amaçlarla “15 ila 24 yaş arası kişiler” olarak tanımla-

3  İkinci bölüm Şahin Serim (HAK-İŞ) tarafından hazırlanmıştır. 
4  Üçüncü bölüm, Güven Savul (TÜRK-İŞ) tarafından hazırlanmıştır. 
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maktadır.5  Gerek Uluslararası Çalışma Örgütü, gerekse Avrupa Birliği aynı tanımı benimsemekte-
dir. Bununla birlikte Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ETUC), 15-24 yaş arasındaki bireyleri 
“gençler”, 25-29 yaş arasındaki bireyleri ise “genç yetişkinler” olarak tanımlamaktadır ve 15-29 
yaş grubunu hedef alan politikalar üretmektedir. Proje belgelerinde de 15-29 yaş arası nüfusa 
yoğunlaşılmaktadır. 

Dolayısıyla bu çalışmada, 15-29 yaş arası nüfus esas alınacak, 15-24 yaş arası nüfus 
“gençler”, 25-29 yaş arası nüfus ise “genç yetişkinler” olarak ele alınacaktır. 

1-b) Temel Kavramlar

İş gücü, istihdam ve kadın istihdamına ilişkin bir durum analizi yapmak için, bazı kavramlara 
başvurmak zorunludur. 

İşgücüne Katılım Oranı, belli bir ölçekte (il, bölge, ülke, AB…) işgücünün, çalışabilir çağdaki nü-
fusa bölünmesi ile elde edilir. İşgücü, istihdam edilenler ile işsizlerin toplamından oluşur. Çalışabilir 
çağdaki nüfus ise 15-64 yaş arası, kurumsal olmayan nüfustur.6 

İstihdam Oranı, istihdam edilenlerin (çalışanların) çalışabilir çağdaki nüfusa bölünmesi ile elde 
edilir. 

İşsizlik Oranı: İşsizlik oranı, işsizlerin işgücüne bölünmesi ile elde edilir.  Bir bireyin, işsiz sa-
yılabilmesi için aktif olarak iş arıyor olması gerekmektedir. İş bulma ümidi olmadığı veya diğer 
sebeplerle iş aramayanlar, işsiz sayılmamaktadır.

Ne Eğitimde Ne İstihdamda (NENİ) eğitimine devam etmediği gibi istihdam da edilmeyen 
15-24 yaş arası gençleri işaret etmektedir. Eurofound7’a göre, “NENİ’nin tanımı, istihdam edilme-
yen ve eğitimde olmayan bütün genç bireyleri kapsamaktadır. Şu anda, işgücü piyasasından ve 
eğitimden ayrı olan genç bireylerin nüfustaki dağılımını, yani işsiz ve eğitime katılmayarak aktif 
olmayan genç bireyleri dikkate almaktadır”.   

Toplumsal Cinsiyet, Birleşmiş Milletler, tarafından şu şekilde tanımlanmaktadır: 

“Toplumsal cinsiyet, erkek ya da kadın olmakla ilişkilendirilen toplumsal nitelik ve fırsatlar ile 
kadın ve erkekler ile kızlar ve oğlanlar arasındaki ilişkilere ve ayrıca kadınlar arasındaki ve erkekler 
arasındaki ilişkilere işaret eder.  Bu nitelikler, fırsatlar ve ilişkiler toplumsal olarak inşa edilir ve 
sosyalleşme süreçleri ile öğrenilir. Bunlar bağlama ve zamana özeldir ve değişebilir.  Toplumsal 
cinsiyet, belli bir bağlamda, kadın ya da erkek olmaktan kaynaklı, kadın ya da erkeklere ilişkin 
beklenti, olanaklar ve değerleri belirler.  Toplumların çoğunda, kadın ve erkeklere verilen sorum-
luluklar, kadın ve erkeklerin yaptıkları faaliyetler, kaynaklara ulaşım ve kaynakları kontrol etme 
ile karar-verme fırsatları bakımından, kadın ve erkekler arasında farklılıklar ve eşitsizlikler vardır. 
Toplumsal cinsiyet daha geniş bir sosyo-kültürel bağlamın parçasıdır. Sosyo-kültürel analiz için 

5 http://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/fact-sheets/youth-definition.pdf
6 Kurumsal olmayan nüfus, Üniversite yurtları, yetiştirme yurtları (yetimhane), huzurevi, özel nitelikteki has-

ta hane, hapishane, kışla vb. yerlerde ikamet edenler dışında kalan nüfustur.
7 http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1254en.pdf
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diğer önemli kriterler, sınıf, ırk, yoksulluk düzeyi, etnik grup ve yaşı içerir.”8 

Kadın ve Erkekler Arasında Eşitlik (toplumsal cinsiyet eşitliği) Birleşmiş Milletler tarafın-
dan şu şekilde tanımlanmaktadır: 

“Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın ve erkekler için, kızlar ve oğlanlar için, eşit hak, sorumluluk 
ve fırsatlara işaret eder. Eşitlik, kadın ve erkeklerin aynılaşacağı anlamına gelmez ancak eşitlik, 
kadın ve erkeklerin hakları, sorumlulukları ve fırsatlarının kadın ya da erkek olarak doğmalarına 
bağlı olmaması anlamını taşır. Toplumsal cinsiyet eşitliği, hem kadın hem erkeklerin çıkar, ihtiyaç 
ve önceliklerinin, farklı kadın ve erkek gruplarının çeşitliliği de tanınarak, dikkate alınmasını ima 
eder.  Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınların sorunu değildir aksine kadınların yanı sıra erkekleri 
de ilgilendirmeli ve erkekler de tümüyle müdahil olmalıdır. Kadın ve erkekler arasında eşitlik, hem 
bir insan hakkı hem de insan-merkezli sürdürülebilir kalkınmanın ön koşulu ve göstergesi olarak 
görülmektedir.”9  

Kadınlar ve erkekler arasındaki eşitlik Avrupa Birliği’nin kurucu değerlerinden birisidir ve mev-
cudiyeti 1957’de eşit işe eşit ücret ilkesinin Roma Antlaşmasının parçası haline geldiği döneme 
kadar gitmektedir. AB geçtiğimiz on yıllar içerisinde, eşit muamele mevzuatı, toplumsal cinsiyetin 
ana akımlaştırılması (bütün diğer politikalara entegrasyonu) ve kadınların ilerlemesi için özel ön-
lemlerin de katkısıyla, bu alanda önemli bir ilerleme kat etmiştir.  AB yıllar içerisinde, toplumsal 
cinsiyet eşitliğini teşvik etmek için pek çok program ve strateji yürütmektedir. En yakın zamanda 
olanı, Aralık 2015’te yayınlanan “2016-2019 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Stratejik Taahhütleridir.   
Taahhütler, kadınlar ve erkekler arasında eşitlik için Komisyon Stratejisi’ni izlemekte ve onu ge-
nişletmektedir. Toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirmek için Komisyonun gelecekteki çalışmalarını 
için çerçeve oluşturmaktadır ve her yıl bir ilerleme raporu yayınlanmaktadır ve kadınlar ve erkekler 
arasında Eşitlik üzerine Raporda sunulmaktadır. 10    

1-c) Çalışma Yaşamı ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği:  

Çalışma yaşamı, toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin ve ayrımcılığın en yoğun görüldüğü alan-
lardan birisidir.  Bu eşitsizliklerden ve ayrımcılık biçiminden temelde etkilenen kadınlardır. 2015’te 
Avrupa Birliği’nde kadınların istihdamı % 64.5 çalışan kadın oranıyla bütün zamanların en yüksek 
oranına ulaştı. Ancak bu oran hala, erkeklerin istihdam oranı olan % 75.6’nın oldukça altındadır. 
Aynı zamanda AB çapında, toplumsal cinsiyete dayalı emeklilik ücreti eşitsizliği %40’ken,  top-
lumsal cinsiyete dayalı ücret eşitsizliği yaklaşık % 16.7’dir. Dahası, yarı zamanlı çalışanların %80’i 
kadındır. Ek olarak, kadınlar hala ev içi işlerin dörtte üçünü ve ebeveyn bakımının üçte ikisini yük-
lenmektedirler.11  İşgücü piyasası ayrımcılığı, kadınların düşük ücretli sektörlerdeki yoğunluğunun 
sorumlusudur. Bütün bu faktörler, kadınları ekonomik olarak kırılgan hale getirmekte ve işgücü 
piyasası dışındaki sonraki ayrımcılık ve eşitsizliğe katkıda bulunmaktadır. 

Geleneksel toplumsal cinsiyet rolleri işgücü piyasasındaki kadınlara ilişkin ayrımcılığa ve eşit-
sizliklere önemli bir biçimde katkıda bulunmaktadır ama uygun çocuk bakım hizmetlerine, eğitime 
ve karar verici pozisyonlara erişim ve de daha fazla gelir getiren karar verici pozisyonların ve işlerin 

8 http://www.un.org/womenwatch/osagi/conceptsandefinitions.htm
9 http://www.un.org/womenwatch/osagi/conceptsandefinitions.htm
10  http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/index_en.htm
11 European Commission, DG Justice, Report on Equality between Women and Men, 2015.
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daha çok erkekler tarafından üstlenilmesi gibi faktörler de eşit derecede önemlidir. Böylece, top-
lumsal cinsiyet eşitliği meselesi daha çok bir güç meselesi haline gelmektedir. Kadınların iş yerin-
deki haklarını geliştirdiği ve istihdama katılımlarını artırdığı toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarına 
ilişkin yatırımların olduğu ülkelerde gördüğümüz gibi,  toplumsal cinsiyet eşitliğinin ekonomik bir 
anlamı vardır. Ayrıca, bu ülkeler ekonomik krizlerde de daha esnektirler. Mevzuat düzeyindeki geliş-
melere rağmen, Avrupa Birliği’nin çoğu ülkesinde toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin hala uzun bir 
yol vardır. Uygun mevzuat, iş gücü piyasasındaki toplumsal cinsiyet boşluğunu azaltmada önemli 
bir rol oynayabilirken, bu yasaları yürütmek için bütün olası çabalar gerçekleştirilmelidir. Erkekler 
ve kadınlar arasındaki tam eşitliği gerçekleştirmek için, sadece uygun iş gücü piyasası mevzuatının 
oluşturulmasının yeterli olmadığı açıktır ona ayrıca sosyal mevzuat ve sosyal politikalar (örneğin, 
annelik ve babalık izinlerine uygun erişimlerin sağlanması ve de çocuk bakım hizmetleri) eşlik et-
melidir. 

1-d) Genç İstihdamı ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Genç kadınların ve erkeklerin çalışma yaşamına eşit katılımı gelecekte daha eşitlikçi bir çalışma 
yaşamının inşa edilebilmesi için olmazsa olmaz niteliktedir. Bununla beraber, genç kadın işçilerin 
iş gücü piyasasına girişlerindeki mevcut eşitsizliklerin belirlenmesi gerekecektir. O halde, genç is-
tihdamına yönelik politikalarda, toplumsal cinsiyet eşitliği temel alınmalı, tüm politikalar bu hedef 
göz önünde bulundurularak oluşturulmalıdır.

2) AB’de Genç Kadınların İstihdamı 

Tablo-1: 15-24 Yaş Arası Genç Nüfusun İşgücü Göstergeleri 

Kaynak: Eurostat
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	Avrupa Birliği, ölçeğinde, 15-24 yaş arası genç kadınların genç erkeklere göre işgücüne daha 
az oranda katıldığı görülmektedir. Aynı fark istihdam bakımından da söz konusudur. 

	Tüm işgücü bakımından, Avrupa Birliği’nde erkeklerin işgücüne katılım oranı yüzde 78,1 
iken, kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 66,5’dir. Dolayısıyla, 15-24 yaş arası gençler 
bakımından işgücüne katılımda eşitsizlik, genele göre daha düşük düzeydedir.  

	15-24 yaş arası gençlerde erkeklerin işsizlik oranı, kadınlardan daha yüksektir. Bu durum, 
genç kadınların işsizlik sorununu daha az yaşamasından değil, işgücüne daha az katılım 
göstermesinden kaynaklanmaktadır. 

	15-24 yaş arası kadınların, “Ne Eğitimde, Ne İstihdamda” oranı, erkeklere göre daha yük-
sektir. Genç kadınların işsizlik oranının, genç erkeklere göre daha düşük olmasına rağmen 
NENİ oranının daha yüksek olması, genç kadınların genel anlamda çalışma yaşamının dışın-
da daha çok kaldığının açık bir göstergesidir. 

Tablo-2: 25-29 Yaş Arası Genç Yetişkinlerin İşgücü Göstergeleri 

Kaynak: Eurostat

•	 15-24 yaş arası genç kadın ve erkekler arasında işgücüne katılım ve istihdamda görülen 
eşitsizlik, 25-29 yaş arası genç yetişkinlerde de devam etmektedir. Genç yetişkin kadınların 
işgücüne katılım ve istihdam oranı, genç erkeklere göre kayda değer ölçüde daha düşüktür. 

•	 15-24 yaş arası genç kadınların işsizlik oranı, aynı yaş grubundaki kadınlara göre daha dü-
şükken, 25-29 yaş arası genç yetişkin kadın ve erkeklerin işsizlik oranı eşittir. Genç yetişkin-
liğe geçişle birlikte, erkeklerin işsizlik oranı kadınlara nazaran daha hızlı düşmektedir. 

•	 Ne eğitimde ne istihdamda oranlarına bakıldığında ise çok daha olumsuz bir tablo görül-
mektedir. Gençlikten genç yetişkinliğe geçişle birlikte, kadınların “Ne Eğitimde Ne İstihdam-
da” (NENİ) olma durumu çok daha yüksek oranda artmaktadır.
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•	 Yaşla birlikte, kadın ve erkekler arasındaki eşitsizlik daha da derinleşmektedir. Kadınların 
işgücüne katılım ve istihdamı erkeklere göre daha düşük, ne eğitimde ne istihdamda oranı 
daha yüksektir. Kadınların işgücüne katılımı daha az olmasına rağmen, işsizlik eşit düzey-
dedir. 

Tablo-3: 15-29 Yaş Arası Nüfusun Toplumsal Cinsiyet Temelli İşgücüne Katılmama Ne-
denleri

Kaynak: Eurostat

Genel anlamda işgücüne katılım oranının düşük olması, çözülmesi gereken bir sorundur. Oysa 
gençler söz konusu olduğunda, işgücüne katılım oranı tek başına anlam ifade etmez. Bu noktada 
gençlerin, işgücüne neden katılmadığına bakmak gerekir. Eğer gençler, eğitimlerine devam ettik-
leri için işgücüne katılmıyorlarsa bu sevindirici bir tablodur.  Bunun dışındaki nedenlerden dolayı 
gençlerin işgücüne katılmaması, çoğu zaman başkaca toplumsal sorun ve eşitsizliklerden kaynak-
lanmaktadır. Bu nedenlerin bir kısmı (sağlık sorunları, engellilik iş bulma ümidinin kalmaması, işe 
geri çağrılmayı bekleme ve diğer nedenler)  hem kadın hem erkekler tarafından ortak bir biçim-
de paylaşılmaktadır.  Ancak diğer işgücüne katılmama nedenleri ağırlıkla kadınları etkilemekte ve 
toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini yansıtmaktadır. 

Avrupa Birliği’nde, 15-29 yaş arası erkeklerin yüzde 86,3’ü, kadınların ise yüzde 76,9’u eği-
tim süreci sürdüğü için işgücüne katılmamaktadır. Aradaki yüzde 10’luk fark, eşitsizliğin bir 
göstergesidir. Ancak diğer nedenlere bakıldığında, geleneksel toplumsal cinsiyet rolleri ve işbö-
lümünün genç kadınları işgücünün dışında tutulmasında önemli rol oynadığı görülmektedir. İşgü-
cüne katılmayan kadınlarda “Çocuk veya malul yetişkin bakımı” ile “diğer ailevi ve kişisel sorum-
luluklar” toplamda yüzde 13,2’lik bir orana sahipken, erkeklerde bu oran sadece yüzde 1,3’tür.  
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3) 6 Ülkede Genç Kadınların İstihdamı 

Tablo-4: 6 Ülkede 15-24 Yaş Arası Gençlerin Cinsiyete Göre İşgücü Göstergeleri

15-24 İşgücüne Katılım İstihdam Oranı İşsizlik Oranı
Ülke Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek
AB (28) 38,7 44,1 31,2 34,8 19,5 21,0
Danikarka 62,5 61,7 56,2 54,6 10,1 11,6
Almanya 47,1 50,5 44,0 46,5 6,5 7,9
İspanya 33,2 36,2 17,3 18,6 48,0 48,6
Fransa 33,9 40,2 26,0 29,9 23,3 25,8
Polonya 26,9 38,4 21,3 30,5 20,9 20,7
Türkiye 29,6 54,0 23,0 45,1 22,2 16,5

Kaynak: Eurostat

	15-24 yaş arası gençler söz konusu olduğunda 6 ülke arasında genç kadınların işgücüne 
katılım ve istihdam oranının genç erkeklerden daha yüksek olduğu tek ülkenin Danimarka 
olduğu görülmektedir. 

	Avrupa Birliği genelinde olduğu gibi Almanya, İspanya, Fransa, Polonya ve Türkiye’de de, 
genç kadınlar genç erkeklere göre işgücü piyasasında daha dezavantajlı konumdadır. 

	Kadın-erkek eşitsizliğinin en yoğun olduğu ülkeler Polonya ve Türkiye’dir. Eşitsizliğin en be-
lirgin olduğu ülke ise genç kadınların genç erkeklerin ancak yarısı kadar istihdam edilebildiği 
Türkiye’dir. 

Tablo-5: 6 Ülkede 25-29 Yaş Arası Genç Yetişkinlerin Cinsiyete Göre İşgücü Gösterge-
leri 

25-29 İşgücüne Katılım İstihdam Oranı İşsizlik Oranı
Ülke Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek
AB (28) 76,8 87,5 67,3 76,6 12,3 12,5
Danikarka 78,0 84,1 70,6 77,4 9,4 8,0
Almanya 79,4 86,2 75,5 80,6 4,9 6,6
İspanya 82,8 87,8 59,5 62,4 28,1 28,9
Fransa 78,8 90,9 67,9 77,9 13,8 14,4
Polonya 77,4 90,7 69,8 81,4 9,8 10,2
Türkiye 43,8 91,5 36,2 81,5 17,4 10,9

* Eşitsizliğin en yoğun olduğu iki ülke yine Polonya ve Türkiye olmakla birlikte, Türkiye’de 25-29 
yaş arası genç yetişkinler söz konusu olduğunda eşitsizlik daha da derinleşmektedir. 
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Tablo-6: AB’de ve 6 Ülkede 15-29 Yaş Arası Nüfusun Toplumsal Cinsiyet Temelli İşgü-
cüne Katılmama Nedenleri 

* Ülkeden ülkeye değişmekle birlikte, kadınlarda toplumsal cinsiyet temelli nedenlerle işgücüne 
katılmama çok daha yüksektir. En yüksek oran ve fark ise Türkiye’dedir. 

4) İşgücü Piyasasında İlişkin Çeşitli Göstergeler 

Tablo-7: AB’de ve 5 Ülkede Kadınların Kazançların Erkeklerin Kazançlarına Oranı
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* Eşitsizliğin görüldüğü bir diğer alanda ücret ve kazançlardır. AB’de toplumsal cinsiyet temelli 
ücret farkı %7,5 iken, tabloda gösterilen diğer ülkelerde, kadınlar ve erkekler arasındaki kazanç 
oranı yüzde 87,8 ila yüzde 97,4 arasında değişmektedir. 

Tablo-8: AB’de İstihdam ve Toplumsal Cinsiyete İlişkin Çeşitli Göstergeler 

 
	

* Çalışma yaşamına ilişkin birçok gösterge, genç kadın ve erkekler arasındaki eşitsizlikleri gözler 
önüne sermektedir.

* AB düzeyinde geçici istihdam, çalışan yoksulluğu ve toplumsal cinsiyet temelli yarı zamanlı 
istihdam kadınlarda daha yüksektir. 

Toplumsal cinsiyet temelli ücret farkı, bütün çalışanların saatlik ücretlerinin ortalama farkına 
dayanarak erkeklerin ve kadınların ücretleri arasındaki farklılıktır. AB’de ortalama olarak kadınlar, 
saat başına erkeklerden %16 daha az kazanmaktadırlar. Toplumsal cinsiyet temelli ücret farkı Av-
rupa içerisinde de farklılaşmaktadır. Avrupa’da hala ortalama %15 olan toplumsal cinsiyet temelli 
ücret farkı, bazı ülkelerde % 20’nin üzerine çıkmaktadır. 

İlk Avrupa Antlaşmasında erkekler ve kadınlar için eşit ücret ilkesinin yer almasından altmış 
yıl sonra, işgücü piyasasında kadınlar ve erkekler tarafından deneyimlenen kalıcı eşitsizliklerin bir 
işareti olarak, hala kadınlar ve erkekler arasında dikkate değer bir ücret farklılığı mevcuttur. Üc-
ret farklılıklarının kaynakları hukuki çerçevenin dışında yer alabilir. Bu anlamda, tek başına yasal 
çerçeve yeterli değildir. Ücret farklılığı, ilgili paydaşlar, özellikle Üye Devletler ve sosyal ortaklar 
tarafından ele alınması gereken çoklu nedenleri olan karmaşık bir konudur. Ayrıca, AB düzeyinde 
girişilmesi gereken faaliyetlere acil gereksinim vardır. 
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Ücretlerin müzakere edilmesi sosyal tarafların temel işidir. Toplu pazarlık bizim temel aracımız-
dır. Toplu pazarlığın güçlü olduğu zamanlarda, ücret eşitsizliklerinin azaldığına ve bunun toplumsal 
cinsiyet temelli ücret farklılıkları için de gerçekleştiğine ilişkin bol miktarda kanıt vardır. Bu da AB 
düzeyindeki bütün ilgili düzeylerde toplu pazarlığın desteklenmesi ve teşvik edilmesi gerekliliğinin 
önemli bir nedenidir. Ayrıca, toplu pazarlık, daha özel olarak, toplumsal cinsiyet temelli ücret fark-
lılığını ve işgücü piyasasında ve işyerinde kadınların yüzleştiği sürekli eşitsizlikleri belirlemek için 
de kullanılmalıdır.  

Emeklilik aylıklarındaki farklılıklara odaklanmak, toplumsal cinsiyet temelli ücret farklılıkları 
üzerine faaliyetlerin doğal bir akışı veya sonucudur. Bu farklılıklar, toplumsal cinsiyet temelli ön 
yargıları olan bir işgücü piyasasında sürdürülen bir kariyer hayatının birikmiş dezavantajlarını yan-
sıtmaktadır. Bu daha eski topluluklar için de doğrudur. Emeklilik sistemlerinin tarafsız olduğundan 
söz etmek olanaklı değildir: emeklilik sistemleri, çalıştığı dönemde yüksek ücret düzeyine sahip 
olanları ödüllendirerek eşitsizlikleri artırabileceği gibi; bir sosyal politika tercihi olarak eşitsizlikleri 
azaltacak bir yöntem de benimseyebilir. 
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Genç Kadınların İstihdamında Sorunlar, Düzenlemeler ve Politika 
Önerileri

2. Bölüm – Kısaltmalar

AB: Avrupa Birliği

ILO: Uluslararası Çalışma Örgütü

BM: Birleşmiş Milletler

OECD :  Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü

AİS: Avrupa İstihdam Stratejisi

CEDAW: Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Yok Edilmesi Sözleşmesi

TBMM: Türkiye Büyük Millet Meclisi

KEFEK: Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu

TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumu

ADNKS: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi

SGK: Sosyal Güvenlik Kurumu

STK: Sivil Toplum Kuruluşu 

KEİG: Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi

AR-GE: Araştırma Geliştirme Faaliyetleri 

Giriş

Bu bölümde genç kadınların istihdamında yaşanan sorunlar, engeller ve bu engelleri elimine 
etmek için kadın istihdamını teşvik eden ulusal ve uluslararası düzenlemeler konusunda öncelikle 
durum tespit çalışması yapılmakta ve daha sonra politika önerileri belirlenmektedir. 

Kanıtlar, günümüzde kadınların, sosyal ve siyasi alanlarda eşit haklardan tam olarak faydala-
nabilecekleri doğru ortamlar yaratıldığında, onların, ülkelerinin kalkınmasına ve modernleşmesine 
ve refahın yaratılmasına büyük katkı sağladıklarını göstermektedir (pek çok AB idari kurulunun 
gösterdiği gibi, örneğin, Avrupa Komisyonu’nun ‘2016-2019 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Stratejik 
Taahhütleri’). Bu bağlamda özellikle genç kadın istihdamının oran ve kalitesini arttırmaya yönelik 
teşvik ve düzenlemeleri, esnek çalışma modellerini, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini içeren “kadın 
odaklı” yeni politika ve stratejilere ihtiyacımız bulunmaktadır. 

2. Kısım, 2. Bölüm
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Ancak özellikle cinsiyet eşitsizliği tarihsel süreç içerisinde hemen her toplumda var olan, gü-
nümüzde de var olmaya devam eden bir olgudur. Bu eşitsizlik, biyolojik farklılıkların zaman içinde 
toplumsal farklılığa ve algıya dönüşmesinden ve kadın-erkek için ayrı roller biçilmesinden kaynak-
lanmıştır. 

Kadınlar, geçmişte, her dönemin koşullarına göre değişen biçim ve statülerde çeşitli ekonomik 
faaliyetlere katılmış olmalarına karşın, ilk kez Sanayi Devrimi ile birlikte, “ücretli” olarak  “işçi” 
statüsü altında çalışma yaşamı içinde yer almışlardır.

Türkiye’de kadınlar ilk kez ücretli işçi olarak 1897 yılında, devlet memuru olarak 1913 yılında, 
tüccar ve esnaf olarak 1914 yılında çalışma hayatında yer almıştır. 1950’lerden sonra ise kırdan 
kente yönelik göçün beraberinde getirdiği kentleşme olgusu ile birlikte çalışma hayatında daha 
aktif şekilde yer almaya başlamışlardır. Bu durum aile yapısında ve aile içi ilişkilerde de bir takım 
değişiklikleri beraberinde getirmiş, kadınların toplumsal konumu ve rolü değişmiştir. 

Kadınların İstihdamını Korumak ve Arttırmak İçin Yapılan Düzenlemeler

> Uluslararası Düzenlemeler

Uluslararası referanslar ve iç hukuk düzenlemeleri kadınlara ne kadar ileri haklar tanırsa tanı-
sın, sorun daha çok kültürel gelenekler, alışkanlıklar ve ezberlerle ilgilidir. 

AB Sosyal politikasının temel hedeflerinden birisi, toplumsal cinsiyet eşitliğini başarmaktır. Bu 
da AB Antlaşmalarında ve belirtilenler de dâhil olmak üzere çeşitli direktiflerde yer almaktadır: 
sosyal güvenlik alanlarında erkekler ve kadınlar için eşit muamele ilkesinin ilerlemeci bir biçimde 
yürütülmesi üzerine 19 Aralık 1978 tarihli Direktif 79/7; gebe işçiler veya yakın zamanda doğum 
yapmış ve emziren işçilerin güvenlik ve sağlığını teşvik etmek için önlemler üzerine 19 Ekim 1992 
tarihli Direktif 92/85; istihdam ve meslek (değişim) konularında erkekler ve kadınlara eşit muame-
le ve fırsat eşitliği ilkesinin yürütülmesi üzerine 5 Temmuz 2006 tarihli Direktif 2006/54; serbest 
çalışma faaliyetine girişen erkekler ve kadınlar arasında eşit muamele ilkesinin uygulanması üze-
rine 7 Temmuz 2010 tarihli Direktif 2010/41 ve 11 Aralık 1986 tarihli ilga edici Konsey Direktifi 
ve BusinessEurope, UEAPME, CEEP ve ETUC tarafından sonuçlandırılan ebeveyn izni üzerine revize 
Çerçeve Antlaşması’nı yürüten 8 Mart 2010/18 tarihli Direktif ve 3 Haziran 1996 tarihli ilga edici 
Direktif. Üye Devletler ve aday ülkeler bu konunun bir “insan hakları, sosyal adalet ve demok-
ratik temsil” konusu olduğunu anladılar ve bu ilkeyi sosyal sistemlerine aktarmak için bugün de 
devam eden çabalara başladılar. 

BM Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Yok Edilmesi Sözleşmesi (CEDAW)’nin 11. maddesi ge-
reğince üye ülkeler, kadınların çalışma haklarını güvence altına almak için her türlü önlemi almakla 
yükümlüdür. Söz konusu sözleşmeyi Türkiye, 1985 yılında imzalamıştır. 

ILO’nun kadın-erkek eşitliğini sağlayan ve kadın istihdamını teşvik eden 100 sayılı “Eşit Ücret 
Sözleşmesi”, 111 sayılı “Ayrımcılık (İş ve Meslek) Sözleşmesi”, 122 sayılı “İstihdam Politikası Söz-
leşmesi” ve 142 sayılı “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Sözleşmesi” kadın istihdamını destekle-
yen, kadınların çalışma koşullarını iyileştiren, kadınları ayrımcılığa karşı koruyan temel sözleşme-
lerdir. Türkiye, bu sözleşmeleri imzalamış ayrıca “kadın ve erkekler için eşit fırsatların sağlanması”-
nı hedefleyen Avrupa Sosyal Şartı’nı kabul etmiştir
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> Türkiye’deki Ulusal Düzenlemeler

Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranı %27 ile halen yeterli ve istenen düzeyde değildir.  
2023 yılına kadar %35 oranı hedeflenmiştir. Kadınların işgücüne katılımına bakıldığında Dünya 
ortalaması %52, üyesi olduğumuz OECD ortalaması ise %62’dir. 

Bu bağlamda, Türkiye’de çalışma hayatında kadınların istihdamını korumak ve desteklemek 
için çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar daha çok yasa ve düzenlemeler şeklinde görülmek-
tedir. Bunlardan en önemlisi doğum yapan kadınların yarı zamanlı çalışmasının desteklenmesidir.  
Getirilen düzenleme ile doğum yaptığı süreçte kadın istihdamda kalarak belirli sürelerde esnek 
çalışabilmektedir.  Dolayısıyla doğum genç kadının istihdamını ve iş güvencesini olumsuz etkile-
memektedir. Yapılan düzenleme ile 

“İşçi niteliği taşıyan ve doğum yapan bir annenin yarı zamanlı çalışmak istemesi durumunda; 6 
ay süreyle maaşının yarısı işveren tarafından karşılanacak. Kalan kısım; devlet tarafından karşıla-
nacak. Devlet bunun için işsizlik sigortası fonundaki kaynağı kullanacak ve asgari ücretin tamamı 
kadar doğum yapan anneye destek ödemesinde bulunacak. Böylece doğum yapan bir genç kadın; 
önce doğum izni olan 16 haftalık iznini kullanabilecek, sonrasında isterse 6 ay yarı zamanlı çalış-
ma hakkını kullanabilecek. Bu süre bittiğinde de çocuğu ilköğretim çağına gelene kadar bir başka 
deyişle 6.5 yaşına kadar kısmi zamanlı çalışabilecek. Bu nedenden dolayı da işten çıkarılamayacak 
ve gelir kaybına uğramayacak.”

Ayrıca İş Kanunu’nda, Türk Ceza Kanunu’nda ve Medeni Kanun’da çok önemli düzenlemeler 
yapılmıştır. Yaş sınırı aranmaksızın tüm kadınlarımızın istihdamını teşvik etmek amacıyla bazı dü-
zenlemeler hayata geçirilmiştir. TBMM’de “Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK)”-
nun kurulması ise önemli bir milattır. Yine “Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin 
Sağlanması” konulu Başbakanlık Genelgesi Türkiye açısından son derece önemlidir.

Yapılan her türlü girişime ve her türlü yasal düzenlemeye rağmen hala kadınların işgücüne ka-
tılımı hedeflerin çok altındadır. Bunu aşabilmek için, yasalardaki gerekli düzenlemelerle birlikte 
kadınların işgücü piyasasına katılımlarına ilişkin zihinleri ve kültürel tutumları da değiştirmek ge-
rekmektedir. 

> Sorunlar

Tarih boyunca dünya nüfusunun yarısını kadınlar oluşturmuşlardır. Bununla birlikte tarih bo-
yunca kadına atfedilen roller çağımıza kadar süregelmiştir. Kadınlar, sosyal ve ekonomik yaşamın 
önemli bir parçası olmasına rağmen iş hayatında bunun karşılığını alamamıştır.

* Atılan adımlara rağmen ülkemizde genç kadınlar işgücü piyasasında “düzgün olmayan işler” 
olarak adlandırılan kayıt dışı ve düşük ücretli işlerde istihdam edilmektedir. 

* Genç kadınlar sosyal güvenceden yoksun çalışma, uzun çalışma saatleri ve ağır iş şartları gibi 
olumsuz koşullar nedeniyle işgücü piyasasına girememektedirler. İşgücü piyasasına katılamamak 
ya da olumsuz koşullarda istihdam edilmek, genç kadınların yoksulluk riskini artırmakta, ekono-
mik ve toplumsal hayatın sınırında ya da dışında yaşamalarına neden olmaktadır. 

* Türkiye’de kreşlerin, gündüz bakımevlerinin halen yeterli sayıya ulaşamaması nedeniyle çalı-
şan annelerin en büyük sorunu çocuk bakımıdır. 
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* Eğitimi ve dolayısıyla maaşı düşük olan genç kadınlarda, çalışmanın getirisi çocuk bakımının 
maliyetine oranla daha düşüktür. Bu nedenle kadınların işgücüne katılım kararı çalışma ya da ço-
cuk bakma şeklinde bir tereddüt doğurmaktadır. Yapılan araştırmalara göre kadınların işgücüne 
katılımı, çocuk bakımına erişimiyle artmaktadır. 

* Genç kadınlar özellikle kırsal kesimde eğitim ve istihdam fırsatlarına erişememektedirler. Ha-
len okuma-yazma bilmeyen, örgün ve yaygın eğitim imkânlarından yararlanamayan büyük bir kit-
le vardır. Dolayısıyla bu kadınlar işgücü piyasasının ihtiyacı olan herhangi bilgi, beceri ve niteliğe 
sahip değildirler. 

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2013 yılı sonuçlarına göre 6 ve üzeri yaş grubunda 
2.654.643 kişi okuma-yazma bilmemekte olup bunların 2.205.315‘ini kadınlar oluşturmaktadır. 
6-24 yaş grubunda okuma yazma bilmeyen 81.454 kadın bulunmaktadır. Ayrıca ülkemizde oku-
ma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen yedi buçuk milyondan fazla kadın bulunmaktadır.

Bu durum, kadınların erkeklerden daha fazla eğitim alma eğiliminde olduğu Avrupa’dan olduk-
ça farklıdır. 

Bitirilen Eğitim Düzeyi ve Cinsiyete Göre Nüfus (6+Yaş) 2013 Türkiye 

Bitirilen eğitim düzeyi Toplam Erkek Kadın

Okuma yazma bilmeyen 2.654.643 449.328 2.205.315

Okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen 14.053.831 6.459.316 7.594.515

İlkokul mezunu 14.994.232 6.454.722 8.539.510

İlköğretim mezunu 13.018.720 7.317.838 5.700.882

Ortaokul veya dengi okul    mezunu 2.828.299 1.720.425 1.107.874

Lise veya dengi okul mezunu 12.085.335 6.976.694 5.108.641

Yüksekokul veya fakülte    mezunu 6.706.780 3.762.530 2.944.250

Yüksek lisans mezunu 532.757 313.397 219.360

Doktora mezunu 154.180 93.407 60.773

Bilinmeyen 1.706.368 873.453 832.915

Toplam 68.735.145 34.421.110 34.314.035

Kaynak: TÜİK ADNKS Eğitim, Kültür ve Spor Veritabanı 2013 Sonuçları

	Eğitim düzeyinin düşüklüğü ve kayıtlı sektördeki istihdam imkânlarının sınırlı olması, kadın 
işgücünün kayıt dışı sektörde düşük ücretle, sosyal güvenceden yoksun şekilde istihdam 
edilmesine yol açmaktadır. Kadınların eğitim düzeyi arttıkça, işgücüne katılım olanakları art-
maktadır. 
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	Kadınların hem çalışma yaşamına girmesi, hem de girdikten sonra işte devamları konusunda 
yasalarda cinsiyete dayalı ayrımcılık söz konusu değildir. Ancak belli iş ve mesleklerin kadın-
lara uygun işler olarak toplumsal kabul görmemesi, görev dağılımında adil davranılmaması, 
ekonomik kriz dönemlerinde önce kadınların işten çıkarılması, ücretlerin düşük tutulması 
gibi bazı ayrımcılık örnekleriyle karşılaşılmaktadır. 

	Kadın işgücü ucuz emek olarak emek-yoğun iş kolları olan tekstil, gıda, hazır giyim, tütün gibi 
sanayi dallarında yoğunlaşmıştır. Tarım sektöründeki kadınların, çoğunlukla ücretsiz aile iş-
çisi konumunda olmaları, düzenli gelirden yoksun kalmaları ve gelir azlığı nedenleriyle yasal 
bir engel olmamasına rağmen sosyal güvenlik kapsamına büyük ölçüde girememektedirler. 
En zayıf ve kırılgan olanların korunması için mevcut yasaları yürütebilmek için, özellikle sen-
dikalar anlamında, sosyal ortakların tam katılımı aracılığıyla daha fazla çabaya gereksinim 
vardır.

	Çalışma yaşamına girebilen kadınların kısa sürede işten ayrılmaları veya kariyerlerinde yük-
selememelerinin temel nedeni, kadın çalışanların ev ve iş yaşamını uzlaştırma konusun-
da yaşadıkları sorunlardır. Bununla beraber, iş gücü piyasasında daha az korunma, iş başı 
eğitimde ve hayat boyu öğrenmede daha az fırsat ve sözleşmenin sabitliği ile ilişkili olarak 
toplumsal cinsiyete dayalı maaş farkı, süre, çalışma saatleri, saatlik ücret gibi diğer faktörler 
de önemli bir etkiye sahiptir.  

	Aile yaşamında çocuk bakımı, yaşlı ve hasta bakımı gibi görevler yalnızca kadınlar tarafından 
yerine getirilmektedir. Kadına biçilen bu rol kadının istihdama katılımında büyük engeldir. 
Bakım hizmetlerine erişim ve kadınların bu tip görevlere katılmaması hala, kadınların işgücü 
piyasasıyla ve hatta yaygın eğitim imkânlarıyla bütünleşmesinde temel engellerdir.

Politika Önerileri

1) Özellikle ücret şeffaflığı ve şirket düzeyindeki ücret teftişleriyle yasal çerçeveyi geliştirmek 
aracılığıyla toplumsal cinsiyete dayalı ücret farkını kapatmak ETUC ve üyeleri için temel bir öncelik 
olarak kalmaktadır. Haziran 2015 tarihli ETUC Kararında yer aldığı üzere, kapsama anlamında 
daha güçlü toplu pazarlık ve bütün müzakerelere ve toplu sözleşmelere toplumsal cinsiyet pers-
pektifinin entegre edilmesi, ETUC’un AB düzeyinde ve ulusal düzeyde sosyal diyalog ve toplu pa-
zarlık için stratejisinin bütünleyici parçasıdır.   

2) Komisyon ve işveren örgütleri de dâhil olmak üzere, bütün politika alanlarındaki sorum-
luluk pozisyonlarındaki kadınlar için yürütülebilir standartlar gereklidir.  Şirket kurullarındaki top-
lumsal cinsiyet dengesi üzerine önerilen yönerge kabul edilmelidir. 

3) Toplumda, eğitimde ve medyada mevcut basmakalıpları yıkmak hala iş gücü piyasası ay-
rımcılığının ve iş gücü piyasasındaki kadınlar ve erkeklere yönelik engellerin üstesinden gelebilmek 
için önemlidir. Farkındalık artırma kampanyaları ve eğitim araçları etkin olabilir. Okuldan veya üni-
versiteden işgücü piyasasına geçişe, genç erkeklerin ve kadınların seçim ve işe alma süreçlerinde 
ayrımcılığın herhangi bir biçimiyle karşılaşmadan profesyonel tercihlerini geliştirebilecekleri ve yeni 
kariyer yolları geliştirebilecekleri özel önlemler eşlik etmelidir. Sosyal ortaklar, farklı işe alım meka-
nizmaları geliştirmek ve özellikle istihdama veya eğitime dahil olmayan kadınları desteklenmesine 
ilişkin tedbirlerin alınması konusunda önemli bir rol oynamalıdır.
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4) ETUC revize Gebe İşçiler Yönergesi için süre giden lobi faaliyetleri, erkeklerin babalık ve 
bakım iznini almalarını teşvik etmek aracılığıyla babalık izni üzerine bir yönergenin Kabul edilmesi 
ve çocuk ve yaşlı bakımını da içeren bakım hizmetleri ve altyapılarına daha fazla kamu yatırımı için 
lobi faaliyetleri aracılığıyla olduğu gibi, hem erkekler hem de kadınlar için iş yaşamı, özel alan ve 
aile sorumlulukları arasında daha adil bir denge için baskı yapacaktır. ETUC ayrımcılık unsurunu 
gebelik, annelik izni ve sonrasında işe dönüş boyunca izlemektedir.   

5) Zamanın kullanımı toplumsal cinsiyet eşitliğinde temel niteliktedir. Tam zamanlı/yarı za-
manlı çalışmada toplumsal cinsiyete dayalı bir boşlukla mücadele etmek için hem erkeklerin hem 
de kadınların tam zamanlı bir pozisyonu bakım sorumluluklarıyla birleştirebilmesi hayatidir. Bu 
açıdan ETUC, uzun çalışma sürelerinin aksine,  isteğe dayalı yarı zamanlı çalışmaya ve çalışma 
zamanına ilişkin yaşam döngüsünün tarafındadır. ETUC, çalışma zamanını ve kişisel zamanını uz-
laştırmayı amaçlayan toplu pazarlığı destekleyecektir.

6) İş yerinde ve de evde kadına karşı şiddeti izlemek için ortak ve karşılaştırılabilir ilkeler ve 
göstergeler talep etmekteyiz. Aile içi şiddet ve iş yeri arasında sıkı bağlantılar kurulmalıdır. Şiddet 
ve taciz üzerine 2007 Avrupa Çerçeve Sözleşmesi tam olarak yürütülmelidir. 

7) ETUC, AB düzeyinde, toplumsal cinsiyet temelli şiddetin her bir tipini kapsayan yeni ulus-
lararası emek standardı için teklifi tam olarak desteklemektedir.  ETUC, AB düzeyinde kadınlar 
karşı şiddetin her bir türünü önlemek ve bunların karşısında durmak için kapsamlı bir çerçeve için 
lobi faaliyeti yürütmektedir.  AB, AB’nin kadına karşı şiddet için sıfır toleranslı bir bölge olması için 
2011 İstanbul Sözleşmesi’ni imzalamalı ve ilkelerini tam olarak yürütmelidir. ETUC, Sözleşmeyi 
onaylamayan Üye Devletlerin acilen gerekeni yapmaları için çağrıda bulunmaktadır.       

8) ETUC, 2015 sonrası kadınlar ve erkekler arasındaki eşitlik üzerine daha kesin çıktılar, he-
defler, izleme mekanizmaları, zaman çizelgeler, finansman ve sorumlulukla tam olarak olgunlaş-
mış yeni Avrupa Stratejisi için lobi faaliyetinde bulunmaktadır. Yeni stratejinin AB 2020 stratejisi, 
Ülke Temelli Tavsiyeler ve Ulusal Reform Programlarıyla daha güçlü bir koordinasyona ve tutarlılı-
ğa gereksinimi olacaktır. 

9) İş gücü piyasasında ve toplumda toplumsal cinsiyet eşitliğini başarmak ETUC ve üyeleri 
için öncelikli konumda olmaya devam etmektedir. ETUC, önceliklerini, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
2015-2019 üzerine ETUC Faaliyet Programı aracılığıyla, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği üzerine AB’nin 
Stratejik Taahhütlerini dikkate alarak önceliklerini bir araya getirmektedir. 8 Mart Araştırması, top-
lumsal cinsiyet eşitliği ve dengesini teşvikte üyelerin çabalarına yardımcı olmaya devam etmek-
tedir. 

10) ETUC, toplumsal cinsiyet ayrımcılığıyla mücadele etmek için temel araç olarak sosyal diya-
log üzerine özel bir vurguda bulunarak, müzakereler ve kampanyalar aracılığıyla ayrımcılığın bütün 
biçimleri ile mücadele etmek aracılığıyla toplumsal cinsiyet eşitliğini başarmak için çalışacaktır. 
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Avrupa’da genç kadınlar ve sendikalar

3. Bölüm - Sözlük

Azgelişmiş Ülke: Ekon. Teknolojik ve teknik altyapı, nitelikli emek gücü, üretim teknikleri gibi 
bileşenler açısından eksiklikleri bulunan ve kapitalist anlamda gelişmişliğini tam sağlayamamış 
ülke.

Gelişmiş Ülke: Ekon. Teknolojik ve teknik altyapı, nitelikli emek gücü, üretim teknikleri gibi bile-
şenler açısından yeterliliklere sahip olan kapitalist anlamda gelişmişliği belirli bir seviyeye erişmiş 
ülke.

Hizmetler Sektörü: Ekon. Ekonomik amaçlı somut, gözle görülebilir, elle tutulabilir malların 
üretiminden çok, üretimi-tüketimi ve alım-satımı o ana ait olan ekonomik faaliyetleri yürütüldüğü 
alanları tanımlayan şemsiye kavram.

Kadın Özgürlük Hareketi: Sos. Kadınlar üzerindeki toplumsal cinsiyet rollerine dayalı baskı bi-
çimlerini ortadan kaldırmayı ve erkeklerin sahip olduğu ve yararlandığı sosyo-ekonomik haklardan 
kadınların da eşit bir biçimde yararlanmalarını hedefleyen 1960’ların sonunda ABD’de başlayıp 
1970’ler boyunca Dünya’da etkisini hissettiren toplumsal hareket/ süreç. 

Kafa Emeği: Ekon./Sos. Herhangi bir malın/eşyanın/hizmetin üretiminde kol/kas gücüden çok 
mesleki ve teknik bilginin rolü bulunduğunu belirten kavram.

Kol Emeği: Ekon./Sos. Herhangi bir malın/eşyanın/hizmetin üretiminde asıl olarak kol/kas gü-
cünün rolü bulunduğunu belirten kavram.

Toplumsal Cinsiyet: Sos. Doğum aracılığıyla edilen biyolojik cinsiyete (kadın ve erkek) top-
lumsal ilişkiler içinde atfedilen anlamlar ve yüklenen görevleri tanımlayan sosyolojik bir kavram. 
Geleneksel toplumsal cinsiyet algısına bir örnek olarak: “Kadının yeri evidir, çocuklara bakar, erkek 
eve para getirir, ekmeğini kazanır.”

3. BÖLÜM- KISALTMALAR LİSTESİ

Akademikerne: Danimarka Profesyonel Birlikler Konfederasyonu (Akademikernes Centralor-
ganisation-The Danish Confederation of Professional Associations)

CC, OO: İspanya İşçi Komisyonları (Comisiones Obreras- The Workers’ Commissions)

CFDT: Fransa Demokratik Emek Konfederasyonu (Confédération française démocratique du 
travail-French Democratic Confederaiton of Labour)

CFTC: Fransa Hristiyan İşçiler Konfederasyonu (Confédération française des travailleurs chré-
tiens-French Confederation of Christian Workers)

CGT: Fransa Genel Emek Konfederasyonu (Confédération générale du travail-General Confe-

2. Kısım, 3. Bölüm
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deration of Labour)

DGB: Almanya İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Deutscher Gewerkschaftsbund-Confedration 
of German Trade Unions)

DİSK: Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Confederation of Progressive Trade 
Unions of Turkey)

ETUC: Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (European Trade Union Confederation)

FO: Fransa İşçi Gücü (Confédération générale du travail - Force ouvrière- General Confederati-
on of Labor - Workers’ Force)

FTF: Danimarka Profesyonel Meslek Sahipleri Konfederasyonu (Funktionærernes og Tjenes-
temændenes Fællesråd-Confederation of Professionals in Denmark)

FZZ: Polonya İşçi Sendikaları Forumu (Forum Związków Zawodowych- Trade Unions Forum)

HAK-İŞ: Türkiye Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ Confederation)

LO-DK: Danimarka İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Landsorganisationen i Danmark- The 
Danish Confederation of Trade Unions

NSZZ-Solidarność: Bağımsız Öz-yönetimsel İşçi Sendikası-“Dayanışma” (Niezależny Samor-
ządny Związek Zawodowy „Solidarność”- Independent Self-governing Trade Union “Solidarity”)

OPZZ: Polonya Tüm İşçi Sendikaları Birliği (Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawo-
dowych- All-Poland Alliance of Trade Unions)

STV-ELA: Bask İşçileri Dayanışması (Eusko Langileen Alkartasuna- Solidaridad de Trabajado-
res Vascos-Basque Workers’ Solidarity

TÜRK-İŞ: Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Confederation of Turkish Trade Unions)

UGT-E: İspanya Genel İşçiler Sendikası (Unión General de Trabajadores-General Union of Wor-
kers)

USO: İspanya Sendikal İşçi Birliği (Unión Sindical Obrera-Workers Syndical Union)

Giriş

Bu bölümde kadınların sendika üyelikleri ve sendikaların yönetimsel konumlarındaki rollerine 
odaklanılmaktadır. Yapılan araştırmalar bu konudaki bilgilerin çok sınırlı olduğunu meydana çı-
karmıştır. Konu “genç kadınlar ve sendikalar” biçiminde sınırlandırıldığı zaman bilgi bulmak daha 
da zorlaşmaktadır. Söz konusu gerekçelerle “genç kadınlar ve sendikalar” şeklindeki bir araştırma 
başlığından çok raporun bu bölümünde Avrupa genelinde ve proje kapsamında bulunan Alman-
ya, Danimarka, Fransa, İspanya, Polonya ve Türkiye’de kadınların sendikalarla ilişkisine yönelik 
değerlendirmelerde bulunulacaktır. 
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 Kadınların sendikal yaşamdaki yeri, kadınların emek piyasasına katılımlarıyla bağlantılı bir 
eksende ele alınmalıdır. Kadınların emek gücüne katılımı ve istihdam oranları, kadınların top-
lumsal yaşamın tamamında ne gibi koşullara sahip olduklarını da ortaya koymaktadır. Özellikle 
1970’lerden itibaren kadınların emek piyasasında yer almaları, önceki döneme göre görece ko-
laylaşmıştır. 1970’lerde yükselen kadın özgürlük hareketlerinin de kadınların emek piyasasına 
dâhil olmalarında önemli birer rolü bulunduğu unutulmamalıdır. 

Hizmetler sektörünün genişlemesi, teknolojik atılımlarla beraber yeni iş alanları yaratılması, 
kadınların istihdamda yer almaları açısından önemli olanaklar sağlamıştır. Günümüzde bankacı-
lık-finans, turizm, eğlence, otelcilik, konaklama gibi hizmetler sektörünün alt sektörlerinde çalışan 
kadınların oranı, diğer işkollarına göre daha yüksektir. Söz konusu alt sektörlerin yanı sıra, kadın-
ların ağırlıklı olarak çocuk bakımı, yemek-ikram hizmetleri, temizlik, bankacılık ve büro/sekreter-
lik gibi alt sektörlerde istihdam edildiklerine vurgu yapılmaktadır (Chong ve Ledwith, 2011: 11).  
Günümüzde emek piyasasına daha fazla dâhil olmalarına rağmen, kadınların geleneksel rollerine 
yönelik algıda ise köklü bir değişiklik olmamıştır (Chong ve Ledwith, 2011: 11).  “Kadın erkek eşitli-
ğine yönelik son yıllarda önemli gelişmeler kaydedilse bile emek piyasası verileri ve istatistikler bu 
konuda alınması gereken çok daha fazla bir yol olduğunu ortaya koymaktadır” (ETUC, 2010: 2). 

Yukarıda sözü edilen hizmetler sektörünün alt sektörlerindeki kadın istihdamının artışı, kadın 
erkek eşitliğinin sağlanması açısından kayda değer bir gelişme olsa dahi, kadınların maruz kaldık-
ları ayrımcı uygulamalar, ücret farklılıklarından izin haklarına, kariyer basamaklarındaki ilerleme 
şanslarına, aile içi şiddetten işyerindeki fiziksel şiddet ve tacize kadar farklı biçimlerde kendini gös-
termektedir. Vurgulanmaya çalışılan ayrımcı uygulamalara bir örnek oluşturması bakımından, Da-
nimarka Sendikalar Konfederasyonu (LO-DK, The Danish Confederation Trade Unions) tarafından 
gerçekleştirilen bir araştırmanın sonuçlarına değinilebilir. Söz konusu araştırmaya katılan erkek-
lerin yüzde 38’i, kadınların ise yüzde 73’ü emek piyasasında, toplumsal cinsiyet temelli bir ücret 
eşitsizliği bulunduğunu belirtmektedir (LO, 2010: 1). Aynı araştırmada, Danimarka çalışma yaşa-
mı açısından kadın-erkek arasındaki ücret eşitsizliğinin yirmi yılı aşkın bir süredir tartışıldığına da 
vurgu yapılmaktadır. Kadınların çalışma deneyimleri ile eğitim seviyelerinin artışının veya zamanın, 
sözü edilen ücret eşitsizliğini gidermede çok da başarılı olmayacak gibi göründüğü “LO DK’nin Eşit 
Ücret Stratejisi” Raporu’nda (LO’s Equal Pay Strategy) (2010: 1) öne sürülmektedir. 

Kadınların emek piyasasına dâhil olmaları noktasında, Avrupa çapında, hem ülkeler hem de 
bölgeler arasında farklılıklar bulunmaktadır. 2015’te yayınlanan ‘Kadınlar ve Erkekler Arasında 
Eşitlik Üzerine’ Avrupa Komisyonu Raporu’na göre, AB’de kadın istihdamı tüm zamanlarda yüksek-
tir. Rapora göre, Avrupa çapında kadın istihdam oranı %64.3 iken erkek istihdam oranı %75.6’dır. 
Bölgesel düzeye baktığımız zaman, Danimarka, İsveç ve Baltık Devletleri dahil Kuzey Avrupa’da 
erkekler ve kadınların istihdam oranları arasındaki farklılık Malta, İtalya ve Yunanistan gibi Güney 
Avrupa ülkelerinden düşüktür. 2015 verilerine göre Malya, İtalya ve Yunanistan’da kadın istihdam 
oranları sırasıyla %, 54.3, % 50.9 ve  %46.4’dür. Aynı ülkelerde erkek istihdam oranları sırasıyla, 
% 72.5,  %  75 ve  % 75’dir. Eurostat’ın 2014 verilerine bakıldığında ise Malta’da kadın istihdam 
oranı yüzde 51,9, İtalya’da 50,3, Yunanistan’da yüzde 44,3 ve Türkiye’de yüzde 31,6’dır. Aynı 
dönem için Danimarka, İsveç ve Baltık Ülkeleri’nde kadım istihdam oranları sırasıyla yüzde 72,2, 
yüzde 77,6 ve 69,9’dur (http://ec.europa.eu, 2014). Kadınların sendikalarda, federasyonlarda veya 
konfederasyonlarda örgütlülüğü ile emek piyasasında ve istihdamda yer almaları arasındaki ilişki 
doğru orantılıdır. Proje kapsamındaki diğer ülkelerde yani Almanya, Fransa, İspanya ve Polonya’da 
ise 2014 itibarıyla kadın istihdam oranları sırasıyla, yüzde 73,1, yüzde 66,2, yüzde 54,8 ve yüzde 
59,4’tür (http://ec.europa.eu, 2014). 
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 3.1 Avrupa’da Kadınların Sendikalara Üyelik Düzeyi

Dean (2006: 7), 2006’da Avrupa genelinde, kadın sendika üyelerinin, toplam sendika üyele-
rinin yüzde 40’ını oluşturduğunu belirtmektedir.  Bunun yanı sıra, kadınların, sendikal örgütlerin 
karar alma organlarında çeşitli görevler üstlenmeleri ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin tam anla-
mıyla sağlanması için çaba sarf edilmesi gerektiği vurgulanmaktadır (Dean, 2006: 7).  ETUC’un 8 
Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarına göre, kadın 
istihdam oranlarının yüksek olduğu ülkelerde kadınların sendikal örgütlülük oranları da yüksektir. 
Bazı Kuzey Avrupa ve Baltık Ülkeleri’nde kadınların sendikal örgütlülük oranları, Avrupa genelin-
deki en yüksek oranlar olarak belirtilmektedir. Finlandiya Ücretli İşçiler Konfederasyonu’nun (STTK) 
kadın üye oranı yüzde 75 iken, Letonya Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (LBAS) kadın üye 
oranı yüzde 71 ve Danimarka Profesyonel Meslek Sahibi İşçiler Konfederasyonu’nun (FTF) kadın 
üye oranı ise yüzde 68’dir (Gréboval ve Sechi, 2015: 4). Kadın istihdam oranlarının düşük olduğu 
ülkelerde ise kadınların sendika üyelik oranları da düşüktür.  ETUC’un 8 Mart Araştırması’nda yer 
alan bulgulara göre,  Avrupa genelinde kadınların sendika üyeliği oranlarının en düşük olduğu yer-
ler Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Türkiye’dir. Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nden Kıbrıs Demokratik Emek 
Federasyonu’nun kadın üye oranı yüzde 12,5 iken Türkiye’den TÜRK-İŞ’in yüzde 13 HAK-İŞ’in ise 
yüzde 18’dir (ETUC, 2015: 4), Türkiye’deki diğer ETUC üyesi iki konfederasyon olan DİSK ve KESK 
üyelerinin yüzde kaçının kadın olduğuna ilişkin bilgi bulunmamaktadır. 

Toplam sendika üyesi sayısı Avrupa genelinde 2008’de 28 milyon 160 bin 6 yüz iken 2015’de 
27 milyon 566 bin 207’ye gerilemiştir (Gréboval ve Sechi, 2015: 24). Diğer yandan bu zaman di-
liminde Avrupa genelindeki sendika üyesi kadınların sayısı (2008’de) 12 milyon 465 bin 132’den 
(2015’de) 12 milyon 876 bin 976’ya sınırlı bir artış göstermiştir (Gréboval ve Sechi, 2015: 24). 
Avrupa genelindeki sendika üyesi sayısında 594 bin 393 kişilik bir düşüş gözlemlenirken, kadın 
sendika üyesi sayısında ise 411 bin 844 kişilik bir artış yaşanmıştır (Gréboval ve Sechi, 2015: 
24). “Bu durum aslında sendika üyesi erkeklerin sayısında 1 milyon kişiden daha fazla bir düşüş 
olduğu anlamına gelmektedir” (Gréboval ve Sechi, 2015: 24). Bununla beraber, ETUC çalışma-
sı 2008’den beri, sendika üyeliğindeki genel düşüşe rağmen, kadınların sayı ve oranının arttığını 
göstermektedir, bu da kadınların Avrupa’daki sendika üyeliğindeki düşüşün yavaşlamasına pozitif 
anlamda katkıda bulunduğu anlamına gelmektedir. Bu durum ülkelere ve sektörlere göre değişiklik 
göstermektedir. 

Kadınların üyeliğinin artışı kısmen, endüstri ve inşaat sektöründe çoğunlukla erkeklerin yer al-
dığı milyonlarca işi darmadağın eden ekonomik krizin etkileri ile bağlantılı olabilir. 

3.2 Avrupa’da Kadınların Sendikal Örgütlerdeki Konumları

Sendikalarda kadınların temsil edilme oranları Kuzey Avrupa ülkeleri ile Güney Avrupa ülkeleri 
arasında kayda değer bir farklılık göstermektedir. Ağırlıklı bir biçimde Kuzey Avrupa’da kümelenmiş 
olan gelişmiş ülkelerindeki kadınlar, toplumsal yaşama daha etkin bir biçimde katılmaktadır.  Gü-
ney Avrupa’da ise, Kuzey Avrupa’ya göre daha azgelişmiş ülkeler kümelenmiştir ve bu ülkelerdeki 
kadınların sendikalarda olduğu gibi toplumsal yaşamın geneline daha sınırlı bir biçimde katılımı 
söz konusudur. 

Günümüzde, kadınların sendikalarda temsil edilme oranlarını etkileyen bileşenlerden biri gü-
venceli koşullar sağlayan ve beyaz yakalı emeğe dayanan istihdam olanaklarının var olma dere-
cesidir. Kadınların, Kuzey Avrupa ülkelerinde hem istihdam hem de sendikalarda daha güçlü bir 
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şekilde yer almasının nedeni temel olarak bu tip istihdam olanaklarının varlığıdır. Güney Avrupa’da 
ise kadın istihdamı ağırlıklı olarak kol emeğine ve veya yarı-vasıflı bir beyaz yakalı emek aracılığıy-
la üstesinden gelinebilecek hizmet etkinlikleriyle bağlantılı alanlarında kümelenmektedir.  Güney 
Avrupa ülkelerindeki bu durum kadınların hem istihdam edilme hem de kadınların sendikalara 
üye olma oranlarını olumsuz yönde etkilemektedir.  Böyle bir değerlendirmede bulunulmasına, 
ETUC’un 2015 yılı 8 Mart Araştırması’nın sonuçları dayanak oluşturmaktadır. Söz konusu araş-
tırmanın sonuçları incelendiğinde hem istihdamda yer alma hem de sendikalarda temsil edilme 
açısından kadınların, Kuzey Avrupa ülkelerinde daha güçlü görünüm sergilediği söylenebilir. Kuzey 
Avrupa ülkelerinde kadınların sendikalarda, Güney Avrupa ülkelerine göre daha güçlü bir şekilde 
temsil edilmeleri, Kuzey Avrupa ülkelerinin, kadın erkek eşitliğinde görece ileri bir konumda oldu-
ğunu da ortaya koymaktadır. 

Avrupa geneline bakıldığında kadınların sendikal örgütlerdeki temsil oranının 2015 yılında yüz-
de 43,8 olarak tespit edildiği görülmektedir (Gréboval ve Sechi, 2015: 4).  Kadınların Avrupa gene-
linde sendikalara üyelik oranı nicel bir göstergedir ve nitel açıdan tam bir belirleyiciliğe sahip değil-
dir.  Daha açık bir ifadeyle, söz konusu oran, kadınların sendikal örgütlerin içinde ne derece etken 
bir rol alıp almadıkları hakkında net bir fikir edinilmesini mutlak şekilde olanaklı kılmamaktadır.  
2002’de ETUC tarafından gerçekleştirilen bir araştırmanın sonuçları, Avrupa genelinde kadınların, 
sendikal örgütlerin karar alma organlarındaki temsil oranlarının, erkeklere göre daha düşük oldu-
ğunu ortaya koymaktadır (Dean, 2006: 8). Erkeklerin çalışma yaşamındaki egemen durumunun, 
sendikaların yönetimsel konumlarında da görülmesi söz konusudur.  2002 verileriyle Avrupa ge-
nelinde kadınların, sendikal örgütlerin temel karar alma organlarında sınırlı bir söz söyleme olanağı 
buldukları ifade edilebilir.  Sendikal örgütlerin yönetim kurullarındaki temsil edilme oranları yüzde 
25 iken, daimi politika kurulları veya çalışma gruplarında yüzde 42’ye kadar çıkmaktadır. Her şeye 
rağmen, kadınların, sendikal örgütlerin karar alma organlarındaki temsil oranları, 2002 verileriyle 
hiçbir şekilde erkeklerin oranından daha yüksek bir seviyeye ulaşmamaktadır. 

Kaynak: Garcia, 2002 (Aktaran: Dean, 2006: 8).
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Avrupa’da kadınların, sendikaların yönetici konumlarında yer alma oranları incelendiğinde ise 
2002’den 2015’e kadar geçen zaman diliminde kimi dalgalanmaların olduğu ifade edilebilir.   On 
üç yıl içinde, en üst yönetimsel konumlar olan genel başkanlık genel sekreterlik düzeyinde yer alan 
kadın oranlarında kayda değer bir artış gerçekleşmemiştir. Hatta 2002’den 2015’e kadar geçen 
on üç yıl içinde, üç temel yönetimsel konum olan genel başkanlık, genel başkan yardımcılığı ve mali 
sekreterlik görevi üstlenen kadınların oranında gerileme olmuştur.  Bu durum aşağıdaki grafikler 
aracılığıyla açık bir şekilde görülebilir:
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Grafik 3.2:
Cinsiyete Göre Sendika Yönetimleri (2002)
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Kaynak: Garcia, 2002 (Aktaran: Dean, 2006: 9)
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2002’den 2015’e kadar geçen zaman diliminde kadınların, hem sendikaların yönetimsel or-
ganlarında hem de yönetimsel konumlarında yer alma oranlarının kesin bir şekilde arttığı veya 
azaldığını söylemek güçtür.  Kadınların sendikaların yönetimsel konumlardaki oranı konumdan 
konuma farklılık göstermektedir.  Açık olan durum ise kadınların, sendikaların hem yönetimsel 
yapılarında hem de yönetimsel konumlarında oranın ve sayısının erkeklerden az olmasıdır. Cinsi-
yete göre sendika liderlerinin sayısını ortaya koyan aşağıdaki grafik, kadınların üst düzey sendika 
konumlarındaki sınırlı temsiliyetlerinin de bir kanıtıdır.
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3.3 Proje Kapsamındaki Ülkelerde Kadınlar ve Sendikalar

Bu bölümün başında da belirtildiği gibi, proje kapsamında yer alan Almanya, Danimarka, Fran-
sa, İspanya, Polonya ve Türkiye’de genç kadınların sendikalar içindeki yerine yönelik ayrıntılı bilgiye 
ulaşma konusunda sınırlılıklar söz konusudur.  ETUC 8 Mart Araştırma raporunda genel olarak 
kadınların sendika üyelikleriyle ilgili sınırlı bir bilgiye ulaşılabilmektedir. Özellikle genç kadınların 
sendika üyelikleri, sendikaların yönetimsel konumlarında aldıkları görevler veya bunların oranları 
gibi önemli bilgiler, proje kapsamındaki ülkelerin istatistik kurumlarının çevrimiçi İngilizce sayfala-
rında da yer almamaktadır. Örneğin ETUC’un raporunda (2015: 19), proje kapsamında yer alan iki 
ülke olan Almanya’dan12  ve Türkiye’den13 elde edilen verilere göre, söz konusu iki ülkedeki kadın 
sendika üye sayısının arttığı ifade edilmektedir. Söz konusu raporun 1 numaralı ekinde ise ETUC 
üyesi konfederasyonların verdiği yanıtlara göre toplam sendika üyelilikleri içindeki kadın üyelerin 
oransal dağılımı bilgisine ulaşılabilmektedir. 

12  DGB’nin araştırmaya verdiği yanıtlara göre
13  HAK-İŞ’in araştırmaya verdiği yanıtlara göre
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Tablo 3.1:

ETUC 8 Mart 2015 Araştırmasına Göre Proje Kapsamındaki Altı Ülkede Kadınların Sen-
dika Üyelikleri

Ülke1 Sendikal 
Örgüt/Konfederasyon2

Toplam Sendika Üyeliği 
(2015)

Toplam Sendika Üyeleri 
İçinde Kadınların Oranı 
(2015)

Almanya DGB 6,104,851 %33

Danimarka
Akademikerne Yanıt Yok Yanıt Yok
FTF 450,000 % 68
LO-DK Yanıt Yok Yanıt Yok

Fransa

CFDT 840,243 % 48
CFTC 159,380 % 42
CGT 618,125 % 37
FO 700,000 % 45

İspanya

CC,OO 929,874 % 40.6
STV-ELA Yanıt Yok Yanıt Yok
UGT-E 880,000 % 36.2
USO 112,535 % 37

Polonya
NSZZ-Solidarność 586,909 % 41
FZZ 300,000 Yanıt Yok
OPZZ Yanıt Yok Yanıt Yok

Türkiye

DİSK Yanıt Yok Yanıt Yok
HAK-İŞ 301,560 % 18.1
KESK Yanıt Yok Yanıt Yok
TÜRK-İŞ 300,000 % 13

Kaynak: Gréboval ve  Sechi, 2015

3.4 Sonuç

Son yirmi, yirmi beş yıllık zaman diliminde Avrupa genelindeki sendika üye sayılarında 
aşamalı bir gerileme söz konusudur. Bu gerilemeye karşın sendika üyesi kadınların sayısında 
itidalli bir yükseliş de söz konusudur (ETUC, 2015). Bu durum kriz sürecinde genellikle erkek 
egemen sektörlerdeki işlerin yok olmasıyla ve kadınların hizmetler sektöründeki istihdamıyla 
ilişkilendirilebilir. Diğer yandan kadınların, Avrupa genelinde, sendikaların yönetimsel 
konumlarında aldığı görevler hala sınırlı bir düzeydedir.  Genç kadınların Avrupa genelinde ve 
proje dâhilindeki altı ülkede, sendika üyelikleri veya sendikaların yönetimsel konumlarında 
aldıkları görevlere yönelik özel bir bilgi bulunmamaktadır. Toplumsal yaşamın genelinde olduğu 
gibi sendikal alanda da kadın erkek eşitliğinin sağlanması açısından sarf edilen çabaların 
yoğunlaştırılarak sürdürülmesi gereklidir.

ETUC, kısmen kadın komitesinin faaliyetleri sebebiyle, sendikalar ve ETUC faaliyetleri içerisin-
deki toplumsal cinsiyetin anaakımlaştırılması için gereksinimleri aydınlatmak için yıllık 8 Mart 
Araştırması’nı düzenlemek taahhüdü de dâhil olmak üzere çeşitli taahhütleri yüklenmiştir. Araştır-
ma ayrıca, sendikalar içerisinde toplumsal cinsiyet temsiline ilişkin boşluğu azaltmak için ilerleme 
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sağlayıp sağlamadığının değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Bu taahhüt 2015’teki Paris Kong-
resi’nde yeniden onaylanmıştır. Araştırmanın ilk bölümü üyelik sayıları, karar alıcı pozisyonlardaki 
temsilleri anlamında ETUC üyesi örgütlere kadınların katılımına bakmaktadır ve ikinci bölüm her 
sene özel bir konuya odaklanmaktadır. 

Paris’te 2015’te gerçekleşen ETUC kongresi, ETUC yasal organlarında her bir toplumsal cinsiye-
tin %40 ve %60 oranlarında temsil edilmesini şart koymak ve ETUC’ta erkekler ve kadınlar arasın-
daki dengeyi sağlamaya yönelik tedbirleri araştırmak gibi, 2011 Atina’daki Kongre’de kabul edilen 
ayrımcılık kuralıyla ilişkili toplumsal cinsiyet dengesine ilişkin bir önergeyi kabul etmiştir. 

Bu anlamda ETUC Kongresi, yeni Sekreterya’ya yasal değişikliklerin bu doğrultuda düzenlen-
mesi ve ilerideki ETUC Ara Dönem Konferansı’na önerilerde bulunması için yetki vermiştir. Üye 
örgütler, ETUC’un bütün karar organlarında gerçek toplumsal cinsiyet eşitliğinin yürütüldüğünün 
garanti altına alındığından emin olmak için, 2019 Kongresindeki adaylarında bu değişiklikleri yü-
rütmek zorundadırlar. 

Krizin genç istihdamı üzerindeki negatif etkisi, genç kadınlar üzerindeki yükün ne kadar ağır ol-
duğunu göstermektedir. Genç kadınlar, genç ve kadın olmaları sebebiyle iş gücü piyasasında ciddi 
sorunlar deneyimlemektedirler. Gördüğümüz gibi, genç kadınlar ve erkekler arasında dikkate değer 
toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri mevcuttur. 

Bu açıdan, toplumsal cinsiyet eşitliği genç istihdamı üzerine politikaların biçimlenmesinde ve 
genç kadınların iş gücüne katılımında temel hedef olmalıdır. Bu politikalar, eşit muamele ve eşit 
haklar amacına sahip olmalıdırlar. 

Sendikalar, genç kadınlara nitelikli istihdam sağlanmasında ve genç istihdamında toplumsal 
cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesinde temel bir role sahiptirler. Sendikalar genç kadınların istihda-
mını ve genç kadınların sendikalara aktif katılımını teşvik etmelidirler. 

Ek-1: Türkiye’de İşçi Sendikaları Konfederasyonlarının Kadın İşçilere Yönelik Çalışma-
ları

a) Kadın Çalışmalarında HAK-İŞ Örneği

Konfederasyon bünyesinde bir Genel Merkez Kadın Komitesi bulunmaktadır. Bu komite çalış-
malarını, Konfederasyona bağlı sendikaların Kadın Komiteleri ve İşyeri Kadın Kurullarıyla işbirliği 
içinde gerçekleştirmektedir. Merkez Kadın Komitesi kadın üyelerle ile birlikte erkek üyelerin de eş 
ve çocuklarına yönelik çalışmalar yürütmektedir. Kadın Komiteleri yıllık program çerçevesinde gün-
demli olarak toplanmakta ve faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.  Konfederasyon ve sendikalar bu 
çalışmaları desteklemek için bütçe ayırmaktadırlar.

 Yapılan çalışmalar sonucunda Konfederasyon kurumsal yapısında kadın konusunda önemli 
bir farkındalık artışıyla birlikte, nicel ve nitel göstergelerde önemli oranda iyileşme sağlanmıştır.  
Konfederasyonun 2010 yılında %7,23 olan kadın üye oranı 2015 yılında %18,14’e yükselmiştir. 
Sendika Genel Merkez Zorunlu organlarındaki kadın temsilci sayısı asil 24, yedek 26 olmak üzere 
toplam 50 kadındır. Şubelerde ise zorunlu organlarındaki kadın sayısı asil 38, yedek 40 olmak 
üzere toplam 78’dir. Kadın iş yeri temsilci sayısı 138’dir. 

2013 tarihinde “HAK-İŞ Kadın Strateji ve Eylem Planı”nın hazırlanarak uygulamaya geçiril-
miştir. Buna göre; kadın üye sayısını arttırılmasına özel önem verilecek, kadınların karar ve temsil 
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mekanizmalarına katılmaları desteklenecek, kadınların işyerinde karşılaştıkları sorunlar tespit edi-
lip iş ve aile yaşamını uyumlaştırmaya yönelik projeler üretilecektir. Eğitimden istihdama kadar ge-
niş bir yelpazede sorunları ele alan, kısa, orta ve uzun vadeli öncelikler ve hedefler belirlenecektir.

Tüm çalışmalara HAK-İŞ ve İl Temsilcilerinin, HAK-İŞ’e Bağlı Sendikaların Genel Merkez ve Şu-
belerinin, Bölge ve İl Temsilcilikleri iş yerinden gelen talepler doğrultusunda koordineli bir şekilde 
katkı vermektedir. 

B) TÜRK-İŞ Kadın İşçiler Bürosu’nun Tarihçesine ve Temel Çalışma Alanlarına Kısa Bir 
Bakış14

TÜRK-İŞ’te genel merkez düzeyinde bir kadın işçiler bürosu bulunmaktadır. 1980’de yönetim 
kurulu kararıyla kurulan TÜRK-İŞ Kadın İşçiler Bürosu, çalışmalarına 1981 yılında başlamıştır. 
Büro’nun dikkate aldığı konular zaman içinde çeşitlenerek gelişmiştir. Büro, çalışmalarına baş-
ladığı 1981’den, 1989’daki Çalışan Kadınlar Ulusal Kurultayı’na kadar geçen sekiz yıllık zaman 
diliminde, ağırlıklı bir biçimde aile planlaması ve işçi sağlığı eğitimlerine odaklanmıştır. 1990’larda 
itibaren Büro, TÜRK-İŞ üyesi sendikalarda kadın komitelerinin kurulması, kadınlara yönelik taban 
eğitimleri, kadın yöneticilere ve kadın komiteleri üyelerine özgü toplantıların düzenlenmesi gibi 
konuları çalışmalarının merkezine almıştır. 17’nci TÜRK-İŞ Genel Kurulu öncesi, 4-5 Eylül 1995 
tarihlerinde İstanbul’da TÜRK-İŞ Kadın Sendikacılar Kurultayı düzenlenmiştir. Kurultayın ardından 
TÜRK-İŞ Kadın Komitesi’nin kurulması hedeflense dahi şimdiye kadar geçen zaman diliminde söz 
konusu hedefe ulaşılamamıştır.

C) Kadın Çalışmalarında DİSK Kadın İşçiler Komisyonu 

DİSK Kadın İşçiler Komisyonu Konfederasyon bünyesinde Genel Merkeze bağlı bulunmaktadır. 
Bu komisyon çalışmalarını, Konfederasyona bağlı sendikaların Kadın Komiteleri ve İşyeri Kadın Ku-
rullarıyla işbirliği içinde gerçekleştirilmektedir. Merkez Kadın Komisyonu kadın üyelerle ile birlikte 
takvimsel etkinlikler dışında da periyodlar dışında da gündemler doğrultusunda belli aralıklarla 
toplanmakta ve faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. 

DİSK Kadın Komisyonu, hükümetlerin ve sermayenin kadınların ücretli ve ücretsiz emeğine karşı 
düzenlenen bütün uygulamalara dayatmalara karşı, diğer kadın ve emek örgütleri ile beraber ortak 
eylem ve politikalar geliştirmeye çalışmaktadır. Bu bağlamda içerisinde farklı siyasi parti, emek 
meslek örgütleri ile kadın örgütleri ve bağımsız feministlerden oluşan Kadın Emeği Platformu ku-
rucu örgütlerindendir.

Esnek ve güvencesiz çalıştırılma, kadın emeğinin değersizleştirilmesi, kadın bedeninin denet-
lenmesine yönelik bütün uygulamalara karşı mücadele eder, konfederasyona bağlı sendikalarda 
örgütlü kadınlara eğitimler düzenler.

Çalışmalar DİSK’in sendikalarında örgütlü olan kadın işçilerin taleplerinin, genel merkezleri ve 
şubelerinde görevli uzmanlarla koordineli bir şekilde yürütülmektedir.  

14 Bu bölümde ağırlıklı bir biçimde Betül Urhan tarafından 2014’te hazırlanan “Sendikasız Kadınlar, Kadınsız 
Sendikalar” başlıklı çalışmadan yararlanılmıştır. Urhan, B., (2014), “Sendikasız Kadınlar, Kadınsız Sendika-
lar: Sendika-Kadın İlişkisinde Görülen Sorun Alanlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, Kadav Yayınları, 
İstanbul
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 “Genç İşçiler Odağında Türkiye ve Avrupa Birliği’ndeki Sendikal 
Örgütler Arasındaki Diyalog”  Projesi İkinci Eğitim Semineri

Istanbul, Türkiye

15-18 Eylül 2015 

15 Eylül 2015, Salı 

11:00-12:30: Açılış Konuşmaları [Yücel Top (ETUC Türkiye Proje Koordinatörü),                      
   Ignacio Doreste (ETUC Avrupa Proje Koordinatörü)]   
   Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sunumu [Marcin Brauhoff (Sektör  
   Yöneticisi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu)] 
   Önceki Faaliyetlerin Sunumu [Ayşe Emel Akalın  (Proje Asistanı)] 
   Katılımcıların Takdimi

12:30-14:00:  Öğle Arası  

14:00-15:30:  İşgücü Piyasasında Genç Kadın İşçiler: İstihdam, İşsizlik ve İstihdam   
   Koşulları 
   Eğitimciler: Onur Bakır ve Sinem Derya Çetinkaya (DİSK)

   Atölye Çalışması: Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği 
   “Gündelik Hayatta Yaptıklarımızın Kadın- Erkek Rolleri ile İlişkisi var mı?”

16:00-16:30: Kahve Arası

16:30-18:00: 2. Atölye Çalışması: “Kadınlar Hikayelerini Anlatıyor” 
   Eğitimciler: Onur Bakır ve Sinem Derya Çetinkaya (DİSK)   

16 Eylül 2015, Çarşamba

09:30-11:00: Genç Kadınların İstihdamında Sorunlar, Düzenlemeler ve Politika             
   Önerileri

   Eğitimciler: Şahin Serim ve Sümeyra Uzun (HAK-İŞ)

   Atölye Çalışması: “Genç Kadınların İstihdamda Kalmalarını Sağlamak:  
   Sizce Nasıl Bir İş ve Aile Yaşamı Uyumlaştırma Politikası Geliştirilmelidir?”

11:00-11:30:  Kahve Arası

11:30-13:00:  2. Atölye Çalışması: “Genç Kadın İstihdamı için Politika Önerileri” 
   Eğitimciler: Şahin Serim ve Sümeyra Uzun (HAK-İŞ)

İkinci Eğitim Semineri Gündemi
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13:00-14:00:  Öğle Arası

14:00-17:30:  Vakko İş Yeri Ziyareti 

17 Eylül 2015, Perşembe

09:30-11:00:  Avrupa’da Genç Kadınlar ve Sendikalar

    Eğitimciler: Güven Savul ve Emine Kanlı (TÜRK-IŞ)  

   Atölye Çalışması: “Sendikal Örgütlerde Kadınların Yeri

11:00-11:30:  Kahve Arası

11:30-13:00:  2. Atölye Çalışması: “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması İçin   
   Sendikalardan Beklentiler” 

   Eğitimciler: Güven Savul ve Emine Kanlı (TÜRK-İŞ) 
                    

13:00-14:30:  Öğle Arası

14:30-15:30:  Sendikal Harekette Gençlik Komiteleri, ETUC Gençlik Komitesi [Ignacio  
   Doreste (ETUC Gençlik uzmanı)]

   Değerlendirme

15:30:   Kültürel Gezi ve Akşam Yemeği 

18 Eylül 2015, Cuma

09:30-12:30: ETUC Kadın Komitesi:  Yapısı, Faaliyetleri ve Politik öncelikleri [Cinzia Sechi  
   (ETUC Danışman)]

12:30-14:00:  Öğle Yemeği
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1. Eğitimin Genel Amacı:

Bu eğitimin genel amacı, iş gücü piyasasında toplumsal cinsiyet ve toplumsal cinsiyet eşit-
sizlikleriyle ilişkili farkındalığı artırmak, genç kadın ve erkek işçileri toplumsal cinsiyet eşitliği için 
mücadele etmeleri yönünde teşvik etmek

2. Eğitimin Hedefleri: 

a) Genç sendika üyelerine toplumsal cinsiyete ilişkin detaylı bilgi ve toplumsal cinsiyetle ilişkili 
temel kavramları sunmak 

b) Genç sendika üyelerini, genç işçilere özel bir atıfla iş gücü piyasasındaki toplumsal cinsiyet 
eşitsizliğinin yansımaları üzerine bilgilendirmek

c) Genç kadın sendika üyelerini işgücü piyasasındaki kişisel deneyimlerini paylaşmaları için teş-
vik etmek.

d) Genç sendika üyelerinin toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile nasıl mücadele edebileceklerine iliş-
kin düşünmelerini sağlamak

3. Öğrenme Çıktıları: 

a) Eğitim sonrasında katılımcılar, toplumsal cinsiyetle ilişkili temel kavramları kavrayabilecekler

b) Eğitim sonrasında katılımcılar, iş gücü piyasasını toplumsal cinsiyet perspektifinden analiz 
edebilecekler. 

c) Eğitim sonrasında katılımcılar, toplumsal cinsiyet farklıkları anlamında genç istihdam/işsiz-
liğini karşılaştırabilecekler.  

d) Eğitim sonrasında katılımcılar, iş gücü piyasasındaki toplumsal cinsiyet eşitsizlikleriyle nasıl 
baş edebileceklerine ilişkin stratejiler geliştirebileceklerdir. 

4.   Eğitimin Hedef Grubu: 

Bu eğitim Türkiye ve Avrupa’dan 18-35 yaş arası genç işçiler için tasarlanmıştır.  Bu grup 8’i 
her bir Türkiye konfederasyonundan olmak üzere 24 genç sendika üyesinden (17 kadın, 7 erkek) 
ve Avrupa’dan 10 genç sendika üyesinden  (3 İspanya’dan, 2 Danimarka’dan, 4 Polonya’dan, 1 
Almanya’dan; 1 erkek ve 9 kadın) oluşmaktadır.  

* Gelecekteki eğitim için not:

Eğitilenlerin ilerideki gruplarına göre, eğitimciler, eğitim modülünü eğitilenlerin yeni grubunun 
özelliklerine göre adapte etmek için orjinal hedef grubun özelliklerini göz önünde tutmalıdır.

5. Detaylı zaman çizelgesi: 

Eğitim, ortasında bir kahve arasıyla iki tane bir buçuk saatlik oturumun birleşiminden oluşmak-
tadır. 

2. Kısım, 1. Bölüm 
Eğitim Oturumunun Eğitimci Notları 
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5-1) Birinci oturum: (1.5 saat) 

Sunum: 1 saat 

	Kadın eğitimci toplumsal cinsiyet ve onun işgücü piyasasındaki etkisi üzerine 20 dakikalık 
bir sunum yapmaktadır. 

	Sorular ve yorumlar 10 dakika içinde alınmakta ve yanıtlanmaktadır. 

	Erkek eğitimci 20 dakika içinde genç kadın işçilerin iş gücü piyasasındaki durumları üzeri-
ne bir sunum yapmaktadır. 

	Sorular ve yorumlar on dakika içinde alınmakta ve yanıtlanmaktadır.

Atölye Çalışması 1: (1 saat)*

*   Atölye çalışması 1’deki grup çalışmasından sonra bir kahve arası olacaktır. 

 
Toplumsal Cinsiyet Eşitsizlikleri -  Günlük alışkanlıklarımız kadın-erkek rolleriyle ilişkili 
midir? 

Amaçlar: 

Toplum, toplumsal cinsiyet anlamında farklı roller dayatmaktadır ve çoğu insan bu cinsiyetçi 
kalıpları hissetmektedir. Cinsiyetçi kalıplar sadece kişisel düzeyde eşitsizliğin temelini kurmamak-
tadırlar ama aynı zamanda sosyal düzeyde de kurmaktadırlar. Bu atölye çalışması toplumsal 
cinsiyet rollerinin günlük hayatta da olduğu gerçeğini ve biz onların farkında değilken bizleri etki-
lediğini göstermeyi amaçlamaktadır. 

Akış: 

> Bütün katılımcılar cinsiyet, konfederasyon ve ülke dengesini sağlayacak biçimde gruplara 
ayrılacaktır.

> Onlar için hazırlanan dört kağıda aşağıda sıralanan soruların yanıtlarını yazmaları istene-
cektir (1-Yapmak zorundayım & Yapmayı seviyorum, 2- Yapmak zorundayım & Yapmayı sev-
miyorum, 3-Yapamam & Yapmayı seviyorum, 4-Yapamam & Yapmayı sevmiyorum) Bu kağıtlar 
aşağıda gösterildiği gibi dört bölüme ayrılarak asılacaktır. 

Not: Değerlendirmeyi kolaylaştırmak için kadın ve erkek katılımcılar farklı renklerde kağıtlar 
vereceklerdir. 

> İlk değerlendirme gruplarda yapılacaktır.

Sonrasında bütün gruplar diğer grupları asılanları incelemek üzere ziyaret edeceklerdir. 
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Yapmayı seviyorum Yapmayı sevmiyorum 

Yapmak zorundayım

Yapamam

Sunum:

Her gruptan bir sözcü, toplumsal cinsiyet rolleri ve eşitsizlikleri ile ilişkili gözlemlerini ve rollerini 
paylaşacaktır. 

Son olarak moderatör genel bir değerlendirme yapacaktır. 

Süre: Yaklaşık 1 saat

	Grup çalışması: 30 dakika

	Grup sunumları: 25 dakika 

	Değerlendirme: 5 dakika 

Kaynaklar: 

	Eğitimci tarafından sağlanan kağıtlar

	Kişisel deneyim

	Aktivite kağıdı
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* İlerideki eğitimciler için notlar: Bu aktivite kağıdı bu oturumun atölye çalışmasını 
yürütmek için katılımcılara sunulacak bir doküman olarak hazırlanmıştır. Benzer 
eğitimlerde kullanılabilmektedir ve sonuç olarak eğitim oturumunu yürütebilmek için 
ilerideki eğitimciler tarafından değiştirilmelidir.

Örnek Aktivite Kağıdı (1)

Toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri - Günlük alışkanlıklarımız kadın-erkek rolleriyle ilişkili 
midir?

Amaçlar: 
Toplumsal cinsiyet rollerinin günlük hayatta da olduğu gerçeğini ve biz onların farkında 
değilken bizleri etkilediğini göstermek
Toplumsal cinsiyet rollerinin deneyimlerimizi ve günlük yaşamı nasıl şekillendirdiği 
hakkında düşünmek 

Akış:
Grubunuzda:
• Toplumsal cinsiyet rollerinin yaşamınızı nasıl etkilediğini tartışınız 
• Aşağıdaki tabloyu doldurunuz. İki tablo (kağıt sizlere) verilmektedir. Erkek ve kadın 

katılımcılar bu tabloyu ayrı gruplar olarak tamamlamalıdırlar.
• Diğer grupları ziyaret ediniz ve onların tablolarını inceleyiniz
• Ana oturumda sunulacak ortak deneyimlerin bir listesini hazırlayınız 
• Ana oturumda raporu sunacak sözcüyü belirleyiniz. O tabloları kullanarak grup 

tartışmasını raporlaştıracaktır.  

Süre:
• Grup çalışması 30 dakika
• Ana oturumda rapor sunumu 5 dakika (her grup için) 

Sunum:
Sözcü, grup faaliyetinin sonuçlarını ana oturumda paylaşacaktır. 

Kaynaklar: 
* Eğitimcilerin gerçekleştirdiği sunumlar
* Kişisel deneyimler
* Aktivite Kağıdı
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5-2) İkinci Oturum: 1.5 saat 

İkinci oturum grup sunumları ve birinci atölye çalışmasının değerlendirmesiyle başlayacaktır. 

1. Atölye Çalışması

Kadınlar Hikâyelerini Anlatıyor 

Amaçlar: 

Bu atölye çalışmasının temel amacı iş arama/istihdam/işsizlik ile ilgili genç kadın işçilerin kişisel 
deneyimlerini paylaşması ve kendi deneyimleri ve karşılaştıkları sorunlar hakkında konuşmalarıdır. 
Atölye çalışmasında kadınların birbiriyle deneyim aktarımında bulunmasının yanı sıra, erkeklerin 
de toplumsal cinsiyete ilişkin duyarlılık geliştirmesi amaçlanmaktadır. 

Akış:

> Tüm katılımcılar gruplara bölünecektir. 

> Her grupta, kadın katılımcılardan sırayla kendi kişisel deneyimlerini paylaşması ve genç kadın 
istihdamının genel sorunlarının kendilerine nasıl yansıdığını anlatması beklenmektedir. Katılımcı-
ların gizlilikleri sağlanacaktır. 

>  Erkek katılımcılar, çalışmaya gözlemci olarak katılmakla birlikte soru sorabilecektir. 

>  Lütfen konuyla ilgili verebildiğiniz kadar detay veriniz ve duygularınızı aktarmakta kendinizi 
özgür hissediniz. İş arama sürecinde kadın olmaktan kaynaklı yaşadığınız sorunlar nelerdi? İstih-
dam sürecinizde nasıl sorunlar yaşadınız?  Ayrımcılığa ya da haksızlığa hiç uğradığınız mı? Aileni-
zin, arkadaşlarınızı, işverenlerin ve çalışma arkadaşlarınızın tepkileri nasıldı? 

Sunum: 

> Her grup, en ilginç ve ortak deneyimleri yansıtan hikâyesi olan bir sözcüyü seçecektir. Ko-
nuşmacı, kendi deneyimlerini kürsüden herkese anlatacaktır. 

Süre: 1 saat

> Grup çalışması için 30 dakika.

> Her bir grup sunumu için 3 dakika.

> Değerlendirme için 5 dakika

Kaynaklar: 

> Eğitimci tarafından temin edilen sunum slaytları.

> Kişisel deneyimler.

> Aktivite kağıdı. 
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* İlerideki eğitimciler için notlar:  Bu aktivite kağıdı bu oturumun atölye çalışmasını 
yürütmek için katılımcılara sunulacak bir doküman olarak hazırlanmıştır. Benzer 
eğitimlerde kullanılabilmektedir ve sonuç olarak eğitim oturumunu yürüten ilerideki 
eğitimciler tarafından değiştirilmelidir. 

Örnek Aktivite Kağıdı (2)

Kadınlar Hikâyelerini Anlatıyor 

Amaçlar: 
- İş arama/istihdam/işsizlik ile ilgili kişisel deneyimlerin paylaşılması 
-Kendi deneyimlerinizin kadınların genellikle karşılaştığı problemlerle ilişkilendirilmesi

Akış:
Grubunuzda:
• Erkek katılımcılar, çalışmaya gözlemci olarak katılmakla birlikte soru sorabilecektir.
• Kadın katılımcılar: İş arama/istihdam/işsizlik ile ilgili kişisel deneyimlerinizi 

tanımlayınız ve genç kadın istihdamının genel sorunlarının ve toplumsal cinsiyet 
rollerinin sizi nasıl etkilediğini açıklayınız. Katılımcıların gizlilikleri sağlanacaktır.

• Lütfen konuyla ilgili verebildiğiniz kadar detay veriniz ve duygularınızı aktarmakta 
kendinizi özgür hissediniz. İş arama sürecinde kadın olmaktan kaynaklı yaşadığınız 
sorunlar nelerdi? İstihdam sürecinizde nasıl sorunlar yaşadınız?  Ayrımcılığa ya da 
haksızlığa hiç uğradığınız mı? Ailenizin, arkadaşlarınızın, işverenlerinizin ve çalışma 
arkadaşlarınızın tepkileri nasıldı? 

• Eğer istiyorsanız, deneyimlerinizi paylaşmakta lütfen kendinizi özgür hissediniz. 
Tamamen gönüllüdür! 

• Ana oturumda sunulacak ortak deneyimlerinizin listesini hazırlayınız. 
• Ana oturumda raporu sunacak kadın sözcüyü belirleyiniz. 

Süre:
• Grup çalışması 30 dakika
• Rapor sunumu ana oturumda 5 dakika  (herbir grup için) 

Sunum:
Konuşmacılar grup faaliyetinin sonuçlarını ana oturumda paylaşacaklardır. 

Kaynaklar: 
* Eğitimci tarafından temin edilen sunum slaytları.
* Kişisel Deneyimler
* Aktivite kağıdı



113

1. Eğitimin temel amacı: 

Eğitimin temel amacı, katılımcıları, genç kadınların istihdamı ile ilişkili sorunlar, düzenlemeler 
ve politika önerileri hakkında bilgilendirmektir.  Katılımcıların genç kadınların istihdamını teşvik 
etmek üzerine yeni politika önerilerinde bulunmaları beklenmektedir. 

2. Eğitimin hedefleri: 

Eğitimin temel hedefleri

a) Kadın istihdamını korumak ve artırmak için uluslararası düzenlemeler hakkında genç sen-
dika üyelerini bilgilendirmek

b) Kadın istihdamını korumak ve artırmak için ulusal düzenlemeler hakkında genç sendika 
üyelerini bilgilendirmek

c) Kadın istihdamında karşılaşılan problemlerle ilişkili olarak genç sendika üyelerini bilgilen-
dirmek

d) Kadın istihdamını teşvik etmek için tartışılan ve yürütülen politika önerileri hakkında genç 
sendika üyelerini bilgilendirmek.

3. Öğrenme Çıktıları:

a) Eğitim sonrasında katılımcılar, kadın istihdamını korumak ve teşvik etmek için ulusal ve 
uluslararası düzenlemeleri anlayıp analiz edebileceklerdir. 

b) Eğitim sonrasında katılımcılar, kadın istihdamında karşılaşılan gerçek problemlerle istih-
dam ve toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine makro politikalar arasında bağlantı kurabileceklerdir. 

c) Eğitim sonrasında katılımcılar, işgücü piyasasını toplumsal cinsiyet perspektifinden analiz 
edebileceklerdir.

d) Eğitim sonrasında katılımcılar, kadın istihdamı ve işgücü piyasasında toplumsal cinsiyet 
eşitliği üzerine politika önerileri geliştirebileceklerdir. 

4. Eğitimin Hedef Grubu: 

Bu eğitim Türkiye ve Avrupa’dan 18-35 yaş arası genç işçiler için tasarlanmıştır.  Bu grup 8’i 
her bir Türkiye konfederasyonundan olmak üzere 24 genç sendika üyesinden (17 kadın, 7 erkek) 
ve Avrupa’dan 10 genç sendika üyesinden  (3 İspanya’dan, 2 Danimarka’dan, 4 Polonya’dan, 1 
Almanya’dan; 1 erkek ve 9 kadın) oluşmaktadır.  

* Gelecekteki eğitim için not: 

Eğitilenlerin ilerideki gruplarına göre, eğitimciler, eğitim modülünü eğitilenlerin yeni grubunun 
özelliklerine göre adapte etmek için orjinal hedef grubun özelliklerini göz önünde tutmalıdır.

        

2. Bölüm 2. Kısım 
Eğitim Oturumu için Eğitimci Notları   
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5. Detaylı zaman çizelgesi: 

Eğitimin süresi üç saattir, bir saatlik sunum ve tartışma ve iki bir saatlik atölye çalışması otu-
rumlarından oluşmaktadır. Oturumlar arasında iki ara verilecektir. 

5.1) Birinci Oturum: (1 saat) 

Bu eğitimde bir kadın ve bir erkek uzmanın olması uygundur. Eğitmenler, oturuma katılımcılarla 
tanışarak başlayacaklardır. Hazırlanan sunum, katılımcılara eğitimciler arasındaki görev dağılımı-
na göre verilecektir. Katılımcıların ve özellikle genç kadın işçilerin tartışmalara katılımını sağlamak 
için, sunumdan önce, sunum boyunca ve sunum sonrasında sorular sorularak interaktif bir ortam 
oluşturulacaktır.

Katılımcılar sorular sormak yerine farklı örneklere yorum yapmaya istekli olabilirler. 

5.2) İkinci Oturum: (1 saat) 

Genç kadınların istihdamda kalmalarını sağlamak için sizce nasıl bir iş ve aile yaşamı 
uyumlaştırma politikası geliştirilmelidir? 

Amaçlar:

İş ve aile yaşamını uyumlaştırma politikaları, çalışan ebeveynlerin iş yaşamı ve özel yaşamını 
uzlaştırmayı, aralarındaki dengeyi kurmayı sağlamaya yönelik, yasal, kurumsal ve sosyal destek 
mekanizmalarıdır. Genel olarak bu politikalar, çalışma zamanları, ebeveyn ve babalık izinleri ve an-
nelik iznine ilişkin yasal mekanizmaları içerir. Bu tip hükümlere, nitelikli, profesyonel ve maddi ola-
rak karşılanabilir bakım hizmetleri ile ilişkili kurumsal mekanizmaların eşlik etmesi gerekmektedir. 

İpuçları:

• Hayat; temelde iş, ev, sosyal yaşamı kapsamaktadır.

• Kadınlar ve erkekler,  kariyer ve ebeveynlik, iş hayatı ve ev hayatı arasında seçim yapmak 
konusunda özgür olmalıdırlar.

• Çocuk dünyaya getirebilenler sadece kadınlardır ama aktif annelik zaman akışı içerisindeki 
sınırlı bir sürede biter. 

• Yüzyıllar boyunca kadınlar annelik ve çalışma yaşamını başarılı bir şekilde birleştirebilmişler-
dir, aynı şey babalık için de olmalıdır. 



115

Bu grup çalışmasının amacı, genç kadınların istihdamda kalırlarken ki iş ve aile yaşamı uyumu 
konusunda yaşadıkları sıkıntıları ortaya koymak ve iş ve aile yaşamı uyumuna ilişkin bir politika 
önerisi geliştirmektir. 

Akış:

Tüm katılımcılar 5 gruba ayrılacaklardır.

Her grup yapılan sunumlar çerçevesinde, genç kadın istihdamı ile iş ve aile yaşamını uyumlaş-
tırma arasında yaşanan sorunları tartışacak ve iş ve aile yaşamının uyumlaştırılması konusunda 
yenilikçi önerilerini ifade edeceklerdir. 

Her grup tarafından seçilen raportörün görevi not alıp farklı görüşleri derleyerek raporlamaktır. 

Sunum:

Her grupta raporlamayı yapan ve/veya sunum yapmak isteyen bir kişi grubun görüşlerini su-
nacaktır.

Süre: 1 saat

30 dk. Grup çalışması

3 dk her grup sunumu

5 dk genel değerlendirme

Kaynaklar

Eğitimcilerin gerçekleştirdiği sunumlar

Kişisel deneyimler

Aktivite Kağıdı
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* İlerideki eğitimciler için notlar:  Bu aktivite kağıdı bu oturumun atölye çalışmasını 
yürütmek için katılımcılara sunulacak bir doküman olarak hazırlanmıştır. Benzer 
eğitimlerde kullanılabilmektedir ve sonuç olarak eğitim oturumunu yürüten ilerideki 
eğitimciler tarafından değiştirilmelidir. 

Örnek Aktivite Kağıdı (1)

Amaçlar: 
- İstihdamda kalmak için iş ve aile yaşamı uyumlaştırılmasında, genç kadınların deneyim-
lediği problemleri meydana çıkarmak
- İş ve aile yaşamının uyumlaştırılması için politika önerileri geliştirmek

Akış:
Grubunuzda:
• Genç kadınların istihdamında ve iş aile yaşamı uyumlaştırılmasında karşılaşılan 

problemleri tartışınız 
• İş ve aile yaşamının uyumlaştırılması için yenilikçi öneriler tasarlayınız
• Ana oturumda sunulacak ortak deneyimlerin listesini yapınız
• Ana oturumda raporu sunacak sözcüyü belirleyiniz

Süre:
• Grup çalışması 30 dakika
• Ana oturumda raporlama  5 dakika (her grup için) 

Sunum:
Sözcüler grup faaliyetinin sonuçlarını ana oturumda paylaşacaklardır. 

Kaynaklar: 
* Eğitimci tarafından temin edilen sunum slaytları.
* Kişisel Deneyimler
* Aktivite kağıdı
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5.3) Üçüncü  Oturum

 2. Atölye Çalışması

Genç kadınların istihdamı için daha önce bahsedilmemiş 3 yeni politika önerisi belir-
leyiniz.

Amaçlar:

Bu grup çalışmasının amacı kadınların ve özellikle genç kadınların istihdamını arttırma konu-
sunda grup üyelerinin iş yerlerinde yaşadıkları deneyimlerden hareketle yenilikçi politika önerileri-
nin geliştirilmesidir. 

İpuçları: 

Ulusal ve uluslararası birçok belgede kadınların istihdama girişlerini özendirmek ve kolaylaş-
tırmak için çeşitli politika önerileri oluşturulmuştur. Ancak bu belgeler strateji niteliğinde değil-
dir, yalnızca kadınların istihdam sorunlarını ve ardından bir takım önerileri belirten gözlemlerden 
oluşmaktadır. Dolayısıyla, politika önerileri ile iş gücü piyasasında pratikte yaşanan uygulamalar 
çelişmektedir. Bu grup çalışmasında, kadınların ve özellikle genç kadınların istihdamını arttırma 
konusunda, katılımcıların iş yerlerinde yaşadıkları deneyimlerden hareketle yenilikçi politika öneri-
leri geliştirmeleri beklenmektedir. 

Akış:

Tüm katılımcılar 5 gruba ayrılacaklardır.

Her grup yapılan sunumlar çerçevesinde, genç kadın istihdamını arttırma konusunda, grup üye-
lerinin iş gücü piyasasında yaşadıkları deneyimlerden hareketle 3 yeni politika önerisi belirleyecek-
tir. 

Her grup tarafından seçilen raportör farklı görüşleri derleyerek raporlayacaktır.

Sunum

Her grupta raporlamayı yapan ve/veya sunum yapmak isteyen bir kişi grup görüşlerini suna-
caktır.

Süre: 1 saat

30 dk. Grup çalışması
5 dk her grup sunumu
5 dk eğitimcinin genel değerlendirmesi

Kaynaklar

Eğitimcilerin gerçekleştirdiği sunumlar
Kişisel deneyimler
Aktivite Kağıdı
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* İlerideki eğitimciler için notlar:  Bu aktivite kağıdı bu oturumun atölye çalışmasını 
yürütmek için katılımcılara sunulacak bir doküman olarak hazırlanmıştır. Benzer 
eğitimlerde kullanılabilmektedir ve sonuç olarak eğitim oturumunu yürüten ilerideki 
eğitimciler tarafından değiştirilmelidir. 

Örnek Aktivite Kağıdı (2) 
Genç kadınların istihdamı için daha önce bahsedilmemiş 3 yeni politika önerisi
belirleyiniz.

Amaçlar: 
-Kadınların ve özellikle genç kadınların istihdamını arttırma konusunda, sizlerin iş yerler-
inizde yaşadığınız deneyimlerden hareketle yenilikçi politika önerilerinin geliştirilmesi 

Akış:
Grubunuzda:
• Genç kadınların istihdamında ve iş aile yaşamı uyumlaştırışmasında karşılaşılan 

problemleri tartışınız.
• İş gücü piyasasında yaşadığınız deneyimlerden hareketle kadın istihdamı için 3 yeni 

politika önerisi belirleyiniz. 
• Ana oturumda sunulacak teklifleri sıralayınız.
• Ana oturumda sunum yapacak sözcüyü belirleyiniz.  

Süre:
• Grup çalışması 30 dakika
• Ana oturumda raporlama  5 dakika (her grup için) 

Sunum:
Sözcüler grup faaliyetinin sonuçlarını ana oturumda paylaşacaklardır. 

Kaynaklar: 
* Eğitimci tarafından temin edilen sunum slaytları.
* Kişisel Deneyimler
* Aktivite kağıdı
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1. Eğitimin amacı: 

Bu eğitimin amacı, sendikalardaki genç kadınların fırsatlarını ve örgütlenme potansiyellerini 
kavramak ve değerlendirmektir. 

2. Eğitimin hedefleri:

a) Eğitimin temel amacı, sendikaların toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik faaliyet-
lerinde gerekli olan adımları tartışmaktır.  

b) Projenin sendika üyesi katılımcılarının, sendikaların bu konuda şimdiye kadar ne yapıp ne 
yapmadıklarına ilişkin eleştirel bir değerlendirmeye ulaşmaları ve ne yapılması gerektiği konusun-
da tavsiyeler sunmaları beklenmektedir. 

Öğrenme çıktıları:

a) Eğitim sonrasında katılımcılar, kadın hakları hareketinin genel çerçevesini yorumlayabile-
cekler.

b) Eğitim sonrasında katılımcılar, toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının ne olduğunu anlaya-
bilecekler. 

c) Eğitim sonrasında katılımcılar, iş yerinde toplumsal cinsiyet eşitliği ve sendikaların bu konu 
ile ilişkili rolleri arasındaki ilişkiyi tartışabilecekler. 

d) Eğitim sonrasında katılımcılar, sendikalarda kadın işçilerin rollerini artırmak için öneride 
bulunabilecekler. 

4. Eğitimin Hedef Grubu: 

Bu eğitim Türkiye ve Avrupa’dan 18-35 yaş arası genç işçiler için tasarlanmıştır.  Bu grup 8’i 
her bir Türkiye konfederasyonundan olmak üzere 24 genç sendika üyesinden (17 kadın, 7 erkek) 
ve Avrupa’dan 10 genç sendika üyesinden  (3 İspanya’dan, 2 Danimarka’dan, 4 Polonya’dan, 1 
Almanya’dan; 1 erkek ve 9 kadın) oluşmaktadır.  

* Gelecekteki eğitim için not: 
Eğitilenlerin ilerideki gruplarına göre, eğitimciler, eğitim modülünü eğitilenlerin yeni grubunun 
özelliklerine göre adapte etmek için orjinal hedef grubun özelliklerini göz önünde tutmalıdır.

5.  Detaylı zaman çizelgesi: 

Eğitim arasında yarım saatlik bir kahve arasıyla iki oturumdan oluşmaktadır. 

5-1) Birinci oturum: (1.5 saat) 

Sunum: 30 dakika

	Eğitimci 20 dakika içerisinde sendikalarda kadın işçilerin örgütlenmesi üzerine sunum ya-
pacaktır. 

	On dakika içinde sorular ve yorumlar alınmakta ve yanıtlanmaktadır. 

2. Bölüm 3. Kısım 
eğitim oturumu için eğitimci notları 
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1. Atölye Çalışması : (1 saat)*

Sendikal Örgütlerde Kadınların Yeri

Amaçlar:

Bu atölye çalışması, sendikal örgütlerde kadınların yerini, katılımcıların bilgileri ve deneyimleri 
eşliğinde kavramayı hedeflemektedir. Altı ülkenin kendilerine özgü nitelikleri ekseninde kadınların 
sendikal örgütlerdeki sayısal varlığı ve sendikal örgütlerin karar alma organlarındaki etkileri de bu 
atölye çalışması ekseninde analiz edilecektir.

 Akış: 

	Türkiyeli katılımcılar, kendi işyerlerinde sendika üyesi kadınların -yaklaşık bir biçimde- erkek 
üyelere göre oranı ve sayısından söz ettikten sonra bu sayı ve oranın kadınların sendikal ör-
gütlülüğü açısından ne ifade ettiğine yönelik değerlendirmelerde bulunacaktır. Diğer yandan 
işyerlerindeki kadın sendika üyelerinin işyeri temsilciliği, baş temsilcilik gibi görevler üstlenip 
üstlenmediği hakkında da görüşlerini aktaracaklardır.

	Avrupalı katılımcılar da kendi ülkelerindeki ve/veya işyerlerindeki deneyimleri aktararak tar-
tışmaya katkıda bulunacaklardır. 

	Tartışmalar sırasında “sendikal örgütlerde kadınların yeri” başlığını akılda tutarak, ülkeler 
ve/veya işyerleri arası benzerlik ve de farklılıkların gerekçelerinin katılımcılarca düşünülmesi 
beklenmektedir.

 Sunum:

	Grup çalışmasının sonunda her gruptan bir sözcü beş dakika boyunca grubunun sonuçları 
üzerine bir rapor sunacaktır. 

Süre

	Tartışma 20 dakika

	Grup sözcüsünün sunum 5 dakika

	Değerlendirme 5 dakika

Kaynaklar:

	Eğitimci tarafından hazırlanan sunumlar 

	Kişisel Deneyimler

	Aktivite kağıdı
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* İlerideki eğitimciler için notlar:  Bu aktivite kağıdı bu oturumun atölye çalışmasını 
yürütmek için katılımcılara sunulacak bir doküman olarak hazırlanmıştır. Benzer 
eğitimlerde kullanılabilmektedir ve sonuç olarak eğitim oturumunu yürüten ilerideki 
eğitimciler tarafından değiştirilmelidir. 
Örnek Aktivite Kağıdı (1)
Sendikal Örgütlerde Kadınların Yeri

Amaçlar: 
Sendikalarda genç kadın işçilerin örgütlenmesine ilişkin kişisel deneyimlerin paylaşılması   
Sendikaların karar organlarında kadın işçilerin etkisini belirlemek

Akış:
Grubunuzda:
• Kişisel deneyimlerinizi paylaşınız ve genç kadın işçilerin örgütlenmesine ilişkin 

problemlerle nasıl mücadele edebileceğini açıklayınız. 
• Kadın işçilerin sendikal örgütlere özellikle işyeri temsilcisi, baş temsilci, yetkili olarak 

katılımını inceleyerek grup tartışmasına katılınız
• Genç kadın işçilerin örgütlenmesine ilişkin meydan okuma ve engelleri grup içerisinde 

tanımlayınız. 
• Ana oturumda sunulacak ortak deneyimleri sıralayınız.
• Ana oturumda sunum yapacak sözcüyü belirleyiniz.  Sözcü, tartışmada açık kalan 

ortak deneyimleri yansıtan en ilginç hikayeyi sunacaktır.

Süre:
• Grup çalışması 30 dakika
• Ana oturumda raporlama  5 dakika (her grup için) 

Sunum:
Sözcü grup faaliyetinin sonuçlarını ana oturumda paylaşacaktır. 

Kaynaklar: 
* Eğitimci tarafından temin edilen sunum slaytları.
* Kişisel Deneyimler
* Aktivite kağıdı
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5-2) İkinci Oturum (55 dakika)

İkinci oturum, grup sunumları ve ilk atölye çalışmasının değerlendirmesiyle başlamaktadır. 

2. Atölye Çalışması: (55 dakika)

“Söz Kadınların: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması İçin Sendikalardan Bek-
lentiler”

Amaçlar:

Bu atölye çalışmasında, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik etkinliklerde, sen-
dikal örgütlerin atması gereken adımların tartışılması hedeflenmektedir. Sendikaların bu alana 
yönelik şimdiye kadar yaptıkları veya yapmadıklarına yönelik, sendika üyesi olan proje katılımcıla-
rından eleştirel bir değerlendirmede ve nelerin yapılması gerektiğine ilişkin önerilerde bulunmaları 
beklenmektedir.

Akış: 

	Kadın katılımcılar, üye oldukları sendikanın toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki tavrını ve 
faaliyetlerini eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirecektir.

	Toplumsal cinsiyet eşitliğinin tam anlamıyla sağlanması için sendikal örgütlerden neler bek-
lendiğine ilişkin görüşler tartışma boyunca dile getirilecektir.

	Her bir grup değerlendirmelerini ve eleştirilerini büyük boy kağıtlara yazıp, diğer grupların 
görebileceği şekilde panolara asacaktır. 

	Her bir grup diğer grupların panolara astığı değerlendirme ve eleştiri kağıtlarına katkı sağ-
layacaktır.

Sunum:

	Grup çalışmasının sonunda, her gruptan bir kadın sözcünün 10 dakika içerisinde grupta 
yapılan değerlendirmeleri sunması beklenmektedir. 

Süre:

	Tartışma 30 dakika
	Grup sözcüsünün sunum 15 dakika
	Değerlendirme 10 dakika

Kaynaklar: 

1. Eğitimci tarafından temin edilen sunum slaytları.
2. Kişisel Deneyimler
3. Aktivite kağıdı
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* İlerideki eğitimciler için notlar:  Bu aktivite kağıdı bu oturumun atölye çalışmasını 
yürütmek için katılımcılara sunulacak bir doküman olarak hazırlanmıştır. Benzer 
eğitimlerde kullanılabilmektedir ve sonuç olarak eğitim oturumunu yürüten ilerideki 
eğitimciler tarafından değiştirilmelidir. 
Örnek Aktivite Kağıdı (2)
“Söz Kadınların: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması İçin Sendikalardan 
Beklentiler”

Amaçlar: 
Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak anlamında sendikaların mevcut politikalarını tartış-
mak

Akış:
Grubunuzda:
• Türk sendikalarında genç kadın işçilerin durumlarını tartışınız Avrupa’daki 

eşdeğerleriyle karşılaştırınız.
• Türkiye ve Avrupa ülkelerindeki benzerliklerin ve farklılıkların bir listesini hazırlayınız. 
• Grup çalışmasının çıktılarını sunacak bir sözcü belirleyiniz.

Süre:
• Grup çalışması 30 dakika
• Ana oturumda raporlama  5 dakika (her grup için) 

Sunum:
Konuşmacı grup faaliyetinin sonuçlarını ana oturumda paylaşacaktır. 

Kaynaklar: 
* Eğitimci tarafından temin edilen sunum slaytları.
* Kişisel Deneyimler
* Aktivite kağıdı
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Genç İşçiler ve Sosyal Haklara İlişkin Farkındalık

İnsan Hakları ve Sosyal Haklar Bağlamında Sendikal Haklar
Avrupa Birliği ve Türkiye’de Sosyal Diyalog 

Avrupa’da Mülteci Krizine Sendikal Bakış

Giriş: 

Bu kısım, İzmir’de 26-29 Ocak 2016 tarihlerinde, Türkiye konfederasyonlarından 24 ve 
Avrupa’dan 8 katılımcı ve proje takımının katılımıyla gerçekleşen projenin üçüncü eğitim semineriyle 
(Genç İşçiler ve Sosyal Haklara İlişkin Farkındalık temasında) ilişkilidir. 

“Sosyal haklar” çok geniş bir konudur. Dolayısıyla “sosyal haklar” konusunu, projemizin kapsam 
ve amaçları ile güncel gelişmeleri göz önünde bulundurarak üç alt başlığa bölerek ele almaya karar 
verdik.

Bu çerçevede, sendikal haklar ve sosyal haklar, birinci odak noktamız oldu. Bu konuyu, hem 
sendikal haklar hem sosyal haklar bakımından son derece kritik bir öneme sahip olan “sosyal 
diyalog” başlığı izledi. Ardından, gerek Türkiye gerek Avrupa’da giderek büyüyen bir sorun olan ve 
aynı zamanda sosyal hakları yakından ilgilendiren mülteci krizini ele aldık. Böylece katılımcılarımıza, 
sendikal haklardan, sosyal haklara, sosyal diyalogdan, mülteci sorunu ve haklarına kadar uzanan 
bir eğitim çerçevesi oluşturduk.    

1.  “İnsan Hakları Ve Sosyal Haklar Bağlamında Sendikal Haklar” başlıklı birinci bölümde1, 
insan hakları, sosyal haklar ve sendikal haklara ilişkin temel bilgi ve tarihsel süreçler 
verilmekte; sendikal hakların özelde sosyal haklar genelde ise insan hakları bağlamındaki 
rolü detayları ile masaya yatırılmaktadır. 

2. “Avrupa Birliği Ve Türkiye’de Sosyal Diyalog” başlıklı ikinci bölümde2, Avrupa Birliği ve 
Türkiye’de sosyal diyalogun sosyal gelişimi ve sosyal diyalog mekanizmaları ele alınarak, 
sosyal diyalogun somut sonuçları sıralanmaktadır. Bu bölümde, uluslararası, bölgesel, 
ulusal ve sektörel düzeyin yanı sıra işyeri/işletme düzeyinde sosyal diyalogun işleyişine de 
yer verilmektedir.  

3. “Avrupa’da Mülteci Krizine Sendikal Bakış” başlıklı üçüncü bölümde3 öncelikle 
mülteciliğin tanımı verilmekte, AB’de mültecilere ilişkin yasal düzenlemeler ve sayısal verilere 
dayanarak mültecilerin durumu özetlenmektedir. Bu bölümde, giderek büyüyen mülteci 
krizine ilişkin sendikal bakış açısıyla çözüm önerileri sunulmaktadır. 

Sonuç bölümünde ise kısa bir genel değerlendirme yapılmıştır. Sonuç bölümünü, eğitim 
oturumunun gündemi ve her bir bölüm için eğitimci notları izlemektedir.   

1  Birinci bölüm Onur Bakır (DİSK) tarafından hazırlanmıştır. 
2  İkinci bölüm Şahin Serim (HAK-İŞ) tarafından hazırlanmıştır. 
3  Üçüncü bölüm Güven Savul (TÜRK-İŞ) tarafından hazırlanmıştır. 

3. Kısım
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İnsan hakları ve sosyal haklar bağlamında sendikal haklar

1. Bölüm - Sözlük 

Çoğu kavramın tanımı metinde yer almaktadır; diğer kavramlar da aşağıda tanımlanmaktadır. 

Magna Carta (1215): 1215 yılında imzalanmış bir İngiliz belgesidir. Bu belge ile kral 
ilk kez yetkilerini kısıtlamış ve halka bazı hak ve özgürlükler tanımıştır. Günümüzdeki 
anayasal düzene ulaşana kadar yaşanılan tarihi sürecin en önemli basamaklarından birisidir.  
Amerikan Bağımsızlık Bildirisi  (1776): On Üç Koloninin Büyük Britanya Krallığı’ndan ayrı olarak 
bağımsızlıklarını ilan ettikleri belgedir. Kongre tarafından 2 Temmuz 1776 tarihinde onaylanmış 
ve 4 Temmuz’da ilan edilmiştir. İnsan haklarının gelişim sürecindeki önemli belgeler arasında yer 
almaktadır.

Fransız Yurttaş ve İnsan Hakları Bildirisi (1789): 1789 Fransız Devrimi’nin ardından, insan 
haklarını korumak amacıyla Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi yayımlandı. “Eşitlik, özgürlük 
ve adalet” gibi temel değerler üzerinden temel insan haklarının tanımlanmasında tarihi bir milat 
olan bu bildiri, 1791′de kabul edilen Fransız Anayasası’na ön söz olarak eklendi.

Koalisyon (Birleşme) Yasakları: İşçilerin dernek, sendika vb. örgütler kurmalarını ve bunlara 
üye olmalarını yasaklayan kanun ve düzenlemelere koalisyon (birleşme) yasakları denilmektedir.   

Versay Barış Anlaşması (1919): I. Dünya Savaşı sonunda İtilaf Devletleri ile Almanya arasında 
imzalanan barış antlaşmasıdır. Siyasi bir nitelik taşımakla beraber bazı temel insan hakları da bu 
anlaşmada yer almıştır.

Ulusal-Üstü Kaynak (Supra-national sources): Yakın zamanda birçok ülkede temel insan 
hak ve özgürlüklerine ilişkin uluslararası sözleşmeler, ulusal yasaların üzerinde tutulmuş ve 
doğrudan bağlayıcı hale gelmiştir. Böylece söz konusu sözleşmeler, uluslararası olmanın ötesine 
geçerek, ulusal-üstü bir nitelik taşıdığı için, “ulusal-üstü” kavramı kullanılmaktadır. 

1. Bölüm - Kısaltmalar 

ILO (UÇÖ): Uluslararası Çalışma Örgütü

BM: Birleşmiş Milletler 

Giriş

Bu bölümde sendikal haklar, insan hakları ve sosyal haklar bağlamında ele alınmaktadır. İlk 
olarak “İnsan Hakları ve Sosyal Haklar: Kavramlar ve Süreçler” başlığı altında insan haklarının 
tanımı ve temel ilkeleri verilmektedir. Ardından insan haklarının nasıl sınıflandırıldığı ele alınmakta 

3. Kısım, 1. Bölüm
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ve bu çerçevede sosyal hakların insan hakları içindeki yeri ve önemi masaya yatırılmaktadır. Bunu 
takiben sendikal hakların sosyal haklar içindeki konumuna bakılmakta; insan hakları, sosyal haklar 
ve sendikal hakların tarihsel gelişim sürecine ilişkin genel bir çerçeve çizilmektedir.  

İkinci olarak, “Sendikal Hakların Diğer Sosyal Haklar ve İnsan Haklarıyla İlişkisi” başlığı altında 
önce temel sendikal haklar ele alınmakta ve sendikal hakların bölünmezliği ve evrenselliğine 
değinilmektedir. Ardından sendikal hakların sosyal hakların bir ön koşulu, aracı ve güvencesi olarak 
nasıl işlev gördüğü tartışılmakta ve bu tartışma “çalışma süreleri” örneği ile somutlaştırılmaktadır. 
Son olarak da sendikal ve sosyal hakların temel ulusal-üstü kaynakları sıralanmaktadır.

Sonuç bölümünde ise, sosyal hakların giderek aşındığı ve tehlike altında olduğu neo-liberalizm 
döneminde sendikal hakların ve sosyal hakların korunmasının önemi vurgulanmaktadır. 

 1) İnsan hakları ve Sosyal Haklar: Kavramlar ve Süreçler 

a) İnsan Haklarının Tanımı:

İnsan haklarının tanımını, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin yapmış 
olduğu bildiriye dayandırabiliriz: 

“İnsan hakları, milliyeti, doğum yeri, cinsiyeti, ulusal ya da etnik kökeni, rengi, dini, dili veya 
başka statüleri ne olursa olsun, tüm insanların doğuştan sahip olduğu haklardır. Tüm insanlar 
hiçbir ayrım olmaksızın bu haklara eşit derecede sahiptir. Bu haklar, birbiriyle ilişkili, birbirine 
bağlı ve bölünmez haklardır”.4 

O halde insan haklarına sahip olmanın tek bir koşulu olduğu söylenebilir: İnsan olmak! Bu 
koşulu taşıyan herkes, başkaca hiçbir ayrım gözetilmeksizin insan haklarına sahiptir. 

Bunun yanı sıra Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından da vurgulanan 
insan haklarına ilişkin bazı temel ilkeler, insan hakları tanımımın bir parçasıdır.

•	 İnsan hakları evrenseldir! Tüm insanlar, hiçbir ayrım olmaksızın insan haklarına eşit 
derecede sahiptir. 

•	 İnsan hakları doğuştandır! İnsan hakları, sonradan kazanılan ya da şarta bağlı elde edilen 
haklar değildir. İnsan hakları, insan olarak var oluşumuzun ayrılmaz bir parçasıdır. 

•	 İnsan hakları vazgeçilemez ve geri alınamaz haklardır! İnsan hakları, vazgeçilemez, 
geri alınamaz, inkâr edilemez haklardır. İnsan hakları geri alınamaz, insanlar haklarından 
yoksun bırakılamaz. 

•	 İnsan hakları birbirine bağlı ve bölünemez haklardır! İster sivil ya da politik haklar, ister 
ekonomik, sosyal ve kültürel haklar ister topluluk hakları olsun, ister topluluk/dayanışma 

4 OHRC, 2015. 
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hakları olsun; insan hakları birbiri ile ilişkili ve birbirine bağlıdır ve bölünemez bir bütün 
oluşturur. 5

b) İnsan Haklarının Sınıflandırılması

İnsan haklarının nasıl sınıflandırılacağı da tartışmalı bir konudur. Ancak insan hakları genellikle 
üç başlık altında şu şekilde sınıflandırılmaktadır:6

Birinci kuşak haklar/sivil ve politik haklar: Bu haklar, hem düşünsel kökenleri hem 
de ortaya çıkışları bakımından ilk olan ve tüm insan hakları listelerinde yer alan haklardır.7 
Bu haklar, klasik haklar olarak da adlandırılmaktadır ve çoğunluğu birey olarak kullanılabilen 
haklardır. Başlıca sivil ve politik haklar şunlardır: yaşama hakkı ve vücut tamlığı, işkence ve kötü 
muamele yasağı (işkence ve kötü muameleden korunma hakkı), düşünce ve ifade özgürlüğü, 
din ve vicdan özgürlüğü, özel hayatın gizliliği hakkı, hukuk önünde eşitlik hakkı, adil yargılanma 
hakkı, sığınma hakkı, vatandaşlık hakkı, evlenme ve aile kurma hakkı, mülkiyet hakkı, ayrımcılık 
yasağı (ayrımcılıktan korunma hakkı), dilekçe hakkı, seçme ve seçilme hakkı, kamu hizmetine 
girme hakkı.  

İkinci kuşak haklar/ekonomik, sosyal ve kültürel haklar: Bu haklar, özellikle 1800’li 
yıllardan itibaren işçiler başta olmak üzere çeşitli toplumsal kesimlerin talep ve mücadelelerinin 
büyük etkisi neticesinde kazanılmış/kabul görmüş haklardır. Başlıca ekonomik, sosyal ve kültürel 
haklar şunlardır: çalışma hakkı, sendikal haklar, sosyal güvenlik hakkı, sağlık hakkı, eğitim hakkı, 
dinlenme ve eğlenme hakkı.8 

Üçüncü kuşak haklar/topluluk (dayanışma) hakları:  Bu haklar daha yakın zamanda insan 
hakları çerçevesinde genel kabul görmüş haklardır. Bu haklar bireylerin hakları olmaktan ziyade 
sosyal grup haklarıdır ve bu hakların gerçekleşebilmesi için dünya çapında çaba gösterilmesi 
gerekmektedir. Barışa ve sağlıklı bir çevreye sahip olma hakkı, her halkın kendi kültürünü belirleme 
hakkı, halkların var olma ve soykırıma karşı korunma hakkı, topluluk (dayanışma) hakları, bu 
haklar arasında yer almaktadır. 

c) Sosyal hakların insan hakları içindeki yeri ve önemi

Sivil ve politik hakları kullanabilmek için özgür olmak, devletin karışmaması, bireylere müdahale 
etmemesi ve pasif kalması zorunluluk taşımaktadır. Ancak bireyler, “soyut eşitlik” düzleminde bu 
haklara sahip olmakla birlikte piyasa mekanizmasına dâhil olmaları ile birlikte bireyler eşit olma 
şansını yitirirler. Çünkü piyasa mekanizması eşitsizliklerle doludur. Ayda 1 milyon Euro kazanan bir 
CEO ile ayda bin Euro kazanan işçi, soyut olarak “eşit” olsa da somut olarak “eşit” değildir. İşte tam 

5 OHRC, 2015.
6 Sınıflandırma yapılırken Birleşmiş Milletler Belgeleri ile Tepe (2010) ve Çelik’in (2010) çalışmaları esas 

alınmıştır. 
7 Tepe, 2010, s.10. 
8 Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı’nda yer alan sosyal haklar ayrıca dağıtılacaktır. 
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da bu noktada sosyal haklar devreye girer. Sosyal haklardan söz edilmediği sürece, kâğıt üzerinde 
sivil ve politik haklarını kullanmak bakımından “eşit ve özgür” olan bireyler, pratikte bu eşitlik ve 
özgürlüğü yaşamaktan yoksun kalırlar.  

d) Sosyal hakların önemli bir unsuru olarak sendikal haklar

Sosyal hakların varlığı tek başına yeterli değildir. Sosyal hakların yaşama geçirilmesi için 
devletin olumlu edimde bulunması yani fiilen çalışmalar ve hizmetler yürütmesi gerekir. Örneğin 
devletin eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik hizmetlerini sunması, istihdamın artırılması için gerekli 
politikaları yaşama geçirmesi gerekir.  Ancak bu da yeterli değildir. Özellikle işçi-işveren ilişkilerinde 
işçilerin insanca çalışma koşulları, yeterli ücret elde etme, dinlenme, sağlıklı ve güvenli koşullarda 
çalışma haklarına sahip olabilmeleri için hem bu konularda yasal düzenlemeler yapılması hem 
de işverenlerin bu yasal düzenlemelere uyması gerekir. İşte tam da bu noktada sendikal haklar, 
sosyal hakların koruyucu ve geliştirici unsuru olarak devreye girer.  İşçiler, sendikal haklarını 
kullanarak, sosyal haklarını korur, geliştirir ve kullanır. Sendikal haklar, sosyal hakların fiilen 
yaşama geçirilmesinde anahtar bir rol oynamakta ve bütün olarak insan hakları anlamında büyük 
önem taşımaktadır. Konuya ilişkin daha detaylı bilgi ilerleyen bölümde verilmektedir. 

e) Tarihsel süreç ve toplumsal mücadelelerin ürünü olarak insan hakları, sosyal haklar 
ve sendikal haklar

İnsan hakları, zorlu bir gelişim sürecinden geçerek bugüne gelmiştir. 1948 yılında Birleşmiş 
Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin kabulü, tarihsel olarak, insan haklarının evrensel 
gelişiminde mihenk taşıdır.  Bu bildirge ile insan hakları, evrensel düzeyde kabul görmüş ve 
güvence altına alınmıştır.  Ancak insan haklarının tarihsel serüveni, Magna Carta’ya (1215) kadar 
uzanmakta, Amerikan Bağımsızlık Bildirisi (1776) ve Fransız Yurttaş ve İnsan Hakları Bildirisi 
(1789), bu sürecin önemli köşe taşlarını oluşturmaktadır.9 

Bu metinlerde, devlete karşı bireylerin sivil ve politik haklarının tanınması ve korunması öne 
çıkmakta ancak bu çerçevede oluşmaya başlayan “insan hakları” esas olarak ayrıcalıklı (varlıklı) 
erkek yurttaşları esas almaktadır. Sivil ve politik hakların kazanılmasında, işçilerin ve sendikaların, 
kadınların ve kadın örgütlerinin mücadelesi etkili olmuştur. Sonrasında, özellikle demokrasinin 
temeli olan hiçbir ayrım gözetilmeksizin tüm yurttaşlar için “seçme ve seçilme hakkı” varlıklı sınıflara 
tanınan bir imtiyaz olmaktan çıkmıştır. İnsan haklarının temelinde yatan “eşitlik” fikrinin yaşama 
geçmesi, toplumsal sınıf ve grupların ısrar, çaba ve mücadeleleriyle mümkün olmuştur.  Bunun 
yanı sıra, insan haklarının “sivil ve politik hakların” ötesine geçerek sosyal hakları kapsamasında 
da işçi sınıfının ve sendikal örgütlerin büyük rolü vardır. 

Özellikle 19’uncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren sendikaların, sendikal haklar üzerindeki 
yasaklara rağmen yürüttüğü mücadeleler, sosyal hakların ayrılmaz bir parçası olan sendikal 
hakların üzerindeki sınırlandırılmasının sona ermesini ve güvence altına alınmasını sağlamıştır. 
Merkez kapitalist ülkelerde, sendikal hak ve özgürlüklerin tanınmadığı koşulları geliştirmek için 

9  Tepe, 2010, s.7.
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mücadele eden işçi sınıfı örgütlenmesi ve hareketi, yasaklamalar ve bunlarla eşgüdümlü olan 
devlet şiddeti ile bastırılmaya çalışılmıştır. İngiltere, Almanya, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri 
gibi birçok ülkede, yasal sınırlandırmalar10, amacına ulaşamamış, yasaklara rağmen örgütlü işçi 
sınıfı hareketi, gelişimini ve mücadelesini sürdürmüş ve nihayetinde sendikal hakların tanınmasını 
sağlamıştır.11 Özetle ifade edecek olursak:  

 “Genel olarak sendika, toplu iş sözleşmesi ve grev hakları ‘yasaklamadan’ ‘yasayla düzenlemeye’ 
doğru bir gelişim çizgisi içinde yer almıştır. Bu haklar, önce devlet tarafından yasaklanmış, 
yasaklamanın sendikal gelişmeyi engelleyemediği aşamada ise yasalarla düzenlenmesi yoluna 
gidilmiştir”.12 

2) Sendikal Hakların Diğer Sosyal Haklarla Ve İnsan Haklarıyla İlişkisi

a) Temel sendikal haklar

Temel sendikal haklar, üç başlık altında toplanmaktadır:

Toplu pazarlık hakkı: Toplu pazarlık (sözleşme) hakkı, çalışanların, çalışma koşulları, ücret 
ve sosyal koruma gibi çalışma yaşamına ilişkin tüm konuları, üyesi oldukları örgütler aracılığıyla 
hükümetler ve hükümet üstü kuruluşlar ile müzakere edebilmesi ve bu müzakereler neticesinde 
bağlayıcı sözleşmeler/kurallar üretilmesini kapsar. 21. yüzyılda toplu pazarlığın devam eden 
önemi, ekonomik ve sosyal sorunlarla ilgilenen işveren ve işçi örgütleri arasındaki etkileşim için 
güçlü bir araç olma potansiyelinden kaynaklanmaktadır. Zayıf sesleri güçlendirebilir ve yoksulluğu 
ve sosyal dezavantajları azaltabilir. Bu, toplu pazarlığın tarafların gereksinimlerine uygulanması 
ve bireylerin ve işletmelerin refahını sürdüren gönüllü sözleşmelerin teşvik edilmesi aracılığıyla 
yapılabilir. Toplu pazarlık, işletme performansının artırılmasında, değişimin yönetilmesinde ve 
uyumlu endüstri ilişkilerinin inşa edilmesinde önemli bir rol oynayabilir. 

Örgütlenme özgürlüğü: Örgütlenme hakkı, en genel ifadesiyle çalışanların, herhangi bir 
ayrım yapılmaksızın ve önceden izin almaksızın istedikleri kuruluşları kurmaları ve bu kuruluşların 
tüzüklerine uymak koşulu ile bunlara üye olma hakkıdır. İşçiler ve işverenler için çalışma dünyasını 
etkileyen unsurlar üzerine bir antlaşmaya varma yolu olan toplu pazarlık, örgütlenme özgürlüğüyle 
ayrılmaz bir biçimde bağlantılıdır. İşçilerin ve işverenlerin bağımsız örgütlerini kurma hakkı, toplu 
pazarlık ve sosyal diyalog için temel önkoşuldur. 

Grevi de içeren toplu eylem (gösteri) hakkı: Toplu eylem hakkı, çalışanların toplu pazarlık 
süreçlerindeki menfaat uyuşmazlığı hallerinde taleplerinin kabul edilmesini sağlamak, kendilerini 
etkileyen ekonomik ve sosyal konular hakkındaki görüş, talep ve memnuniyetsizliklerini ifade 
edebilmek ve benzer amaçlarla toplu halde iş bırakmalarını ifade eder.  Yine çalışanların bu ve 
benzer konularla ilgili barışçıl toplu eylemlerde (gösteri) bulunma hakkı da kapsamdadır.  Grev 

10  Sur, 2009, s.10.
11  Bakır, 2013, s. 5-8. 
12  Özveri, 2012, s.7.
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hakkı, işçilerin ve örgütlerinin temel hakkı ve örgütlenme hakkının esas sonucu olarak uluslararası 
bir biçimde tanınmaktadır. 

b) Sendikal hakların evrenselliği ve bölünmezliği

Sendikal haklar başta İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve Uluslararası Çalışma Örgütü 
Sözleşmeleri gibi uluslararası kaynaklarla güvence altına alınmış evrensel haklardır. Avrupa 
Konseyi, Avrupa’da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Sosyal Şartını hazırlamıştır. 
Sendikal haklar ayrılmaz bir bütündür:

“Sendika, toplu iş sözleşmesi ve grev hakları, birbirini tanımlayan, birisinin diğerinin varlığını 
tanımladığı ve koşullandırdığı haklar olarak tanımlanmıştır. Toplu iş sözleşmesi ve grev hakkı 
olmadan sendika hakkından, sendika hakkı olmadan grev ve toplu iş sözleşmesi hakkından 
bahsetmek olanaklı değildir”.13

Sendikal haklar birbirine bağlı halkalardan oluşan, çalışanlar ile daha iyi çalışma koşulları, ücret, 
haklar ve daha iyi bir yaşam arasında bağlantı kuran bir zincir olarak düşünülebilir. Bir halka dahi 
eksik olduğunda bu zincir kırılır ve çalışanlar ile daha iyi bir yaşam arasındaki bağ da kopmuş olur. 

Bu anlamda sendikal hakların herhangi birinin kısıtlanması ya da ihlal edilmesi, bir bütün olarak 
sendikal hakların ihlal edilmesi ve sendikal hakların amacına ulaşmamasına yol açar.  Örneğin 
çalışanlara, örgütlenme ve toplu pazarlık hakkı tanınmış, çalışanlar kendi istedikleriyle kurdukları 
ve üye oldukları sendikaları aracılığıyla toplu pazarlık sürecine dâhil olmuş olsalar dahi, grev 
hakkından yoksunlarsa; istedikleri düzeyde bir toplu iş sözleşmesi imzalayamazlar. Zira işçilerin 
toplu pazarlık masasında en büyük kozları olan grevden yoksun oldukları koşullarda, işçilerin 
taleplerinin kabul görmesi, işverenin “iyi niyetine” terk edilmiş olur.  Böylece işçilerin sendikal 
haklarını kullanırken asıl amacı tam anlamıyla gerçekleşmemiş olur. Bu örnekte de görüldüğü 
üzere, sendikal haklar birbirinden ayrılamaz bir bütündür ve bir bütün olarak savunulması gerekir! 

c) Sosyal hakların bir ön koşulu, aracı ve güvencesi olarak sendikal haklar

Sendikal hakların birbirinden ayrılmazlığı ve bütünselliği şüphe götürmeyen bir ilke olduğu 
gibi, sendikal haklar sosyal hakların korunması ve geliştirilmesinin en önemli araçlarından birini 
oluşturmaktadır.14  Aynı zamanda, “Sendika hakkı, çalışanların bireysel diğer sosyal haklarının 
uygulanabilmesinin en önemli güvencesidir”.15 Dolayısıyla, sendikal haklardan birinin ya da bir 
sendikal hakkın temel bir öğesinin kısıtlanması, bir bütün olarak sendikal hakların sınırlanması 
sonucunu doğurduğu gibi sosyal hakların korunması ve geliştirilmesini de ciddi anlamda sekteye 
uğratmaktadır. 

13  Özveri, 2013, s.1
14  Gülmez, 2008, s.138. 
15  Çelik, 2010, s.260. 
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Kapitalist sistemde, yaşamını idame ettirmesinin temel aracı “ücret” olan ve bu ücreti “bağımlı 
iş ilişkisi” içinde elde eden işçi sınıfının hem ücretini artırarak daha iyi bir yaşam sürebilmesi hem 
de bu ücreti hangi koşullarda elde edeceğine müdahil olarak kendi çalışma süreci üzerinde söz 
ve karar sahibi olmasının temel aracı sendikal haklardır. Bu hakların var olmadığı, eksik olduğu 
ya da gerçek anlamda kullanılamadığı koşullarda, işçi sınıfı, bireysel iş ilişkilerini düzenleyen 
mevzuattan öte bir korumaya sahip olamamaktadır. Bireysel iş hukukundan doğan haklarını dahi 
kullanamamakta, kapitalist sınıfın yönetim hakkı çerçevesinde ve onun emir ve talimatı altında 
çalışmaya ve yaşamını idame ettirmeye mahkûm olmaktadır. 

Kapitalist toplumda, özellikle de neo-liberal politikalar altında, düzenli bir gelirden yoksun 
olmak, insan onuruna yakışır bir yaşam sürmeyi de olanaksız hale getirmektedir. Kolektif sendikal 
hakların kullanılamadığı koşullarda, düzenli bir gelir (ücret) elde edebilenler ise mevcut durumlarını 
muhafaza edebilmek için olağanüstü bir çaba içine girişmektedirler. İşlerini dolayısıyla gelirlerini 
koruyabilmek için her türlü tavizi vermeye ve her türlü çalışma koşullarına razı olmaya hazır 
hale gelmektedirler. Türkiye’de özellikle kot kumlama ve tersane sektörü örneklerinde görüldüğü 
üzere, ücret elde edebilmek için her gün yaşamını ortaya koyma hali, bir başka deyişle yaşamını 
sürdürebilmek için yaşamını riske atma paradoksu, içinde yaşadığımız sürecin tanımlayıcı 
öğelerinden biri haline gelmektedir. 

Sendikal haklar, ücretli emek için en merkezi ve vazgeçilmez haklardır.  “İnsan hakları ile insandır” 
nosyonundan hareketle söyleyecek olursak; bağımlı iş ilişkisinin yaşamlarının merkezinde yer aldığı 
işçiler için, kolektif sendikal haklardan yararlanabilmek, işçilerin gerçek anlamda “hak özneleri” 
olabilmeleri, özgür ve onurlu bireyler olarak bir bütün halinde insan hak ve özgürlüklerinden 
yararlanabilmeleri bakımından da merkezi önemi sahiptir.16 

Bu çerçevede söyleyecek olursak, sendikal haklar, sosyal hakların bir önkoşuludur.  Sendikal 
hakların var olmadığı ya da özgürce kullanılamadığı koşullarda sosyal hakların sınırlı ve güvencesiz 
olması kaçınılmazdır.  Sendikal haklar, sosyal hakların elde edilmesi, geliştirilmesi ve kullanılması 
için de önemli bir araç konumundadır.  Çalışanlar, sendikaları aracılığıyla hükümetler üzerinde baskı 
kurarak bir bütün olarak sosyal hakların korunması ve geliştirilmesini sağlayabilirler. Bu anlamda, 
sendikal hareketin başlangıcı aynı zamanda sosyal hakların başlangıcıdır. 

d) Sendikal haklar ve sosyal haklar ilişkisi: çalışma süreleri örneği

Çalışma sürelerinin sınırlanması, böylece işçilerin hem insanca çalışma hem de dinlenme 
haklarının uluslararası bir sosyal hak olarak kabul edilerek güvence altına alınması, işçilerin 
ve sendikaların mücadelesi neticesinde kazanılmıştır. 1800’lü yıllarda işçiler günde 12 ila 
18 saat arasında değişen çalışma koşullarına isyan etmiş; çalışma sürelerinin sekiz saat ile 
sınırlandırılmasını talep etmeye başlamıştır. ABD’deki sendikalar 1866 yılında bu talebi birincil 
önceliği olarak ilan etmiştir. İki yıl süren mücadeleler neticesinde 1868’de kamuda çalışma süresi 
günde 8 saate düşürülmüştür. 

16  Bakır, 2013, s.14-17.
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Bunun üzerine ABD’deki sendikalar sekiz saat işgünü kuralının özel sektöre de yaygınlaştırılması 
için 1 Mayıs 1886’de ABD’de bir dizi gösteri ve grev gerçekleştirmiştir. Bu sırada Japonya, Fransa 
ve Rusya’da sekiz saatlik işgünü talebini destekleyen grevler yapılmıştır. Aynı dönemde birbirinden 
habersiz olarak Fransa ve Belçika’daki sendikalar da sekiz saatlik işgünü için mücadele kararları 
alırken, 14-21 Temmuz 1889’da 2. Enternasyonal’in Paris’teki kuruluş kongresinde 1 Mayıs 1890 
sekiz saatlik işgünü talebi için eylem günü olarak kabul edilmiştir.

1 Mayıs 1890 günü, dünyanın dört bir yanında işçi sınıfı, greve ve alanlara çıkmış, böylece 1 
Mayıs dünya ölçeğinde işçiler için bir bayram ve mücadele günü haline gelmiştir. Bu talep ilerleyen 
yıllarda gerçekleşmiş, birçok ülkede çalışma süresi günde 8, haftada 48 saat ile sınırlanırken, 8 
saatlik işgünü hakkı uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmıştır.

1919’da Versay Barış Anlaşması’nda benimsenen dokuz temel ilkenin arasında “8 saatlik 
işgünü ve 48 saatlik çalışma ve en az 24 saatlik hafta tatili” yer alırken, Uluslararası Çalışma 
Örgütü’nün ilk sözleşmesi olan 1 sayılı Çalışma Süreleri (Sanayi) Sözleşmesinde çalışma süresi 
günde 8, haftada 48 saat olarak tespit edilmiştir.17 

Böylece sendikal hakların varlığı ve fiilen kullanımı neticesinde “insanca çalışma ve dinlenme 
hakkı” küresel bir sosyal hak haline gelmiştir.  Birçok sosyal hakkın tarihine baktığımızda benzer 
hikâyeler görmemiz mümkündür.  Tam da bu yüzden, sosyal hakların bir parçası olan sendikal 
haklar, sosyal hakların kazanılması, korunması, güvence altına alınması ve geliştirilmesi 
bakımından hayati öneme sahiptir.  

Bu anlamda sendikal haklar, sosyal hakları koruyarak ve geliştirerek, yalnızca çalışanlar için 
değil toplumun bütünü için son derece önemli bir işlev görmektedir.  Örneğin sendikal hareketin 
bugüne gelmesinde büyük rol oynadığı sosyal güvenlik hakkı, toplumun her kesimi için son derece 
önemlidir. Yine çalışma yaşamında kadın-erkek eşitliğinin sağlanması yönünde sendikaların 
gösterdiği çabalar, sadece çalışma yaşamında değil yaşamın her alanında toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin sağlanması bakımından kritik rol oynamaktadır. Yine sendikal haklar ve sendikaların 
varlığı sayesinde, toplumun çalışan kesimlerini temsil edenler, “sosyal diyalog” mekanizmalarında 
yer alabilmekte, böylece demokrasinin gelişimine ve çalışanların temsiline katkı sağlamaktadır. 
Sendikaların bu işlevleri, bir sonraki bölümde detaylı bir biçimde ele alınmaktadır. 

e) Sendikal ve sosyal hakların ulusal-üstü kaynakları

Sendikal ve sosyal haklar, birçok uluslararası sözleşmenin güvencesi altındadır. Bunların birincisi 
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’dir. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (UÇÖ/ILO) sözleşmeleri 
ve Birleşmiş Milletler Sözleşmeleri, sendikal ve sosyal hakların diğer en önemli ulusal-üstü 
kaynaklarıdır. Özellikle UÇÖ/ILO’nün 87 ve 98 sayılı Sözleşmeleri, sendikal haklar bakımından 
büyük önem taşımaktadır. 

Sosyal haklara ilişkin bir başka çok önemli ulusal-üstü kaynak Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal 

17  Sosyal-İş, 2010, s.3-4. 
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Şartı’dır.  31 temel sosyal hakkın yer aldığı Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı, kapsamı ve 
içeriği itibariyle, sosyal hakların en ileri düzeyde tanındığı ve korunduğu uluslararası sözleşme 
olarak öne çıkmaktadır. 

Aşağıda, sendikal haklar, emek hakları ve sosyal haklar için uluslararası mevzuatın önemli 
kaynakları yer almaktadır. İlgilenen okuyucuların daha fazla bilgi için ETUI yayını ‘Fundamental 
social rights in the European Union. Comparative tables and documents’18 a (Avrupa Birliği’nde 
temel sosyal haklar. Karşılaştırmalı tablolar ve belgeler) başvurmaları tavsiye edilmektedir. 

Birleşmiş Milletler

•	 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

•	 Ekonomik, Toplumsal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi

•	 Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi

•	 Her Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiyesine İlişkin Uluslararası Sözleşme

•	 Birleşmiş Milletler Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi

•	 Çocuk Hakları Sözleşmesi

Uluslararası Çalışma Örgütü

•	 Philadelphia Bildirgesi

•	 29 No’lu Zorla Çalıştırma Sözleşmesi

•	 87 No’lu Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesi

•	 98 No’lu Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi

•	 100 No’lu Eşit Ücret Sözleşmesi

•	 105 No’lu Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi

•	 111 No’lu Ayırımcılık (İş ve Meslek) Sözleşmesi

18   Clauwaert, S., Düvel, W., Schöman, I., Wörgotter, C. ‘Fundamental social rights in the 
European Union. Comparative tables and documents’. ETUI, Brussels. 2003
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•	 138 No’lu Asgari Yaş Sözleşmesi 

•	 182 No’lu En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına 
İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi 

•	 Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi

•	 189 No’lu Ev İşçileri Sözleşmesi

Avrupa Konseyi

•	 İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme

•	 Protokol No 11. değiştirilmiş olan İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin 
Sözleşme Protokol No. 1

•	 İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme ile bu Sözleşme’ye ek 
birinci Protokol’de tanınmış bulunan haklardan ve özgürlüklerden başka haklar ve özgürlükler 
tanıyan Protokol No. 4

•	 İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme‘ye ek 12 Numaralı 
Protokol 

•	 Avrupa Sosyal Şartı 1961

•	 Sosyal Şart Eki

•	 Avrupa Sosyal Şartı’na Ek Protokol

•	 Protokol Eki

•	 Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı

•	 Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı Eki 

•	 Avrupa Sosyal Şartı

•	 Avrupa Sosyal Şartı’na Ek Protokol

•	 Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı
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Avrupa Birliği

•	 Avrupa Topluluğu Kurucu Antlaşması (Nice)

•	 Avrupa Birliği Antlaşması  (Nice)

•	 İşçilerin Temel Sosyal Hakları Hakkında Topluluk Şartı

•	 Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi

Sonuç: Neo-Liberalizm Çağında Sendikal ve Sosyal Hakları Savunmak  

Neo-liberalizm, dünyanın dört bir yanında sendikal ve sosyal hakları tehdit etmektedir.   
Uluslararası rekabet giderek derinleşirken, işgücü maliyetlerini asgariye indirmek en sık başvurulan 
“rekabet” yöntemlerinden biri haline gelmiştir. Birbirini takip eden krizler en çok toplumun hayatını 
emeği ile kazanan kesimlerini vurmaktadır ve “krizden çıkış yolları” bulmak adı altında sosyal 
hakların kısıtlanması meşrulaşmaktadır. Sendikal hakların sınırlandırılması ve ihlal edilmesi 
giderek yaygınlaşmaktadır.  İşveren kesimi, UÇÖ/ILO Konferanslarında grev hakkını dahi tartışmaya 
açmaya başlamıştır. 

Bütün bu koşullar altında sosyal hakları ve sosyal hakların hem bir parçası hem de 
tamamlayıcısı olan sendikal hakları savunmak, korumak ve geliştirmek her zamankinden daha 
çok önem kazanmıştır.  Sosyal haklardan yoksun insan haklarından söz etmek olanaklı olmadığı 
gibi sendikal haklardan yoksun sosyal haklar da anlam ifade etmeyecektir. Bu anlamda sendikal 
hakları savunmak, hem sosyal hakları hem de bir bütün olarak insan haklarını korumak anlamına 
gelmektedir.  

Bu zorlu süreçte, genç işçilere büyük görevler düştüğü açıktır… 
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Avrupa Birliği ve Türkiye’de Sosyal Diyalog

1. Bölüm - Kısaltmalar: 

AB: Avrupa Birliği

EC: Avrupa Komisyonu

ETUC: Avrupa Sendikalar Konfederasyonu  

BusinessEurope (UNICE): Avrupa Sanayiciler ve İşverenler Konfederasyonu

CEEP: Kamu İştiraklı ve Kamusal İşletmeler Merkezi

UEAPMA: Avrupa Esnaf ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği

CEC: Avrupa Yönetici Konfederasyonu

ILO: Uluslararası Çalışma Örgütü

BM: Birleşmiş Milletler

TBMM: Türkiye Büyük Millet Meclisi

SGK: Sosyal Güvenlik Kurumu

İŞKUR: Türkiye İş Kurumu

İİMEK: İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları 

ÇSGB: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

MYK: Mesleki Yeterlilik Kurumu 

KİK: Karma İstişare Komitesi 

EESC: Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi 

ESK: Ekonomik ve Sosyal Konsey  

TİS: Toplu İş Sözleşmesi

TÜRK-İŞ: Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu

HAK-İŞ: Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu

3. Kısım, 2. Bölüm
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DİSK: Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu

KESK: Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu 

Türkiye KAMU-SEN: Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu

MEMUR-SEN: Memur Sendikaları Konfederasyonu

TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

TÜRMOB: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları 
Birliği

IMF: Uluslararası Para Fonu

1. Avrupa Birliği’nde Sosyal Diyalog

1.1 . Giriş 

Sosyal Diyalog ILO tarafından, “ortak çıkara” yönelik ekonomik ve sosyal konularda hükümet, 
işveren ve işçi temsilcileri arasında her türlü bilgilendirme, danışma ve müzakere süreci olarak 
tanımlanmaktadır.  

Avrupa’da, AB düzeyinde, ulusal düzeyde, işletme düzeyinde, sektörel düzeyde sosyal diyalog 
mekanizmalarından bahsetmek mümkündür. Demokratik kurumsal ve hukuki çerçevenin 
varlığından bağımsız olarak, sosyal diyalog iki koşula bağlıdır, birincisi güçlü, temsilci ve bağımsız 
tarafların varlığı, ikincisi ise tarafların işbirliğine istekli olmasıdır19. 

1.2.  AB Düzeyinde Sosyal Diyalog 

1.2.1 AB Düzeyinde Meslekler Arası Sosyal Diyalog

a) Sosyal diyalogun gelişimi 

AB inşasının başlangıcından beri, sosyal diyalog AB sosyal modelinin parçasıdır. Gerçekten, 
1952’de, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) altı ülkeyle kurulduğu zaman, sosyal ortakların 
üçlü toplantılarının/danışmalarının bazı biçimleri içerisinde inşa edilmekteydi.

Herkes AB düzeyinde ikili diyalogun (Üye Devletlerdeki diyalogdan farklı) 1985’te, Başkan  
Jacques Delors ile işçi ve işveren temsilcileri arasındaki ikili tartışmalar aracılığıyla Brüksel’de Val 
Duchesse’te başladığını kabul etmektedir. Daha sonra, sosyal diyalog kavramı, 1992 Maastricht 
Antlaşması ile resmi olarak AB Müktesebatına dâhil olmuştur. Sosyal diyalog mekanizmaları 

19 DERELİ, Toker: “Sosyal Diyalog: Ekonomik ve Sosyal Konsey Hakkında”, Ekonomik Yaklaşım, 1997, Cilt 8, 
Sayı 27.
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1990’lı yıllardan beri, ekonomik ve sosyal kararlara farklı aktörlerin katılımı amacıyla, kurucu 
antlaşmalar veya Konsey kararları aracılığıyla AB’de kurumsallaşmaktadır. AB kurumları, AB 
sosyal diyalogu aracılığıyla, güçlerinin bir kısmını işçi ve işveren temsilcileriyle paylaşmaktadır. 

AB sosyal ortakları, 2002’de özerkliklerini doğrulamış ve sosyal diyalog için ilk ikili çalışma 
programlarını kabul etmişlerdir.  Avrupa ikili sosyal diyalogu, işçi ve işveren temsilcileri arasında 
yapılan tartışma, danışma, müzakere ve ortak eylemleri kapsamaktadır. Üçlü diyalogda ise AB 
kurumları da dâhil olmaktadır.

b) Kurumsal çerçeve

AB sosyal diyalogunun gelişiminin sonucu, şu anda da yürürlükte olan Lizbon Antlaşması’nda 
görülebilir.  

AB’nin İşleyişi Hakkındaki Antlaşma’nın (TFEU) 151. Maddesi şunu ileri sürmektedir: “Birlik ve 
Üye Devletler (...) iş ve emek arasındaki diyalogun (...) teşviki biçiminde hedeflere sahip olmalıdır …”   

152. Madde şunu ileri sürmektedir: “Birlik, ulusal sistemlerdeki farklılıkları göz önünde 
bulundurarak, Birlik düzeyinde faaliyet gösteren sosyal tarafların rolünü tanır ve teşvik eder. Birlik, 
özerkliklerine saygı göstererek sosyal taraflar arasındaki diyalogu kolaylaştırır”. 

154. Madde, Avrupa Komisyonu’nun, “sosyal politika alanında öneriler sunmadan önce”  
sosyal taraflara danışmasının zorunluluğunu belirtmektedir. Komisyon’un çalışmasını askıya alan 
bir prosedür olarak, AB sosyal tarafları bu konularla ilişkili olarak müzakere etmeye karar verebilir. 

Madde 155 son olarak şunu sunmaktadır: “İş ve emeğin talep etmesi halinde, Birlik düzeyinde 
oluşturdukları diyalog anlaşmalar da dâhil akdi ilişkilere dönüşebilir”.  Ve “Birlik düzeyinde akdedilen 
anlaşmalar” ya Üye Devletlerin her birisindeki toplu sözleşmeler aracılığıyla veya “AB Bakanlar 
Konseyi’nin kararıyla” (Direktif) yürütülmektedir. Bu maddeye göre, sosyal taraflar, Üye Devletler 
için bağlayıcı olan direktiflerin (AB hukukunun) biçimlenme sürecine rehberlik edebilmektedir. 
Benzer biçimde, Türkiye de dâhil olmak üzere aday ülkeler, hem adaylıkları sürecinde, hem de 
katılmalarından sonra, direktifleri hazırlamaktadırlar. 

 c) Avrupa Birliği’nde üçlü diyalog mekanizmaları

Birlik düzeyinde biçimlenen sosyal diyalogun üçlü mekanizmaları da mevcuttur. Temel 
mekanizmaları şu şekilde özetlemek mümkündür: 

Büyüme ve İstihdam Üçlü Sosyal Zirvesi: 2003 yılında Konsey Kararı (2003/174/ EC) ile 
kurulmuştur. Avrupa Konseyi toplantılarından önce yılda iki kez gerçekleşmektedir. Esas amacı, 
AB’de ekonomik ve sosyal politika yapma süreçlerine sosyal tarafların katılımını sağlamaktır. En 
son 14 Mart 2013 tarihinde toplanan Zirvenin esas konusu ekonomik kriz ve sosyal gelişmenin 
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önündeki engeller olmuştur20. Zirve, üçlü sosyal diyalog mekanizmasının önemli araçlarından biri 
olarak görülmektedir. 

Sektörler Arası Sosyal Diyalog için Sosyal Diyalog Komitesi: AB düzeyinde çalışanların ve 
işverenlerin yer aldığı önemli diyalog araçlarından birisidir.  Yılda üç kez toplanmaktadır. Sabahları 
ikili hazırlık toplantısı vardır. Öğleden sonraları, Komisyon ve sosyal taraflar, ekonomik ve sosyal 
alanlara ilişkin çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunurlar ve ortak kararlar üzerinde antlaşırlar.  
AB üyesi devletlerden ve aday ülkelerden temsilcileri bir araya getiren Komite, işveren ve çalışan 
kesim arasında eşit dağılım gözetmektedir. 

Sosyal Diyalog Geçici Danışmaları: Çok yakın bir zamanda, sosyal diyalogun bir ülkenin 
ekonomisinde oynayacağı rol ve pozitif faydası bilinerek, Avrupa Komisyonu başkanı  Jean Claude 
Juncker, Mart 2015’te ‘sosyal diyalog için yeni bir başlangıcı’ ilan etti. Sonrasındaki aylarda, sosyal 
taraflar ve Komisyon, sosyal tarafların Avrupa Sömestır’ına daha sıkı katılımlarının gerekliliği, 
ulusal sosyal tarafların kapasitelerinin geliştirilmesine güçlü bir vurgu, AB politikasına ve kanun 
yapımına sosyal tarafların artan bir biçimde katılımı ve sosyal tarafların antlaşmaları ve Daha 
İyi Düzenleme Gündemi arasındaki açık ilişki üzerinde antlaşmışlardır. Bu unsurları yürütmeyi 
amaçlayan adımlar, konferanstan kısa bir sure sonra başladı. Sonrasındaki belirli faaliyetler, 27 
Haziran 2016’da imzalanan ortak bildiri aracılığıyla resmileşti. Geçici danışmalar başladı. 

Macroekonomik Dialog (MED): MED, Konsey, Komisyon, Avrupa Merkez Bankası ve 
sosyal taraflar için görüş alışverişinde bulunabilecekleri yüksek düzeyli bir forumdur (bakanlık 
düzeyinde). Haziran 1999 Köln Avrupa Konseyi tarafından kurumsallaşan MED’in hedefi, AB’nin 
makroekonomik çerçevesinin büyümesine ve dengesine katkıda bulunmaktır. 

Sonuç olarak, gerek kurucu antlaşmalar, direktifler ve bildirimler yoluyla gerekse oluşturulmuş 
olan kurumlar aracılığıyla sosyal diyalog hem yasal olarak hem de kurumsal olarak güvence altına 
alınmaktadır. 

AB düzeyinde sosyal diyalogun temel aktörleri, sendikalar için Avrupa Sendikalar Konfederasyonu 
(ETUC) ve işveren tarafı için Avrupa Sanayiciler ve İşverenler Konfederasyonu (BUSINESSEUROPE), 
Kamu İştiraklı ve Kamusal İşletmeler Merkezi (CEEP) ve yakın zamanda Avrupa Esnaf ve Küçük ve 
Orta Ölçekli İşletmeler Birliği (UEAPME)’dir. 

Diyalogun önemli taraflarından biri olan ve 1973 yılında kurulan ETUC, 39 Ülkeden 89 işçi 
sendikası konfederasyonu ve 10 Avrupa Sendika Federasyonundan oluşan bir örgüttür. 

Yukarıda söz edilen üçlü kurumlardan başka bir de daha çok sivil toplum mekanizmasını teşkil 
eden Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi: Komite, AB’nin danışma organı olup kararları 
bağlayıcı değildir.  

20 Avrupa Komisyonu, 2013, MEMO/13/224, [http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-224_
en.htm]
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1957 Roma Antlaşması’yla kurulmuş olan Komite, hem AB düzeyinde hem de AB üyesi devletler 
düzeyinde, ekonomik ve sosyal politikaların oluşturulması ve uygulanması sürecine çeşitli katkılar 
sağlayan sosyal tarafları ve STK’ları (ör. çiftçi örgütleri, tüketiciler, zanaatkârlar, kadın örgütleri...) 
bir araya getiren bir tartışma zeminidir21.

d) Avrupa Birliği düzeyinde ikili sosyal diyalogun sonuçları

Bu güne kadar, AB düzeyindeki sektörler arası sosyal diyalog, bağlayıcı direktifler aracılığıyla 
yürütülen dört antlaşma (ebeveyn izni ve revizyonu; kısmi süreli ve belirli süreli çalışma) ve de 
ulusal düzeyde kolektif faaliyetler aracılığıyla yürütülen beş özerk antlaşma (tele çalışma; iş 
yerinde stres; iş yerinde taciz ve şiddet; kapsayıcı iş gücü piyasaları ve aktif yaşlanma) üretmiştir. 
Faaliyetlerin Üç Çerçevesi, daha süreç yönelimlidir. 

Bu önemli çıktılara, Lizbon Antlaşması’nın 154-155. Maddelerine uygun olarak, tarafların 
özerk kararları aracılığıyla veya yasama sürecini başlatma hakkını yerine getiren sosyal tarafların 
danışılmasından ulaşılmaktadır. Bu yolla sosyal politika alanındaki pek çok önemli hak gerek 
anlaşmalar gerekse daha sonra uygulamaya konulan direktifler sayesinde güvence altına alınmıştır. 
AB düzeyinde sosyal diyalogun en somut çıktılarının bu anlaşma ve direktifler olduğunu söylemek 
mümkündür. Söz konusu anlaşma ve direktifleri şu şekilde özetlemek mümkündür: 

21 ATEŞ, Mustafa: “Avrupa’da Sosyal Diyalogun Kurumsal Yapısı: Avrupa Birliği Ekonomik ve Sosyal Komitesi”. 
Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 2005, Cilt.5, No.1, s.45-66.
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AB’de Sosyal Diyalog Mekanizması ile Oluşturulan Anlaşma ve Direktifler

Tarih Düzenleme Aktörler Konu

1996
96/34/EC 
sayılı Konsey
Direktif

UNICE, CEEP, ETUC arasında yapılan 
anlaşma AB kurumları tarafından Direktif 
yapılarak tüm ülkeler için bağlayıcı hale 
getirilmiştir.

Ebeveyn İzni

1997
97/81/EC 
sayılı Konsey
Direktifi

UNICE, CEEP, ETUC arasında yapılan 
çerçeve anlaşma AB kurumları tarafından 
Direktif yapılarak tüm ülkeler için bağlayıcı 
hale getirilmiştir.

Kısmi süreli çalışma

1999
99/70/EC 
sayılı Konsey
Direktifi

UNICE, CEEP, ETUC arasında yapılan 
çerçeve anlaşma AB kurumları tarafından 
Direktif yapılarak tüm ülkeler için bağlayıcı 
hale getirilmiştir.

Belirli Süreli Çalışma

2002 Çerçeve 
Anlaşma

UNICE, UEAPME, CEEP, ETUC arasında 
yapılan çerçeve anlaşma, ilgili Üye Devletler 
düzeyinde sosyal taraflar tarafından 
yürütülmektedir.  

Tele/Uzaktan çalışma

2002 Çerçeve Eylem 
Belgesi UNICE, UEAPME, CEEP, ETUC Hayatboyu öğrenme, mesleki 

yeterlilikler

2004 Çerçeve 
Anlaşma

UNICE, UEAPME, CEEP, ETUC arasında 
yapılan çerçeve anlaşma ilgili Üye Devletler 
düzeyinde sosyal taraflar tarafından 
yürütülmektedir.  

İşyerinde stres

2005 Çerçeve Eylem 
Belgesi UNICE, UEAPME, CEEP, ETUC Toplumsal Cinsiyet eşitliği

2007 Çerçeve 
Anlaşma

BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP, ETUC 
arasında yapılan çerçeve anlaşma ilgili 
Üye Devletler düzeyinde sosyal taraflar 
tarafından yürütülmektedir. 

İşyerinde taciz ve şiddet

2010 Çerçeve 
Anlaşma

BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP, ETUC 
arasında yapılan çerçeve anlaşma ilgili 
Üye Devletler düzeyinde sosyal taraflar 
tarafından yürütülmektedir.

Kapsayıcı işgücü
Piyasaları

2010
2010/18/EU 
sayılı
Konsey 
Direktifi

BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP, ETUC 
arasında yapılan çerçeve anlaşmaya 
dayanılarak kabul edilen Direktif AB 
kurumları tarafından revize edilmiştir.

Ebeveyn izni-Revize

2013 Çerçeve Eylem 
Belgesi BusinessEurope, UEAPME, CEEP, ETUC Genç işsizliği
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11 Haziran 2013 tarihinde ise ETUC, BUSINESEUROPE, UEPMA ve CEEP tarafından “Genç 
İstihdamı Eylem Çerçeve Belgesi” yayınlanmıştır. Söz konusu belgede, AB-27’de yüzde 23.5 
olan genç işsizlik oranını düşürmek için istihdam, eğitim ve girişimcilik alanlarında tavsiyelerde 
bulunulmuştur.

1.2.2 Avrupa Birliği Düzeyinde Sektörel Sosyal Diyalog

Sektörel sosyal diyalog, 1999’da 19 ekonomik sektörden 2016’da 43 komiteye hızlı bir biçimde 
gelişmiştir. Ayrıca direktifler tarafından yürütülen altı çerçeve antlaşması üretmiştir (ör. denizyolu 
taşımacılığı, demiryolları, sivil havacılık, hastaneler ve sağlık bakımı ve iç su yolları). 

Sektörel Sosyal Diyalog Komiteleri: 

1998 yılında Komisyon, 98/500 sayılı kararıyla AB düzeyinde sektörel diyalogun gelişmesi 
için komiteler kurulmasına karar vermiştir. Sektörel diyalog, belirli bir sektörde işçi ve işveren 
temsilcilerini bir araya getirmektedir22. Söz konusu komitelerin danışılma görevlerinin yanı sıra 
sosyal diyalogu geliştirme ve kolaylaştırma görevleri de bulunmaktadır. Komitede işçi ve işveren 
temsilcileri eşit sayıda temsil edilmektedir ve Komiteler en fazla 64 sosyal taraf temsilcisinden 
oluşmaktadır. Komiteler, yılda en az iki kez toplanmaktadır.

1998 yılından bu yana Komisyon ulaştırma, enerji, tarım, eğitim, inşaat gibi sektörlerde 40 
sektörel sosyal diyalog komitesi kurmuş olup, bu komiteler AB’de çalışan 145 milyon kişiyi 
kapsam altına almaktadır23. Sektörel Komitelerde, sosyal taraflar, anlaşmalar ve ortak bildirimler 
çıkarabilmektedirler. 

AB düzeyinde sosyal diyalog çıktılarının önemli bir kısmı “bağlayıcı” nitelikte değildir. Söz konusu 
çıktılar daha çok bilinç artırma, iyi uygulama örneklerinin paylaşılması gibi amaçlara sahip 

 ve fikirlerdir. Bu çerçevede, 600’den fazla ortak bildirim üretilmiştir24. Ancak, bağlayıcı 
olmayan çıktıların üye ülkelerdeki etkisi üzerine bir değerlendirme yapmak güçtür. 2011 yılında 
yapılan bir araştırmaya göre, ortak bildirimler, eylem tavsiyeleri gibi bağlayıcı olmayan araçların 
üye ülkelerdeki etkisi, üye ülkelerin endüstriyel sistemleri ve kurumsal geçmişlerine bağlı olarak 
değişkenlik göstermektedir25.

Çerçeve anlaşmaların yanı sıra, AB’de sektör düzeyinde sosyal diyalogun önemli çıktıları olduğu 
bilinmektedir. Sektörel sosyal diyalog komiteleri, çeşitli konularda anlaşmalar yapmışlardır ve 
bu anlaşmalardan bir kısmı da direktif haline gelmiştir. Örneğin, gemicilerin çalışma saatlerine 
ilişkin sektör temsilcileri tarafından imzalanan anlaşma 1999/63/EC sayılı direktif ile bağlayıcı 

22 GÜLMEZ, Mesut: Avrupa Birliğinde Sosyal Politika, 2003, Ankara.
23 Avrupa Komisyonu, 2010, Industrial Relations in Europe. İnternet sitesi: [http://ec.europa.eu/social/

keyDocuments.
24 Avrupa Komisyonu, 2012 “Social Europe Guide”, Vol.2.
25 VOSS, Eckhard: “European Social Dialogue: Achievements and Challenges Ahead”, 2011, Final Raporu.
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hale gelmiştir. Benzer şekilde sivil havacılıkta çalışanların çalışma saatlerine ilişkin ilgili sektör 
temsilcileri tarafından yapılan Anlaşma 2000/79/EC sayılı Direktif ile bağlayıcı hale gelmiştir. Bir 
diğer önemli Anlaşma sınır ötesi demir yollarında çalışan mobil işçilerin çalışma koşullarına ilişkin 
olup, 2005/47/EC sayılı Direktifle bağlayıcı hale gelmiştir. 2009 yılında, sağlık sektöründe, kesici 
yaralanmalarla ilgili olarak yapılan Anlaşma, 2010/32/EC sayılı direktifle bağlayıcı hale gelmiştir. 
Sektörel komitelerin çıktıları olan bu direktifler tüm Avrupa’da bu sektörlerde çalışanlar için önemli 
hak ve kazanımlar getirmiştir.

Sınırlı sayıda olan bu direktifler ve anlaşmalar Avrupa’daki milyonlarca işçiyi etkilemiştir. 
Örneğin, yaklaşık 300.000 gemicilik sektöründe çalışan, 5 milyon sağlık sektöründe çalışan işçilerin 
çalışma koşullarında iyileşmeler sağlanmıştır26. Söz konusu direktifler ve çerçeve anlaşmaların 
yanı sıra tavsiye niteliğinde metinler de üretilmiştir. Örneğin, eylem çerçeveleri (2002’de hayat 
boyu öğrenme; 2005’de toplumsal cinsiyet eşitliği), 16 sektörde rehberler ve çok sayıda ortak 
bildirim bulunmaktadır. 

1.2.3 Avrupa Birliği’nde İş Yeri/ İşletme Düzeyinde Sosyal Diyalog

İş yasası alanında geliştirilen direktifler, çalışanların yönetime katılmalarını güvence altında 
alarak işletme düzeyinde sosyal diyalogun pekiştirilmesine katkıda bulunmaktadır. 

Avrupa Birliği’nde işçi ve işveren arasında iş yeri ve/ veya işletme düzeyinde sosyal diyalogun 
gerçekleştiği en önemli yapılar iş konseyleridir. Bazı ülkelerde iş yeri komitesi olarak da adlandırılırlar. 
Bu konuda dört AB Direktifi ve 2 AB Yönetmeliği bulunmaktadır: 

•	  Çalışanların bilgilendirilmesi ve onlara danışılması amacıyla Avrupa İş Konseyi’nin ya da 
Topluluk-ölçekli grup işletmelerin Kurulması (Avrupa İş Konseyleri) üzerine 22 Eylül 1994 
tarihli 94/45/EC sayılı Konsey Direktifi 

•	  Avrupa Şirketi Tüzüğüne İlişkin 8 Ekim 2001 tarih ve 2157/2001 sayılı Konsey Yönetmeliği 

•	  Çalışanların Katılımına ilişkin Avrupa Şirketi için tüzük oluşturan 8 Ekim 2001 tarih ve 
2001/86/EC sayılı Konsey Direktifi 

•	  Avrupa Topluluğu İçerisinde Çalışanların Bilgilendirilmesi ve Danışması İçin Genel Bir Çerçeve 
Kurulmasına İlişkin 11 Mart 2002 Tarih ve 2002/14/EC Sayılı Konsey Direkti

•	  Avrupa Kooperatif Şirketi Tüzüğüne İlişkin 22 Temmuz 2003 tarih ve 1435/2003 sayılı 
Konsey Yönetmeliği

•	  Çalışanların Katılımı Hususundaki Avrupa Kooperatif Toplumu Tüzüklerinin Tamamlanmasına 
İlişkin 22 Haziran 2003 Tarih ve 2003/72/EC Sayılı Konsey Direktifi 

26 Avrupa Komisyonu, 2010, Industrial Relations in Europe. İnternet sitesi: [http://ec.europa.eu/social/
keyDocuments.jsp?type=0&policyArea=0&subCategory=0&country=0&year=0
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Türkiye Mevzuatında 94/45/EC, 2001/86/EC, 2002/14/EC ve 2003/72/EC sayılı AB Direktifleri 
ve 2157/2001 ile 1435/2003 sayılı AB Yönetmelikleri hükümlerini karşılayan düzenlemeler 
mevcut değildir.

Çalışanların bilgilendirilmesi ve onlara danışılması amacıyla Avrupa İş Konseyi’nin ya 
da Topluluk-ölçekli grup işletmelerin Kurulması (Avrupa İş Konseyleri) üzerine 22 Eylül 
1994 tarihli 94/45/EC sayılı Konsey Direktifi 

94/45/EC sayılı Konsey Direktifinin amacı, AB çapındaki işletmelerde çalışanlara bilgi verme  ve 
danışma usullerini geliştirmektir.

Direktif, üye devletlerin iş hukukunu bu konuda yaklaştırmayı değil, sınır ötesi şirketlerde 
çalışanlar için bilgilendirme ve danışma işlevlerini doğrudan yerine getirecek organların kurulmasını 
amaçlamaktadır. 

Direktifin giriş bölümünde, AB’de işletmelerin bir araya gelmesinin ve yeni birleşmelerin uyumlu 
bir ekonomik gelişme açısından yararlı olduğu vurgulanmakta, ancak birden fazla üye devlette 
faaliyet gösteren işletmelerin ya da işletme gruplarının aldıkları kararlardan çalışan temsilcilerini 
bilgilendirmenin ve onlara danışmanın gerekliliğini ve bunu sağlamak için bazı yeni düzenlemelerin 
ihtiyaç gösterdiği ifade edilmektedir. 

Direktif, Birlik ölçeğindeki işletmelerde (Üye devletlerde en az 1000 çalışanı ve en az iki üye 
devletin her birinde en az 150 çalışanı olan işletme) çalışanların bilgilendirilmesi ve danışma için 
Avrupa İş Konseylerinin veya prosedürünün kurulmasını zorunlu hale getirmiştir.  

Çalışanların Yönetime Katılımına ilişkin Avrupa Şirketi için tüzük oluşturan 8 Ekim 
2001 tarih ve 2001/86/EC sayılı Konsey Direktifi 

2001/86/EC sayılı  Direktifin amacı, Avrupa şirketlerinde çalışanların yönetime katılma 
usullerini belirlemektir. 

Direktif, Avrupa Şirketi için Tüzüğün kurallarını oluşturan ve böylece onların iş dünyasındaki 
yerlerini ve rollerini tanıyan 2001/2157 sayılı Yönetmelik kapsamına giren şirketlerde  çalışanların 
katılımları ile ilişkilidir. 

2001/86/EC sayılı Direktif, diğer bilgilendirme ve danışma direktiflerinden daha karmaşık bir 
yapıya sahiptir. Zira direktif çalışanların bilgilendirilmesi ve danışmanın yanı sıra yönetime katılım 
mekanizmalarının da işletilmesini öngörmektedir. 

Avrupa Topluluğu İçerisinde Çalışanların Bilgilendirilmesi ve Danışması İçin Genel Bir 
Çerçeve Kurulmasına İlişkin 11 Mart 2002 Tarih ve 2002/14/EC Sayılı Konsey Direkti

2002/14/EC sayılı Direktifin amacı; AB sınırları içindeki işletmelerde çalışanların bilgilendirilme 
ve danışma haklarında asgari koşulları belirlemektir 
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Bu direktif ile daha önce çeşitli direktiflerde bazı özel durumlara özgü olarak uygulanması 
öngörülen bilgilendirme ve danışma mekanizması sürekli ve zorunlu olarak uygulanacak bir 
mekanizmaya dönüştürülmektedir.  

94/45/EC ve 2001/86/EC sayılı Direktifler, boyutu bir üye devletin sınırlarını aşıp, Avrupa 
çapında büyümüş olan ve bu yüzden tek bir devletin hukuk sistemi ile kontrol edilemeyen çok 
uluslu şirketlerdeki bilgilendirme, danışma ve yönetime katılma konularını ele almıştır. 

2002/14/EC sayılı Direktif ise, üye devletlerde faaliyet gösteren ve belirli bir büyüklüğe sahip 
tüm şirketlerin, yönetim ile çalışanlar arasında sürekli bir diyalog, bilgi akışı ve iletişimi sağlamak 
üzere bilgilendirme ve danışma mekanizması oluşturmalarını zorunlu kılmıştır. 

Bu direktif, çalışanların bilgilendirilmesi ve danışma mekanizmasının işletilmesi bakımından 
“çerçeve direktif” niteliğindedir. 

Direktifin 1. maddesinde, AB’de faaliyet gösteren işletmelerde çalışanların bilgilendirme ve 
danışma mekanizmalarına katılım hakkını hayata geçirecek asgari standartları belirleyen bir genel 
çerçeve oluşturulmasının amaçlandığı belirtilmektedir. Burada yer alan “asgari standartlar”  terimi 
önemlidir; zira üye devletlerin çalışanların bu alandaki hakları bakımından daha yüksek standartlar 
belirleme imkânları her zaman mevcuttur ve bu teşvik edilmektedir. 

Üye devletler, çalışanların hangi yöntemlerle bilgilendirilmesi ve danışılmasının sağlanacağı, 
bu konuda ne gibi mekanizmalar kurulacağı konusunda serbest bırakılmıştır. Bir başka deyişle 
üye devletler, direktifin amacına ulaşmak ve çalışanlarını bilgilendirme ve onlara danışılmasını 
sağlamakla yükümlüdür; ancak bunu yapma yolunu her üye devletin kendisi belirleyebilir. 

Direktifin 2. maddesinde, “işveren”, “çalışan”, “çalışan temsilcileri”, “bilgilendirme”, “danışma”, 
“işletme” ve “işyeri” gibi çeşitli tanımlara yer verilmektedir. 

 “Bilgilendirme”, işverenin çalışan temsilcilerine ilgili konularda değerlendirme ve inceleme 
yapabilmeleri için gerekli verilerin aktarması olarak tanımlanmaktadır. 

“Danışma” işveren ve çalışan temsilcilerinin arasında diyalog kurulması olarak tanımlanmıştır. 

3. madde direktifin kapsamını belirtmektedir. Buna göre, direktif üye devletlerin tercihleri 
doğrultusunda aşağıdaki işletmelere uygulanacaktır: 

     1. Herhangi bir üye devlette en az 50 çalışan istihdam eden işletmelere veya 

     2. Herhangi bir üye devlette en az 20 çalışan istihdam eden işyerlerine.

Direktifin 4. maddesinde, çalışanlar için oluşturulacak bilgilendirme ve danışma mekanizmasının 
ne gibi konuları kapsayacağı ve ne şekilde yapılacağı yer almaktadır. Buna göre bilgilendirme ve 
danışma; 
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1. İşletme veya işyeri faaliyetleri ve ekonomik duruma ilişkin en son gelişmeler hakkında 
bilgilendirme; 

2. İşletmede veya işyerinde yürütülen insan gücü planlaması, istihdam durumu, yapısı ve 
olası gelişmeler ile özellikle istihdam durumuna etki edebilecek her türlü karar ve öngörülen 
tedbirler hakkında bilgilendirme ve danışma; 

3. İşin organizasyonu ya da iş akdinin biçiminde önemli değişikliklere yol açabilecek alınması 
muhtemel kararlar hakkında bilgilendirme ve danışmayı kapsamaktadır.

1.3 AB Üyesi Devletlerde Sosyal Diyalog

Belçika

İşçi sağlığı ve güvenliği komitesi ile beraber, işçi sayısı 100 veya daha fazla olan işletmelerde, 
iş konseyleri işçilerin başlıca temsil ve katılım şeklidir. Hem işçiler tarafından seçilen temsilciler 
hem de işveren tarafından seçilen temsilcilerin bir araya gelmesi ile oluşturulan ortak iki taraflı bir 
kuruldur. İşveren tarafında atanan temsilcilerin sayısı, işçi temsilcilerinden fazla olamaz. 

Danimarka

Danimarka’daki iş yeri konseyleri yasa ile düzenlenmemiştir. Kurulan konseylerde, yönetim 
ve işgücü temsili, eşitlik ilkesi üzerine kuruludur. Konseyler ayda bir veya iki kez toplanır. Üyeler 
mesailerinin % 10 ‘unu konsey çalışmalarına harcarlar.

Fransa

Fransa’da iş yeri konseyleri, çalışan sayısı 50’den fazla olan özel işletmelerde, şirket lideri ve 
işçi temsilci liderinden oluşmaktadır. İşçiler bilgi alır, işveren tarafından yapılan resmi danışmaya 
cevap verirler ve bütçelerinden kültürel faaliyetler düzenlerler.  

Almanya

Almanya’daki işçi temsilci kurulları özel yasa dâhilinde oluşmaktadır. İşçi temsilci kurullarının, 
bilgilendirilme, danışılma ve karar alma gibi hakları bulunmaktadır. Kurullar sadece işçileri 
kapsamaktadır. Kurul üyeleri işten çıkarılamaz. Üyeler dört yıllığına seçilirler.

Pratikte İş Yeri Konseylerinin Görevleri

İş Yeri Konseylerinin görevleri arasında iş kanunlarının, sosyal güvenlik, istihdam ve iş güvenliği 
ve işçi sağlığı yönetmelikleri uygulamalarını denetlemek; mevcut düzenlemelerin işveren tarafından 
yerine getirilmediği gözlemlendiğinde, yasal veya diğer gerekli önlemleri almak; işletmenin 
gelişmesi hakkında düzenli olarak bilgilendirilmek; iş konseylerinin bütçesi olması durumunda, 
işçilerin ve ailelerinin refahlarını artıracak faaliyetler planlamak yer almaktadır. 
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Genel Olarak İş Yeri Konseylerinde Tartışılan Ortak Konular

TİS’lerin uygulanıp uygulanmadığını izlemek, kadın/erkek fırsat eşitliği, engellilere yönelik 
uygulamalar, proje geliştirme, yönetime katılma, video, kamera uygulaması, çalışma saatleri, 
mesleki eğitim ihtiyacı, işten çıkarmalar, işe almalar, işletmede sigara içilmesi, esnek çalışma, 
çalışma vardiyaları. 

İş Yeri Konseylerinde İşçi Sendikalarının Rolü

•	 İş Konseyleri ve diğer bilgilendirme ve danışma düzenlemeleri işçi sendikalarının 
temsilinden farklı olarak değerlendirilmektedir. Fakat bazı ülkelerde bu ayrım açık olarak 
gözükmemektedir.    

•	 İtalya ve Belçika gibi ülkelerde, iş konseyleri esas olarak sendika kurullarıdır.  Fransa, 
Lüksemburg, Hollanda ve İspanya gibi ülkelerde, sendikalar seçimler için aday gösterebilmekte 
ve dolayısıyla sendika kurullarından oluşmaktadır. 

•	 İş konseylerinde, işçi sendikalarına görev verilmemiş olsa dahi, bu kurullarda genellikle işçi 
sendikalarının hâkimiyeti gözlenmektedir.

Sonuç olarak, Avrupa Birliği dâhilinde, İş Konseylerinin varlığını ne işçiler ne de işverenler 
tartışmaktadır. İşçi tarafı, iş konseylerinin oluşturulması için gerekli eşik sayısının düşürülmesi, 
bilgilendirme ve danışma sitemlerinin daha detaylandırılması ve kuvvetlendirilmesi gibi görüşleri 
savunmaktadır. 

2. Türkiye’de Sosyal Diyalogun Gelişimi

2.1 Giriş

Son yıllarda Türkiye’nin dünya ekonomisi ile bütünleşme ve ulusal rekabet gücünü geliştirme 
çabaları, işçi-işveren ilişkilerini de farklı bir zemine taşımıştır.  İşletmelerin giderek yoğunlaşan 
rekabet ortamına girişi, işçi-işveren kesimlerini daha fazla diyaloga zorlamıştır. Bugün kesimler, 
varlık nedenlerinin üretim ve işletme olduğu, geliri ve istihdamı koruyup, geliştirmenin ancak 
işletmenin rekabet gücünü artırarak sağlanabileceğini anlamıştır. Nitekim son yıllarda toplu iş 
sözleşmelerinin süratle yenilendiği uyuşmazlıkların giderek azaldığı gözlenmektedir. 

Sosyal taraflar yakın geçmişe kadar toplu iş sözleşmeleri masalarında bölüşümü tartışmışlardır. 
Üretmeden bölüşmenin mümkün olmadığı gerçeğinin kavranması tarafları daha çok üretip, daha 
adil bölüşmenin yollarını birlikte aramaya yöneltmiştir. 

Kısaca, küreselleşme ve kalkınma yarışında belirleyicilik kazanan rekabet gücü, diğer ülkelerde 
olduğu gibi Türkiye’de de, hem işletme bazında hem de ülke genelinde ortak hedefler için sosyal 
diyalog ve işbirliğini ön plana çıkarmıştır. Farklı kesimler uyuşmazlıkları büyük ölçüde geride bırakıp, 
sorunları barışçı yollarla çözmeyi tercih etmişlerdir.
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İşçi-işveren kesimleri arasında ekonomik ve sosyal sorunların çözümüne katkıda bulunmayı 
hedefleyen ve bu yönde sorumluluk üstlenen, çalışma barışını gözeten bir yaklaşımın benimsenmesi, 
toplumsal uzlaşma ve işbirliği için de temel oluşturmaktadır.  

Geçmişte Türkiye’de sosyal taraflar arasında, diyalog ve işbirliği konusunda önemli adımlar 
atılmıştır. 

2.1.1  İşçi Ve İşveren Sosyal Diyalogunun Tarihsel Örnekleri

1 Temmuz 1994 tarihinde TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK ve TİSK’in katılımıyla ilk işçi-işveren zirve 
toplantısı yapılmıştır. İlk defa üç işçi konfederasyonu ile işveren konfederasyonunun bir araya 
geldiği toplantıda, ekonomik alanda yaşanan kriz ve krizin çalışma hayatına taşıdığı olumsuz 
etkiler ile çözüm yolları görülmüş ve kamuoyuna ortak bir açıklama yapılmıştır.

İkinci işçi-işveren zirve toplantısı ise, 29 Ağustos 1994 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. 
Toplantıda ‘sosyal güvenlik’ ve ‘ücretlerin vergi yükü’ konuları tartışılarak, görüş birliğine varılan 
hususlar hükümete sunulmuştur.

Bunları, 22 Temmuz 1996 günü İstanbul’da düzenlenen TİSK Müteşebbisler Konseyi - İşçi 
Konfederasyonları toplantısı izlemiştir. Toplantıda, küreselleşme sürecinde Türkiye’nin rekabet 
gücünün artırılması ve işsizlik sorununun çözümü için kesimler arası işbirliğinin önemi ve etkin 
hale getirilmesi konusu ele alınmıştır.

İlerleyen yıllarda, Türkiye’nin en yüksek temsil gücüne sahip sivil toplum kuruluşları olan TÜRK-
İŞ, HAK-İŞ, DİSK, TİSK, TOBB, TESK ve TZOB’un Başkanları, 7 Aralık 1999 tarihinde TİSK’te bir 
araya gelerek “7’li Sivil İnisiyatif” oluşumunu kurumlaştırma kararı almışlardır.

Başkanların aynı gün birlikte düzenledikleri basın toplantısında, Helsinki Bildirgesi için 
hazırlanan ve Türkiye’nin AB’ye adaylığı doğrultusunda karar alınmasını destekleyen bir ortak 
bildiri de kamuoyuna açıklanmış ve bildirinin AB Komisyonu’na ve AB’deki sivil toplum kuruluşlarına 
duyurulması benimsenmiştir.

2.1.2 Çalışanlar Arasındaki Sosyal Diyalogun Tarihsel Gelişimi

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK ilk olarak siyasal farklılıkları ve ayrılıkları aşarak 1 Mayıs’ı, 1992 
yılında Karayolları Genel Müdürlüğü salonunda birlikte kutlamışlardır. 

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK tarafından biçimlendirilen bir şemsiye örgüt olan Çalışanların Ortak 
Sesi Demokrasi Platformu kurulmuştur. 

1998-1999 yıllarında yoğunlaşan sorunlar, işçi sendikaları konfederasyonları arasındaki 
işbirliği eğilimini arttırmıştır.

Bu dönemde işverenlerin bir bölümü kriz nedeniyle, bir bölümü ise krizi bahane ederek işçi 
çıkartma yoluna gitmiştir. Ülkedeki sorunlar daha da ağırlaşmıştır. DİSK, 15 Aralık 1998 günü 
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TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’e yazdığı yazıda, işten çıkarmalar ve toplu sözleşmelerde yaşanılan tıkanıklıkları 
belirterek, öncelikle işçi sendikaları konfederasyonlarının başkanlarının bir araya gelmesini, daha 
sonra yönetim kurullarıyla birlikte atılacak adımları saptamalarını önermiştir.

29 Aralık 1998 günü TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK Genel Başkanları Ankara’da bir araya gelerek 
ülkemizin, halkımızın ve işçi sınıfımızın sorunlarını görüşmüşler ve ortak talepleri formüle 
etmişlerdir. Görüşmede bir sekretaryanın oluşturulması ve ilişkilerin geliştirilmesi kararlaştırılmış 
ve ortak bir bildiri yayınlanmıştır.

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, MEMUR-SEN, Türkiye KAMU-SEN, KESK’in Genel Başkanları 27 Ocak 
1999 günü Ankara’da HAK-İŞ Genel Merkezinde ilk kez toplanarak, ortak sorunları görüşmüşler ve 
Emek Platformu’nu kurmuşlardır. Toplantı sonunda yapılan açıklama, ülkemizde ücretli çalışanların 
o güne kadarki en geniş birlikteliği olması açısından son derece önemliydi.

 TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, Türkiye KAMU-SEN, MEMUR-SEN, Türkiye İşçi Emeklileri Cemiyeti, 
Tüm İşçi Emeklileri Derneği, Tüm BAĞ-KUR Emeklileri Derneği, TMMOB, Türk Diş Hekimleri Birliği, 
Türk Eczacılar Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türk Veteriner Hekimleri Birliği, TÜRMOB başkanları 14 
Temmuz 1999 günü TÜRK-İŞ Genel Merkezi’nde toplanmışlardır. 

Bu toplantı, işçi ve memur sendikaları konfederasyonlarını, emekli örgütlerini ve meslek 
örgütlerini bir araya getirmesi açısından son derece önemlidir. Bu toplantıda, mezarda emekliliğin 
önlenmesi ve memur ve emekli aylıklarının artırılması için üretimden gelen gücün kullanılmasına 
kadar uzanan bir dizi eylemin birlikte yapılması kararı alınmıştır. 

Bu arada merkezi düzeyde bir sekretarya oluşturulmuştur. Çeşitli illerde, Emek Platformu’na 
bağlı örgütlerin yerel düzeydeki temsilcileri ortak komiteler kurmuşlardır. Türkiye tarihinde ilk kez, 
farklı siyasal eğilimlerden çalışanlar, emeğin ve ülkenin çıkarlarının korunması amacıyla IMF-
karşıtı ve çalışanlardan yana bağımsızlığı savunan bir platformda birlikte eylemler örgütlemeye 
başlamıştır.

Bu dönemde Türkiye önce 2000 yılının Kasım ayında, daha sonra da 2001 yılının Şubat ayında 
birbiri ardı sıra önemli iki kriz yaşamıştır. Ulus ötesi sermayenin Türkiye’ye dayattığı ve ülkemizde 
sermaye çevreleri ve hükümet tarafından da kabul edilen ve desteklenen IMF programlarına 
alternatif olan Emek Platformu Alternatif Programı hazırlanmış ve kamuoyuna sunulmuştur. 

Ancak Emek Platformu 2001 yılından bugüne kadar geçen sürede toplanamamıştır. 

Türkiye’deki son yıllardaki olaylar, hem işletme bazında hem de ülke genelinde ortak hedefler 
için kesimler arası sosyal diyalog ve işbirliği ihtiyacını daha da arttırmıştır.

2.2. Ulusal Düzeyde Üçlü Yapılar

Türkiye’de başta çalışma hayatını ilgilendiren konularda, özellikle hükümet-işçi-işveren 
kesimlerinin ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katıldığı ulusal düzeyde üçlü ve çoklu yapıda 
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pek çok sosyal diyalog mekanizması mevcuttur.

Ekonomik ve Sosyal Konsey, AB - Türkiye Ekonomik ve Sosyal Karma İstişare Komitesi, Üçlü 
Danışma Kurulu,  Çalışma Meclisi,  Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu, Ulusal İş Sağlığı 
ve Güvenliği Konseyi, Türkiye İş Kurumu Genel Kurulu, Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Kurulu, 
Mesleki Yeterlilik Kurumu Genel Kurulu, İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulu, Asgari Ücret Tespit 
Komisyonu, Yüksek Hakem Kurulu, DPT Özel İhtisas Komisyonları, Tüketici Konseyi ulusal düzeyde 
sosyal diyaloğun gerçekleştirildiği platformlardır.

Bunlardan bazıları:

Ekonomik ve Sosyal Konsey  (ESK)

Toplumsal uzlaşma ve işbirliğini teşvik eden ve istişari araçlar ve sosyal politikalar aracılığıyla 
ortak görüş belirlemek için oluşturulan, Ekonomik ve Sosyal Konsey 24.4.2001 tarihinde çıkarılan 
bir kanunla yürürlüğe girmiştir.

Karma İstişare Komitesi (KİK) ve Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi (EESC)

AB-Türkiye Karma İstişare Komitesi (KİK), Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) üyeliği sürecinde 
Ankara Anlaşması’nın 27nci maddesi çerçevesinde 16 Kasım 1995’te oluşturulmuş, Türk ve 
Avrupalı üyelerden oluşan bir komitedir. Oluşturulan komitenin amacı; Ortaklık Konseyi, Avrupa 
Parlamenterler Topluluğu ve Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi (EESC) ile TBMM ve Türkiye’deki 
diğer ilgili organlar arasındaki temasları güçlendirmek ve işbirliğini artırmaktır.

Çalışma Meclisi

Çalışma meclisi, 1946 tarihinde kurulmuştur. Meclis, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın 
çağrısı üzerine toplanır ve çalışma hayatı ile ilgili konular hakkında incelemeler yapar ve görüş 
bildirir.

Üçlü Danışma Kurulu

Türkiye’de Üçlü Danışma Kurulu, 144 sayılı ILO sözleşmesine uygun olarak üçlü temsile (işçi, 
işveren ve hükümet) dayalı istişari özellik taşıyan bir kurul olarak 2004 yılında oluşturulmuştur. 

Çalışma hayatıyla ilgili mevzuat ve uygulamalarının izlenmesi amacıyla, Hükümet ile işveren, 
kamu görevlileri ve işçi sendikaları konfederasyonları arasında etkin danışmayı sağlamak, kurulun 
temel amaçlarındandır. 

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)

Mesleki Yeterlilik Kurumu, ulusal meslek standartlarını ve yeterliliklerini geliştirmek, hayat 
boyu öğrenmeyi desteklemek ve AB Yeterlilikler Çerçevesi ’ne uyumlu Ulusal Yeterlilikler 
Çerçevesini oluşturmak, sınav ve belgelendirme faaliyetlerini düzenlemek amacıyla 2006 yılında 
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kurulmuştur. Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun genel kurul ve yönetim kurulu, hükümet, işçi ve işveren 
temsilcilerinden oluşan üç taraflı bir yapıya sahiptir.

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde 2005 
yılında kurulmuştur.

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin geliştirilerek iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin ölçüm, meslek 
hastalıklarının ortaya çıkartılması, işyeri hekimliği, eğitim hizmetleri, meslek hastalıkları 
hastaneleri, denetim vb. hizmetlerin yeniden yapılandırılarak geliştirilmesi Konseyin amaç ve 
politikaları arasında yer almaktadır. 

İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulu

İşgücü piyasası ile ilgili bilgi ve ihtiyaçların tespit edilmesi, derlenmesi ve dağıtılması faaliyetlerinin 
izlenmesi ve geliştirilmesi, işgücü piyasasına ilişkin ortak veri tabanının oluşturulması, çeşitli kurum 
ve kuruluşlarca oluşturulmuş ve oluşturulacak veri tabanlarının uyumlaştırılması ve geliştirilmesi, 
veri üretiminde norm ve standart birliğinin sağlanması için ilgili kurum ve kuruluşlar arasında 
sürekli diyalog ve işbirliği ortamı oluşturmak amacı ile tavsiyelerde bulunan, İşgücü Piyasası Bilgi 
Danışma Kurulu, 2004 yılında düzenlenen bir yönetmelikle İŞKUR bünyesinde oluşturulmuştur. 

1.3. Yerel Düzeyde Sosyal Diyalog

26 Mayıs 2008 tarihinde yayımlanan 5763 sayılı Kanunun 21. Maddesi ile İl İstihdam ve İl 
Mesleki Eğitim Kurulları birleştirilerek, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları oluşturulmuştur.

Bu kurullar Türkiye’deki sosyal diyalogun önemli mekanizmalardan birisidir. Kurulun Başkanı 
Validir. Kurulda işçi örgütlerinden birer temsilci yer almaktadır. Yılda dört kere toplanmaktadır. 
Sekretaryası İŞKUR ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülür. Kararlar bağlayıcı niteliktedir. 
Esas olarak mesleki eğitim ve işgücü piyasası arasındaki ilişkileri düzenler.

1.4. Sektörel Düzeyde İkili Sosyal Diyalog

Aynı işkolunda birden çok işyeri ya da işletmeyi kapsayan “grup toplu iş sözleşmeleri” sektörel 
düzeyde sosyal diyalogun gerçekleştirildiği bir zemindir. Özel sektörde metal, tekstil, çimento, 
toprak, kimya gibi işkollarında uygulanmaktadır. Grup toplu iş sözleşmeleri, sektörel seviyede 
sosyal taraflar arasında sosyal diyalogun ve ortak girişimlerin geliştirilmesinde rol oynamıştır.

2 . Bölüm – Kaynakça

Ateş, Mustafa, Avrupa’da Sosyal Diyalogun Kurumsal Yapısı: Avrupa Birliği Ekonomik ve 
Sosyal 

Avrupa Komisyonu (Institutional Structure of Social Dialogue in Europe: European 



155

Commission), 2010, MEMO/10/354. Commission Report on the sectoral social dialogue at 
European Level. [http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-10-354_en.htm] 

Avrupa Komisyonu, 2010, Industrial Relations in Europe. 
İnternet sites: [http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.
ubCategory=0&country=0&year=0&avSearchKey=IRIE&mode=advancedSubmit&langId=en] 

European Commission, 2012, Social Europe Guide, Vol.2. 

European Commission, 2013, MEMO/13/224, [http://europa.eu/rapid/pressrelease_
MEMO13-224_en.htm] 

Dimitris, Stevis, ‘International framework agreements and global social dialogue’, Employment 
Working Paper, 2010, No.47, ILO. 

Dereli, Toker, ‘Sosyal Diyalog: Ekonomik ve Sosyal Konsey Hakkında’, Ekonomik Yaklaşım’ 
(Social Dialogue: On Economic and Social Council), 1997, Vol. 8, No 27. 

Gűlmez, Mesut, ‘Avrupa Birliğinde Sosyal Politika’, (Social Policy in the European Union), 2003, 
Ankara. 

Gűray, Melahat, ‘Avrupa Birliğinde Sosyal Diyalog’ (Social Dialogue in the European Union), 
Çalışma Dünyası Dergisi (Magazine of Working World). 

Voss, Eckhard: ‘European Social Dialogue: Achievements and Challenges Ahead’, 2011, Final 
Report. 

 

 

 

 



156

Avrupa’da Mülteci Krizine Sendikal Bakış 

3. Bölüm - Sözlük

İç Çatışma/İç Savaş: Aynı ülke yurttaşlarının arasında yaşanan politik gerilim veya silahlarla 
yürütülen savaş hali.

Köken Ülke (Origin Country): Sığınma talebinde bulunan kişinin yurttaşı olduğu/geldiği ülke.

Uluslararası Müdahale (veya Dış Müdahale): Bir ulusun egemenlik alanındaki coğrafyaya 
yönelik, ekonomik ve askeri çıkar elde etmek için başka ülkelerin tek başına veya birkaç ülkenin 
ittifakıyla söz konusu ülkenin politik, ekonomik veya askeri etkinliklerine müdahalede bulunması.

Vatansız/Yurtsuz (Haymatlos-Heimatlos): Herhangi bir ülkenin uyruğunu taşımayan, 
herhangi bir ülkenin yurttaşı olmayan kişi.

Yurttaşlık: Bireyin gelenekler veya yasalar aracılığıyla bir ülkenin üyesi olması durumu. 

Zulüm: Birey veya grupların, diğer birey veya gruplara karşı uyguladığı düzenli hale gelmiş kötü 
muamele.

3 . Bölüm - Kısaltmalar 

AB: Avrupa Birliği

ABÖ: Afrika Birliği Örgütü

BM: Birleşmiş Milletler

CEAS: Avrupa Ortak Sığınma Sistemi 

ETUC: Avrupa Sendikalar Konfederasyonu

EUROSTAT: Avrupa İstatistik Kurumu

GHKY: Göç ve Hareketliliğe Küresel Yaklaşım

IDP: Kendi ülkeleri içinde yerlerinden edilmiş insanlar

ILO: Uluslararası Çalışma Örgütü

ITUC: Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu

UNHCR: Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği

3. Kısım, 3. Bölüm
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3.1 Giriş 

Bu bölümde mülteci kavramı incelenecek ve son yıllarda yoğunlaşan mülteci krizi ekseninde Avrupa 
sosyal politika yaklaşımının söz konusu krizi çözme noktasındaki işlevselliği değerlendirilecektir. 
Özellikle Ortadoğu, Orta Asya ve Kuzey Afrika’daki bazı ülke yönetimlerinin son on yılda hızlı 
bir şekilde değişime uğraması nedeniyle Avrupa’da yaşanan mülteci krizi derinleşmektedir. 
Bahsedilen bölgelerdeki ülkelerin yönetimlerinde yaşanan değişim ilgili ülkelerde yaşayan 
insanların yaşamlarına zarar vermiştir. Uluslararası müdahaleler, ülkeler içindeki farklı dinsel ve 
etnik grupların birbirleriyle çatışması ve de daimi hale gelen yaşam ve güvenlik tehdidi, insanları 
can güvenliklerini sağlayabilecekleri ve insanca yaşama olanakları bulabileceklerini düşündükleri 
ülkelere gitmeye zorlamaktadır.  Ülkelerini/yurtlarını terk etmek zorunda kalan insanların öncelikli 
tercihi can güvenliklerinin, insanca çalışma ve yaşama olanaklarının bulunduğunu düşündükleri 
Avrupa ülkeleri olmaktadır. Güncel gelişmeler ışığında ele alındığında başta Suriye olmak üzere 
Afganistan, Irak, Eritre, Pakistan, Nijerya’dan Avrupa’ya geçme girişimleri dikkat çekmektedir 
(http://data.unhcr.org, 2015).  Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) 
verilerine göre 2015’de Akdeniz üzerinden Avrupa’ya gelenlerin köken ülkeleri arasında ilk sırayı 
yüzde 51 ile Suriye almaktadır. Suriye’yi yüzde 20 ile Afganistan izlemektedir (http://data.unhcr.
org, 2015).  Avrupa İstatistik Kurumu EUROSTAT’ın verilerine göre de Ocak-Ekim 2015 tarihleri 
arasında AB sınırları içinde ilk defa sığınmacı olarak başvuruda bulunanların başında 180 bine 
yakın kişiyle Suriyeliler yer almaktadır (http://www.bbc.com, 2015).  

2015 yılında zirveye ulaşan mülteci krizine Avrupa sosyal politika yaklaşımı ekseninde bir 
çözüm bulunması yaşamsal önem arz etmektedir. Bu amaçla sendikalar, mültecilerin nitelikli 
çalışma koşullarının güvence altına alınması için talepte bulunmalıdırlar. Böyle bir talep, Avrupa’da 
yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren inşa edilmeye çalışılan toplumsal adalet ve refah rejimi 
açısından da önemlidir.  

Bu bölümde ilk olarak mülteci, sığınma talebinde bulunan, sığınmacı ve benzeri kavramların 
uluslararası hukuktaki tanımları ve bu kavramların tarihsel gelişimi incelenecek, ardından ETUC 
özelinde, sendikaların Avrupa’daki mülteci sorununa bakış açıları ele alınacaktır.

3.2 Mülteciliğin Uluslararası Tanımı ve Mültecilik Olarak Tanımlanmayan 
Durumlar

Mülteci kavramına ilişkin temel tanım BM tarafından yapılmıştır. Mültecilerin Durumuna/
Statüsüne İlişkin 1951 tarihli BM Cenevre Sözleşmesi mültecilik konusundaki temel uluslararası 
belgedir. 1951 Cenevre Sözleşmesiyle bağlantılı diğer bir belge de BM’nin 1967 tarihli Mültecilerin 
Durumuna/Statüsüne İlişkin New York Protokol’dür Söz konusu iki belgenin ışığında yapılan 
mülteci tanımı şu şekildedir: “Irkı, dini, milliyeti, belirli bir toplumsal gruba ait olması veya siyasi 
düşüncesinden dolayı zulme uğrayacağına, yurttaşı olduğu ülkenin kendisini koruyamayacağına 
veya korumak istemeyeceğine dair kuvvetli gerekçeleri bulunması nedeniyle, yurttaşı olduğu 
ülkenin dışına çıkmak zorunda kalan kişiler mültecidir.” (http://www.migrationpolicy.org, 2002). 

1951 Cenevre Sözleşmesi ve 1967 New York Protokolünde yer alan “yasal mülteciler” tanımının, 
Afrika Birliği Örgütü’nün (ABÖ) 1969’da imzaladığı ABÖ Sözleşmesinde yer alan, savaş nedeniyle 
kitlesel şekilde gerçekleşen kaçışları kapsamadığına dikkat çekilmektedir. Zaman içinde mülteci 
tanımının kapsamı genişletilmiştir. Mülteci tanımının genişletilmesinde 1969 ABÖ Sözleşmesi’nin 
etkisi olmuştur. Genişletilen mülteci tanımı kapsamına yalnızca zulüm gören kişiler değil, aynı 
zamanda ülke dışından gelen tehdit, yabancı işgali ve egemenliği veya kamu düzeninin ciddi bir 
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şekilde bozulması nedeniyle yurttaşı olduğu ülkeyi terk etmek zorunda kalanlar da alınmıştır 
(http://www.migrationpolicy.org, 2002 ). Bir grup Latin Amerika ülkesi tarafından 1984’de kabul 
edilen Cartagena Bildirisi’nde, kimlerin mülteci olarak tanımlanacağına ilişkin listeye birçok insan 
hakları ihlali eklenmiştir27 (http://www.migrationpolicy.org, 2002). 

Mülteciliğin yukarıda sözü edilen belgeler aracılığıyla genişletilmiş kapsamından hareketle, 
Afrika ve Latin Amerika’nın yanı sıra Asya ve Orta Doğu’da yaşanan savaşlar veya iç çatışmalardan 
dolayı uluslararası sınırlar arasında hareket etmek zorunda kalanların da mülteci kapsamında yer 
aldığına dikkat çekilmektedir (http://www.migrationpolicy.org, 2002). Mülteciliğin tanımlanmasına 
ilişkin yazında en fazla dikkat çekilen kavramın “zulüm” olduğuna vurgu yapılmakta, “zulüm” 
kavramının içerdiği anlamın nasıl yorumlanması gerektiği tartışılmaktadır. Tartışmayı yürütenler 
iki noktada ayrışmaktadır. Bu ayrışma zulmün bireysel mi yoksa kitlesel mi kabul edilmesi gerektiği 
noktasında ortaya çıkmaktadır. Bu kabullere göre de mülteci tanımına ilişkin farklı yaklaşımlar 
benimsenmektedir. Bir grup, zulmün devlet tarafından bireylere uygulanıp uygulanmadığı 
konusuna odaklanmaktadır. Diğer bir grup ise yaygın toplumsal deneyimlerin ve tavırların da 
zulüm kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceğiyle ilgilenmektedir.  Diğer yandan insan 
hakları ihlallerinin içeriğinin ne olduğu ve kültürden kültüre göre değişen uygulamaların da zulüm 
kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği, mülteciliğe ilişkin yazında sorgulanmaktadır. 
Kültürden kültüre değişen uygulamaların içeriğine ilişkin sıklıkla toplumsal cinsiyet temelli vakalar 
üzerinde durulmaktadır.  Bu vakaların en dikkat çekicileri olarak kadın sünneti, kadınların eğitimde 
yer almalarının engellenmesi, yasal yaptırıma maruz kalıp ciddi hapis cezalarına çarptırılan 
bireylerden söz edilmektedir. Bir önceki cümlede sıralanan durumlarla karşılaşan bireylerin mülteci 
olarak kabul edilip edilmeyeceğine yönelik uluslararası bir uzlaşının ve standardın olmadığı ve 
söz konusu durumlar altında olan bireylerin vakalarının ayrı ayrı değerlendirilerek kendilerine 
iltica hakkı veya mülteci statüsü verildiğine dikkat çekilmektedir (http://www.migrationpolicy.org, 
2002). 

Uluslararası hukukta mültecilerin yaşadığı sorunlarla benzer sorunları yaşamalarına karşın 
belirli durumlara sahip insanlar bu statünün dışında tanımlanmaktadır. Bu ayrım mültecilik 
tanımının da sınırlarının nelere bağlı olarak çizildiğini bizlere anımsatmaktadır.    

Mülteciyle benzer anlam taşıyan ilk kavram “sığınma hakkı talep eden kişi”dir (“asylum seekers”). 
Sığınma hakkı talep eden kişinin mülteciden farkı, geldiği ülkede kendisine mülteci statüsü 
verilmesini bekliyor olmasıdır. Sığınma hakkı talep eden kişi, iltica talebine yönelik ortaya attığı 
iddialarının kabul edilmesi durumunda mülteci statüsü kazanmaktadır. Diğer bir ifadeyle yaşadığı 
veya yurttaşı olduğu ülkeden başka bir ülkeye, yukarıdaki satırlarda ele alınan gerekçelerden dolayı 
gitmek zorunda olup henüz mülteci statüsü kazanmamış kişi sığınma hakkı talep eden kişi olarak 
adlandırılmaktadır. Yukarıda da belirtildiği gibi sığınma hakkı talep eden kişinin mülteci statüsü 
kazanıp kazanmayacağı durumuna ilişkin yapılan değerlendirmeden sonra netleşmektedir. Bu da 
her sığınma hakkı talep eden kişinin mülteci statüsü kazanamayacağı anlamına gelmektedir. 

Vatansızlar (haymatlos), kendi ülkelerinin yurttaşlığını veya o ülke devletinin korumasını 
reddedenler “mülteci benzeri duruma sahip insanlar” olarak tanımlanmalarına karşın mülteci 
olarak kabul edilmemektedirler. 

Mültecilerle aynı gerekçelerle başka bir yere taşınmak zorunda kalmasına karşın uluslararası 
sınırları aşmayanlar, “kendi ülkeleri içinde yerlerinden edilen insanlar” (“internally displaced people-

27 Cartagena Bildirisinin Türkçesi ve İngilizcelerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir: http://sorular.rightsa-
genda.org/Uploads/MULTECI%20MEV/1984%20CARTAGENA%20M%C3%9CLTEC%C4%B0LER%20B%C4%B-
0LD%C4%B0R%C4%B0S%C4%B0.pdf
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IDPs) olarak tanımlanmakta ve mülteci olarak değerlendirilmemektedir. Bu tanım kapsamına 
girenlerin Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin sorumluluk alanında olabileceklerine 
dikkat çekilmektedir.

Uğradıkları zulüm nedeniyle değil,  yaşadıkları sel veya depremler, çevresel etkenler veya kuraklık 
gibi doğal afetler nedeniyle yerlerinden ayrılanlar, mülteci kavramının uluslararası hukuksal tanımı 
dışında tutulmaktadırlar. Söz konusu felaketlerle karşı karşıya kalan insanlar mülteci tanımı 
dışında tutulsalar bile uluslararası korumaya ve desteğe gereksinim duymaktadırlar. Bu durumdaki 
insanları açıklamak için “zorunlu göçmenler” (“forced migrants”) veya “zorunlu yerinden edilme” 
(“forced displacement”) kavramları kullanılmaktadır.

Mülteci statüsü dışında değerlendirilen diğer bir grup da asıl olarak ekonomik nedenlerle ülkesini 
terk edenlerdir. Bu grup içindekiler, yaşadıkları aşırı yoksulluktan kurtulmak için yaşadıkları ülkeden 
başka bir ülkeye göç etseler dahi “ekonomik göçmen” kategorisi altında sınıflandırılmaktadırlar.

Uluslararası hukuktaki farklı tanımlar göz önünde tutulmak kaydıyla, günümüzde milyonlarca 
insanın iki temel gerekçeyle yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kaldıkları söylenebilir. 
Bu gerekçeler, köken ülkelerinde/memleketlerinde, yukarıda sıralanan nedenlerden dolayı 
erişemedikleri insan onuruna yaraşır iş bulma ve yaşam koşullarını elde edebilme umudunda 
ortaklaşmaktadır.

3.3 AB’nin Mülteciliğe İlişkin Düzenlemeleri ve Avrupa’da Mültecilerin Güncel 
Durumlarına İlişkin Sayısal Veriler

Göç ve Yurtiçi İşleri Genel Müdürlüğü (The Directorate-General for Migration and Home Affairs-
DG Home) AB’nin sığınma taleplerine yönelik politikalarının geliştirilmesinden sorumludur. 1951 
Cenevre Sözleşmesi ve 1967 New York Protokollerinde yer alan mülteci tanımı ve mültecilere 
ilişkin yaygın kanılar, AB’deki ortak sığınma sisteminde köşe taşlarıdır (http://ec.europa.eu, 2015).  
AB 1999’dan beri Avrupa’da ortak bir sığınma sisteminin (Common European Asylum System-
CEAS) kurulması için, Cenevre Sözleşmesi ve yürürlükte olan diğer uluslararası yasal belgeler 
doğrultusunda çalışmalar yürütmektedir (http://ec.europa.eu, 2015). AB tarafından sığınma 
sistemine yönelik çok sayıda belge hazırlanmış olmasına karşın bunlardan dördü temel belge 
niteliğindedir:

- Mültecilerin veya korumaya ihtiyacı olup Avrupalı olmayan kişilerin ya da vatansız kişilerin 
uluslararası korumadan faydalananlar olarak nitelendirilmesine ilişkin standartlar hakkında 
2011/95 sayılı Avrupa Parlamentosu Direktifi

- Uluslararası korumanın sağlanması veya geri alınmasına ilişkin ortak esasların 
belirlenmesine ilişkin 2013/32 sayılı AB Sığınma Esasları Direktifi.

- Uluslararası koruma talep edenlerin karşılanması için standartları belirleyen Direktif 
2013/33/EU

- Bir üçüncü ülke vatandaşı veya vatansız kişinin AB üyesi devletlerden birinde yaptığı 
sığınma başvurusunun incelenmesinden sorumlu AB üyesi devletin belirlenmesine ilişkin ölçüt ve 
mekanizmaların oluşturulması hakkındaki Avrupa Parlamento’sunun 604/2013 sayılı (AB) Dublin 
Tüzüğü (http://ec.europa.eu, 2015). 
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Bu bölümün girişinde de sözü edildiği gibi Avrupa, Suriye başta olmak üzere birçok Afrika 
ve Orta Doğu ülkesinden,  iç savaşlar ve uluslararası müdahalelerden dolayı ayrılmak zorunda 
kalan ve sığınma talebinde bulunup mültecilik statüsü bekleyen yüzbinlerce kişinin durumunu 
tartışmaktadır. EUROSTAT’ın hazırladığı “Üç Aylık Sığınma Raporu” nun en güncel verileri 16 Eylül 
2015 tarihinde yayımlanmıştır. Rapor 2015’in ikinci çeyreği/ikinci üç aylık dönemini kapsamaktadır. 
Rapor, AB’de sığınma talebinde bulunan insanların genel durumunu incelemektedir. Raporda 
AB ülkelerine sığınma talebinde bulunan kişi sayısının 2015’in ikinci çeyreğinde, 2014’ün aynı 
dönemine göre yüzde 85, 2015’in birinci çeyreğine göre ise yüzde 15 arttığı belirtilmektedir. 

AB’ye 2015’te ilk kez sığınma talebinde bulunanlar 141 farklı ülke kökenlidir (http://ec.europa.
eu, 2015). Talepte bulunanların köken ülkelerini ilk üç sırada, Suriye (44 bin sığınma talebi), 
Afganistan (27 bin sığınma talebi) ve Arnavutluk (17 bin 700 sığınma talebi) oluşturmaktadır. 
Sığınma talebi başvurusunda bulunanlar ağırlıklı olarak Almanya’yı (810 bin 900 başvuru AB’deki 
başvuruların yüzde 38’i), Macaristan’ı (32 bin, yüzde 15) veya Avusturya’yı (17 bin 400, yüzde 8) 
tercih etmektedir (http://ec.europa.eu, 2015). 

117 bin 800 sığınma talebinin karara bağlandığı, bunlardan yüzde 46’sının olumlu sonuçlandığı 
(örneğin bir tür koruma statüsü tanınması) belirtilmektedir. Sığınma talebi karara bağlananların 
en büyük bölümünü Suriyeliler oluşturmaktadır (http://ec.europa.eu, 2015). Suriyelilere ilişkin, 
ulusal mevzuatlarda yer alanlar da dâhil olmak üzere AB genelinde 24 bin (% 96) olumlu yönde 
karar çıkmıştır. Sığınma talepleri Suriyelilerden sonra olumlu yönde karara bağlananları Eritreliler 
(4800 kişi, yüzde 84), Iraklılar (4700 kişi, yüzde 87) ve Afganlar (2500 kişi, yüzde 70) izlemektedir 
(http://ec.europa.eu, 2015). 

Avrupa Komisyonu, Mayıs 2015’de Göç üzerine Avrupa Gündemini oluşturmuştur. Gündem, 
AB üyesi devletler ve kurumlar arasında karşılıklı güven ve dayanışmaya dayalı yeni, kapsamlı 
bir yaklaşımı sunmaktadır. Acil müdahalelerin bir paketini ve uzun dönem faaliyetlerine ilişkin bir 
diğerini sunmaktadır: 

Acil faaliyetler:

AB, Frontex birleşik araştırma ve kurtarma operasyonlarına ek fon sağlayarak denizlerde daha 
fazla göçmenin yaşamının yitirilmesini engellemek için, insanların Avrupa’ya güvenli ve hukuki 
yerleştirilmeleri için, Bölgesel Koruma ve Kalkınma Programları için ve AB’nin dış sınırlarında yer 
alan en çok etkilenen üye devletler için acil faaliyetlere girişmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca AB, 
suç şebekelerini yok etmek için bir istihbarat merkezi olarak Europol’ün rolünü güçlendirmeyi 
amaçlamaktadır ve botları ele geçirmek ve dağıtmak için Akdeniz’de Ortak Güvenlik ve Savunma 
Politikası (CSDP) operasyonları oluşturmayı amaçlamaktadır. AB aynı zamanda, antlaşmalarda 
sunulan acil durum sistemini etkinleştirecektir. Böylece, sığınma talebinde bulunanlar bir 
dayanışma sistemiyle yerleştirilebileceklerdir. 

Ortadan uzun döneme faaliyetler:

Ortadan uzun döneme öncelikler, krizlerin ve acil durumların ötesine bakarak yapısal faaliyetlerin 
geliştirilmesini ve AB Üyesi Devletlere göçün bütün görünümlerini idare edebilmeleri için yardım 
etmeyi içermektedir. Gündem dört desteğe dayanmaktadır:

Düzensiz göç için teşvikleri azaltmak: Odak, AB üyesi olmayan ülkelerdeki düzensiz göçün 
ardında yatan temel nedenleri belirlemek, kaçakçılık ve ticaret şebekelerini dağıtmak ve dönüş 
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politikalarının daha iyi uygulanması için eylemler tanımlamak üzerinedir. 

1. Yaşam kurtarmak ve dış sınırları korumak: Bu, özellikle dış sınırlarda yer alan üye 
devletler arasındaki dayanışma ve sınır geçişin etkinliğini artırmak aracılığıyla dış sınırların daha 
iyi idaresini içermektedir

2. Ortak sığınma politikasını güçlendirmek: Sığınma talebinde bulunanların akışının 
artmasıyla birlikte, AB’nin sığınma politikalarının uluslararası korumaya gereksinimi olanlara 
ilişkin ortak kurallarının yürütülmesinin sistematik izleme aracılığıyla sağlanması gereken AB üye 
devletleri arasındaki dayanışmaya dayalı olması gerekmektedir. 

3. Düzenli göç üzerine yeni bir politika geliştirmek: AB’nin karşı karşıya olduğu 
gelecekteki demografik sorunlardan ötürü, yeni politikanın, özellikle girişi kolaylaştırmak ve 
niteliklerin tanıtılması aracılığıyla, AB ekonomisinin gereksinimi olan işçileri çekmeye odaklanması 
gerekmektedir. 

Bu politik gündeme ilişkin ETUC pozisyonu, AB ve Üye Devletler’in Avrupa Parlamentosu 
tarafından önerildiği gibi göç politikalarına ilişkin bütüncül yaklaşımı izlemesidir. AB’nin gelecekteki 
stratejisi, şu anda çalışan ama işverenleri tarafından düzensiz durumda olmaya zorlananlara yasal 
kalma hakkı ve göçmen olmayan işçilerle tam eşit muamele sağlayan hak temelli bir yaklaşımı 
önceleyerek, şu an AB’de yaşayan göçmen nüfusun durumlarıyla daha fazla ilgilenmelidir. ETUC’a 
göre, iyi yönetilen göç, ilerleyen yıllarda Avrupa’nın başa çıkması gereken sosyal sorunların 
belirlenmesine yardım edecektir. Bir pozitif net göç oranını devam ettirmek AB’nin orta dönemli 
hedefi olmalıdır. Yeni gelenlerin, ev sahibi toplulukların bütün üyeleriyle birlikte, hızlı ve tam olarak 
ev sahibi ülkenin sosyo-ekonomik gelişmesine katkıda bulunması sağlanmalıdır. Bulgular, daha 
etkin entegrasyon politikalarının olduğu ülkelerde, göçmenlerin vergi ödemeleri ve aldıkları yardım 
ve hizmetlerden daha fazla katkıda bulunmaları anlamında, göçmenlerin küresel dayanışmaya 
katkıda bulunanlar olduğunu göstermektedir. 

Avrupa Birliği ve Türkiye 18 Mart 2016 tarihinde; 29 Kasım 2015’de aktif hale getirilen AB 
Türkiye Ortak Eylem Planı ve 7 Mart AB-Türkiye bildirimini izleyerek başkaları da olmak üzere 
aşağıdaki maddeler üzerinde antlaşmışlardır:

•	 20 Mart 2016’dan başlayarak Türkiye’den Yunanistan’a geçen tüm yeni düzensiz göçmenler 
Türkiye’ye iade edilecektir; 

•	 Türkiye’ye Yunan adalarından iade edilen her Suriyeli için, başka bir Suriyeli AB’de 
yerleştirilecektir; 

•	 Türkiye, Türkiye’den AB’ye düzensiz göç için oluşabilecek yeni kara ve deniz güzergâhlarını 
engellemek için gerekli önlemleri alacaktır;

•	 Vize serbestliği yol haritası Türk vatandaşları için vize zorunluluğunun en geç Haziran 
2016 sonuna kadar kaldırılması hedefine yönelik olarak hızlandırılacaktır. Türkiye kalan 
gereksinimleri tamamlamak için bütün gerekli adımları atacaktır. 

•	 AB, Türkiye ile işbirliği içinde, mülteciler için ayrılan 3 milyar avronun kullandırılmasını 
hızlandıracaktır.  Bu kaynakların tamamen kullanılma aşamasına AB 2018 sonuna kadar 3 
milyar avro ek fon sağlayacaktır. 

ETUC, Mültecilerle ilişkili Ortak Eylem Planı üzerine AB-Türkiye Antlaşmasını güçlü bir biçimde 
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eleştirmektedir. Herhangi bir insani sempatiden yoksundur ve AB ve Üye Devletlerin yükümlülüklerine 
karşıdır. Bu sözleşme analizinde ve önermelerinde büyük noksanlıklar içermektedir. ETUC özellikle, 
AB ve üye Devletlere aşağıdaki unsurları vurgulamaktadır: 

•	 Mülteciler savaştan kaçan ve uluslararası koruma arayan insanlardır; 

•	 Türkiye’ye ödeme yapmak, Suriyelilerin, Iraklıların, Afganların, Pakistanlıların vb.lerinin kendi 
ülkelerinde maruz kaldıkları tehlikeleri ortadan kaldırmayacaktır; 

•	 Bire bir planı (Suriyeli mültecilerin değiş tokuşu) kabul edilemezdir ve hukuki olarak şüphelidir. 
Büyük olasılıkla, insani korumayı hak eden insanların savaş veya zulümle yüzleştikleri 
ülkelerine geri gönderilmelerini sağlayacaktır; 

•	 Antlaşma, Avrupa işbirliği ve dayanışmasının olmaması halinde, mültecilerin güzergâhlarının 
Bulgaristan ve Arnavutluk gibi diğer ülkelere çevrilmesi biçiminde bir etkiye sahip olacaktır.   

•	 AB-Türkiye antlaşmasının sonucu olarak uygulanan ilk geri gönderme eylemlerine tanık 
olmaktayız. AB hot spot uygulamaları, sığınma talebinde bulunanların profillerini yüzeysel 
ve bazen yasal olmayan bir biçimde çıkarmaktadır. Kararlar sıklıkla, koruma için alınan 
taleplerin de-fakto bir biçimde geciktirilmesi veya bu taleplerin uygun bir biçimde ve yasal 
olarak değerlendirilmesinin görülmesi ile sonuçlanan, yalnızca menşei ülke temelinde 
alınmaktadır. Türkiye devletiyle yapılan herhangi bir işbirliği, Türkiye’nin 1951 BM 
Sözleşmesinin uygulanmasındaki coğrafi çekinceyi kaldırmasını, aksi halde mültecilerin 
kamu hizmetlerine ve çalışmaya erişimlerini sağlamasını gerektirmektedir. 

•	 AB, Türkiye’ye mültecileri herhangi bir inceleme olmadan kamplarda tutması için ödeme 
yapma niyetinde olmamalıdır. Mültecileri Avrupa dışında tutmanın ve hızlandırılmış AB-
Türkiye konuşmalarının ticareti olmamalıdır. 

1.4  ETUC’un Göçmenler, Mülteciler Ve Sığınma Talebinde Bulunanlara İlişkin Güncel 
Yaklaşımı

ETUC’un göçmenler, mülteciler ve sığınmacılara ilişkin yaklaşımını özetleyen iki güncel 
belge vardır. Bunlardan ilki, ETUC’un 11-12 Haziran 2014 tarihlerinde yapılan yönetim kurulu 
toplantısında kabul edilen “Avrupa Komisyonu’nun Göçe İlişkin Beş Yıllık Yeni Programına Yönelik 
ETUC’un Tavrı” belgesidir. ETUC bu belgede AB’deki göçmen işgücünün kayıt-dışı ekonomi içinde 
sömürülmesine karşı durduğunu belirtmektedir. Bu konuda Avrupa Komisyonu’nun göçmenlere 
yönelik bir çerçeve düzenleme yapması gerektiği vurgulanmaktadır (https://www.etuc.org, 
2014). Ortak sığınma sisteminin olumlu bir gelişme olmasına “sorumluluğun” ve “dayanışmanın” 
görünürlüğünün henüz sağlanamadığı ifade edilmekte; ETUC’un, göçmenler ve mültecilerin 
yaşamları ile haklarının AB sınırları içinde korunması için kendi yönergelerindeki dört tavsiyeye 
yönelik siyasi uzlaşı arayışlarını sürdüreceği belirtilmektedir (https://www.etuc.org, 2014).  
Göçmenlerin AB ekonomisine yaptığı katkının kapsayıcı iş gücü piyasası içerisinde düzenlenmesi ve 
emek piyasasına dâhil olanların vasıflarının tanınmasının ve sosyal güvenlik sistemleri kapsamında 
elde ettikleri haklarının göz önünde tutulması gerektiği vurgulanmaktadır (https://www.etuc.org, 
2014). AB’nin göç politikalarının dışsal boyutlarının idaresindeki önceliklerini belirleyen politika 
belgesi olan Avrupa Komisyonu’nun Göç ve Hareketliliğe Küresel Yaklaşım (Global Approach to 
Migration and Mobility-GAMM- GHKY)  bağlamında, göçmenlere, mültecilere yönelik hak temelli 
bir politika belirlenmesi gerektiğine dikkat çekmektedir (https://www.etuc.org, 2014). GHKY 
yaklaşımı çerçevesinde, özel sektörün kurumsal şeffaflığa, hesap verebilirliğe ve de ILO çalışma 
standartlarına uyması için ETUC’un  eylemde bulunacağı belirtilmektedir. Diğer yandan GHKY’ın, 
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dünyanın yoksul ve varsıl kesimleri arasındaki ilişkileri yeniden düşünebilme olanağı tanıyacağı 
ve çalışma koşullarının geliştirilmesi temelinde göçmenlerin, mültecilerin köken ülkelerindeki 
demokrasi ve büyüme girişimlerinin desteklenmesi gerektiğine vurgu yapılmaktadır. 

ETUC’un konuya ilişkin diğer güncel belgesi ise,30 Eylül 2015 tarihinde 13’üncü Genel 
Kurulunda kabul ettiği “Acil Eylem-Avrupa’da Mülteci Krizi”dir. Ülkelerinde yaşanılan savaşlar ve 
yıkımlar nedeniyle insanların kitlesel bir şekilde Avrupa’ya gelmeye çalıştığına vurgu yapılmaktadır. 
ETUC bu belgede, çocukları ve aileleriyle birlikte barış içinde ve huzurlu bir çevrede yaşam için 
gelmeye çalışan insanların onurlarını, haklarını ve bedensel bütünlüklerini tehlikeye atan her 
türlü tedbiri şiddetle kınadığını açıklamaktadır (www.etuc.org, 2015). Sığınmacı olarak Avrupa’ya 
gelmeye çalışan insanların denizde yaşadıkları faciaların engellenmesi için Avrupa Komisyonu’nun 
arama kurtarma operasyonlarını sürdürmesi için çağrıda bulunan ETUC, sığınma bürolarındaki 
uzun kuyruklar, kabul merkezlerindeki aşırı kalabalık ve de Avrupa’nın dört bir köşesindeki eğreti 
kampların, böyle bir krizin üstesinden gelinmesi için ülkelerin ne derece kötü ve zoraki bir hazırlık 
yaptığını ortaya koyduğu şeklinde bir eleştiride bulunmaktadır (www.etuc.org, 2015).  ETUC mülteci 
krizi konusunda popülist ve yabancı düşmanı tavırlara karşı durarak, Avrupa’nın temel değerleri 
olan insan yaşamına ve onuruna saygıyı desteklediğini, bu değerlerin sözde kalmanın ötesine 
geçerek eyleme dönüştürülmesi gerektiğini, bu hedefe ulaşmak için de yeterli sayıda mülteci kabul 
etmek için Üye Devletler arasında, belgeye ve ilgili antlaşmaların ruhuna uygun olarak gerçek 
bir işbirliğinin gerekli olduğunu vurgulamaktadır  (www.etuc.org, 2015). ETUC sığınma talebiyle 
Avrupa’ya gelen insanların köken ülkeleriyle daha etkin bir işbirliği geliştirilmesi gerektiğini, 
demokratik ve ekonomik gelişmenin insanların büyük ölçekli göçlerinin temel gerekçelerini ortadan 
kaldıracak bir etken olduğunu belirtmektedir (www.etuc.org, 2015). 60 milyon üyesi olan Avrupa 
sendikal hareketinin, hoşgörüsüzlüğün tüm biçimlerine karşı durarak yaşanan bu insani krize karşı 
insani tepkiler vereceği ifade edilmektedir. Mültecilerin çalışabildiği her alanda sendikaların onları 
örgütleyip temsil edeceği, çalışmayanlara ise insani yardım sağlamak için ilgili taraflarla işbirliği 
içinde olunacağının altı ilgili ETUC belgesinde çizilmektedir. ETUC’un mülteci krizine hem Avrupa 
hem de küresel ölçekte yanıt vermek için ITUC’la işbirliği içinde olacağı belirtilmektedir. 

1.5  Sonuç

Mültecilik ve sığınmacılık, insanların yurttaşı oldukları ülkelerde insan onuruna yakışır yaşama 
şanslarını ve can güvenliklerini kaybetmeleri ve istihdam olanaklarından yoksun kalmalarıyla 
yakından bağlantılıdır. Mülteci ve göçmenlerin Avrupa özelinde düşünüldüğünde karşı karşıya 
kaldıkları en önemli sorunlar, yabancı düşmanlığı başta olmak üzere kendilerine ve ailelerine 
bakabilmek için gelir sağlayıcı iş bulma olanaklarından yoksun kalmak ve içine girmeye çalıştıkları 
toplumsal yaşamdan dışlanmak, din temelli veya mikro milliyetçi çizgideki gruplara dâhil olmak 
şeklinde sıralanabilir. Diğer bir önemli sorun da sığınma talebi reddedilenlerin savaş ve zorlayıcı 
yaşam koşullarının hüküm sürdüğü köken ülkelerine dönmek zorunda kalmalarıdır. 

Mültecilik ve sığınma talebinde bulunmak sorunlarına yönelik sendikal bakış açısı devletlerin 
bakış açısından farklıdır. Devletlerin önemli bir bölümü mülteci ve sığınmacıları kendi ülkelerine 
gelecek bir maliyet unsuru ve yeni toplumsal sorunlara yol açacak bir grup olarak değerlendirirken, 
Avrupa sendikalarının, özellikle ETUC’un, çalışma hakkı, sosyal güvenlik ve insan onuruna yakışır 
yaşam koşulları bakış açısıyla bu konuyu ele aldıkları söylenebilir.  Sendikaların, bu sorunun 
üstesinden gelmek için takınacağı en temel tutumlar mülteci ve sığınma talebinde bulunanların 
çalışma yaşamıyla bütünleşmelerine ve içine yeni girdikleri topluma uyum sağlamalarına yardımcı 
olmaktır. Mültecilik sorununun kökten çözümü, çıkış ülkelerindeki savaş, iç çatışma, yoksulluk ve 
insan onurunu zedeleyici yaşam koşullarına neden olan her türlü olumsuzluğun sonlandırılmasından 
geçmektedir. İnsanlara, doğdukları ve yurttaşı oldukları topraklarda insan onuruna yakışır yaşama 
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ve çalışma koşullarının sağlanması mültecilik sorununun kökten bitirilmesi yönünde önemli 
bir adımdır.  Söz konusu soruna başka türlü çözüm bulma girişimleri ancak kısa süreli mülteci 
akınlarını gönüllü veya gönüllü olmayan bir biçimde sınırlandıracaktır. Uluslararası güç odaklarının 
Orta Doğu, Afrika veya Asya gibi coğrafyalarda gerçekleştirdiği veya gerçekleştireceği askeri ve 
siyasi müdahaleler, mülteci sorununu daha kalıcı hale getirecek ve ilerleyen dönemlerde –şu anda 
tamamen görünür olduğu gibi- bu sorunun içinden çıkılamaz bir hal almasına neden olacaktır.  

Sendikalar ve özellikle genç sendikacılar mülteci ve sığınmacı sorununu ele alırken kendilerini 
köktenci dini ve milliyetçi önyargılardan arındırarak, insan haklarını, emeğin ve çalışma hakkının 
evrenselliğini temel alan bir bakış açısı geliştirmelidirler. Aksi yönlü bir tutum, bir önceki paragrafta 
da vurgulandığı gibi mülteci ve sığınmacı sorununu kronikleştirecektir. 
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Sonuç

İnsan haklarının gelişim sürecinde, sosyal haklar özel bir öneme ve statüye sahip olmuştur. 
Sendikal haklar sosyal hakların bir parçasıdır ve sosyal hakların korunmasında ve geliştirilmesinde 
kritik bir rol oynamaktadır. 

Gitgide sosyal hakların parçası olan sosyal diyalog, sendikal hakların ve sosyal hakların kesişim 
noktasında önemli bir rol oynamaktadır. Dahası, sosyal diyalog her düzeyde demokrasinin gelişimi 
için çok önemli bir mekanizmadır. 

Türkiye’de, Avrupa’da ve dünyada bazı sorunlar henüz çözülmemiştir. Aralarında yer alan 
mülteci krizi en tartışmalı ve acil çözüm bekleyen problemdir. Mülteci krizi yalnızca, insan hakları 
temelli bir yaklaşım aracılığıyla çözülebilir.

Sendikal hakların, sosyal hakların ve genel olarak insan haklarının korunmasında, gelişmesinde 
ve de-fakto uygulanmasında genç işçiler önemli görevler üstlenmelidirler. Genç işçiler, sendikal 
hakları, sosyal hakları ve onların yansımasını ve ilerideki sosyal diyalogu ilerletmek ve sosyal 
problemler ve özellikle mülteci krizi için çözüm bulmak için savunucular ve bu hakların yürütücüleri 
olmalıdırlar. 
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12:30-14:00:  Öğle arası

14:00-15:30:  Birinci Eğitim Oturumu: “Sosyal Haklar ve İnsan Hakları Bağlamında   
   Sendikal Haklar” 
   Eğitimcinin Sunumu: Onur Bakır (DİSK) 
   Soru Cevap 
   Atölye ve Grup Çalışmaları

 15:30-16:00: Kahve Arası   

16:00-17:30:  Birinci Eğitim Oturumu: “Sosyal Haklar ve İnsan Hakları Bağlamında   
   Sendikal Haklar” 
   Atölye ve Grup Çalışmaları

27 Ocak 2016, Çarşamba

09:30-11:00: İkinci Eğitim Oturumu: “Avrupa Birliği ve Türkiye’de Sosyal Diyalog” 
   Eğitimcinin Sunumu: Şahin Serim (HAK-İŞ)  
   Soru Cevap 
   Atölye ve Grup Çalışmaları

11:00-11:30:  Kahve Arası   

11:30-13:00: İkinci Eğitim Oturumu: “Avrupa Birliği ve Türkiye’de Sosyal Diyalog” 
   Atölye ve Grup Çalışmaları

13:00-14:30: Öğle arası

14:30-17:30:  İşyeri Ziyareti (Örgen Gıda)

 

 Üçüncü Eğitim Seminerinin Gündemi
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28 Ocak 2016, Perşembe

09:30-11:00: “Sendikalarda Gençlik Komiteleri” 
   ETUC Sunumu: Zelimir Stanic (ETUC Gençlik Bürosu Temsilcisi)  
   Soru Cevap & Tartışma 

11:00-11:30:  Kahve Arası   

11:30-13:00: Üçüncü Eğitim Oturumu: “Avrupa’da Mülteci Krizine Sendikal Bakış” 
   Eğitimcinin Sunumu: Güven Savul (TÜRK-İŞ)  
   Soru Cevap 
   Atölye ve Grup Çalışmaları

13:00-14:30: Öğle arası

14:30- …:   Kültürel gezi ve akşam yemeği

29 Ocak 2016, Cuma

09:30-11:00: Üçüncü Eğitim Oturumu: “Avrupa’da Mülteci Krizine Sendikal Bakış” 
   Atölye ve Grup Çalışmaları

11:00-11:30: Kahve Arası  

11:30-12:30: Seminerin Değerlendirilmesi  
   Varşova’ya yapılacak çalışma ziyareti hakkında bilgi verilmesi  
   Kapanış

12:30-14:00:  Öğle Yemeği



168

1. Eğitimin Genel Amacı:

Eğitimin genel amacı, genç işçileri, insan hakları, sosyal haklar ve sendikal haklar hakkında 
bilgilendirmek ve bütün bunları korumak için onların harekete geçmelerini teşvik etmektir. 

2. Eğitimin Hedefleri: 

Eğitimin temel hedefleri şu şekilde sıralanabilir: 

a) Genç sendika üyelerine, insan hakları, sosyal haklar ve sendikal haklar hakkında detaylı 
bilgi sunmak,

b)  İnsan hakları, sosyal haklar ve sendikal haklar arasındaki bağlantıya dikkat çekmek,

c) İnsan haklarını ve sosyal hakları elde etmek anlamında sendikal hakların önemini 
vurgulamak,

d)  Genç sendika üyelerinin, insan haklarının, sosyal hakların ve sendikal hakların korunması 
ve geliştirilmesi için harekete geçmelerini teşvik etmek.

3. Öğrenme Çıktıları: 

1. Eğitim sonrasında katılımcılar, insan hakları, sosyal haklar ve sendikal haklarla ilişkili temel 
kavramları anlayabileceklerdir. 

2. Eğitim sonrasında katılımcılar, insan hakları ve sendikal haklar arasında anlamlı bağlantılar 
kurabileceklerdir.  

3. Eğitim sonrasında katılımcılar, insan haklarına ve sosyal haklara uyulmasının sağlanmasında 
sendikal hakların ne kadar önemli olduğunu anlayabileceklerdir. 

4. Eğitim sonrasında katılımcılar, sendikal hakların nasıl korunabileceği ve sosyal hakların 
yerine getirilmesinin kolaylaştırılması için sendikal haklardan nasıl faydalanılabileceği 
hakkında stratejiler geliştirebileceklerdir.

      4.  Eğitimin Hedef Grubu:

Bu eğitim Türkiye ve Avrupa’dan 18-35 yaş arası genç işçiler için tasarlanmıştır.  Bu grup 8’i 
her bir Türkiye konfederasyonundan olmak üzere 24 genç sendika üyesinden (11 kadın, 14 erkek) 
ve Avrupa’dan 6 genç sendika üyesinden  (3 İspanya’dan, 2 Polonya’dan, 1 Danimarka’dan; 2 
kadın ve 4 erkek) oluşmaktadır.  

* Gelecekteki eğitim için not: 
 
Eğitilenlerin ilerideki gruplarına göre, eğitimciler, eğitim modülünü eğitilenlerin yeni grubunun 
özelliklerine göre adapte etmek için orijinal hedef grubun özelliklerini göz önünde tutmalıdır.

5. Detaylı zaman çizelgesi: 

Eğitim, ortasında bir kahve arasıyla iki tane bir buçuk saatlik oturumun birleşiminden 
oluşmaktadır. 

3. Kısım, 1. Bölüm 
Eğitim Oturumunun Eğitimci Notları 
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5-1) Birinci oturum: (1.5 saat) 

Eğitimci katılımcıları karşılayarak birinci oturuma başlamaktadır. 

* Isınma faaliyeti: 15 dakika 

	Eğitimci ‘tabu’ isimli oyunun kurallarını aktaracak ve gönüllü olup olmadığını soracaktır. 

	Her takımdan iki gönüllü mikrofonu alarak, tabu kelimeleri (ve hakkın kendisini) kullanmadan 
aşağıdaki sendikal haklardan birisini açıklayacaktır. 

Sağlık hakkı: hastane, doktor, tıp.

Eğitim hakkı: okul, öğretmen, öğrenci. 

Sosyal güvenlik hakkı: sigorta, emeklilik, kurum.

Örgütlenme hakkı: sendika, üye(lik), beraber.

Toplu pazarlık hakkı: sendika, antlaşma, imzalamak.

Grev hakkı: bırakmak, çalışmak, sendika.

Dinlenme: tatil, ara, izin. 

İş güvenliği hakkı: işten çıkarılmak, koruma, işe iade.

* 1. Sunum: (20 dakika)

	Isınma faaliyetinden sonra, eğitimci sunuma başlamaktadır.  Eğitimci sendikal haklarla 
ilişkili slayttan sonra durmaktadır. 

* Beyin fırtınası faaliyeti: (20 dakika) 

	Eğitimci, katılımcılara insan haklarının onlar için ne anlama geldiğini soracaktır ve onlardan 
üç insan hakkını ve onlar için bu hakların neden önemli olduğunu yazmalarını isteyecektir. 
Katılımcılara not almaları için 10 dakika verilecektir. Sonrasında gönüllüler mikrofonu alıp, listeyi 
paylaşacaklar ve bu hakların onlar için önemini açıklayacaklardır. Her bir müdahaleden sonra 
katılımcılara katılıp katılmadıkları sorulacaktır.

* 2. Sunum: (15 dakika) 

	Eğitimci sunumunu 15 dakikada bitirecektir. 

* Yorumlar ve Soru ve Yanıtlar (20 dakika) 

	Öncelikle sorular ve yorumlar alınacaktır. Sonrasında -  eğer hala vakit kaldıysa – 
katılımcılardan kendi ülkelerindeki sendikal haklara ilişkin durumu tanımlamaları beklenecektir. 
Son olarak eğitimci tartışmaya ilişkin kısa bir değerlendirme yapacaktır.  
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5-2) İkinci oturum (1.5 saat)

1. Atölye Çalışması: (45 dakika)

Sendikal haklar olmasaydı ne olurdu? 

Amaçlar:

Bu atölye çalışmasının temel amacı sendikaların ve sendikal hakların önemini vurgulamak ve 
sendikal hakların tüm sosyal haklar bakımından önemi ve işlevlerini anımsatmaktır. 

Akış:

> Tüm katılımcılar, toplumsal cinsiyet, konfederasyon ve geldikleri ülke anlamında dengenin 
sağlandığı bir biçimde gruplara bölünecektir. 

> Katılımcılardan sendikal hakların tümüyle yasak olduğu, sendikaların olmadığı bir dünyayı 
hayal etmeleri istenecek ve şu soru sorulacaktır: “Eğer sendikalar/sendikal haklar olmasaydı, 
yaşam ve çalışma koşullarımızda ne gibi değişiklikler olurdu?” 

> Katılımcılar, her grupta önce konuyu kendi aralarında tartışacak, ardından eğitimci 
tarafından dağıtılmış olan küçük kâğıtlara görüşlerini yazarak her gruba verilmiş olan panolara 
bu kâğıtları yapıştıracaktır.

> Grupların çalışmalarını tamamlamalarının ardından, katılımcılar diğer grupların masalarını 
ziyaret ederek panolarını inceleyecektir. 

> Her grup kendi içinden bir sözcü seçecektir.

Sunum:

> Grup çalışmasının sonunda grup sözcüleri, hem kendi grupları hem diğer grupların 
çalışmaları üzerinden kısa bir değerlendirme yapacaktır. 

> Son olarak eğitimci genel bir değerlendirme yapacaktır. 

Süre: Yaklaşık 45 dakika

> Grup çalışması için 20 dakika.

> Diğer grupların çalışmalarını incelemek için 5 dakika. 

> Grup sunumları için 20 dakika. 

Kaynaklar: 

> Eğitimci tarafından temin edilen sunum slaytları.

> Grup tartışmaları. 

> Aktivite kâğıdı. 

> Renkli küçük not kâğıtları, panolar ve kalemler. 
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* İlerideki eğitimciler için notlar:  Bu aktivite kağıdı bu oturumun atölye çalışmasını 
yürütmek için katılımcılara sunulacak bir doküman olarak hazırlanmıştır. Benzer 
eğitimlerde kullanılabilmektedir ve sonuç olarak eğitim oturumunu yürüten ilerideki 
eğitimciler tarafından değiştirilmelidir.

Örnek Aktivite Kağıdı (1)

Eğer sendikalar/sendikal haklar olmasaydı ne olurdu? 

Amaçlar:
Sendikaların ve sendikal hakların önemini vurgulamak. 
Sendikal hakların önemini ve sosyal haklara katkısını açıklamak.

Akış:
Grubunuzda:
• Sendikal hakların tamamen yasaklandığı ve sendikaların olmadığı bir dünya hayal 

ediniz. 
• Şu soruyu tartışınız “Eğer sendikalar/sendikal haklar olmasaydı, yaşam ve çalışma 

koşullarımızda ne gibi değişiklikler olurdu?” 
• Görüşlerinizi eğitimci tarafından dağıtılan küçük kağıtlara yazınız, her gruba verilmiş 

olan panolara bu kâğıtları yapıştırınız.
• Ana oturumda sunum yapacak bir sözcü belirleyiniz. 

Süre:
• Grup çalışması için 20 dakika.
• Ana oturumda sunum için 5 dakika (herbir grup için)

Sunum:
Sözcü ana oturumda grup faaliyetinin sonuçlarını paylaşacaktır. 

Kaynaklar:
• Eğitimci tarafından temin edilen sunum slaytları.
• Grup tartışmaları. 
• Aktivite kâğıdı. 
• Renkli küçük not kâğıtları, panolar ve kalemler. 
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2. Atölye Çalışması:

“Sendikamla neyi değiştirmek isterim? Nasıl değiştiririm?”

Amaçlar: 

Bu atölye çalışmasının temel amacı, sendikal hakların sosyal hakların korunması ve 
geliştirilmesindeki önemini ve rolünü vurgulamak ve genç işçilerin nasıl sosyal haklar istediğini ve 
bunları elde etmek için neler yapmayı önerdiğini görmektir. 

Akış:

>	 Tüm katılımcılar, toplumsal cinsiyet, konfederasyon ve geldikleri ülke anlamında dengenin 
sağlandığı bir biçimde gruplara bölünecektir. 

>	 Her bir gruba Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı’ndan sırayla 5’er madde verilecektir (Son 
gruba 6 madde verilecektir). 

>	 Katılımcılara, gruplarına verilen sosyal haklarla ilgili ülkelerinde ve dünyada neyi değiştirmek 
istedikleri ve bu değişimi sağlamalarında sendikaların nasıl bir rol oynayabileceği sorulacaktır.

>	 Katılımcılar önce gruplara verilen sosyal hakları inceleyecek, ardından grup içi tartışmalar ile 
yukarıdaki sorulara yanıt arayacaktır. 

>	 Her grup kendi içinden bir sözcü seçecektir.

Sunum:

>	 Grup çalışmasının sonunda grup sözcüleri önce gruplarına verilen sosyal hakları sıralayacak, 
ardından grup çalışmasının sonuçlarını katılımcılarla paylaşacaktır. 

>	 Son olarak eğitimci genel bir değerlendirme yapacaktır. 

Süre: Yaklaşık 1 saat

>	 Grup çalışması için 30 dakika.

>	 Her bir grup sunumu için 5 dakika.

>	 Değerlendirme için 5 dakika.

Kaynaklar: 

> Eğitimci tarafından temin edilen sunum slaytları.

> Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı. 

> Grup tartışmaları. 

> Aktivite kâğıdı. 
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* İlerideki eğitimciler için notlar:  Bu aktivite kağıdı bu oturumun atölye çalışmasını 
yürütmek için katılımcılara sunulacak bir doküman olarak hazırlanmıştır. Benzer 
eğitimlerde kullanılabilmektedir ve sonuç olarak eğitim oturumunu yürüten ilerideki 
eğitimciler tarafından değiştirilmelidir.

Örnek Aktivite Kağıdı (2)

Sendikamla neyi değiştirmek isterim? Nasıl değiştiririm? 

Amaçlar:
Sendikaların ve sendikal hakların önemini vurgulamak. 
Sendikal hakların önemini ve sosyal haklara katkısını açıklamak.

Akış:
Grubunuzda:
• Sizlere Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı’ndan 5’er madde verilecektir (Son 

gruba 6 madde verilecektir). 
• Grubunuza verilen sosyal haklarla ilişkili ülkenizde ve dünyada neyi değiştirmek 

isterdiniz ve bu değişimi sağlamanızda sendikanız nasıl bir rol oynayabilir?
• Bu soruları tartıştıktan sonra önerilerinizi yazınız. 
• Ana oturumda sunum yapacak bir sözcü belirleyiniz. 

Süre:
• Grup çalışması 30 dakika
• Ana oturumda raporlama  5 dakika (her grup için) 

Sunum:
Sözcü grup faaliyetinin sonuçlarını ana oturumda paylaşacaktır. 

Kaynaklar:
• Eğitimci tarafından temin edilen sunum slaytları.
• Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı. 
• Grup tartışmaları. 
• Aktivite kâğıdı.
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1. Eğitimin Genel Amacı: 

Eğitimin genel amacı, katılımcıları, sosyal diyalog kavramı, çalışma yaşamında sosyal 
diyalogun önemi, Avrupa Birliği ve Türkiye’de sosyal diyalog düzeyleri ve sosyal diyalogun gelişimi 
hakkında bilgilendirmek ve genç sendika üyesi katılımcıların sosyal diyalog üzerine bireysel 
kapasitelerini inşa etmektir.

2. Eğitimin hedefleri: 

Eğitimin temel hedefleri şunlardır: 

a) Genç sendika üyelerini, Avrupa Birliği’nde sosyal diyalogun gelişimi hakkında 
bilgilendirmek.

b) Genç sendika üyelerinin Avrupa Birliği düzeyinde sosyal diyalogun sonuçları hakkında 
farkındalıklarını artırmak. 

c) Genç sendika üyelerini, iş yeri/işletme düzeyinde sosyal diyalog/çalışma konseyleri 
hakkında bilgilendirmek ve en iyi AB uygulamalarını paylaşmak. 

d) Genç sendika üyelerini, Türkiye’de sosyal diyalogun gelişimi ve ulusal düzeydeki üçlü yapılar 
hakkında bilgilendirmek.

e) Genç sendika üyelerini, Türkiye’de yerel ve sektörel düzeyde ikili sosyal diyalog 
mekanizmaları ve uygulamaları hakkında bilgilendirmek.

3. Öğrenme çıktıları:

a) Eğitim sonrasında katılımcılar, sosyal diyalogun temel kavramlarını  öğreneceklerdir. 
b) Eğitim sonrasında katılımcılar, AB’de ve Türkiye’de sosyal diyalog mekanizmalarının nasıl 

çalıştığını anlayabileceklerdir. 
c) Eğitim sonrasında katılımcılar, gençler için istihdam politikalarının geliştirilmesinin önemli 

bir aracı olarak sosyal diyalogu anlayabileceklerdir. 
d) Eğitim sonrasında katılımcılar, sosyal diyalogdan nasıl faydalanabilecekleri ve onu nasıl 

etkin hale getirebilecekleri üzerine stratejiler geliştirebileceklerdir. 

4. Eğitimin Hedef Grubu:

Bu eğitim Türkiye ve Avrupa’dan 18-35 yaş arası genç işçiler için tasarlanmıştır.  Bu grup 8’i 
her bir Türkiye konfederasyonundan olmak üzere 24 genç sendika üyesinden (11 kadın, 14 erkek) 
ve Avrupa’dan 6 genç sendika üyesinden  (3 İspanya’dan, 2 Polonya’dan, 1 Danimarka’dan; 2 
kadın ve 4 erkek) oluşmaktadır.  

* Gelecekteki eğitim için not: 
 
Eğitilenlerin ilerideki gruplarına göre, eğitimciler, eğitim modülünü eğitilenlerin yeni grubunun 
özelliklerine göre adapte etmek için orijinal hedef grubun özelliklerini göz önünde tutmalıdır.

5. Detaylı zaman çizelgesi: 

Bir saatlik sunum ve tartışma ve iki tane bir saatlik atölye çalışması oturumuyla eğitimin süresi 
üç saattir. Oturumlar arasında iki tane ara verilecektir. 

2. Kısım 3. Bölüm 
Eğitim Oturumu İçin Eğitimci Notları 
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5.1) Birinci oturum (1 saat) 

Eğitim konuları temelde direktiflere ve yasal önlemlere dayalı olduğu için sunum dili dikkatli 
bir biçimde seçilmelidir. Anlamanın ortalama düzeyleri için sunumda, sade ve basit cümleler 
kullanılmalıdır. 

Eğitimci ilk oturuma katılımcılara hoş geldiniz diyerek başlamaktadır. Sunumdan önce, 
katılımcılara sosyal diyalog kavramını anlayıp anlamadıkları sorulmaktadır. 

Katılımcıların tartışmalara katılmasını sağlamak için, sunumdan önce, sunum boyunca ve 
sunumdan sonra katılımcılara sorular sorularak interaktif bir ortam oluşturulmaktadır. 

5.2) İkinci oturum: (1 saat)

1 . Atölye çalışması

Avrupa Birliği’ndeki çalışanların bilgilendirilmesi ve danışması için 2002/14/EC Sayılı 
Konsey Direkti çerçevesinde oluşturulan işyeri konseylerinin gelecekteki Türk endüstri 
ilişkileri ile uygun hale getirilmesi için öneriler   

Amaçlar:

AB üye devletleri, ilgili direktife uygun biçimde, çalışanların bilgilendirilmesi ve danışması 
için yöntemleri ve konu ile ilişkili kurulacak mekanizmaları belirlemekte serbesttirler.  Diğer bir 
deyişle, üye devletler direktifin amacına ulaşmakla ve çalışanlarının bilgilendirme ve danışmasını 
sağlamakla yükümlüdürler. Bununla birlikte, üye devletlerin her birisi bu düzenleme için yöntemi 
belirleyecektir.  

Akış:

	Tüm katılımcılar gruplara bölünecektir. 
	Her grup, sunumların ışığında, Avrupa’daki çalışma konseylerinin Türk endüstri sistemine 

uygun hale getirilmesi için önerilerde bulunacaktır. 
	Her grup tarafından seçilen raportör, farklı görüşleri derleyip rapor haline getirecektir. 

Sunum:

	Her gruptan raporlamayı yapan kişi ve/veya sunum yapmak isteyen kişi fikirleri özetleyecektir.

Süre: Yaklaşık 1 saat

	Grup çalışması 30 dakika
	Her grubun sunumu için 5 dakika
	Eğitimcinin genel değerlendirmesi 5 dakika 

Kaynaklar: 

	Eğitimcilerin gerçekleştirdiği sunumlar

	Aktivite kağıdı
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* İlerideki eğitimciler için notlar:  Bu aktivite kağıdı bu oturumun atölye çalışmasını 
yürütmek için katılımcılara sunulacak bir doküman olarak hazırlanmıştır. Benzer 
eğitimlerde kullanılabilmektedir ve sonuç olarak eğitim oturumunu yürüten ilerideki 
eğitimciler tarafından değiştirilmelidir.

Örnek Aktivite Kağıdı (1)

Avrupa Birliği’ndeki çalışanların bilgilendirilmesi ve danışması için 2002/14/EC 
Sayılı Konsey Direkti çerçevesinde oluşturulan işyeri konseylerinin gelecekteki Türk 
endüstri ilişkileri ile uygun hale getirilmesi için öneriler.   

Amaçlar:
İş yeri konseylerini ve işlevlerini tartışmak. 
Avrupa’nın iş yeri konseylerini Türk endüstri ilişkileri sistemine katabilmek için stratejiler 
ve öneriler geliştirmek. 

Akış:
Grubunuzda:
• İş yeri konseylerinin Türk endüstri ilişkileri sistemine nasıl katılabileceğini tartışınız. 
• Bu katılımın nasıl gerçekleştirilebileceğine ilişkin stratejiler geliştiriniz. 
• Önerilerinizin bir listesini hazırlayınız. 
• Bir sözcü belirleyiniz. 

Süre:
• Grup çalışması 30 dakika
• Rapor sunumu ana oturumda 5 dakika  (herbir grup için) 

Sunum:
Sözcüler grup faaliyetinin sonuçlarını ana oturumda paylaşacaklardır. 

Kaynaklar:
• Eğitimci tarafından temin edilen sunum slaytları.
• Grup tartışmaları
• Aktivite kağıdı
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5.3) Üçüncü oturum (1saat)

2. Atölye çalışması

Türkiye’de ulusal düzeyde üçlü sosyal diyalog yapılarında yaşanan en önemli iki 
sorunu ve işçi/ memur konfederasyonları arasında yaşanan en önemli üç sosyal diyalog 
sorununu belirleyiniz. 

Amaçlar:

Sosyal diyalog Türkiye’deki çalışma yaşamında önemli bir sorundur. Katılımcıların, ulusal düzeyde 
üçlü sosyal diyalog mekanizmalarında ve ikili sosyal diyalog mekanizmalarında deneyimlenen 
problemleri tartışması ve bu konularla ilişkili öneriler geliştirmesi beklenmektedir. 

İpuçları:

Türkiye’de ulusal düzeyde sosyal diyalog mekanizmaları vardır. Söz konusu kurullar istihdam, 
işsizlik, mesleki eğitim, sosyal güvenlik alanlarında çalışmalar yapmaktadır. Ancak bu kurullardaki 
çalışma biçimi genelde hükümet tarafından bilgilendirme şeklinde olmakta ve sosyal tarafların 
görüş ve önerileri sınırlı kalmaktadır. Bunun yanında çalışanların temsilcileri 1992- 2002 yılları 
arasında Demokrasi Platformu ve Emek Platformu adı altında mekanizmalar oluşturmuştur. 
2002 yılından bu yana çalışanlar birliktelik sergileyememektedirler.

Akış: 

	Tüm katılımcılar gruplara ayrılacaklardır.
	Her grup yapılan sunumlar çerçevesinde Türkiye’de ulusal düzeyde üçlü sosyal diyalog 

mekanizmalarını, geçmişte kurulan Demokrasi Platformunu, Emek Platformunu 
tartışacaktır.  Türkiye’de ulusal düzeyde üçlü sosyal diyalog yapılarında yaşanan en önemli 
2 sorunu ve işçi/ memur konfederasyonları arasında yaşanan en önemli 3 sosyal diyalog 
sorununu belirleyeceklerdir.

	Her grup tarafından seçilen raportör farklı görüşleri derleyerek raporlayacaktır.

Sunum:
	Her grupta raporlamayı yapan ve/veya sunum yapmak isteyen bir kişi grup görüşlerini 

sunacaktır.

Süre: 1 saat

	30 dakika Grup çalışması
	5 dakika her grubun sunumu
	5 dakika eğitimcinin genel değerlendirmesi

Kaynaklar

	 Eğitimcilerin gerçekleştirdiği sunumlar
	 Kişisel deneyimler
	 Aktivite Kağıdı 
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* İlerideki eğitimciler için notlar:  Bu aktivite kağıdı bu oturumun atölye çalışmasını 
yürütmek için katılımcılara sunulacak bir doküman olarak hazırlanmıştır. Benzer 
eğitimlerde kullanılabilmektedir ve sonuç olarak eğitim oturumunu yürüten ilerideki 
eğitimciler tarafından değiştirilmelidir.

Örnek Aktivite Kağıdı (2)

Türkiye’de ulusal düzeyde üçlü sosyal diyalog yapılarında yaşanan en önemli iki 
sorunu ve işçi/ memur konfederasyonları arasında yaşanan en önemli üç sosyal 
diyalog sorununu belirleyiniz. 

Amaçlar:
Türk sosyal diyalog mekanizmalarında karşılaşılan üçlü sosyal diyalog yapılarını, 
problemleri ve meydan okumaları tartışmak. 

Akış:
Grubunuzda:
• Üçlü sosyal diyalog yapılarında deneyimlenen en önemli problemleri ve sosyal diyalog 

mekanizmaları ile ilişkili olarak konfederasyonların karşılaştığı meydan okumaları 
tartışınız. 

• Üçlü sosyal diyalog yapılarında yaşanan en önemli iki sorunu ve sosyal diyalog 
anlamında konfederasyonların karşılaştığı en önemli üç sorunu belirleyiniz. 

• Liste yapınız.
• Bir sözcü belirleyiniz. 

Süre:
• Grup çalışması 30 dakika
• Ana oturumda raporlama  5 dakika (her grup için)

Sunum:
Sözcüler grup faaliyetinin sonuçlarını ana oturumda paylaşacaklardır. 

Kaynaklar:
• Eğitimcilerin gerçekleştirdiği sunumlar
• Grup tartışmaları
• Aktivite Kağıdı 
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1. Eğitimin Genel Amacı:

Emek hareketine doğrudan katılan genç nesil sendikacıların, mülteci krizine ana akım söylem 
ve düşüncenin dışında bir perspektifle yaklaşmalarının gerekliliği önemlidir. Sendikal bir bakış açısı 
kazanmak, mülteci sorununu istihdam hakkıyla ve insan onuruna yakışan bir yaşamla ilişkili bir 
unsur olarak görmeyi kolaylaştıracaktır. 

2. Eğitimin Hedefleri:

a) Eğitimci, farklı sendikaları temsil eden katılımcıları, -eğer varsa-  mülteci kriziyle ilişkili kendi 
sendikalarının bakış açısı hakkında konuşmaya çağıracaktır.  

b) Eğitimci, katılımcıların, günlük gazetelerde veya diğer yazılı veya görsel medyada mülteci 
kriziyle ilişkili yaratılan stil ve söylemi eleştirel bir perspektiften değerlendirmelerini 
isteyecektir.   

c) Eğitimci, katılımcıların ulusal veya uluslararası düzeydeki kendi bilgi ve deneyimleri ışığında, 
mülteci krizinin Türkiye ve AB’deki çalışma yaşamı üzerindeki olası etkisi hakkında çıkarımlar 
yapmalarını isteyecektir.     

d) Eğitimci, gruplardan atölye çalışmasını şu cümleyi tamamlayarak bitirmelerini isteyecektir: 
“Sendikalar mülteci krizine… biçiminde yaklaşmalıdır”.  

3. Öğrenme Çıktıları: 

a) Eğitim sonrasında katılımcılar, göç literatürünün temel kavramlarına (mülteci kimdir, 
vatansız kimdir, göçmen kimdir vb.) ilişkin ayrım yapabileceklerdir. 

b) Eğitim sonrasında katılımcılar, Türkiye ve AB’yi etkileyen mülteci kriziyle ilişkili güncel 
gelişmeleri anlayabileceklerdir. 

c) Eğitim sonrasında katılımcılar, mevcut krizi ele almak için sendikaların görevlerini 
yorumlayabileceklerdir.

4. Eğitimin Hedef Grubu:

Bu eğitim Türkiye ve Avrupa’dan 18-35 yaş arası genç işçiler için tasarlanmıştır.  Bu grup 8’i 
her bir Türkiye konfederasyonundan olmak üzere 24 genç sendika üyesinden (11 kadın, 14 erkek) 
ve Avrupa’dan 6 genç sendika üyesinden  (3 İspanya’dan, 2 Polonya’dan, 1 Danimarka’dan; 2 
kadın ve 4 erkek) oluşmaktadır.  

* Gelecekteki eğitim için not: Eğitilenlerin ilerideki gruplarına göre, eğitimciler, eğitim 
modülünü eğitilenlerin yeni grubunun özelliklerine göre adapte etmek için orijinal hedef grubun 
özelliklerini göz önünde tutmalıdır.

   5.  Detaylı zaman çizelgesi:

Eğitim, ortasında bir kahve arasıyla iki tane bir buçuk saatlik oturumun birleşiminden 
oluşmaktadır. 

3. Kısım 3. Bölüm 
Eğitim Oturumunun Eğitimci Notları 
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5-1) Birinci oturum: (1.5 saat) 

Sunum: 30 dakika

Eğitimci 20 dakika içerisinde, göç literatürünün temel kavramları ve örgütlenme sürecinde genç 
göçmenlerin ve mültecilerin güncel sorunları hakkında bir sunum yapacaktır. 

İlerleyen 10 dakika içerisinde sorular ve yorumlar alınacak ve yanıtlanacaktır. 

Atölye çalışması 

Mülteciyi nasıl tanımlarsınız?

Amaçlar:

Burada amaç mültecilik ve benzeri sınıflandırmaların neden yapıldığının eleştirel bir şekilde 
tartışılmasıdır. Bu eleştirel tartışmayı takiben çalışma gruplarından hem uluslararası alanda hali 
hazırda yapılmış tanımları hem de mültecilerin yaşadıkları güncel sorunları göz önünde tutarak 
mülteciliğe ilişkin yeni bir tanımlama önerisi sunmaları beklenmektedir. 

Akış:

Avrupalı ve Türk katılımcıların ülkelerinde/şehirlerinde, bireysel ve/veya toplumsal olarak 
mültecilere ilişkin yaşadıkları deneyimleri aktarmaları gerekmektedir. 

Yapılacak tanımlamalar ve aktarılan deneyimler ışığında mülteciliğe ilişkin bir grup tanımı 
biçimlendiriniz. 

Sunum:

Eğitimci, her grubun bir sözcü belirlemesini isteyecektir. Sözcü, grup tartışmalarının ve grup 
çalışmalarında ulaşılan sonuçların beş dakikalık bir değerlendirmesini yapacaktır. 

Süre: 

25 dakika grup çalışması

25 dakika raporlama ve grup sözcüleri tarafından yapılan değerlendirme (her birisi için 5 
dakika) 
5 dakika eğitimci değerlendirmesi

Kaynaklar: 

	 Üçüncü bölümün eğitim rehberinin değerlendirilmesi

	 Kişisel deneyimler

	 Aktivite kağıdı
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* İlerideki eğitimciler için notlar:  Bu aktivite kağıdı bu oturumun atölye çalışmasını 
yürütmek için katılımcılara sunulacak bir doküman olarak hazırlanmıştır. Benzer 
eğitimlerde kullanılabilmektedir ve sonuç olarak eğitim oturumunu yürüten ilerideki 
eğitimciler tarafından değiştirilmelidir.

Örnek Aktivite Kağıdı (1)

Mülteciyi nasıl tanımlarsınız?

Amaçlar:
Genç mültecilerin ve göçmen işçilerin güncel örgütlenme problemleriyle ilişkili kişisel 
deneyimleri paylaşmak.
Genç mültecilerin ve göçmen işçilerin örgütlenmesinde sendikaların görevlerini tartışmak.

Akış:
Grubunuzda:
• Kişisel deneyimlerinizi aktarınız ve genç mültecilerin ve göçmen işçilerin örgütlenme 

problemlerinin nasıl çözülebileceğini açıklayınız. 
• Genç mültecilerin ve göçmen işçilerin sendikal örgütlere katılımı konusunda grup 

tartışmalarına katılınız.
• Grubunuzda, genel olarak genç mültecilerin ve göçmen işçilerin örgütlenmeleri 

önündeki yolları kapayan meydan okumaları tanımlayınız. 
• Ana oturumda sunulacak ortak deneyimlerin bir listesini hazırlayınız. 
• Ana oturumda sunum yapacak bir sözcü belirleyiniz. Sözcü, tartışmalarda meydana 

çıkan ortak deneyimleri yansıtan en ilginç hikayeyi sunacaktır. 

Süre:
• Grup çalışması 30 dakika
• Ana oturumda rapor sunumu 5 dakika (her grup için) 

Sunum:
Sözcü, grup faaliyetinin sonuçlarını ana oturumda paylaşacaktır. 

Kaynaklar:
• Eğitimcilerin gerçekleştirdiği sunumlar
• Kişisel deneyimler
• Aktivite Kağıdı
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5-2) İkinci oturum bir saat

İkinci oturum, grup sunumları ve birinci atölye çalışmasının değerlendirmesiyle başlayacaktır. 

2. Atölye çalışması (1 saat)

Genç sendikacılar mülteci krizine nasıl bakmalıdır?

Amaçlar:

Emek hareketine doğrudan katılan genç nesil sendikacıların, mülteci krizine ana akım söylem 
ve düşüncenin dışında bir perspektifle yaklaşmalarının gerekliliği önemlidir. Sendikal bir bakış açısı 
kazanmak, mülteci sorununu istihdam hakkıyla ve insan onuruna yakışan bir yaşamla ilişkili bir 
unsur olarak görmeyi kolaylaştıracaktır. 

Akış:

Farklı sendikaları temsil eden katılımcılar, -eğer varsa-  mülteci kriziyle ilişkili kendi sendikalarının 
bakış açısı hakkında konuşacaktır. 

Katılımcılar, günlük gazetelerde veya diğer yazılı veya görsel medyada mülteci kriziyle ilişkili 
yaratılan stil ve söylemi eleştirel bir perspektiften değerlendireceklerdir. 

Katılımcılar, ulusal veya uluslararası düzeydeki kendi bilgi ve deneyimleri ışığında, mülteci 
krizinin Türkiye ve AB’deki çalışma yaşamı üzerindeki olası etkisi hakkında sonuçlar çıkaracaklardır. 

Gruplar atölye çalışmasını şu cümleyi tamamlayarak bitireceklerdir: “Sendikalar mülteci 
krizine… biçiminde yaklaşmalıdır”. 

Sunum:

Her bir grup, grup içerisindeki tartışmaların ve grup çalışmalarının sonunda ulaşılan sonuçların 
beş dakikalık bir değerlendirmesini yapacak bir sözcü belirleyecektir. 

Süre: Yaklaşık 1 saat

5 dakika- Eğitimciler tarafından faaliyetlerin sunulması ve görev dağılımı ve grup 
oluşturulması

25 dakika - Grup çalışması

25 dakika – Raporlama ve grup sözcüleri tarafından yapılan değerlendirme (her birisi için 5 
dakika)

5 dakika - eğitimci değerlendirmesi 

Kaynaklar:

Üçüncü bölümün eğitim rehberinin değerlendirilmesi

Kişisel deneyimler

Aktivite kağıdı
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* İlerideki eğitimciler için notlar:  Bu aktivite kağıdı bu oturumun atölye çalışmasını 
yürütmek için katılımcılara sunulacak bir doküman olarak hazırlanmıştır. Benzer 
eğitimlerde kullanılabilmektedir ve sonuç olarak eğitim oturumunu yürüten ilerideki 
eğitimciler tarafından değiştirilmelidir.

Örnek Aktivite Kağıdı (2)

Genç sendikacılar mülteci krizine nasıl bakmalıdır?

Amaçlar:
Genç bir sendikacı olarak mülteci kriziyle ilişkili kişisel bakış açısını paylaşmak.
Ana akım söylemden farklı olarak bu sorunu anlamak için bir strateji geliştirmek ve soruna 
çözüm bulmak için politikalar önermek. 

Akış:
Grubunuzda:
• Mülteci krizi üzerine geliştirilmesi gerekli bir yaklaşım hakkında kişisel bakış açınızı 

paylaşınız, 
• Mülteci krizine sendikal örgütlerin yaklaşımlarının örneklerini veren grup tartışmasına 

katılınız, 
• Ana oturumda sunulacak ortak deneyimlerin listesini yapınız, 
• Ana oturumda sunum yapacak sözcüyü belirleyiniz. Sözcü, tartışmada meydana 

çıkan ortak deneyimleri yansıtan en ilginç hikayeyi sunacaktır. 

Süre:
• Grup çalışması 30 dakika
• Ana oturumda rapor sunumu 5 dakika (her grup için) 

Sunum:
Sözcüler grup faaliyetinin sonuçlarını ana oturumda paylaşacaklardır. 
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Genç işçiler ve sendikalar: En iyi uygulamalar

Genç işçilerin örgütlenmesinde en iyi uygulamalar

Sendikal Hareket Kapsamında Göçmen ve Mültecilerin Örgüt-
lenmesi: En İyi Uygulamalar

Giriş 

Bu bölüm, Trabzon’da 22-25 Mart 2016 tarihinde Türk konfederasyonlarından 24  ve Avru-
pa’dan sekiz katılımcının katılımıyla gerçekleşmiş olan, projenin dördüncü eğitim seminerini kap-
samaktadır.  

Bu kısım, her biri gençlerin örgütlenmesi ile ilişkili en iyi uygulamaların bir yönüne odaklanan üç 
bölümden oluşmaktadır.   

1) Genç işçilerin örgütlenmesinde en iyi uygulamalar1 başlıklı birinci bölüm, özellikle Av-
rupa’dan farklı uygulamalara özel atıflarla, sendikalarda genç bireylerin örgütlenmesinde en iyi 
uygulamalara odaklanmaktadır. 

2) Sendikal Hareket Kapsamında Göçmen ve Mültecilerin Örgütlenmesi: En İyi Uygu-
lamalar2 başlıklı ikinci bölüm, büyümekte olan mülteci krizini belirtmekte ve sendikal harekette 
göçmen ve mültecilerin içerilmesini amaçlayan en iyi uygulamaları sunmaktadır. 

Sonuçları sunan bölümde, kısa bir değerlendirme verilmektedir. 

Sonuç bölümünü, eğitim seminerinin gündemi ve her bir bölüm için eğitimcilerin notları izle-
mektedir. 

1 Bu bölüm Onur Bakır (DİSK) tarafından hazırlanmıştır. 
2 Bu bölüm Güven Savul (TÜRK-İŞ) tarafından hazırlanmıştır. 

4. Kısım
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Genç İşçilerin Örgütlenmesinde En İyi Uygulamalar:

Gençlik Ve Sendikalar İçin Daha Parlak Bir Gelecek

1. Bölüm – Sözlük

Yeni Yıl Takvimi (Avusturya Sendikalar Federasyonu): Avusturya’daki birçok toplu iş söz-
leşmesi yılda iki ikramiye içermektedir. İkinci ikramiye Noel ikramiyesi olarak ödenmektedir. Ancak 
pek çok insan bu ikramiyeyi alırken, sendikalardan kaynaklandığı bilmemektedir. Avrupa Sendika-
lar Federasyonu (ÖGB) her yıl Noel/Yeni Yıl takvimleri ya da posterleri yayınlayarak, Noel ikramiye-
lerinin sendikaların yaptığı toplu iş sözleşmelerinden kaynaklandığını hatırlatmaktadır. 

Bir örneği aşağıda sunulmuştur: 

Sendika yoksa                                 
Noel İkramiyesi de yok!

Noel Babanın çantasında 
hediye yok...

Sendikalar her yıl toplu 
sözleşmeler için müzakere 

yapmakta ve Noel ikramiyesi 
için mücadele etmektedir.

 

İki Haftalık Adil Ücret Kampanyası: Britanya Sendikalar Konfederasyonu, 16 Şubat-1Mart 
2015 tarihleri arasında ülke genelinde bir dizi etkinlik gerçekleştirmiştir. Kampanyanın internet 
sitesinde şu bilgilere yer verilmektedir: “16 Şubat-1 Mart 2015 tarihleri arasında TUC Adil Ücret 
Kampanyası çerçevesinde ülke genelinde Britanya’daki yaşam maliyetlerinin yüksekliğine dikkat 
çekmek için bir dizi etkinlik gerçekleşmektedir. Britanya’daki emekçi insanların yaşam standart-
ları her geçen yıl daha da kötüye gitmektedir. Enerji, gıda ve barınma giderleri artarken, ücretler 
artmamaktadır. Halk 2009 yılından bu yana 4 bin Sterlin kaybetmiştir ve istihdam giderek düşük 
ücret, düşük çalışma süresi ve yetersiz sosyal güvenlik koşullarında gerçekleşmektedir. İşte bu 
yüzden İki Haftalık Adil Ücret Kampanyası yapıyor ve emekçilerin ücret artışına ihtiyaç duyduğunu 
vurguluyoruz”. 

 Detaylı bilgi için bak: http://fairpayfortnight.org/ 

Altın Top Ödül Töreni: FIFA Altın Top Ödülü, 2010 yılından bu yana uluslararası futbol fede-
rasyonu FIFA ve Fransız Futbol dergisi France Football tarafından her yıl düzenlenmekte ve dünya-
nın en iyi erkek futbol oyuncusuna verilmektedir. Ödül uluslararası medya temsilcileri, milli takım 
teknik direktörleri ve kaptanlarının oyları ile bir önceki yılın en iyi performansı seçilerek verilmekte-
dir. Her yıl görkemli bir ödül töreni düzenlenmektedir. 2015 ödül töreni 2016 yılında düzenlenmiş 
ve ödülü Lionel Messi almıştır. 

Daha detaylı bilgi için: http://www.fifa.com/ballon-dor/player-of-the-year/index.html 

4. Kısım, 1. Bölüm 
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1. Bölüm Kısaltmalar 

TUC: Sendikalar Konfederasyonu (Britanya)

CITUB: Bulgaristan Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu 

ACV-CSC: Belçika Hristiyan Sendikalar Konfederasyonu 

LO: Norveç Sendikalar Konfederasyonu 

ÖGB: Avusturya Sendikalar Federasyonu 

ÖGJ: Avusturya Sendikalar Federasyonu Gençlik Örgütü 

CFDT: Fransız Demokratik Emek Konfederasyonu 

IG Metall: Metal İşçileri Sendikası (Almanya)

ACLVB-CGSLB: Belçika Liberal Sendikalar Konfederasyonu 

CGIL: İtalyan Genel Emek Konfederasyonu 

NPGU: Ukrayna Maden İşçileri Sendikası 

AKAVA: Finlandiya Akademik Mühendisler ve Mimarlar Sendikası 

LIGA: Bağımsız Sendikalar Ligi 

FNPR: Rusya Bağımsız Sendikalar Federasyonu 

PERC: Avrupa Bölgesel Konseyi 

ETUI: Avrupa Sendikalar Federasyonu 

STK: Sivil Toplum Kuruluşu 

EFBWW: Avrupa İnşaat ve Ağaç İşçileri Federasyonu 
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Giriş 

Bu bölüm, üç alt bölümden oluşmaktadır: birincisinde, genç işçilerin örgütlenmesi ile ilgili mev-
cut durum ile gençlerin sendikalarda örgütlenmesi bakımından zorluklar ve fırsatlar ele alınmıştır.   
İkinci alt bölümde, genç işçilerin örgütlenmesi bağlamında Avrupa’dan 13 en iyi uygulama örneği 
sunulmuştur.  Üçüncü bölüm ise, genç işçileri örgütlemeye yönelik yeni stratejilerin geliştirilmesi ile 
ilgili bazı tavsiyelerle sonuçlanmaktadır. 

A)  Mevcut Durum: Zorluklar ve Fırsatlar

Dünya kapsamlı bir dönüşüm geçirmektedir. Ekonomik krizin ve ona ilişkin anlamlı ve etkin bir 
politik yanıtın olmamasının işçiler üzerinde ciddi negatif etkileri vardır.  İşsizlik ve güvencesiz is-
tihdam kol kola büyümekte ve bunlara işçi haklarına yönelik ağır kısıtlamalar ve ücretler üzerinde 
ciddi bir baskı eşlik etmektedir. Türkiye ve bazı AB ülkelerinde, toplu iş sözleşmelerinin kapsamı 
daralırken sendikalaşma oranları azalmaktadır. 

Şüphesiz, bu dönüşüm sürecinden en çok etkilenen gruplardan biri gençler ve genç işçilerdir.

Güçlü bir sosyal modeli olan ülkelerde, toplu iş sözleşmeden yararlanarak uzun dönemli çalış-
ma, az ya da çok, çalışma yaşamının genel kuralıydı.  Sendika üyesi olmak ve/veya toplu iş sözleş-
mesinden yararlanmak işçiler bakımından yaygın bir durumdu.  Ancak, şimdi, bazı AB ülkelerinde 
ve Türkiye’de,  kısa dönemli güvencesiz istihdam, yüksek düzeyde işsizlik ve sendikasızlık, yeni 
kural haline gelmektedir. Sendikaların çekirdek üye grubunu oluşturan, neredeyse tüm çalışma ya-
şamı boyunca sendikalı olan ve yüksek düzeyde sendikal bilinci/aidiyeti olan işçiler emekli olmuş-
tur ya da emekli olmaktadır. Bu anlamda sendikaların yeni üyelere ihtiyacı vardır.  Diğer tarafta 
ise, işsizlik ve güvencesiz/geçici istihdam ikilemi içine sıkışan gençler, eğitimden istihdama geçiş 
sürecinde her zamankinden daha çok zorluk yaşamakta ve desteğe ihtiyaç duymaktadır. 

Bu koşullarda, işçilerin akın akın sendikalara üye olması beklenebilir. Ancak genç işçilerin sen-
dikalaşma oranı, daha ileri yaştaki işçilere göre daha düşüktür. “Sendikaların düzgün, insanca işler 
için mücadele eden gençlerin müttefiki olarak görülmesi gerektiği koşullarda bu durum bir para-
doks olarak görülebilir. Genç insanların temsil edilmek ve örgütlenmek için güçlü motivasyonlara 
sahip olması gerekmekte, ancak her nasılsa bu gerçekleşmemektedir. Peki, neden?”3

Bu soruya verilecek yanıt çok önemlidir. Ancak hiç şüphe yok ki, gençlerin sendikalaşma oranla-
rının düşük olmasının faturası gençlere çıkarılmamalıdır: “Genç işçilerin sendikalara yönelik olum-
suz tutumları olduğuna ilişkin ciddi bir bulgu yoktur”4. Gençlerin sendikalaşma oranlarının düşük 
olmasını inceleyen çalışmalara göre, bu durumun nedenlerinin bazıları şunlardır:

a) İşgücünün kompozisyonu, sendikaların genç işçileri örgütlemesini daha zor hale getirmiştir 
(genç işçiler genellikle kurallı çalışma düzeninin daha zayıf olduğu hizmetler sektöründe veya kü-
çük şirketlerde, güvencesiz veya atipik işlerde çalışmaktadır ve bu tür işler sendikalaşmaya elverişli 
değildir),

3 EFBWW, 2015, s.6
4 Vandaele, 2012, s.205



188

b) Sendikalar, eğer mevcutlarsa, gençlerin deneyimledikleri değişimlere yanıt vermekte yavaş 
kalmıştır ve gençlere cazip gelecek bir gündem oluşturmakta başarısız olmuşlardır,

c) Sendikaların stajyerlere ulaşma ve onları temsil etme konusunda yetersiz kalması (işçiler ça-
lışma yaşamına girdiklerinden sonraki ilk yıllarda sendika üyesi olmakta ya da daha sonra sendika 
üyesi olmayabilmektedir),5

Başka nedenler Hırvatistan’da gerçekleştirilen Avrupa Gençlik Konferansı’nda genç sendikacı-
lar arasında yapılan tartışmalar ve genç sendikacılarla yapılan mülakatlarda bulunabilir. Sendikal 
hareketin iletişimle ilişkili olarak içerisinde bulunduğu zorluklara ilişkin atıfları belirtmek önem-
lidir. Maalesef, genç bireylerin, sendikaların varlığının ve rollerinin farkında olmamaları normal 
gözükmektedir. Bazen, gençler geleneksel medyanın sendikalarla ilgili sunduğu olumsuz imajdan 
etkilenmektedir. Bu imaj, sendikaları sadece belirsiz süreli sözleşmesi olan işçilerin haklarını ve çı-
karlarını savunan eski bir yapı olarak göstermektedir. Sendikalar, genç bireylerin gözlerindeki imaj-
larını değiştirmelidir ve genç bireylerin sendikaların kendileri için olduğu anlamında ikna etmeleri 
için yeni, yaratıcı ve etkin yollar geliştirmelidir. Sendikalar, genç işçilerin koşullarıyla paralel yeni 
örgütlenme stratejileri geliştirmeli ve onlarla eğitimleri ve eğitimden iş hayatında geçişleri sürecin-
de iletişime geçilmesini sağlamalıdır. Çoğu araştırma ve anket benzer sonuçları, ileri sürmektedir. 

Yukarıda söz edilen problem ve zorlukları aşmak için Avrupa’daki çoğu sendika ve onların genç-
lik birimleri, önemli faaliyetler uygulamakta, yaratıcı stratejiler geliştirmekte, bu stratejileri uygula-
makta ve kendilerini gençlik dostu örgütler olarak yeniden keşfetmeye çalışmaktadırlar. Sendika-
ların gençliğe yatırım yaptıkları zaman, geri dönüşümünün oldukça yüksek olduğunu gösteren pek 
çok vaka vardır. Genç işçiler, doğru zamanda, doğru yola yaklaştırıldıklarında, aktif sendika üyesi 
olmaya hazırdırlar. 

Sendikaların ve gençlik örgütlerinin birbirlerinden öğrenmeleri için en iyi uygulamalara odaklan-
mak iyi bir yolken, aşağıdaki bölüm Avrupa’da genç işçilerin örgütlenmesi için 13 en iyi uygulamayı 
sunmaktadır.  Her bir ülkenin ve her bir gençlik nüfusunun, genç işçileri örgütlemek için kendi ulu-
sal koşullarına uygun stratejilere gereksinimi olsa da, bu onların, öngörü ve ilham getiremeyeceği 
anlamına gelmemektedir.  Aksine, güncel en iyi uygulamaların dikkatli ve detaylı bir çalışması, 
sendikaların ve gençlik örgütlerinin ulusal durumlarına uygun yaratıcı stratejiler geliştirmesinde 
dikkate değer bir yardım sağlayabilir. Kısacası, bizim birbirimizden öğrenecek çok şeyimiz vardır! 

B) Avrupa’dan 13 en iyi uygulama örneği

Bu örnekler, ITUC (Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu) ve PERC (Avrupa Bölgesel Kon-
seyi) Gençlik Komitesi tarafından ETUC (Avrupa Sendikalar Konfederasyonu) Gençlik Komitesi’nin 
de desteğiyle hazırlanan ve ITUC tarafından basılan “Genç işçileri sendikalarla tanıştırmak” başlıklı 
rapordan alınmıştır.6 

5 EFBWW, 2015, s.7
6 ITUC, 2015, s.6-27.
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1) Genç işçiler için bir ay (Britanya, TUC)7

Genç işçileri örgütlemek söz konusu olduğunda hem genç işçilerin hem de toplumun ilgisini çek-
mek büyük önem taşımaktadır.  Britanya Sendikalar Konfederasyonu (TUC) ve Konfederasyonlara 
bağlı sendikalar bunu başarmak için harika bir yöntem geliştirdi!  Genç işçilere odaklanmak için 
TUC bir ayı tümüyle gençlere ayırdı ve 2014 yılı Mart ayında ulusal düzeyde Gençlik Ayı düzen-
ledi.  Bu ay boyunca, TUC ve üye sendikalar genç işçileri harekete geçirmek için farklı etkinlik ve 
faaliyetler düzenledi. TUC bu ay içinde genç işçilere yönelik “Benim Sendikam, Benim Sesim” isimli 
bir dergiyi yayınlamaya başladı, Genç İşsizler Zirvesi düzenledi ve gençleri TUC’un “Adil Ücret Kam-
panyası”na katılmaya ve genç işçiler için adil ücretler talep etmelerine teşvik etti.8 

2) Genç inşaatçılar sendikayla güçlü ilişki inşa ediyor (Litvanya, Litvanya İnşaat İşçileri 
Sendikası)

Farklı sektörler genç işçilerin örgütlenmesine yönelik farklı stratejiler gerektirir ve gençlerle mes-
leki eğitimleri sırasında ilişki kurulması büyük önem taşır.  Bu anlamda Litvanya İnşaat İşçileri Sen-
dikası’nın gençlik grubu, genç öğrencilere, bir başka deyişle geleceğin inşaatçılarına ulaşmak için 
muazzam bir strateji geliştirdi.  Gençlik örgütü, “Genç İnşaatçılar Ağı” başlıklı bir program başlattı 
ve 12 farklı meslek okulunu ziyaret ederek, her okuldan en aktif üç öğrenciyi kendi düzenleyecek-
leri bölgesel kamplara davet etti.  Bu ziyaretlerin ve ardından gerçekleştirilen bölgesel kampların 
üç önemli çıktısı oldu; inşaat sektörünün itibarı güçlendirildi, hem gençlerin hem de toplumun gö-
zünde sendikaların imajı iyileştirildi, ziyaret edilen 12 okuldan birçok öğrenci ve bölgesel kamplara 
katılan öğrencilerin hemen hemen hepsi sendika üyesi oldu.9 

3) Sendikalar; güvencesiz genç işçilerin güvencesi oluyor (Slovenya, Slovenya Özgür 
Sendikalar Federasyonu)10 

Standart olmayan istihdam biçimleri genç işçiler arasında son derece yaygındır. Bu anlamda 
sendikaların güvencesiz genç işçilere çok daha fazla önem vermesi gerekmektedir.  Slovenya Özgür 
Sendikalar Federasyonu’nun gençlik örgütü olan “Artı Gençlik” (Mladi Plus) bu ihtiyacı görmekle 
kalmadı, buna yanıt vermek üzere harekete de geçti. Artı Gençlik, genç güvencesiz işçilerle genç 
işsizlere birçok hizmet sunmaya başladı ve bu hizmetlerin sunulması ile birlikte çok daha fazla 
genç, gençlik örgütüne üye oldu.  Artı Gençlik, genç işçilerin karar alma süreçlerine katılmasını 
destekliyor, gençlerle temas kurmak ve onları harekete geçirmek için sosyal medyayı kullanıyor, 
gençlerle ilgili politikalara katkı sunuyor ve genç işçilerin hakları ile ilgili kampanyalar düzenliyor.  
En önemlisi de Artı Gençlik’in hiçbir profesyonel çalışanı bulunmuyor, bu çalışmalar genç gönüllü 
aktivistler tarafından yürütülüyor.11 

7 TUC, Young Workers Month, retrieved from https://www.tuc.org.uk/about-tuc/young-workers/youners-month

8 ITUC, 2015, p.6.
9 ITUC, 2015, s.7. 
10 Mladi Plus, ZSSS, http://www.mladiplus.si/ 
11 ITUC, 2015, s.8-9.
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4) Sendikalar, gençleri çalışma yaşamına hazırlıyor (Bulgaristan, Bulgaristan Özgür 
Sendikalar Konfederasyonu)12

Eğitimden çalışma yaşamına geçiş zor bir süreçtir. Genç işçilerin çoğu profesyonel çalışma ya-
şamına adım atarken ciddi sorunlar yaşamaktadır. Bu bağlamda, bu geçiş süreci sendikaları genç-
lerle bir araya getirmek ve onlara sendikaları tanıtmak için önemli bir fırsat sunmaktadır. Bulga-
ristan Özgür Sendikalar Konfederasyonu da (CITUB) bu fırsatı görerek, orta öğrenim mezunlarına 
yönelik “Benim İlk İşyerim” başlıklı bir program başlattı. Eğitim, Gençlik ve Bilim Bakanlığı, Bulga-
ristan Öğretmenler Sendikası ve 21. Yüzyıl Gençlik Forumu ile okulların yönetimindeki kişilerin ve 
mezunların dâhil olduğu bu program, çalışma yaşamına başarılı bir biçimde uyum sağlayabilmeleri 
için gençlere yardımcı olmayı amaçlıyor. Program kapsamında, mezunlara ve öğretmenlere yönelik 
el kitapları hazırlandı, bir internet sitesi açıldı, işçi haklarına ilişkin dokuz broşür hazırlandı ve genç-
lerin ilgisini çekebilecek bir video hazırlandı.13

5) Sendikalar kampüste, öğrenciler sendikalarda! (Norveç, LO)14 

Eğitimleri sırasında çalışan gençlerin sayısı artmaktadır. Norveç’te de durum böyledir; her 10 
üniversite öğrencisinden 9’u çalışmaktadır.  Bu durumdan hareketle, Norveç Sendikalar Konfe-
derasyonu (LO) öğrencilere çalışma yaşamına ilişkin hakları hakkında bilgi vermek için bir hizmet 
tasarlamıştır. LO ve LO Gençlik Sekretaryası, kampüsleri ziyaret etmekte, öğrencilerle bir araya 
gelmekte, öğrencileri bilgilendirmekte ve talep halinde seminerler düzenlemektedir.  LO, bir tür 
başlangıç üyeliği olarak öğrenci üyeliği seçeneği de sunmakta ve üye olan gençler sendika tara-
fından sağlanan birçok hizmetten yararlanabilmektedir.  Öğrenci üyeliği, ilerleyen aşamada tam 
üyeliğe transfer edilmektedir.

6) Sendika otobüsüne binin - Bu otobüs sizi haklarınıza götürüyor! (Avusturya, ÖGB)

Sendikal hareketin uzun bir geçmişe dayandığı ülkelerde, sendikal mücadele yoluyla elde edil-
miş haklar, verili bir durum olarak kabul edilebilmektedir. Bu nedenle sendikaların işçilere, özellikle 
de genç işçilere bu hakların sendikal mücadelenin bir ürünü olduğunu hatırlatmaları gerekebilmek-
tedir. Avusturya Sendikalar Federasyonu’nun (ÖGB) gençlik örgütü olan ÖGJ, bir yandan gençlerin 
sendika üyesi olması için faaliyet yürütürken bir yandan da sendikaların yaptığı toplu pazarlık 
neticesinde elde edilen haklar konusunda gençleri eğitmeye çaba göstermektedir.  Bu amaca yö-
nelik yaz aktivitelerinin yanı sıra, ülkeyi boydan boya dolaşan bir sendika otobüsü hem sendikanın 
görünürlüğünü ve kapsamını artırmakta hem de gençleri ve işçileri sendikaya üye olmaya teşvik 
etmektedir.15  

7) Tüm gençler için “Çalışma Zamanı” Festivali (Fransa, CFDT)

Hemen hemen tüm ülkelerde gençlerin sendikalaşma oranı daha düşüktür. Gençlerin sendi-
kalaşmasını artırmak ve dolayısıyla sendikalaşmayı bir bütün olarak büyütmek için sendikaların 
genç işçilere ulaşması ve onları örgütlemesi gerekmektedir. Bu amaçla Fransa Demokratik Emek 
Konfederasyonu (CFDT) ve gençlik örgütü, 2015 yılında 35 yaş altındaki gençlere (işçi, işsiz, çırak 

12 CITUB, ohttp”, ://mfwp.labour-bg.net/
13  ITUC, 2015, s.10.
14 LO, LOs studentservice, http://www.lo.no/Om-LO/ung/LOs-studentservice/
15  ITUC, 2015, s.13.
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ve öğrencilere) yönelik bir festival düzenledi. “Çalışma Zamanı Festivali” isimli bu festivale sendika 
üyesi olsun ya da olmasın tüm gençler davet edildi.   Avrupa genelinden 2 binden fazla genç bu 
festivale katılıp deneyimlerini paylaşma ve birbirlerinden öğrenme olanağına sahip olmuştur. Fes-
tival boyunca gençlerin aralarında ağlar kurabilmesi ve birlikte davranma becerisi geliştirebilmesi 
için bir dizi etkinlik ve forum da düzenlendi.16 

8) Operation Übernahme: Gençler için Hakların Kazanımı (Almanya, IG Metall) 

Muhtemelen gençleri ve genç işçileri örgütlemenin en iyi yollarından biri, onları kendi hakla-
rı için harekete geçirmektedir.  Almanya Metal İşçileri Sendikası, IG Metall ile gençlik örgütü, bu 
gerçeği, 2009-2012 yılları arasında yürüttükleri “Operation Übernahme” isimli bir kampanya ile 
ispatladılar. Bu kampanyanın amacı, çıraklığın kalıcı istihdama dönüştürülmesiydi. Bu amacı ger-
çekleştirmek için IG Metal Gençlik Örgütü, sosyal ağlar aracılığıyla 9 milyondan fazla kişiye ulaştı, 
ülke çapında 905 küçük ya da büyük ölçekli etkinlik düzenledi ve 2011 yılında Köln’de 20 bin genç 
sendika üyesinin katıldığı büyük bir gösteri düzenledi. IG Metall, bu kampanya boyunca gençlik 
örgütünü güçlendirmenin yanı sıra çok sayıda yeni genç üye edindi, iyi bir grup ruhu yarattı ve daha 
ileri yaştaki işçilerin de dayanışma desteğini aldı. Nihayetinde, operasyon başarıya ulaştı, kampan-
yanın talebi kabul edildi ve 2012 yılındaki toplu iş sözleşmesinde yer aldı.17  

9) Ve Oskar en iyi genç sendikacıya gidiyor (Belçika, ACLVB-CGSLB)

Gençlerin sendikal faaliyetlere katılımı nasıl teşvik edilebilir? Gençlerin gençlik faaliyetlerine ve 
sendikal faaliyetlere daha fazla katılmaları için arkadaşça bir rekabet içine girmeleri nasıl sağ-
lanabilir? Gençlerin sendikal faaliyetlere yaptıkları katkılar nasıl ödüllendirilebilir? Belçika Liberal 
Sendikalar Genel Konfederasyonu (ACLVB-CGSLB) bu sorulara ilginç bir yanıt verdi. Son iki yıldır, 
ulusal gençlik komitesi Oskarları andıran bir merasim ile “Genç Altın Delege”yi seçiyor. Her yıl özel 
başarıları ve aktivizmleri için üç aday gösteriliyor ve bu adaylar için, içinde adaylarla yapılan röpor-
tajların da yer aldığı, kısa tanıtım videoları çekiliyor. Ödül töreninde, üç aday birer sendika kazağı 
alırken birinciye ayrıca kendine özel tasarlanmış bir hediye de verilmektedir.18 

10) X TUTTI: Genç işçiler için haklar, herkes için haklar (İtalya, CGIL)

Birçok ülkede “işgücü piyasası reformu” adı verilen yasalar işçilerin haklarına yeni kısıtlamalar 
getirmekte ve genç işçiler bu “reform”lardan en olumsuz etkilenen gruplar olmaktadır.  İtalya’da 
2014 yılında benzer bir “reform” gündeme gelirken, İtalyan Genel Emek Konfederasyonu (CGIL) 
Gençlik Yapılanması, bu yeni yasal düzenlemeye karşı gençleri de işçi hakları için verilen mücade-
leye dâhil etmek için X TUTTI (herkes için) isimli bir kampanya başlattı.  Kampanya ile bir yandan 
gençlerin söz konusu “reform” ile ilgili bilgilendirilmesi ve buna karşı yapılan eylem ve grevlere katı-
lımı amaçlanırken, bir yandan da gençlik yapılanmasının güçlendirilmesi hedeflendi. Kampanyanın 
çok açık ve anlaşılabilir talepleri vardı. Broşürler, sosyal medya, tweetler, internet sitesi ve belli 
eylemlere yönelik özel materyaller gibi farklı araçlar kampanya boyunca kullanıldı.19

16  ITUC, 2015, s.16.
17  ITUC, 2015, s.18. 
18  ITUC, 2015, s.19
19  ITUC, 2015, s.20-21.
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11) Genç işçiler çevresel adalet talep ediyor (Ukrayna, NPGU)

Genç bireyler çoğunlukla, iklim değişikliği ile mücadele gibi sosyal sorunlara az veya çok ilgi 
göstermektedirler. Bu ilgi, farklı durumlara bağlı olarak, geçici olsa da, bu akım, günümüzde genç-
lerin bireyci olduğu ve sosyal sorunlarla ilgilenmediği genel düşüncesiyle çelişmektedir. Bu anlam-
da, sendikal gündemin içerisine sosyal ve çevresel konuları katmanın, genç işçilerin ilgisini çekme 
potansiyeli vardır. Bunun iyi bir örneği olarak, Ukrayna Bağımsız Kömür İşçileri Sendikası (NPGU), 
7 Ekim 2014 tarihinde “Emekçiler için adalet-çevre ve iklim değişikliği için adalet” teması ile bir 
kampanya başlattı.  Aktivistler, Ulusal Kömür Madenciliği Üniversitesi’ne bir yürüyüş düzenleye-
rek, üniversitede bölgedeki ekolojik sorunlar ve kömür madenlerinin yol açtığı hava kirliliğinin ön-
lenmesi ile ilgili kitapçık ve broşürler dağıttılar. Genç madenciler ve aktivistlerin, çevre kirliliği ile 
ilgili endişelerini kamuoyuna aktardıkları bir toplantı da düzenledi. Bu faaliyetlerin neticesinde, 
NPGU sendikalara gençlerin katılımındaki artıştan faydalanmış oldu.20 

12) İş arayanlar ve gençler için yıllık dergi (Finlandiya, AKAVA) 

Hayatlarında ilk kez iş aramaya başlayan gençler, iş arama süreci, iş görüşmesi, CV hazırlama 
ve iş ilanlarına başvurma gibi konularla ilgili bilgiye ihtiyaç duyarlar. Finlandiya Akademik Mühen-
dis ve Mimarlar Sendikası (AKAVA), gençlerin bu ihtiyacına yanıt vermek için 1994 yılından bu 
yana yıllık bir dergi (Teekkarin työkirja) yayınlamaktadır. Dergi öğrencilere, işlerle ilgili bilgiler, iş 
başvurusu ve iş görüşmeleri, CV örnekleri, açık pozisyonlar için farklı kanallar bulmak ve portföy 
hazırlama gibi iş arama süreçlerine ilişkin somut ipuçları vermektedir.  Finlandiya’da 20 binden 
fazla öğrenci, ülkenin dört bir yanındaki kampüslerde bulunabilen bu dergiden yararlanmaktadır.21  

13) Öğrencilere yönelik çalışma yaşamı ile ilgili kitap (Macaristan, LIGA)

Sendikaların gençlere yönelik faaliyetlerinde, genç insanları çalışma yaşamına hazırlamak 
büyük önem taşır.  Bu gerçeğin ışında, Macaristan Bağımsız Sendikalar Ligi (LIGA) orta öğrenim 
öğrencileri için çalışma yaşamı, iletişim becerileri, temel finans bilgileri ve çalışma yaşamındaki 
haklara ilişkin detaylı bir ders kitabı hazırladı. Ders kitabının yanı sıra bir egzersiz kitabı ile öğret-
menlere yönelik kılavuz da hazırlanırken, kitabın uygulanmasına dönük olarak okullarda eğitim ve 
etkinlikler düzenlendi.  10 okulda, 40 eğitimli öğretmen tarafından 700 öğrenci üzerine yapılan 
test neticesinde, öğrencilerin kitapta ele alınan konulara son derece ilgi duyduğu ve öğrencilerin 
kitabı çalışma yaşamına hazırlanmak için önemli bir kaynak olarak gördüğü tespit edildi.  Mater-
yali test eden bir öğretmen şu yorumda bulunmaktadır: “Keşke öğrencilerim diğer derslerime de 
bu kadar ilgi duysa!”22 

C)  Sonuç: Gelecekteki Stratejiler İçin Tavsiyeler 

Bu tür  en iyi uygulama örneklerinden birçok ders çıkarılabilir ve bu örnekler bir ilham kaynağı 
olarak kullanabilir. Ancak daha önce de vurgulandığı üzere, bu uygulamaları doğrudan başka ülke-
lere aktarmak ve bu ülkelerin koşullarını göz ardı ederek uygulamak doğru olmayacaktır.  Bunun 
yerine bu uygulama örnekleri ilham verebilir ve yerel stratejiler geliştirilebilir ve ülkenin kendine 
özgü koşullarına adapte edilebilir. 

20  ITUC, 2015, s.22.
21  ITUC, 2015, s.23
22  ITUC, 2015. s.24-25. 
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Bu bağlamda, ETUC Yönetim Kurulu tarafından ileri sürülen ve Ekim 2016’da kabul edilen “Ör-
gütlenmede ETUC’un rolü ve stratejisi” başlıklı önergede ileri sürülen aşağıdaki fikirler, yeni en iyi 
uygulamalar üretecek yeni stratejiler geliştirmek için çok iyi bir temel sunmaktadır. 

Meydan Okumak

Eğer sendika üyeliklerindeki mevcut eğilim devam ederse, sendikal hareket yavaşça ortadan 
kaybolabilir. 1995’te %44 olan sendikal yoğunluk, 2012’de %30’a düşmüştür (31 Avrupa ülkesin-
deki ortalama) ve AB 15’te aynı dönemde %42’den %34’e düşmüştür. 

2004’ten beri, Avrupa ülkelerinin hepsinde (veri olan 19’u) sendika üyelerinin yaş ortalaması 
yükselmiştir. 2014 itibariyle, bu 19 ülkede üyelerin yaş ortalaması 45 ile 53 aralığındadır. 

Ülkeler ve tek tek sendikalar arasında dikkate değer farklılıklar olsa da, Avrupa’da sendikal  
örgütlenmenin uzun dönemli bir düşüş içinde olduğu tartışılamaz durumdadır. Çoğu üyenin emek-
lilikleri yakındır. Ayrıca ya çoğu genç bireyin sendikalar hakkında bilgisi yoktur ya da çalışma statü-
leri nedeniyle sendikalara üye olması engellenmektedir. 

Sendikaların güçlü bir biçimde temsil edildiği sektörlerin çoğu inişe geçmiştir. Sendikalar yeni 
sektörlerde örgütlenmede ve atipik işçiler arasındaki sendika üyeliğini artırmada ciddi anlamda 
zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Sendikaların yeni üyeler kazanmada başarılı olduğu  girişimlerde 
bulunduğu veya sendikal yoğunluğun yüksek düzeyde olmayı sürdürdüğü ülkelerde bile, genel  eği-
limler endişe vericidir. 

ETUC’un rolü ve bugüne kadarki faaliyeti 

2 Ekim 2015’te kabul edilen ‘ETUC’un Rolü’ belgesinde, şu hususlarda görüş birliğine varılmıştır.: “Sen-
dikal büyüme ve sendikal yoğunluğun artırılması politik bir öncelik haline gelmelidir. Güçlü bir sen-
dikal üyelik temeli, güçlü ve temsili bir sendikal hareket için önkoşuldur. Bu sebeple bizlerin üyelik 
anlamında büyümesi vetoplu pazarlığımızın kapsamını  büyütmemiz gerekmektedir ve bu da ta-
leplerimizi daha güçlü bir hale getirecektir. ETUC, ulusal örgütlenme ve üyelik kampanyaları hak-
kında bilgi alışverişi ve bu kampanyaların koordinasyonu için bir platform sunabilir ve bu alanda 
üyelerinin isteklerini ve girişimlerini desteklemelidir ve en iyi ve yenilikçi uygulamaları paylaşmalı-
dır. Örgütlenme üzerine özel toplantılar ve bir çalışma grubu göz önünde tutulmalıdır”. 

Yönetim Kurulu, 28-29 Ekim 2015’teki toplantısında, ETUC üyesi örgütlerden, ulusal ve sektö-
rel örgütlenmecileri kapsayan bir Geçici Örgütlenme Komitesi kurmaya karar vermiştir. 8-9 Hazi-
ran 2016’da Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen ETUC Eylem Planı, bu Geçici Komite’nin “üye-
lerin örgütlenme ve üyelik stratejilerini desteklemesini ve bu konu üzerine eğitim gereksinimleri ile 
ilgilenmesini” taahhüt etmiştir. 

Geçici ETUC Örgütlenme Komitesi, ETUC’un, üyesi olan ulusal ve Avrupa örgütlerine, örgütlen-
me/üye alımında (aynı zamanda deneyim alışverişi için de) oynayabileceği rol üzerine tavsiyede 
bulunmak için, ilk toplantısını 10-12 Mayıs 2016 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirmiştir. Toplantı 
tutanağında aşağıdakiler ifade edilmektedir:

“Sendikaların geleceğine ilişkin derin endişe, sayısı azalan ve yaşları yükselen üyeliğe ilişkin, 
genç üyeliğinin (ve sendikal farkındalığının) noksanlığına ve istihdamdaki akımlara ilişkin düşünce-
lerde kapsamlı bir biçimde ifade edilmiştir”. 
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“Bazı sendikalar örgütlenmeden diğerleri kalkınmadan söz etse de, sendikal üyeliğin teşvikine 
ilişkin güçlü ortak bir ilgi ve azalan üyelik konusunda, ayrı olarak ve ortak olarak, ulusal ve Avru-
pa düzeyinde ve üyelikten liderliğe sendikaların bütün düzeylerinde, bütün sendikalar tarafından 
daha fazla tartışma ve faaliyete gereksinim olduğuna ilişkin güçlü bir duyarlılık vardır”. 

Örgütlenme Komitesi, ulusal düzeyde ve Avrupa sektörel düzeyinde örgütlenmeyi, üyeliği ve 
kalkınmayı desteklemek için ETUC (ve ETUI’nin) şunları yapmasını önermektedir: 

• Örgütlenme ve üyelikte sendikal liderlik önceliklerini sağlamak;

• Öğrenme ve araştırma gereksinimlerini belirlemek, koordinasyon ve izleme, konunun pay-
laşımı ve kapsamlı ETUC gündeminde öncelikli bir hale getirilmesi için Komite’nin toplantı-
larına devam etmesi;   

• Sendikal üyelikle ilişkili mevcut durum üzerine amaçları, kaynakları ve metotları da tanım-
layan Avrupa-çapında bir araştırma yürütmek;

• Ağ kurmak ve bilgi ve uygulama paylaşımı için online bir platform yaratmak;

• Farklı örgütlenme hedefleri için özel toplantılarla, örgütlenmeciler için bir alet çantasıyla ve 
‘Erasmus-tarzı’ bir değişim programıyla örgütlenmecileri eğitmek; 

• Daha basit bir dil ve ortak kampanyalar için iletişim yöntemlerini uyarlamak; 

• ITUC, ETUC ve ETUF inisiyatiflerinin koordinasyonunu sağlamak ve örgütlenme üzerine 
ETUF üyeleri arasında ikili alışverişi teşvik etmek.

Geçici Örgütlenme Komitesi 2017’de tekrar toplanmaktadır. 

ETUC’un mucizevi bir çözüm yöntemi ve belirli bir modeli teşvik etmeye ilişkin bir ilgisi mevcut 
değildir. Avrupa çapında sendika üyelerinin, sendikalı olmalarının ve üyeliğe devamlarının çeşitli 
modelleri mevcuttur: bu modellerin önemi, sendikaların anlamı, amacı veya işlevine, endüstriyel 
ilişki kurumları ve devlet desteğine entegrasyonlarına bağlıdır. Sendikal üyeliğe ilişkin tek bir yak-
laşıma odaklanmak ulusal ve sektörel bağlam ve gelenekleri ve sendikal gücün diğer kaynaklarının 
incelenmesini reddedecektir. Farklı ulusal ve sektörel bağlamlar, üyelik kazanılmasına ilişkin ortak 
meydan okumalara farklı yanıtları gerektirmektedir. Ulusal sendikalar uygun faaliyet akışını belir-
lemek için en iyi biçimdepozisyon almalıdır. 

ETUC sendikalara yeni üyeler kazanılması ve üyelerin üyeliklerini sürdürmeleri için ulusal stra-
tejileri belirleyemez ve belirlemeyecektir. Bununla beraber, bu tip stratejilerin geliştirilmesi ve uy-
gulamaya koyulmasında sendikaları teşvik etmeyi ve desteklemeyi amaçlamaktadır. ETUC bunu, 
ETUI (araştırma ve eğitimde paha biçilmez rolü olan), Avrupa federasyonları (bazıları örgütlenme 
faaliyetleri ve eğitime katılmaktadır) ve ulusal üyeler (Geçici Komiteler ve Yönetim Kurulları aracılı-
ğıyla) ortaklık içerisinde yapabilir. 

Aynı zamanda, şimdiye karar verilmiş politika öncelikleri ve alanlarında da ortak inisiyatifler 
alınabilir ve böylece örgütlenme etkisiyle politikalarla bağlantı kurulabilir. 
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Bu alanlar: 

Sendikal üyeliği artırmak için temel araçlar olarak  ücret artışı, gelir yakınsaması ve sosyal diya-
log ve toplu pazarlık için kapasite inşasını artırma gereksinimi.

Bu alandaki örgütlenme stratejileri, ETUC Maaş Artışı kampanyası ile sıkı bir biçimde işbirliği 
yapmalıdır. 

Özellikle işgücü piyasasındaki gençlere ulaşmak için örgütlenme faaliyetine girişilebilecek a-ti-
pik, standart olmayan işler ve kendihesabına çalışma. Kendi hesabına çalışanlar için ETUC inisiya-
tifleri ile bağlantılı olunmalıdır. 

Sendikal hizmetler, çalışma faydaları ve refahı, sınır ötesi hizmetler ve üyelik.   

Şimdi ve gelecekte, işçilerin çıkarlarını savunmada etkin olabilmek için, yeni üyeler kazanmak ve 
mevcut üyelerin devamlılığını sağlamak konusunda teşvik etmek ve bazı alanlarda yardımcı olmak 
için, birlikte yapıcı bir rol oynayabiliriz. 
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Sendikal Hareket Kapsamında Göçmen ve Mültecilerin Örgüt-
lenmesi: En İyi Uygulamalar

2. Bölüm Sözlük

Emek Piyasası (İktisat Terimi): İşçilerin yaptıkları iş karşılığında ücret almak için, işverenlerin 
ise istekli işçi bulmak için yer aldıkları var sayılan piyasa.

Güvencesiz İstihdam (Çalışma Ekonomisi Terimi): Genel olarak istihdam devamlılığının risk 
altında olduğu, ücret, sosyal ödemeler, izin haklarının sınırlandırıldığı, iş tanımlarının belirsizleştiği, 
sendikal örgütlenmenin asgari düzeyde olduğu veya hiç olmadığı, toplu pazarlık hakkının ortadan 
kalktığı çalışma ve istihdam pratikleri. 

İnsan Onuruna Yaraşır İş (Çalışma ekonomisi terimi): Temel insan haklarının yanı sıra işçi 
sağlığı ve güvenliği ile ücretler, kişinin çalışma ortamı ve çalışma anındaki fiziksel ve ruhsal iyilik 
halini ön plana alan istihdam, çalışma ilişkisi. 

Mülteci (Uluslararası Göç Terimi): Mülteci veya sığınmacı; dini, milliyeti, belirli bir toplumsal 
gruba üyeliği veya siyasi düşünceleri nedeniyle zulüm gören veya göreceği korkusu ve endişesi 
taşıyan, bu sebeple ülkesinden ayrılan/ayrılmak zorunda bırakılan ve korkusu nedeniyle geri döne-
meyen veya dönmek istemeyen, iltica ettiği ülke tarafından endişeleri haklı bulunan kişi. 

2. Bölüm Kısaltmalar listesi

ETUC: Avrupa Sendikalar Konfederasyonu

AB: Avrupa Birliği

FNV: Hollanda Sendikalar Federasyonu (Federatie Nederlandse Vakbeweging)

IG-BAU: Almanya İnşaat, Tarım ve Çevre İşçileri Sendikası (Industriegewerkschaft-Bau-Ag-
rar-Umwelt)

IUF: Uluslararası Gıda, Tarım, Otel, Lokanta, Yemek Hizmeti, Tütün ve Bağlantılı İşçiler Sendikası  

KOMMUNAL: İsveç Belediye İşçileri Birliği (Svenska Kommunalarbetareförbundet)

UNISON: İngiltere Kamu Çalışanları Sendikası 

Giriş

Bu bölümde, sendikal hareket kapsamında göçmen ve mültecilerin örgütlenme uygulamaları,  
AB ülkeleri bağlamında değerlendirilecektir. Bilindiği üzere, mevcut göçmen ve mülteci sorunları, 
Avrupa’nın II. Dünya Savaşı’ndan bu yana karşılaştığı en önemli ve ciddi sorunlardır.  Özellikle Ekim 
2015 tarihinden itibaren yoğunlaşan ve Avrupa’nın göçmen politikasında önemli değişikliklere yol 
açan, AB ülkelerine yönelik sığınma taleplerinin sorunsuzca ve sistematik bir şekilde değerlen-

4. Kısım, 2. Bölüm 
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dirilmesi açısından içermeci/kapsayıcı emek piyasası politikalarının oluşturulması önemlidir.  Sı-
ğınma talepleri kabul edilen bu kişilerin kamplardan sonra toplumsal yaşama dâhil edilmelerinin 
sağlanmasına yönelik en önemli etken, insan onuruna yaraşır işlerde istihdam edilmeleri ve emek 
piyasasında örgütlenme haklarının tanınmasıdır. Mülteci ya da göçmenlerin güvencesiz ve eğreti 
koşullarda örgütlenme hakkı olmaksızın istihdam edilmeleri, bulundukları ülkede insan onuruna 
yaraşır yaşam koşullarına ulaşmaları için hiç şansları olmayacağı anlamına gelmektedir. Örgütlen-
me hakkından mahrum kalınması yukarıda bahsedilen çalışma ve yaşam koşullarının kötüleşmesi 
anlamını taşımaktadır. 

Göçmen ve mültecilerin Avrupa Emek Piyasasıyla bütünleşmeleri hala kritik bir konuyken,  sen-
dikalarda örgütlenme hakkı ve güvencesiz ve eğreti istihdam uygulamalarının üstesinden gelinme-
si gibi diğer sorunlar da bulunmaktadır. Dolayısıyla, söz konusu güvencesiz koşulların üstesinden 
gelebilmek amacıyla göçmen ve mültecilerin emek piyasasıyla bütünleşmelerinin yanı sıra örgüt-
lenme uygulamaları üzerinde de durmamız gerekmektedir. AB’ye yeniden yerleşimi sağlanmış kişi-
lere insan onuruna yaraşır çalışma koşullarının sağlanması ve aileleri ile birlikte bu kişiler için insan 
onuruna yaraşır bir yaşam sunulması örgütlenme hakkının tanınması ile mümkündür. 

Bu bölümde ilk olarak, AB’ye yeniden yerleşimi sağlanmış göçmen işgücünün sektörel dağılımı 
ele alınacak ve bunun ardından seçilen ülkeler özelinde bazı en iyi uygulamalar üzerinde durula-
caktır.   Bu bölümde ele alınacak bir diğer örnek de “UnionMigrantNetwork” adlı internet sitesidir.  
Bu internet sitesi, yeniden yerleşimi sağlanmış göçmen işçi ve mültecilerin fiili sorunlarının üste-
sinden gelinmesi için başlatılan dikkat çekici ve güncel bir dayanışma girişimidir.  Bu bölüm, sonuç 
tespitleri ile sona erecektir.

2.1 Göçmen İşgücünün AB içerisinde Ağırlıklı Sektörel Dağılımı 

Bu bölümün hazırlanması esnasında gözden geçirilen kaynaklar ışığında, göçmen işçilerin AB 
içerisinde genel olarak teknik olmayan işlerde çalıştırıldıkları söylenebilir. Göçmen işçilerin çoğun-
luğunun, Avrupa Emek Piyasasında alt mevkilerde23 çalışmak zorunda kaldıklarının altı da net bir 
şekilde çizilmelidir. Bazı istisnai durumlar olsa da göçmen işçilerin büyük bir çoğunluğu “tamamen” 
ya da “yarı” güvencesiz işler aramak zorunda kalmaktadırlar. Göçmen işçilerin örgütlenmesine iliş-
kin yazın, özellikle genç ve kadın göçmen işçilerin Avrupa düzeyinde güvencesiz koşullarla karşı 
karşıya kaldıklarını ortaya koymaktadır. Tarım ile ilgili işlerin ve ev işlerinin, göçmen işçilerin birço-
ğu tarafından bulunabilen işlerin dikkat çekici bir kısmını teşkil ettiği vurgulanmaktadır.  Örneğin, 
IUF’un çalışması (2005) tarım alanında mevsimlik işçi olarak çalıştırılan göçmen işçilerin çalışma 
ve yaşam koşulları üzerinde durmaktadır.  Ayrıca ETUC (2005) da, ev işçiliğinin önemli bir kısmının 
AB’deki göçmen kadınlar tarafından yürütüldüğünü vurgulamaktadır. 

ETUC’un ev işçilerine ilişkin raporunda (2005: 12), ev işçiliğinin Fransa Çalışma Bakanlığı ta-
rafından iş yaratma alanı olarak düşünüldüğü ortaya koyulmaktadır. Diğer taraftan, “Avrupa’da 
ev hizmetleri ile ilgili işlerin çoğu - binlerce, milyonlarcası – Avrupa Birliği dışından gelen göçmen 
işçiler tarafından yapılmaktadır” (ETUC, 2005: 13). Sonuç olarak ilgili yazın, genç ve kadın göçmen 
işçilerin önemli bir kısmının AB’de tarım ve ev işlerinde yoğunlaştığına netlik kazandırmaktadır. 

23 Çalışma ekonomisi ve çalışma araştırmalarına ilişkin çağdaş yazının bir kısmı, emek piyasasında tabakalan-
malar bulunduğunu iddia etmektedir. İşçiler, eğitim ve mesleki geçmişleri ile iş bulmaya çalıştıkları alandaki 
deneyimlerine gore piyasada yer almaktadırlar. Bu bakış açısı aynı zamanda, kişi yeterli eğitim ve mesleki 
geçmişe sahip değilse emek piyasasının alt tabakasında sunulan bir iş aramak zorunda olduğunu öne sür-
mektedir.  
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2.2 Göçmen İşçi ve Mültecilerin Örgütlenme Çabalarına ilişkin Seçilmiş Ülke Örnekleri 

Göçmenlerin örgütlenmesine ilişkin yazın incelendiğinde, konuyla ilgili bazı iyi uygulama örnek-
lerinin bulunduğu anlaşılabilir. IUF (2005) tarafından hazırlanan belgede (“Workers and Unions on 
the Move”) tarım sektöründe çalışan göçmen işçilerin durumu vurgulanmakta ve belirli AB ülkele-
rindeki genç ve kadın göçmen işçilerin örgütlenmesine ilişkin bazı örnekler verilmektedir. 

IUF’un çalışmasına göre (2005: 6-7), çocuk işçiliğinin yüzde 70’i tarım sektöründe görülmek-
tedir ve bunun birçoğu kayıt dışı ve kaçaktır. Tarım alanında kullanılan çocuk işçiliğinin önemli 
bir kısmı göçmenlerden oluşsa da kadın işçiliği de tarım alanındaki işgücü yapısı içerisinde dikkat 
çekici bir yer kaplamaktadır.

Örneğin, IUF’un çalışmasında (2005) belirtildiği üzere, İsveç Belediye İşçileri Birliği (Kommunal) 
göçmen işçilerin koşulları ile ilgili farkındalığı artırmak üzere bir broşür yayımlamıştır. “Broşürde, 
İsveç tarım sektöründeki minimum ücret düzeyleri, hafta sonu ve tatillerdeki ödemeler ve güvenli 
bir ortamda çalışma hakkı yer almaktadır. Göçmen işçiler ayrıca, 14 güne kadar hastalık izni hak-
kına sahiptirler ve Kommunal’ın toplu sözleşme kapsamına giren bir dizi sigorta politikalarından 
faydalanabilirler” (IUF, 2005: 19).  

Diğer bir örnek de Almanya’da çalışan Polonyalı mevsimlik işçilerin koşulları ile ilgilidir. Al-
manya’daki Tarım ve Çevre İşçileri Sendikası (IG-BAU) ve Polonya’daki Tarım İşçileri Sendikası, Al-
manya’daki çiftliklerde çalışan Polonyalı mevsimlik işçiler için iki dilde (Lehçe-Almanca) kitapçık 
hazırlamışlardır (IUF, 2005: 21). 

IUF’un çalışmasında,  önemli bir değerlendirme, tarım alanındaki göçmen işçilere yönelik örgüt-
lenme stratejileri üzerine odaklanmaktadır. IUF, tarım sektöründe sendikaların yer almasının, göç-
men işçiler için insan onuruna yaraşır çalışma ve yaşam koşulları sağlanması bakımından önemli 
bir destek sağlayacağına işaret etmektedir. IUF ayrıca, “Birlik”in işçiler arasındaki suni engellerin 
kaldırılmasına yönelik en önemli ilkelerden biri olduğunu belirtmektedir.  “Göçmen” ve “göçmen 
olmayan” işçi şeklindeki engellerin kaldırılması işçilerin ortak çıkarları çerçevesinde birlik olunması 
bakımından önemli bir fırsat sağlayacaktır (IUF, 2005).

“Tarım, gıda işleme, mezbaha ve et fabrikaları – birçok ülkede bu endüstriler göçmen işçilere 
dayanmaktadır. Dolayısıyla, sendikalar bu sektörlerdeki işçileri etkili bir şekilde temsil etmek isti-
yorlarsa bunun, göçmenlerin üye alınması, desteklenmesi ve örgütlenmesinden başka alternatifi 
yoktur.  ‘Birlik’ en önemli sendikal ilkelerden biridir. Ancak bu sadece bir slogan değildir. Bu sen-
dikaların, işverenlerin ‘böl ve yönet’ şeklindeki ucuz işçi politikalarının üstesinden gelebilmesi ve 
işçilerin ortak çıkarlarının savunabilmesi için tek yoldur. İlk olarak, iş bulmak için birçok işçinin terk 
ettikleri ülkelerde sendikalar, işçiler ülkeden ayrılmadan önce iş bulmak üzere bu işçilere erişebi-
lirler. Bu sendikal üyelik, örneğin IUF Uluslararası Sendika Kartının kullanılmasıyla, iş bulmak için 
gittikleri ülkede işçilerin sendikalara üyeliğini teşvik etmek için kullanılabilir.”  

AB’de uluslararası kapsama sahip bir sendika kartının oluşturulması ETUC içerisinde uzun sü-
redir tartışılan bir konudur. Bu tartışma, ETUC’un Helsinki Kongresinde (1999) başlamış ve daha 
sonra Prag Kongresinde (2002) devam ettirilmiştir. 

ETUC’un “Out of the Shadows” başlıklı raporu değerlendirildiğinde, sendikal örgütlerin ev işçi-
lerinin örgütlenme hakkını engelleyen sorunları giderme yönünde özel çabaları bulunduğu anla-
şılabilir. ETUC’un araştırması, her bir AB ülkesinin, ev hizmetleri piyasasını yönetmek için bir yol 
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bulmak üzere düzenlemeler yaptığını ortaya koymaktadır. Bu rapor, AB’deki sendikaların göçmen 
işçilere yönelik girişimlerinin bir kısmının faydalı sonuçlar doğurduğunu da göstermektedir. Bu ra-
porun, Ev İşçilerine ilişkin 189 sayılı ILO sözleşmesinin 2011’de kabulü ve 2013’te yürürlüğe gir-
mesinden önce hazırlandığı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu tarihten sonra, birçok AB mevzuatı, 
bu işçilerin korunmasına yönelik ilave tedbirler getirmiştir.   

Göçmen işçilerin ve mültecilerin örgütlenmesi ile ilgili en iyi uygulama örneği olarak İngiltere 
Kamu Çalışanları Sendikası’nın, “UNISON”, çalışmaları dikkate alınmalıdır. UNISON’un “Organizing 
Migrant Workers” adlı çalışmasında, göçmen işçi ve mültecilerin örgütlenme süreçlerini olumsuz 
yönde etkileyen farklı engeller bulunduğu vurgulanmaktadır. UNISON, bu engellerin neler olduğu-
na dikkat çekmiştir. Dil bilgisi, mesleki eğitim ya da mesleki bilgi yetersizliği ve benzer değişkenler 
hem emek piyasasıyla bütünleşmeyi hem de göçmen işçilerin örgütlenme sürecini etkilemektedir 
(https://www.unison.org.uk,).

UNISON’un çalışmasında, göçmen işçilerin haritalarının çıkarılması, örgütlenmenin önündeki 
engellerin kaldırılmasına yönelik önemli bir strateji olarak vurgulanmaktadır. Harita çıkarılması, 
üyelerinin, olası üyelerinin ve bu kişilerle ilgili kilit bilgilerin örgütlenmeciler tarafından tespit edil-
mesi sürecidir. Bu bilgi, üyelik ya da örgütlenme girişimleri için kilit işyerlerinin ya da işçi gruplarının 
hedef alınabilmesine yardımcı olmaktadır. Harita çıkarma sürecinde, bazı bilgi kaynaklarının altı 
çizilmektedir ve bunlar ana başlıklara bölünmektedir. İlk başlık olan “İşyerinde”nin altında göç-
men işçilerin haritalarının çıkarılmasına yönelik bazı bilgi kaynakları listelenmektedir. Bu kaynak-
lar, göçmen işçilerin kendileri, şube görevlileri ve temsilcileri, üyeler, işveren ve diğer sendikalardır. 
İkinci başlık “Toplulukta”dır. Bu ifade, göçmen işçilerin haritalarının çıkarılması sürecinde topluluk-
ta kullanılan kaynaklara işaret etmektedir. Bu kaynaklar şunlardır: 

•	 Göçmen işçi örgütleri

•	 Topluluk örgütleri ve kulüpler 

•	 İnanç grupları/ ibadet yerleri 

•	 Hayır kuruluşları

•	 Danışmanlık kuruluşları 

•	 Eğitim yerleri (özellikle dil sınıfları ile ilgili olarak)

•	 Bölgesel Kalkınma Ajansı (https://www.unison.org.uk, 2013: 18-19)

UNISON kesin suretle, dilin önemine işaret etmektedir. Çalışma, (https://www.unison.org.uk, 
2013: 21) UNISON’un örgütlenme, kampanya düzenleme, müzakere ve temsil ile ilgili faaliyetleri-
ne ilişkin çok dilli belgeler sunmak amacıyla çalışmalar yaptığını vurgulamaktadır. 

Toplu pazarlık da, göçmen işçilerin hak ve çıkarlarının savunulmasına yönelik önemli bir araçtır. 
Çalışmaya göre, pazarlık gündemi, işverenle dil konularının konuşulması için kullanılabilir. Bununla 
birlikte pazarlık mekanizmasının aşağıdakiler gibi diğer engellerin ortadan kaldırılması için de kul-
lanılabileceği vurgulanmaktadır. 

•	 Irkçılıkla mücadele
•	 Eğitim ve Öğretim Kurslarına Erişim 
•	 İzin düzenlemeleri 



201

UNISON’un çalışmasında, göçmen işçilerin önceden belirlenen sorunlarına ilişkin farkındalığın 
artırılmasına yönelik işlevsel bir araç olarak kampanyalar düzenlenmesinin önemi vurgulanmak-
tadır. “Göçmen işçiler tarafından olası kampanya konuları olarak bazı yaygın sorunlar tespit edil-
miştir ve bunların bazıları örgütlenmeciler tarafından, bu sorunların zorluklara neden olup olma-
dıklarını gündeme getirmek için kullanabilir.”  (https://www.unison.org.uk, 2013: 26).

UNISON tarafından aşağıdaki alanlarda kampanyalar gerçekleştirilmektedir: 

•	 Dil

•	 Sağlık ve güvenlik

•	 İşyeri Göç Kontrolleri 

•	 Göç Statüsündeki Değişiklikler 

•	 Savunma 

•	 Geçinmek için Yeterli Maaş 

Çalışmada aktarıldığı üzere, Unison aynı zamanda, refah ve vergi hizmetlerinde yardım da sağ-
lamaktadır: 

“Pek çok göçmen işçi için, işyerlerinin ötesinde desteğe gereksinimleri olabilecek unsurlar vardır. 
Örnek olarak, sosyal sigorta kaydı, vergilendirme, barınma, eğitim ve benzeri konulardaki yardım-
lar verilebilir. Özellikle yeni göçmenlerin kamu fonlarına erişimi sınırlıdır, bu sebeple finansal destek 
özellikle önemlidir. Unison, refah hizmetleri için tavsiyede bulunabilecek ve bu hizmetlere yönlen-
direbilecek ve de üyelik kaydı faaliyeti için bir temel sunabilecek kendi refah birimine sahiptir. Bu 
özellikle göçmen işçiler için potansiyel olarak çekici bir faydadır” (https://www.unison.org.uk, 2013: 
28). 

İtalya’da sendika Konfederasyonu CGIL, tarım sektöründe göçmen işçilerin örgütlenmesine yö-
nelik iki strateji geliştirmiştir.  

•	 Pomodori e mozzarelle a caro prezzo (per i lavoratori) [Yüksek fiyat domates ve mozerella 
(işçiler için)]. Agro Versano bölgesinde, birçok üçüncü ülke vatandaşı, domates yetiştiricili-
ği ve mozerella peynirinin işlenmesi sektöründe çalışmaktadır. Sendika konfederasyonuna 
göre bu kişilerin birçoğu, modern kölelik olarak düşünülebilecek koşullarda, işverenin ada-
letinin tamamıyla olmadığı şartlarda,  çok fazla günlük çalışma saati boyunca, şantaj ve 
çalışma koşullarının katı bir şekilde uygulandığı ortamlarda çalışmaktaydılar. 

•	 İşçiler, tehditlere maruz kalmışlardır ve bu, işçilerin koşullarını iyileştirmek üzere toplu faa-
liyetlerin düzenlenmesini zorlaştırmıştır. Ayrıca işçiler, geniş bir bölgede dağınık şekilde ça-
lışmaktaydılar. Bu koşullar altında, sendikanın işçilerin çalışma günü sonunda buluştukları 
toplanma yerlerine gitmekten başka seçeneği yoktu. Korkularını ve güvensizliklerini gider-
mek üzere, bazı kültürel arabulucular görevlendirildi. İş hakları ile ilgili bilgiler sunan bro-
şürlerin çevirilerini yaparak dağıttılar. İlk aşamada broşürlerin dağıtılması, küçük toplantılar 
düzenlenmesini sağladı ve bu da ağızdan çıkan sözlerle büyümeye başladı. Bu işçilerin ve 
topluluk içerisindeki ailelerinin taleplerini karşılamak üzere özel hizmetler de sunuldu. Tüm 
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bu faaliyetler,  işgücünün sendikalarda örgütlenmesine ve böylece daha iyi çalışma ve ya-
şam koşullarının sağlanmasına yol açmıştır24 (Associazione Bruno Trentin, 2015). 

Parlare la stessa lingua (Aynı dili konuşmak). İtalya’nın Latina ilinde, tarım sektöründe Hindis-
tanlı işçilerin çalışmalarının sömürülmesi yaygın bir sorundur. Günlük çalışma saatleri 10-12 saat 
arasında değişmekte ve aylık ücretleri de 500 Avronun altındadır.  Şantaj ve tehdit sık başvurulan 
uygulamalardır. Birçok işçi, çalışma izinlerine istinaden herhangi bir gelir elde etmemektedir. Söz 
konusu sömürü ile mücadele etmek ve bu çalışanların hak ve çıkarlarını savunmak amacıyla sen-
dika, “Invisibili” adında bir kampanya başlatmıştır. Hindistanlı bir kültürel arabulucunun yardımıy-
la, Hindistanlı işletmelerin bulunduğu sektörlere sendika temas noktaları oluşturulmuştur. Barın-
ma ve İtalyanca kursları gibi sosyal ve toplumsal hizmetlerin yanı sıra çalışma hakları ve izinlerine 
ilişkin bilgi verilmiştir. İşçiler suiistimale karşı örgütlenmeye başlamış ve sendika da kurumsal bir 
kampanya ve medya kampanyası başlatmıştır. Milletvekilleri ve diğer İtalyan yönetim organları 
üyeleri işyerlerini ve sendika tesislerini ziyaret etmişlerdir. Birçok vaka Mahkemeye taşınmıştır ve 
sendika da kamu davası olarak bu süreçlerde yardımcı olmaktadır (Associazione Bruno Trentin, 
2015). 

ETUC’a bağlı birçok kuruluş, göçmen işçilerin daha iyi temsil edilmesi, örgütlenmesi ve savu-
nulmasına yönelik başarılı uygulamalar gerçekleştirmiştir. Dolayısıyla, bu kitapçıkta vurgulanan 
örnekler listesi kapsamlı bir liste değildir. 

Seçilen ülke örnekleri yukarıda detaylı şekilde açıklanmıştır, daha sonraki alt bölümde “Union-
MigrantNetwork” internet sitesinin genel kapsamı değerlendirilecektir. 

2.3 UnionMigrantNet network: Dikkat Çekici Güncel bir Uygulama

Göçmen ve mültecilerin emek piyasasıyla bütünleşmelerinin sağlanmasına yönelik yazın in-
celendiğinde, AB düzeyinde UNIONMIGRANTNET NETWORK -AB düzeyinde göçmenlerin güncel 
dayanışma ağı- başlıklı göçmenlerle dayanışma ağının çalışmaları dikkat çekmektedir.  ETUC, bu 
ağın öncü kuruluşudur. “UNIONMIGRANTNET” ağının tanıtım broşüründe de belirtildiği üzere, ken-
dilerini temsil eden sendikalara aktif katılımlarının sağlanması yoluyla bütünleşmelerini teşvik et-
mek amacıyla göçmen işçilere, diğer göçmen kategorilerine ve ailelerine destek sağlayan ağdır 
(http://www.unionmigrantnet.eu, 2016: 5).  Broşürde, göçmen ve ailelerinin hakları ele alınmış ve 
yasal statülerine bakılmaksızın tüm mültecilerin ve ailelerinin bütünleşme desteği alma hakları-
nın olduğu vurgulanmıştır.  Ayrıca ağ, göçmenlere yönelik “birleştirilmiş bütünleşme süreci25”ni de 
amaçlamaktadır (http://www.unionmigrantnet.eu, 2016).  Bu, şu şekilde açıklanmıştır: 

“UNIONMIGRANTNET, ekonomik, sosyal ve kültürel düzeyde bütünleşme yollarını destekle-
mektedir. Bir kuruluşun yaşam süresi boyunca basit üyelikten aktif katılıma kadar sendikal etkin-
lik, bulundukları ülkelerde göçmenlerin daha iyi içerilmelerini sağlamaya yönelik gerçek bir adımı 
temsil etmektedir”. 

İnternet sitesi üzerinden çalışan bu ağın yönetimi ve ilgili eğitimler, ETUC’a bağlı birçok kuruluş 
tarafından gerçekleştirilmektedir.

24 “Storie di frontiera e sfide quotidiane della Cgil di oggi”. Rapporto di ricerca 2/2015. Associazione Bruno Trentin. 
Roma, 2015.

25 “Birleştirilmiş bütünleşme süreci” göçmen işçilerin, ekonomik, kültürel ve sosyal boyutlar bakımından kap-
samlı bir şekilde sosyal olarak bütünleşmelerini ifade eder. 



203

Söz konusu ağın amaçları ise aşağıdaki gibidir:

- Göçmenlerin bireysel ve toplu haklarının korunması amacıyla yürütülen sendikal etkinlik-
lerin güçlendirilmesi;

- Hizmetlerin görünürlüğünü ve erişilebilirliğini artırmak ve göçmenlerin uyumunun destek-
lenmesini kolaylaştırmak; 

- Göçmen nüfus arasında sendika üyeliğini desteklemek.

Ağın temel amacının adil bir emek hareketliliği sağlamak olduğu vurgulanmaktadır. Ağ temas 
noktaları tarafından sağlanan hizmetler,  bir yerden diğer yere göç eden işçilerin toplu ve bireysel 
çıkar ve haklarının teşvik edilmesini amaçlamaktadır. Ağın temas noktalarının aşağıda adı geçen 
alanlarda bilgi sağlayarak birbirini desteklediği ifade edilmektedir:

1. Göçmenlerin hedef ülkedeki hakları ve çalışma koşulları

2. Emek piyasasına erişim ve iş bulma hizmetlerine yönlendirme

3. Aile birleşimi ve göçmen ailesi üyelerinin hakları

4. Diploma ve vasıfların tanınması

5. Geri dönüş süreçleri, ikinci/üçüncü nesil göçmelerin göz önünde tutulması

6. Ayrılma öncesi bilgilendirme

7. Vergilendirme ve sosyal güvenlik, hak/sosyal yardım/izin olasılıkları

8. Gelinen ülkeye yönelik toplumsal ve kültürel bilgi sağlanması

9. Sendikal haklar ve üyelik

10. Gidilen ülkedeki kişisel ve diğer topluluklar ile bağlantıların kolaylaştırılması

11. İnsan ticareti ve çalışma yaşamında sömürüye maruz kalmışlara destek.

“Unionmigrantnet Ağı Değerler Şartı” (Charter of Values of the Unionmigrantnet Network) adlı 
belgede, göçmen işçilerin sosyal dampingle karşılaşmadan insan onuruna yaraşır çalışma koşulları 
altında emek piyasasına dâhil olmalarının tüm boyutlarıyla kabul edilen genel geçer bir kural hale 
getirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır (http://www.unionmigrantnet.eu, 2016). 

2.4 Sonuçlar 

Göçmen işçilerin örgütlenme sorunlarının üstesinden gelinmesini amaçlayan bazı yararlı giri-
şimlerin varlığı, AB düzeyinde göz ardı edilemez. Yukarıda bahsedildiği üzere, çeşitli AB ülkelerin-
deki sendikalar tarafından bazı önemli ve etkin  kampanyalar düzenlenmektedir. Kadın ve genç 
göçmen işçiler üzerinde duran kampanyalar, güvencesiz ve korunmasız çalışma koşullarının ön-
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lenmesi bakımından özellikle önemlidir.  Avrupa emek piyasasındaki belirli bir grup göçmen işçiyi 
hedef alan bu girişimlerin kapsamı mikro düzeyde olsa da bunlar önemli adımlar olarak değer-
lendirilmelidir. Ayrıca, göçmen ve mültecilerin istihdam ve örgütlenme sorunlarını çözmek üze-
re makro düzeyde bazı girişimlerde bulunulması da gerekmektedir.  “UnionMigrantNetwork”ün 
internet sitesi, göçmen ve mültecilerin örgütlenme sorunları ile ilgilenen çağdaş bir girişim olarak 
düşünülebilir. Göçmen işçilerin örgütlenme süreci ile ilgili olarak UNISON’un faaliyetleri de faydalı 
girişimler olarak değerlendirilmelidir. 

Diğer taraftan bu girişimler, AB kurumları tarafından yönetilmeye çalışılan mülteci krizi ile ilgili 
güncel ve son dönemdeki gelişmeler doğrultusunda gözden geçirilmeli ve yeniden düzenlenmelidir. 
Yakın zamandaki ve devam eden AB’ye yönelik büyük mülteci akını, mülteci krizi ile ilgili etkin po-
litikaları önemli hale getirmektedir.  

Bu konunun yönetilmesine ilişkin sorunlar, AB ve ortak ülkelerinin çok daha somut ve uzun 
vadeli çabalar sarf etmeleri gerektiğini ortaya koymuştur.  

Bu bölüm, ETUC’un, mülteci krizinin yönetilmesine yönelik çabaların yetersizliğini eleştiren de-
ğerlendirmeleri ile sona erdirilebilir. ETUC’un 13. Olağan Kongresinde (Ekim 2015), Avrupa’daki 
mülteci krizine ilişkin acil durum önergesi kabul edilmiştir.  ETUC,  bazı boşlukları ve problemleri 
göz ardı eden AB’nin mevcut mülteci krizini yönetme stratejisinin olması gerektiği kadar iyi oluş-
turulamadığına işaret etmektedir. Ayrıca ETUC, bu krizi yönetmek amacıyla AB ortak ülkelerinin 
dikkatli adımlar atmaları gerektiğinin altını çizmiştir. 

2. Bölüm  –  Kaynakça

İngilizce

ETUC, (2005), ‘Out of the Shadows’: https://www.etuc.org/IMG/pdf/Rapport_dosmestic_
workers.pdf (Erişim Tarihi: 16.02.2016).

ETUC, (2016), ‘EU Closes the Doors on Refugees’: https://www.etuc.org/press/eu-closes-do-
ors-refugees (Erişim Tarihi: 29.02.2016).

ITUC, (2008), ‘Workers and Unions on the Move Organising and Defending Migrant Workers in 
agriculture and allied sectors’: http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/IUF_migration.pdf (Erişim Tarihi: 
15.02.2016).

Unison, (2008), ‘Organising Migrant Workers’, https://www.unison.org.uk/content/uploa-
ds/2013/06/On-line-Catalogue173513.pdf, (Erişim Tarihi: 15.02.2016).

ETUC, (2016), UnionMigrantNet: http://www.unionmigrantnet.eu/%28X%281%29S%28s-
ct2lqy0fcydxxwilw3jvolc%29%29/assets/Brochure_UnionMigrantNet_EN_03.pdf (Erişim Tarihi: 
15.02.2016).
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Önerilen Ek Okumalar 

İngilizce

Bicocchi, L., (2007), ‘Decent Work for Undocumented Migrants’, http://picum.org/picum.org/
uploads/publication/DecentWorkforUndocumentedMigrants.pdf (Erişim Tarihi: 16.02.2016).

EurActiv, (2015), ‘European Commission called for a better use of EU funds in order to sup-
port refugees’ crisis’,

https://eulogos.blogactiv.eu/2015/10/10/european-commission-called-for-a-better-u-
se-of-eu-funds-in-order-to-support-refugees-crisis/ (Erişim Tarihi: 11.02.2016).

OECD, (2015), ‘How will the refugee surge affect the European Economy?’, http://www.oecd.
org/migration/How-will-the-refugee-surge-affect-the-European-economy.pdf (Erişim Tarihi: 
16.02.2016).

Ott, E., (2013), ‘The Labour Market Integration of Resettled Refugees’, http://www.unhcr.or-
g/5273a9e89.html (Erişim Tarihi: 16.02.2016).

UNHCR, (2005), ‘Note on the Integration of Refugees in the European Union’, http://www.un-
hcr.org/463b462c4.html (Erişim Tarihi:  16.02.2016).

Westerby, R., (2015), ‘Labour Market Integration for Refugees Successful Practice & Approa-
ches from the SHARE Network’, http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/rachel-westerby-in-
ternational-catholic-migration-commission-icmc.pdf (Erişim Tarihi:  15.02.2016).

Almanca

Geschäftsstelle Charta der Vielfalt, (2015), ‘Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt! Praxis-Leitfaden 
für Unternehmen’: http://www.charta-der-vielfalt.de/fileadmin/user_upload/beispieldateien/
Bilddateien/Publikationen/Fl%C3%BCchtlinge_in_den_Arbeitsmarkt_-_Charta_der_Viel-
falt_2015.pdf (Erişim Tarihi:  16.02.2016).
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4. Bölüm: Sonuç

Genç işçiler, sendikaların gelecekleridir. Genç işçilerin yeni nesli, şu anda deneyimlediğimiz sen-
dikal krizi sona erdirme potansiyeline sahiptir. Bu açıdan sendikalar, yeni stratejiler geliştirmek ve 
gençlik komitelerinin geliştirilmesi aracılığıyla genç işçilerin örgütlenmesine yatırım yapmalıdırlar. 
Bu sebeple, en iyi uygulamalar önemli referanslar sunmaktadır ve genç işçilerin ve sendikaların 
yakın ilgisini hak etmektedir. 

İş gücü piyasasında genç kadın işçilerin artışına rağmen, genel olarak kadınların ve özel olarak 
genç kadınların sendikalarda uygun temsili olduğunu söylemek mümkün değildir. Bununla bera-
ber, özellikle geçtiğimiz yıllarda, yeni ve ilham verici uygulamalar meydana çıkmıştır. Bu uygula-
malar, toplumsal cinsiyet eşitliğinin bir hayal olmadığını ve fakat kadın işçilerin sendikalarda daha 
fazla faaliyete katılmak için teşvik edildikleri zaman bir gerçeklik haline gelebileceğini belirtmiştir. 

Son mülteci krizinden önce bile sendikalar, göçmen ve mültecilerin örgütlenmesi konusunda 
zorluklarla karşılaşmışlardır. Şu anda, hızlı bir biçimde artan mülteci sayısıyla, sendikal harekette 
göçmen ve mültecilerin içerilmesinin yeni ve doğru yollarını bulmak, şüphesiz en önemli öncelik-
lerden birisidir. Az sayıda ama önemli en iyi uygulamalar bu amacı başarmak için yol göstermek-
tedirler. 

Özetlemek gerekirse, en iyi uygulamalar, sendikal harekette genç bireylerin, kadınların ve mül-
tecilerin içerilmesi anlamında yeni, yaratıcı ve etkin stratejileri üretmek için mükemmel araçlardır. 
Yapmamız gereken tek şey onlara hak ettikleri ilgiyi vermektir. 
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“Genç İşçiler Odağında Türkiye ve Avrupa Birliği’ndeki Sendikal 
Örgütler Arasındaki Diyalog” Projesi Dördüncü Eğitim Semineri

Trabzon, Türkiye
22 Mart – 25 Mart

2 Mart 2016, Salı 

09:30-10:15  Açılış Konuşmaları  
   Patrick Itschert (ETUC, Proje Direktörü)   
   Yücel Top (ETUC, Proje Türkiye Koordinatörü) 

10:15-11:00 Tanışma

11:00-11:30 Kahve Arası

11:30-13:00 TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK temsilcilerinin sunumları

13:00-14:30  Öğle Yemeği

14:30-16:00  Birinci Eğitim Oturumu: “Genç İşçilerin Örgütlenmesinde En İyi Uygulama  
   Örnekleri” 
   Eğitimcinin Sunumu: Onur Bakır (DİSK) 
   Soru Cevap 
   Atölye ve Grup Çalışmaları

16:00-16:30 Kahve Arası  

16:30-18:00 Birinci Eğitim Oturumu: “Genç İşçilerin Örgütlenmesinde En İyi Uygulama  
   Örnekleri” 
   Atölye ve Grup Çalışmaları

23 Mart 2016, Çarşamba

09:30-11:00 İkinci Eğitim Oturumu: “Kadın İşçilerin Örgütlenmesinde, Gençler Odaklı,  
   En İyi Uygulama Örnekleri” 
   Eğitimcinin Sunumu: Şahin Serim (HAK-İŞ)  
   Soru Cevap 
   Atölye ve Grup Çalışmaları

11:00-11:30  Kahve Arası

11:30-13:00 İkinci Eğitim Oturumu: “Kadın İşçilerin Örgütlenmesinde, Gençler Odaklı,  
   En İyi Uygulama Örnekleri”  

Dördüncü Eğitim Seminerinin Gündemi
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   Atölye ve Grup Çalışmaları

13:00-14:30 Öğle Yemeği 

14:30-17:30  İşyeri Ziyareti  

24 Mart 2016, Perşembe

09:30-11:00 Üçüncü Eğitim Oturumu: “Mülteci ve Göçmenlerin Örgütlenmesinde En İyi  
   Uygulama Örnekleri” 
   Eğitimcinin Sunumu: Güven Savul (TÜRK-İŞ)  
   Soru Cevap 
   Atölye ve Grup Çalışmaları

11:00-11:30  Kahve Arası

11:30-13:00 Üçüncü Eğitim Oturumu: “Mülteci ve Göçmenlerin Örgütlenmesinde En İyi  
   Uygulama Örnekleri” 
   Atölye ve Grup Çalışmaları

13:00-14:30 Öğle Yemeği 

14:30-   Kültürel ziyaret ve akşam yemeği 

25 Mart 2016, Cuma 

09:30-11:00  “Sendikalarda Gençlik Komiteleri”

   ETUC Sunumu: Ignacio Doreste (Projenin Avrupa Koordinatörü, ETUC –  
   Gençlik Koordinatörü) 

   Soru Cevap & Tartışma 

11:00-11:30 Kahve Arası

11:30-12:30 Seminerin Değerlendirilmesi ve Madrid Çalışma Ziyareti Hak. Bilgilendirme

12:30-14:00  Öğle Yemeği
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4. Kısım, 1. Bölüm Eğitim Oturumunun Eğitimci Notları 

1. Eğitimin Genel Amacı:

Eğitimin genel amacı, genç işçilerin örgütlenmesindeki en iyi uygulamalar ve yenilerinin nasıl 
geliştirileceği hakkında, genç işçileri bilgilendirmek.  

2. Eğitimin Hedefleri: 

a) Genç sendika üyelerinin kendilerini, sendikalar ve sendika üyeleri arasında deneyim paylaş-
manın ve en iyi uygulamalardan ilham ve bilgi almanın sendikal çalışmaları için önemli olduğuna 
ikna etmek.  

b) Genç sendika üyelerine, Avrupa’da genç işçileri örgütlemedeki en iyi uygulamalar hakkında 
bilgi vermek.  

c) Genç sendika üyelerine, genç işçilere yönelik sendika stratejileri/faaliyetleri hakkında ETUC 
Gençlik Komitesi’nin tavsiyeleri hakkında bilgi vermek. 

d)  Genç sendika üyelerine, en iyi uygulamaları kendi sendika faaliyetlerine, kendi ulusal koşul-
larının ışığında nasıl uyarlayabilecekleri hakkında düşünmeleri için yardımcı olmak.  

e) Genç sendika üyelerini, genç işçileri örgütlemek için orijinal sendika stratejileri/etkinlikleri/
faaliyetleri geliştirmeleri için teşvik etmek.  

3. Öğrenme Çıktıları:  
 
a) Eğitim sonrasında katılımcılar, genç işçiler için sendikaların farklı en iyi uygulamalarını karşılaş-
tırabilecekler. 

b) Eğitim sonrasında katılımcılar, en iyi uygulamaları kendi sendika faaliyetlerine nasıl uyarla-
yabileceklerine ilişkin stratejiler geliştirebilecekler.  
   
c) Eğitim sonrasında katılımcılar, ETUC Gençlik Komitesi’nin genç işçileri örgütlemek üzerine tav-
siyelerine ilişkin genel bir kavrayışa sahip olacaklar. 

d) Eğitim sonrasında katılımcılar, sendikal çalışma için farklı faaliyetler/etkinlikler/stratejiler 
tasarlayabilecekler.

4.   Eğitimin Hedef Grubu: 

Bu eğitim Türkiye ve Avrupa’dan 18-35 yaş arası genç işçiler için tasar-
lanmıştır.  Bu grup, 8 DİSK’ten, 8 HAK-İŞ’ten ve 9 TÜRK-İŞ’ten olmak üzere  
Türkiye’den 25 (11 kadın, 14 erkek) genç sendika üyesinden ve Avrupa’dan 15 sendika üyesin-
den (6 İspanya’dan, 3 Polonya’dan, 1 Almanya’dan, 3 Slovenya’dan, 1 Fransa’dan ve 1 Bulgaris-
tan’dan; 4 kadın ve 11 erkek).

* Gelecekteki eğitim için not: Eğitilenlerin ilerideki gruplarına göre, eğitimciler, eğitim modü-
lünü eğitilenlerin yeni grubunun özelliklerine göre adapte etmek için orijinal hedef grubun özellik-

Trainers’ notes for the training session of 
Section 4, Chapter 1 
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lerini göz önünde tutmalıdır.

5. Detaylı zaman çizelgesi:  
Eğitim, ortasında bir kahve arasıyla iki tane bir buçuk saatlik oturumun birleşiminden oluşmakta-
dır. 

5-1) Birinci oturum: (1.5 saat)

	Eğitimci ilk oturuma katılımcılarla tanışarak başlamaktadır. 

Isınma faaliyeti: (20 dakika) 

Eğitimci, birbirinden öğrenmenin ve günlük yaşamlarımızda neyi en iyi yaptığımızın önemini 
vurgulayacaktır. Sendikal faaliyetlere geçmeden önce, ‘deneyimleri paylaşmak ve deneyimlerden 
öğrenmenin’ genel fikri odak noktası olacaktır. 

Katılımcıların dikkatini toparlamak önemlidir. Bu anlamda eğitimci, futbolun evrensel dilinden 
faydalanacaktır. 

1. Bölüm: (10 dakika) 

Katılımcılarla tanışıp yukarıda söz edilen konu üzerine biraz konuşan eğitimci aşağıdaki iki vi-
deoyu gösterecektir: 

https://www.youtube.com/watch?v=PRXbYf5qZRg (mükemmeliyet kavramını basit bir biçimde yeniden 
tanımlamak için Messi’nin inanılamaz gollerinden birisi)

https://www.youtube.com/watch?v=_c2lIgpPAH4 (Amerikan kadın kalecilerden birisi olan Hope So-
lo’nun inanılamaz kurtarışı). 

Eğitimci, katılımcılara nasıl hissettiklerini sormadan önce, toplumsal cinsiyet eşitliğini vurgula-
mak için Hope Solo’ya atıfta bulunacaktır ve sonrasında katılımcılara videolar hakkında ne düşün-
düklerini soracaklardır. 

Dört katılımcıdan (en az iki tanesi kadın olmalıdır) yorumları alan eğitimci, daha iyisinin nasıl 
yapılabileceğine ilişkin fikir geliştirecektir. Bu bağlamda, eğitimci, birbirimizden öğrenecek çok şe-
yimiz olduğu fikrini sunacaktır. 

2. Bölüm: (10 dakika) 

Eğitimci bu noktada katılımcılardan, gruptan Madrid çalışma ziyareti öncesinde iletişimde/
etkileşimde bulunma fırsatları olan birisini seçmelerini isteyecektir. Daha sonra eğitimci katılım-
cılardan birbirlerini en iyi yaptıkları herhangi bir şey hakkında bilgilendirmelerini isteyecektir: bu 
şarkı söylemek, bir yemeği yapmak, spor yapmak, herhangi bir faaliyette bulunmak, şiir okumak, 
işini yapmak ve benzeri bir şey olabilir. Eğer mümkünse katılımcılar, birbirleri ile paylaşma fikriyle, 
birbirlerini en iyi uygulamalarını öğretmeye davet edeceklerdir. Madrid ziyareti öncesinde katılım-
cıların, eğer mümkünse yüz yüze etkileşim aracılığıyla (örneğin, birisini yemek yapmak, spor yap-
mak gibi faaliyetlere davet ederek) yapabilecekleri herhangi bir araçla, sosyal medyayı da içererek 
(fotoğraf video göndermek gibi) kanıt paylaşması beklenmektedir. 
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Sunum 1. bölüm: (15 dakika)

Isınma faaliyetinden sonra, eğitimci sunumuna başlamaktadır ve Belçika örneği ‘Bir çukur kaz 
ve bira varilini bul’ slaytından sonra sonlandırmaktadır. 

Beyin fırtınası faaliyeti: (20 dakika) 

Eğitimci, yukarıda söz edilen Belçika sendika oyunu/etkinliği hakkında bilgi verdikten sonra, 
katılımcılara bu tip bir oyunu kendi durumlarına nasıl uyarlayabileceklerini soracaktır. Eğitimci 
katılımcılardan kendi kültürlerini göz önünde tutmalarını isteyecektir: örneğin, Türkiye’de bira ile 
ilişkili bir oyun dini inançlar sebebiyle işe yaramayabilir. Eğitimci, beş farklı ülkeden beş gönüllüye 
tasarladıkları oyun hakkında sormadan önce katılımcılara, düşünmeleri için zaman verecek ve 10 
dakika boyunca birbirleri ile tartışmalarını sağlayacaktır. 

Sunum 2. bölüm: (20 dakika) 

Eğitimci sunumunu bitirecektir. 

Yorumlar ve Soru ve Yanıtlar (15 dakika) 

Sunum, en iyi uygulama örnekleri üzerine olduğu için, katılımcıların soru sormak yerine farklı 
örnekler üzerine yorum yapmaya istekli olmaları beklenmektedir. Sorular da alınmaktadır ama 
sorular olmadığı zaman eğitimci katılımcıları en iyi uygulamalar ve onların paylaşılmasının ve ye-
nilerinin geliştirilmesi için bir araç olarak kullanılmasının önemi üzerine yorum yapmaya teşvik 
etmektedir. Son olarak, eğitimci tartışmalar üzerine kısa bir değerlendirme yapmaktadır. 

5-2) İkinci oturum (1.5 saat)

Atölye Çalışması: “En İyi Uygulamalar: Mevcutları Kendimize Nasıl Adapte Ederiz, Ye-
nilerini Nasıl Yaparız”

Amaçlar:

Bu atölye çalışmasının temel amacı genç işçileri, genç işçileri örgütlemek için stratejiler ve et-
kinlikler tasarlamaya teşvik etmektir. 

Akış:

> Toplumsal cinsiyet, konfederasyon ve ülke anlamında dengeyi sağlamak üzere bütün katılım-
cılar gruplara ayrılmaktadır.

>Her grubun eğitimci tarafından sunulan en iyi uygulama üzerine çalışması, onu kendi ülkesine 
adapte etmesi ve daha önce sunulmamış yeni bir strateji/faaliyet/kampanya geliştirmesi beklen-
mektedir. Diğer bir deyişle, her grubun birisi sunulan en iyi uygulamaların adaptasyonu ve diğe-
ri katılımcılar tarafından geliştirilen orijinal fikir olmak üzere iki farklı strateji/faaliyet/kampanya 
oluşturması beklenmektedir. 

> Gruplardan aşağıdaki en iyi uygulama örneklerinden birisini seçmeleri beklenmektedir:

1)  Genç işçiler için bir ay/Britanya: Genç işçilere ayrılan bir ay.  
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2) Sendikalar gençleri çalışma yaşamına hazırlıyor/Bulgaristan: Genç öğrencileri hedefleyen bir 
eğitim programı. 

3) Tüm gençlere yönelik bir çalışma zamanı festivali/Fransa; Sendika tarafından genç işçilere/
bireylere yönelik organize edilen festival. 

4) Genç işçiler çevresel adalet talep ediyor/Ukrayna: Sosyal konuları sendikal çalışmalara dâhil 
eden bir kampanya. 

5) Eğlen, haklarını öğren! /Belçika: Genç işçilerin dikkatini çekmeyi, onları hakları hakkında bil-
gilendirmeyi ve onların katılımını teşvik etmeyi amaçlayan bir oyun/etkinlik. 

> Gruplar çalışmalarında söz konusu kampanyayı/aktiviteyi/stratejiyi nasıl organize edecekle-
ri, zamanlamasını, amaçlarını, hedef grubunu, finansını ve takvimini nasıl planlayacakları hakkın-
da detaylı bilgi vermelidirler. 

> Eğitimci çalışmaları sırasında her bir grubu, görevleri üzerine doğru biçimde çalışmalarını 
sağlamak ve onların stratejiler/aktiviteler/kampanyalar geliştirmelerine yardım etmek için ziyaret 
edecektir. Lütfen eğitimciye soru sormaktan çekinmeyiniz. 

> Her grup iki sözcü seçecekleri (bir erkek, bir kadın). 

Sunum: 

> Grup çalışmalarının sonunda her bir gruptan bir erkek, bir kadın sözcü, tasarlanan strateji-
ler/aktiviteler/kampanyalarla ilişkili grup raporunu diğer katılımcılara sunacaktır. 

> Her bir rapordan sonra, diğer katılımcılardan ilgili çalışmayı daha da geliştirmek için görüş ve 
önerilerini paylaşmaları istenmektedir.  

> Son olarak eğitimci, genel bir değerlendirme yapacaktır. 

Süre: Yaklaşık 1.5 saat

> Eğitimcinin çalışmayı açıklaması için 5 dakika.

> Grup çalışmaları için 45 dakika 

> Raporlama ve yorumlar için 30 dakika

> Değerlendirme için 10 dakika

Kaynaklar: 

> Eğitimci tarafından dağıtılacak sunum slaytları, 

> Grup tartışmaları  

> Aktivite kağıdı
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* İlerideki eğitimciler için notlar:  Bu aktivite kağıdı bu oturumun atölye çalışmasını 
yürütmek için katılımcılara sunulacak bir doküman olarak hazırlanmıştır. Benzer 
eğitimlerde kullanılabilmektedir ve sonuç olarak eğitim oturumunu yürüten ilerideki 
eğitimciler tarafından değiştirilmelidir.

Örnek Aktivite kağıdı

‘En İyi Uygulamalar: Mevcutları Kendimize Nasıl Adapte Ederiz, Yenilerini Nasıl 
Yaparız’

Amaçlar:
Genç işçileri örgütlemek için stratejiler ve faaliyetler tasarlamak. 
Genç işçiler için stratejiler tasarlamada en iyi uygulamaları kullanmak.

Akış:
Grubunuzda:
• Genç işçileri örgütlemek üzere size Avrupa’dan özel bir en iyi uygulama verilecektir.  

Bu en iyi uygulamayı ülkenize adapte ediniz; bunu sizin koşullarınızda işlemesini 
sağlayacak biçimde değiştiriniz. 

• Genç işçileri örgütlemeyi amaçlayan sendikal strateji/faaliyet/kampanya geliştiriniz. 
İstediğiniz konuyu seçebilirsiniz. 

• İki farklı strateji/kampanya /faaliyet yazınız (biri uyarlama olsun, birisi orjinal olsun)
• Ana oturumda raporu sunacak bir sözcü atayınız.

Süre:
• Grup çalışması 45 dakika
• Ana oturumda raporlama  7 dakika (her grup için) 

Sunum:
Konuşmacı grup faaliyetinin sonuçlarını ana oturumda paylaşacaktır. 

Kaynaklar:
• Eğitimci tarafından temin edilen sunum slaytları.
• Kişisel Deneyimler
• Aktivite kağıdı
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1. Eğitimin temel amacı: 

Bu eğitimin temel amacı, AB ve Türkiye’de genç kadınların örgütlenmesiyle ilişkili karşılaşılan 
problemler ve sendikalarda genç kadın işçilerin temsil oranları hakkında genç sendika üyelerini 
bilgilendirmek ve genç kadınların örgütlenmesine ilişkin katılımcıların farkındalığını ve ilgisini ar-
tırmak.

2. Eğitimin hedefleri: 

•	 Kadınların örgütlenmesini desteklemekle ilişkili BM belgelerindeki bilgileri genç sendika üye-
lerine aktarmak. 

•	 Kadınların örgütlenmesiyle ilişkili ETUC araştırması hakkında genç sendika üyelerini bilgilen-
dirmek.

•	 Genç sendika üyelerini, proje partneri ülkelerdeki kadınların örgütlenme oranları hakkında 
bilgilendirmek. 

•	 Genç sendika üyelerini, Türkiye’de sektör başına düşen kadın sayısı hakkında bilgilendirmek. 

•	 Genç sendika üyelerini Türkiye’deki konfederasyonlara bağlı sendikalardaki oranlar ve prob-
lemler hakkında bilgilendirmek.

3. Öğrenme Çıktıları: 

a. Eğitim sonrası katılımcılar, kadınların örgütlenmesiyle ilişkili BM dokümanlarının rolünü an-
layabileceklerdir. 

b. Eğitim sonrası katılımcılar, farklı Avrupa ülkelerindeki genç kadınların örgütlenmesini karşı-
laştırabilecekler. 

c. Eğitim sonrası katılımcılar, Türkiye’de kadınların örgütlenmesiyle ilişkili genel bir kavrayışa 
sahip olacaklardır. 

d. Eğitim sonrası katılımcılar, sendikalarda genç kadınların örgütlenmesini amaçlayan strateji-
ler geliştirebileceklerdir.

4. Eğitimin Hedef Grubu: 

Bu eğitim Türkiye ve Avrupa’dan 18-35 yaş arası genç işçiler için tasar-
lanmıştır.  Bu grup, 8 DİSK’ten, 8 HAK-İŞ’ten ve 9 TÜRK-İŞ’ten olmak üzere  
Türkiye’den 25 (11 kadın, 14 erkek) genç sendika üyesinden ve Avrupa’dan 15 sendika üyesin-
den (6 İspanya’dan, 3 Polonya’dan, 1 Almanya’dan, 3 Slovenya’dan, 1 Fransa’dan ve 1 Bulgaris-
tan’dan; 4 kadın ve 11 erkek).

* Gelecekteki eğitim için not: Eğitilenlerin ilerideki gruplarına göre, eğitimciler, eğitim modü-
lünü eğitilenlerin yeni grubunun özelliklerine göre adapte etmek için orijinal hedef grubun özellik-
lerini göz önünde tutmalıdır.

4. Kısımın Eğitim Oturumu için Eğitimci Notları 



215

5. Detaylı Zaman Çizelgesi: 

Üç saatlik eğitim, aralarında yarım saatlik kahve arasıyla       
1.5 saatlik bir sunum ve tartışma ve 1.5 saatlik bir atölye çalışmasından oluşmaktadır. 

5.1 Birinci Oturum: (1.5 saat) 

Eğitimci ilk oturuma katılımcılarla tanışarak başlamaktadır. Sunumdan önce, genç kadın sen-
dika üyelerinden, interaktif iletişimi başlatarak, işyerlerinde örgütlenme ile ilişkili bir anılarını pay-
laşmaları istenmektedir. Onlara aynı zamanda, iş yerlerinde temsilci olup olmadıkları ve yerel veya 
merkezi sendikal yapılarda yer alıp almadıkları sorulmaktadır. Katılımcıları tartışmalara dâhil et-
mek için, sunumdan önce, sunum boyunca ve sunumdan sonra soru sorularak interaktif bir çevre 
yaratılmaktadır. 

5.2 İkinci Oturum: (1.5 saat) 

Atölye Çalışması:  Genç Kadın İşçileri Sendika Üyesi Olmaları Yönünde Teşvik Etmek 
için Öneriler Geliştiriniz

Amaçlar:

Bu grup çalışmasının amacı genç kadın işçilerin sendika üyeliğini artırmak için yeni modeller 
geliştirmek, sendika üyeliğinin avantajlarını ortaya çıkarmak, genç kadınların sendika üyeliği 
önündeki engelleri tespit etmek ve sendikaların kadın üyeler için politika geliştirmelerini sağla-
maktır.  

Akış: 

> Tüm katılımcılar 4 gruba ayrılacaklardır.

> Grup 1 kadınların örgütlenme yöntemleri üzerine bir rapor hazırlayacaktır. 

> Grup 2 kadınların sendika üyesi olmaları ile nasıl avantajlar sağlayabilecekleri ve kadınların 
sendika üyesi olmaları gerekliliğinin sebepleri üzerine bir rapor hazırlayacaklardır.

> Grup 3 kadınların sendika üyesi olmasını zorlaştıran problemler ve tehditler üzerine bir rapor 
hazırlayacaklardır. 

> Grup 4, sendikaların kadınlar için daha çekici bir hale gelmeleri ve kadınların gereksinimlerini 
daha iyi karşılayabilmeleri için, nasıl değişiklikler yaşanması ve nasıl yenilikler yaratılması gerek-
tiğine ilişkin bir rapor hazırlayacaktır. Her grup tarafından seçilen raportör farklı görüşleri derleye-
rek raporlayacaktır. 

Sunum

> Her grupta raporlamayı yapan ve/veya sunum yapmak isteyen bir kişi grup görüşlerini su-
nacaktır.
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Süre: Yaklaşık 90 dakika

> 45 dakika grup çalışması

> Her grup için on dakika sunum

> Eğitimcinin beş dakikalık genel değerlendirmesi

Kaynaklar

Eğitimcilerin gerçekleştirdiği sunumlar

Kişisel deneyimler

Aktivite Kâğıdı
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* İlerideki eğitimciler için notlar:  Bu aktivite kağıdı bu oturumun atölye çalışmasını 
yürütmek için katılımcılara sunulacak bir doküman olarak hazırlanmıştır. Benzer 
eğitimlerde kullanılabilmektedir ve sonuç olarak eğitim oturumunu yürüten ilerideki 
eğitimciler tarafından değiştirilmelidir.

Örnek Aktivite Kağıdı 

Genç Kadın İşçileri Sendika Üyesi Olmaları Yönünde Teşvik Etmek için Öneriler

Amaçlar:
Genç kadın işçilerin sendika üyeliğini artırmak için yeni modeller geliştirmek. 
Sendika üyeliğinin avantajlarını ortaya çıkarmak. 
Genç kadınların sendika üyeliği önündeki engelleri tespit etmek ve sendikaların kadın 
üyeler için politika geliştirmelerini sağlamak

Akış:
Grubunuzda aşağıdaki konulardan birisi üzerine çalışıyor olacaksınız: 
• Kadınların örgütlenme yöntemleri üzerine bir rapor hazırlayınız.
• Kadınların sendika üyesi olmaları ile nasıl avantajlar sağlayabilecekleri ve kadınların 

sendika üyesi olmaları gerekliliğinin sebepleri üzerine bir rapor hazırlayacaklayınız. 
• Sendikaların kadınlar için daha çekici bir hale gelmeleri ve kadınların gereksinimlerini 

daha iyi karşılayabilmeleri için, nasıl değişiklikler  yaşanması ve nasıl yenilikler 
yaratılması gerektiğine ilişkin bir rapor hazırlayınız.

• Konunuzu tartışın ve bir rapor hazırlayınız. 
• Ana oturumda raporu sunacak bir sözcü belirleyiniz. 

Süre:
• Grup çalışması 45 dakika
• Ana oturumda raporlama  10 dakika (her grup için) 

Sunum:
Konuşmacı grup faaliyetinin sonuçlarını ana oturumda paylaşacaktır. 

Kaynaklar:
• Eğitimci tarafından temin edilen sunum slaytları.
• Kişisel Deneyimler
• Aktivite kağıdı
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1. Eğitimin amacı: 

Bu bölüm, göçmen işçilerin ve mültecilerin örgütlenmesini etkileyen faktörler hakkında farkın-
dalık artırmayı amaçlamaktadır. 

2. Eğitimin hedefleri:

a) Göçmen işçilerin hâkim sektörel dağılımını anlamak. 

b) Hedef ülkelerde, göçmen işçilerle ilişkili sendikaların örgütlenme kampanyalarının genel çer-
çevesini analiz etmek. 

c) AB ülkelerinde farklı pozitif uygulamaları incelemek. 

d) Göçmen işçilerin örgütlenmesini kolaylaştıran veya engelleyen fırsat veya tehditleri analiz 
etmek. 

e) Örgütlenme prosedürleriyle ilişkili olarak göçmen işçilerin önceliklerini anlamak. 

3. Öğrenme Çıktıları: 

a) Eğitim sonrasında katılımcılar, mülteci ve göçmen işçilerin hangi sektörlerde yoğun olarak 
çalıştıklarını anlayacaklardır. 

b) Eğitim sonrasında katılımcılar, genç mülteci ve göçmen işçilerin örgütlenmesi için en iyi uy-
gulamalardan örnekler verebileceklerdir. 

c) Eğitim sonrasında katılımcılar, AB çapında genç mülteci ve göçmen işçilerin örgütlenme po-
litikalarındaki farklılıkları tartışabileceklerdir. 

4. Eğitimin Hedef Grubu: 

Bu eğitim Türkiye ve Avrupa’dan 18-35 yaş arası genç işçiler için tasar-
lanmıştır.  Bu grup, 8 DİSK’ten, 8 HAK-İŞ’ten ve 9 TÜRK-İŞ’ten olmak üzere  
Türkiye’den 25 (11 kadın, 14 erkek) genç sendika üyesinden ve Avrupa’dan 15 sendika üyesin-
den (6 İspanya’dan, 3 Polonya’dan, 1 Almanya’dan, 3 Slovenya’dan, 1 Fransa’dan ve 1 Bulgaris-
tan’dan; 4 kadın ve 11 erkek).

* Gelecekteki eğitim için not: Eğitilenlerin ilerideki gruplarına göre, eğitimciler, eğitim modü-
lünü eğitilenlerin yeni grubunun özelliklerine göre adapte etmek için orijinal hedef grubun özellik-
lerini göz önünde tutmalıdır.

5.  Detaylı zaman çizelgesi: 

Eğitim hiç ara olmayan bir oturumdan oluşmaktadır. 

Oturum: (2 saat) 

4. Kısım, 2. Bölüm 
Eğitim Oturumu için Eğitimci Notları
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Sunum: 30 dakika

Eğitimci, genç mülteci ve göçmen işçilerin örgütlenmesinin en iyi örnekleri üzerine 20 dakikalık 
bir sunum yapmaktadır.  

Kalan 10 dakikada sorular ve yorumlar alınmakta ve yanıtlanmaktadır. 

Atölye Çalışması: Genç Göçmen veya Mülteci İşçi olarak Sendikal Hareket İçerisinde 
Örgütlenme: Mümkün mü ya da İmkânsız mı?

Amaçlar: 

İlgili yazında, göçmen ve mültecilerin Avrupa Sendikal Hareketi içerisinde örgütlenme girişim-
lerine yönelik stratejilerin bazı sektörlerle sınırlı olduğu ve bu stratejilerin ülke, bölge ve şehirlera-
rasında farklılık gösterdiği vurgulanmaktadır. Ayrıca ilgili yazın, örgütlenme girişimleri sırasında 
göçmen ve mültecilerin önemli bir kısmının ciddi bir sendikal örgütlenme süreci yaşayıp yaşama-
dıklarına ilişkin sınırlı bilgi sunmaktadır. Başka bir deyişle, göçmen ve mültecilerin örgütlenme ça-
baları sınırlıdır. 

Bireysel yeterliklerin artırılması (ister yabancı dil ister mesleki ve teknik bilgi açısından olsun) 
göçmen veya mültecilerin sendikal hareket içerisinde yer almaları bakımından önemli bir kazanım 
olmakla beraber, mülteci ve göçmenlerin örgütlenmesine ilişkin esas ölçüt, sendikaların bulunduk-
ları ülkelerdeki mücadeleleri ve mülteci ve göçmenlerin örgütlenme hakkının önünü açan düzenle-
melerdir. 

Bu çalışma, kendi içinde bir hazırlık etkinliği olarak rol yapma oyunuyla başlayacaktır. Katılım-
cılar arasında göçmenlik ve/veya mültecilik deneyimi olanlar (eğer varsa; yoksa yine bir katılımcı 
göçmen veya mülteci rolünü alacaktır) bulundukları AB ülkesinde örgütlenmeye çalışan bir göç-
men/mülteci rolünü üstelenecektir.  Ayrıca, bu rolün karşısında başka bir katılımcı, bir sendika tem-
silcisi veya bir sendikanın örgütlenme sorumlusu olarak rol alacaktır. Bu rol yapma oyununda, 
dörderli gruplar halindeki katılımcılar yüz yüze etkileşimde bulunacaklardır. Katılımcılar 
önceden bir kâğıda yazdıkları senaryo üzerinden tüm katılımcıların karşısında onar daki-
kalık bir teatral performans sergileyeceklerdir.  Rol yapma oyununa başlamadan hemen 
önce herkes, diğer grup üyelerinin örgütlenme süreçlerinde yaşadıkları pozitif ve negatif 
koşullarla ilgili bir soru soracaktır. Böyle bir performansın sergilenmesindeki amaç göçmen 
ya da mültecilerin Avrupa Sendikal Hareketi kapsamında örgütlenme girişimleri esnasında kar-
şılaştıkları veya karşılaşabilecekleri durumlara ilişkin bir öz-farkındalık yaratmaktır. Sergilenecek 
performansların ardından atölye çalışmasına başlanacaktır.

Akış:

Açılış bölümünde sergilenen teatral performanslardaki tartışmalar da dikkate alınarak AB’de 
mülteci ve göçmenlerin sendikal hareket kapsamında bütünleşmelerine yönelik tartışmalar da yü-
rütülecektir. Tartışmalar, toplumsal cinsiyet ve Avrupalı-Türk katılımcı dengesi gözetilerek oluştu-
rulan gruplar içinde sürdürülecektir.
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Sunum: 

Grup çalışmalarının sonunda, grup içinden seçilmiş bir sözcü, kendi gruplarında yürütülen tar-
tışmalar ve varılan sonuçlara yönelik on dakikalık bir değerlendirmede bulunacaktır.

Süre:

10 Dakika: Teatral rol yapma oyunu için hazırlık

40 Dakika: İçeriğe, ana oturumdaki faaliyete, beyin fırtınasına, katılımcıların önünde rollerin 
sergilenmesine giriş. 

20 Dakika: Grup tartışmaları

5 Dakika: Grup sözcülerinin değerlendirmeleri

20 Dakika: Kapanışa Yönelik Bireysel Değerlendirmeler

5 Dakika: Eğitimci Değerlendirmesi

Kaynaklar:

*Eğitim kitapçığında yer alan değerlendirmeler

*Kişisel deneyimler

*Sunum kağıdı

*Faaliyet belgesi
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* İlerideki eğitimciler için notlar:  Bu aktivite kağıdı bu oturumun atölye çalışmasını 
yürütmek için katılımcılara sunulacak bir doküman olarak hazırlanmıştır. Benzer 
eğitimlerde kullanılabilmektedir ve sonuç olarak eğitim oturumunu yürüten ilerideki 
eğitimciler tarafından değiştirilmelidir.

Örnek Aktivite Kağıdı 

Genç Göçmen veya Mülteci İşçi olarak Sendikal Hareket İçerisinde Örgütlenme: 
Mümkün mü ya da İmkansız mı?

Amaçlar:
AB’de genç mülteci ve göçmen işçiler tarafından deneyimlenen örgütlenme problemlerini 
anlamak. 
Avrupa işgücü piyasasında göçmen işçi veya mülteci olarak yer alan bireylerle empati 
kurmak ve onların problemlerinin üstesinden dayanışma aracılığıyla gelmek. 

Akış:
Grubunuzda: 
•  Genç mülteciler ve göçmen işçilere yönelik deneyimlediğiniz en iyi örgütlenme 

uygulamalarını açıklayınız. 
•  Teatral rol yapma oyununa hazırlanmak için grubunuzda odaksal bir rol alınız. 
•  İçerik ve akış anlamında performansın uygun olmasını sağlamak için, grubunuzda, 

‘asıl konuya ilişkin’ senaryonun tasarlanmasına yardımcı olunuz.   

Süre:
• Grup çalışması 30 dakika
• Ana oturumda raporlama  5 dakika (her grup için) 

Sunum:
Katılımcılar bu çalışmanın açılış bölümündeki performanslar, grup içinde yürütülen 
tartışmalar ve grup sözcülerinin sunduğu raporların ekseninde, mültecilerin ve göçmenlerin 
Avrupa Sendikal Hareketi kapsamında örgütlenme hakkını nasıl edinebileceklerine 
yönelik değerlendirmelerini, haber spikeri rolünü benimseyerek tüm katılımcılar önünde 
sunacaklardır. 

Kaynaklar:
• Eğitimci tarafından temin edilen sunum slaytları.
• Kişisel Deneyimler
• Katılımcılar tarafından hazırlanan senaryolar
• Aktivite kağıdı
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Genç işçiler arasında farkındalığı artırmak için teknikler

Sendikalar için proje yönetimi 
Gençler için kaliteli stajlar ve çıraklıklar 
İklim değişikliğine karşı sendikal yanıt

Giriş 

Bu kısım (ana tema: Genç işçiler arasında farkındalığı artırmak için teknikler),  23-26 
Ağustos 2016’da Adana’da, Türkiye konfederasyonlarından 24 ve Avrupa konfederasyonlarından 
8 katılımcının ve proje takımının katılımıyla gerçekleşen projenin beşinci eğitim semineri ile ilişkili 
olarak hazırlanmıştır.    

Bu kısım, her biri gençlerin örgütlenmesiyle ilişkili olarak en iyi uygulamalardan birine odakla-
nan üç bölüm içermektedir, 

1) Sendikalar için proje yönetimi1 başlıklı birinci bölüm, farkındalık artırma ve örgütlenmede 
sendika projelerinin rolünü tartışmaktadır ve bir projenin hazırlanma, yürütülme ve değerlendirme 
evreleriyle ilişkili detaylı bilgiler sunmaktadır.   

2) Gençler için kaliteli stajlar ve çıraklıklar2, başlıklı ikinci bölüm staj ve çıraklıkla ilişkili ulu-
sal ve AB mevzuatını ele almaktadır ve ETUC’un tavsiyeleri ışığında kaliteli staj ve çıraklıkla ilişkili 
gereksinimlere odaklanmaktadır. 

3) İklim değişikliğine karşı sendikal yanıt3, başlıklı üçüncü bölüm, bilimsel çalışmalara atıf-
la ilişkim değişikliğine ilişkin temel kavramları analiz etmektedir ve ulusal düzeyde ve AB düzeyin-
de, inisiyatifler ve kampanyalarla ilişkili detaylı bilgi vermektedir. 

Sonuçları sunan bölümde kısa bir değerlendirme verilmektedir. 

Sonuç bölümünü, eğitim seminerinin gündemi ve her bir konuyla ilişkili eğitimci notları izlemek-
tedir. 

1 Bu bölüm, Onur Bakır (DİSK) tarafından hazırlanmıştır. 
2 Bu bölüm, Şahin Serim (HAK-İŞ) tarafından hazırlanmıştır. 
3 Bu bölüm, Güven Savul (TÜRK-İŞ) tarafından hazırlanmıştır. 

5. Kısım
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Sendikalar için proje yönetimi

1. Bölüm – Sözlük 

Farkındalık artırma: 1960’lı yılların sonlarında, ABD’de, feministler tarafından popülerlik ka-
zanan bir aktivizm biçimidir. Özel bir sebep veya koşul üzerine daha geniş bir insan grubunun 
dikkatine odaklanmaya girişen bir insan grubu biçimindedir.  Ortak nedenler, hastalıkları (ör. meme 
kanseri, AIDS), çatışmaları (ör. Darfur soykırımı, küresel ısınma), hareketleri (ör. Greenpeace, PETA, 
Earth Hour) ve siyasi partiler veya politikacıları içermektedir. Kitleyi, kamusal bir sorun hakkında 
bilgilendirmek sıklıkla kurumların bu konuyu ele alış biçimlerini değiştirmede ilk adım olarak düşü-
nüldüğü için, farkındalık artırmak da, sıklıkla savunma gruplarının dâhil olduğu ilk faaliyettir.    

Neo-liberalizm: Temelde, “bırakınız yapsınlar” ifadesinde vücut bulan ekonomik liberalizmle 
bütünleşen 19. yüzyıl düşüncelerinin, 20. yüzyıldaki yeniden doğuşuna atıfta bulunmaktadır. Bu 
düşünceler, özelleştirme, mali kemer sıkma, kuralsızlaştırma, serbest ticaret ve ekonomide özel 
sektörün rolünü artırmak için kamu harcamalarını azaltmak gibi yaygın ekonomik liberalleşme 
politikalarını içermektedir. 

İşyeri temsilcisi: İş arkadaşlarının çıkarlarını temsil eden ve savunan ve aynı zamanda bir işçi 
sendikasının üyesi olan bir kuruluş veya şirket çalışanıdır. 

Hedef kitle: Bir politikanın ve kampanyanın bir açıdan etkilemeyi umduğu insan grubudur. 

Görünürlük: Bir durum, problem veya proje gibi bir şeyin görünürlüğü, diğer bireyler tarafından 
ne kadar görüldüğü veya dikkat edildiği anlamına gelmektedir. 

1. Bölüm  – Kısalmalar

STK: Sivil Toplum Kuruluşu

ETUC: Avrupa Sendikalar Konfederasyonu 

LGBT: Lezbiyen, Gey, Biseksüel ve Transgender 

5. Kısım, 1. Bölüm  
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1. Giriş

Neoliberalizm çağında sendikal hareket, büyük sorunlarla karşılaşmaktadır. Sendikaların, po-
tansiyel üyelere ulaşmak, onların dikkatlerini çekmek ve sendikal harekette onların içerilmeleri için 
yeni yöntemlere ihtiyaçları vardır. Özellikle, genç işçiler, kadınlar, göçmenler ve mülteciler gibi grup-
ların, özel bir ilgi ve çalışmaya gereksinimleri bulunmaktadır. Bir dereceye kadar, geleneksel yön-
temler faydalı olsa da, şu anda sendikaların, işçiler ve toplumu örgütlemek ve harekete geçirmek 
için çabalarında özel gruplara veya konulara hitaben özel projeler veya kampanyalar geliştirmeye 
ve yürütmeye gereksinimleri vardır.   

Bu bölüm, bunları akılda tutarak, proje yönetiminde üç temel aşamaya odaklanmaktadır: ha-
zırlık, yürütme ve son olarak değerlendirme ve yaygınlaştırma. Bu üç aşama aşağıdaki beş temel 
adım altında sunulmaktadır.

1.1 Projenin konusunu ve amaçlarını açıklamak

Sendika kaynaklarının (finansal kaynaklar, zaman, enerji, vb.) etkin bir biçimde kullanılması ge-
rekliliğini göz önünde tutarak söyleyecek olursak, sendika projeleri, önemli çıktılar üretmeli, sendi-
kaların mevcut ve potansiyel üyelerine ve genel olarak işçi sınıfına hizmet edecek ve açık biçimde 
tanımlanmış hedeflere sahip olmalıdır. Bu anlamda, bir sendika projesinin amaçları, sendika kay-
naklarının israf edilmemesini ama mümkün olduğunca doğru biçimde kullanılmasını sağlamayı 
hedeflemelidir.    

Sendikaların çok fazla şey yapması gerektiğine ilişkin şüphe yoktur; ele alınması gereken çok 
farklı ve önemli konular, başarılması gereken hedefler ve karşılanması gereken gereksinimler var-
dır. Bu sebeple projenin konu ve amaçlarına karar verirken, aşağıdaki sorular kullanışlı olabilir: 

• Sendikanın temel öncelikleri nelerdir?

• Sendikalar ne tür zorluklarla karşılaşmaktadırlar ve acil olarak bu zorluklardan hangisiyle 
ilgilenilmelidir?

• Hangi alanlarda, sendikaların yapı ve faaliyetlerinin geliştirilmesi gerekmektedir?

• Hangi grupların daha özel bir dikkate ve odağa gereksinimleri vardır?

• Hangi tür bir proje başka çalışmalar için de örnek oluşturacak sonuçlar üretir?

1.2 Proje hazırlamak ve yürütme takımı 

Her bir sendikanın, projenin hazırlanması ve yürütülmesinden sorumlu bir takıma gereksinimi 
vardır. Bu takım sendikanın işlerinin başarılı bir şekilde yürütülmesi için dikkatli bir biçimde seçil-
melidir. Proje takımı, projenin amaçlarına en fazla katkıda bulunabilecek üyelerden oluşmalıdır. Bu 
da, proje takımı oluşturulurken, her bir projenin içerik ve amaçlarının göz önünde tutulması gerek-
tiği anlamına gelmektedir. Bu sebeple, aşağıdaki aktörler bir proje için gerekmekle birlikte, proje 
takımı her bir projeye göre farklılaşmalıdır: 

-Sendika yöneticileri: Proje takımında en az bir sendika yöneticisinin yer alması, sendikanın 
genel işlerinin ayrılmaz bir parçası olarak projenin ciddiye alınmasını sağlamak ve sendikanın ge-
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lecekteki işlerinde proje çıktılarından yararlanılması için gereklidir.  

- Proje koordinatörü (koordinatörleri): Bu proje takımının en önemli üyelerinden birisidir çünkü 
proje koordinatörü bütün proje faaliyetlerini koordine edecektir ve sürdürülebilirliğini sağlayacaktır. 

- Proje sekreteri: Eğer proje kapsamlıysa, bir veya daha fazla proje sekreterine gereksinim var-
dır. 

- Sendika uzmanları/danışmanları/eğitimcileri: Sendika profesyonelleri uzmanlık alanlarına 
göre projeye çok fazla katkıda bulunabilirler. 

-  Komite üyeleri: Sendika projesinin özel grupları (kadınlar, gençler, göçmenler, LGBT, vb.)  he-
deflediği ve bu grupların sendikalarda özel yapılarının (komiteler, gruplar vb.) olduğu durumlarda; 
bu yapıların üyeleri proje takımlarında yer almalıdır. 

- İşyeri temsilcileri: Sendika projelerinin belirli işyerlerini amaçladığı durumlarda en azından bazı 
işyeri temsilcileri proje takımında yer almalıdır. 

2. Ön araştırma ve danışma süreci 

Başarılı proje hazırlama sürecinin, proje için gereken bilgi altyapısını oluşturmak ve ilgili konu-
larda uzmanlığı ve deneyimi olanlardan yardım almak için kapsamlı bir ön araştırma ve danışma 
sürecine gereksinimi vardır. 

Planlanan projeye göre ön araştırma farklılaşabilse de, ön araştırma sürecinde aşağıdaki soru-
lar akılda tutulmalıdır: 

- Projenin başlık ve amaçlarına göre, mevcut durum nedir? 

- Projenin konusuyla ilişkili olarak sendikalar tarafından ne tip faaliyetler yürütülmekte ve nasıl 
stratejiler uygulanmaktadır?

- Projenin kapsadığı  konularla ilişkili olarak temel öncelikler ve gereksinimler nelerdir?

- İlgili alanda benzer projeler uygulanmış mıdır? Sonuçları nelerdir?

- Hedef grubun özellikleri nelerdir? (Hedef grupla ilişkili mümkün olduğunca en fazla bilgiyi top-
lamak gerçekten önemlidir)

Ön araşıtrma sürecine uzmanlar da dahil edilmeli; böylece sağlıklı bir yönlendirme sağlanma-
lıdır. Sendika uzmanları, araştırmacılar ve akademisyenler (ilgili alanda çalışan) başarılı bir proje 
geliştirmek için önemli fikirler sunabilmektedirler. 

4. Zamanı, hedef kitleyi ve yürütme alanını belirlemek  

Proje için harika bir fikre sahip olsanız bile, süreyi, hedef kitleyi ve projenin yürütüleceği ala-
nı düzgün bir şekilde belirlemediyseniz, beklenen çıktılara ulaşamama tehlikesiyle karşı karşıya 
olabilirsiniz. Bu açıdan, şu konulara özel önem verilmelidir. Projenin toplam süresi ve yürütüleceği 
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zaman dilimi, olması gerektiğinden kısa veya uzun olmayacak biçimde belirlenmelidir ve olası en 
iyi zaman aralığı seçilmelidir. Ayrıca projenin yürütüleceği alan da eşit derecede önemlidir. Çünkü 
katılımcıların veya hedef kitlenin seçilmesi ve projenin amaçlarına ulaşılması anlamında, projenin 
yürütüleceği alan temel bir faktördür. Aksi halde, bütün proje çökebilir! Örneğin, genç stajyerlerle 
ilişkili bir proje, yeterli sayıda stajyere erişim sağlanabilecek bir bölgede yürütülmelidir. 

5. Proje faaliyet takviminin hazırlanması 

Şimdi faaliyet takvimini hazırlama zamanıdır. Bu kolay bir iş değildir. Çünkü proje amaçlarına 
ulaşmak için faaliyetler ve faaliyetlerin sırası çok iyi düşünülmelidir. Faaliyetler projenin amaçları-
na göre değişebilir: eğitim, çalıştay, çalışma ziyareti, farkındalık artırma faaliyetleri (yayın yapma, 
bilgilendirme masaları vb.), toplantılar, konserler, gösteriler ve hatta bazı spor etkinlikleri listede 
yer alabilir. Bu noktada, faaliyetler mümkün olduğunca en etkin, verimli, çekici, sonuç odaklı ve 
uygulanabilir biçimlerde seçilmelidir. Örneğin, proje genç işçilerle ilgileniyorsa, faaliyetler bu grupla 
ilgili olmalıdır. Aynı şekilde, engelli işçilerle ilişkili bir projede faaliyetler bu kişiler için erişilebilir 
olmalıdır. 

Faaliyet takvimi hazırlamanın diğer önemli bir noktası planlamadır. Plan, projenin amaçlarına 
ulaşılmasını sağlayacak biçimde, faaliyetlerin beklenen çıktıları üretmesini teminat altına almalı-
dır. Örneğin, çevre konularıyla ilgilenen bir projede; sendikal hareket ve çevre arasındaki ilişkiye ve 
çevre problemlerine sendikaların ve işçilerin müdahaleleri için gereksinimlere odaklanan farkında-
lık artırma faaliyetleri ile başlamak faydalı olabilir.  Aksi halde, hedef kitle projenin temel odağına 
dâhil olamayabilir veya ana fikre tamamen ilgisiz kalabilir.

6. Bütçeyi hazırlamak ve finansal kaynakları sağlamak

Bu muhtemelen projenin en az çekici olan bölümüdür! Fakat bütçe ve finansal kaynaklar olma-
dan bir projeyi planlamak veya yürütmek mümkün değildir. Bu sebeple, projenin toplam maliyetine 
ilişkin bir öngörüde bulunulmalı. bütçe bütün kalemlerin sıralandığı bir biçimde hazırlanmalıdır ve 
mali kaynaklar belirlenmelidir. Bir proje için bütçe hazırlarken profesyonel yardım gerekli ve kulla-
nışlı olabilir. 

Bütçe hazırlandığı zaman, fon bulma aşamasına geçilir. Sendikaların kendi bütçeleri, STK’lar, 
uluslararası veya ulusal kamu fonları da dâhil farklı biçimlerde fon kaynakları vardır. Fon, projenin 
bağımsızlığına zarar vermemelidir, bu sebeple de herhangi bir müdahaleyi engellemek için spon-
sorlar dikkatli bir biçimde seçilmelidir. 

7. Proje için materyalleri hazırlamak

Proje faaliyetleri boyunca kullanılacak bütün materyaller (proje süresince veya projenin sonun-
da üretilecekler dışında) hazırlanmalıdır veya en azından tanımlanmalıdır. Bu materyaller, yazılı, 
görsel veya multimedya materyallerin, eğitim materyallerinin ve modüllerinin, bilgilendirme ki-
tapçıklarının, broşürlerin ve el ilanlarının farklı türlerini içerebilir. Bu materyaller, faydalı ve etkin 
olmalarının sağlanması için katılımcıların ve hedef kitlenin sosyal ve kültürel özelliklerine göre ha-
zırlanmalıdır.  

8. Katılımcıların belirlenmesi

Genelde iki tür proje vardır: katılımcıların sendikaların kendi üyeleri arasından seçildikleri ve 
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katılımcıların belirli hedef kitleler içerisinden seçildikleri. Mevcut sendika üyelerini amaçlayan pro-
jelerde, potansiyel katılımcıların belirlenmesi, sendikaların üye listelerinin ve yerel şubelerin ve/
veya iş yeri temsilcilerinin kullanılması aracılılığıyla daha kolay yapılmaktadır. Bununla beraber, 
katılımcılar, projenin amaçlarına uygun biçimde dikkatlice belirlenmelidir ve her zaman toplumsal 
cinsiyet dengesine dikkat edilmelidir. 

 
Diğer yandan hedef kitlelere odaklanan projelerde, potansiyel katılımcılar söz konusudur. Burada, 
gençlik ve kadın örgütleri ve diğer örgütlerle ve hatta otoritelerle işbirliği, projenin gerçek faydala-
nıcılarına ulaşması anlamında son derece faydalı olabilir. Bazı durumlarda, katılımcılar, özellikle, 
projenin erken aşamalarında iletişime geçilenlerden seçilebilir.  Örneğin, mesleki eğitimdeki genç-
lere yönelik bir projede, projenin ilk aşamasında gerçekleştirilecek eğitimlerde temasa geçilen genç 
bireyler arasından katılımcılar seçilebilir veya meslek okullarında düzenlenecek faaliyetler sırasın-
da belirlenebilir. 

9. Proje faaliyetlerini yürütmek

Şimdi faaliyet zamanı! Faaliyetler planlamaya göre yürütülmeli ve projenin ilk aşamalarında 
elde edilen bütün olumlu ve olumsuz sonuçlar ilerleyen aşamalarda projeyi gözden geçirmek üzere 
kayıt altına alınmalıdır. 

10.  İlerleyen faaliyetleri değerlendirmek ve onları gereğince revize etmek 

Başarılı bir proje için, gerçekleştirilen faaliyetleri değerlendirmek, sonraki faaliyetleri bu çerçeve-
de revize etmek ve projeyi değişen koşullara göre uyarlamak bir zorunluluktur! Bu açıdan, projenin 
yürütme komitesi, mevcut durumu değerlendirmek ve projenin hedefleriyle daha sıkı bir biçimde 
ilişkilenmesi için gerekli olan revizyonları yapmak için düzenli bir biçimde toplanmalıdır (özellikle 
önemli etkinlik ve faaliyetlerden önce ve sonra). Katılımcıların geri bildirimleri bu tip değerlendirme-
lerde önemli bir rol oynamaktadır. Bu sebeple geri bildirim (değerlendirme) formları kullanılabilir ve 
faaliyetler sürecinde katılımcılarla değerlendirme oturumları gerçekleştirilebilir. Bu açıdan, özellikle 
projenin ilk faaliyetlerinden sonraki detaylı bir değerlendirme, projenin proje takımı tarafından re-
vize edilmesini ve daha başarılı bir doğrultuda gelişmesini sağlayabilir. Örneğin, bir eğitim modülü 
beklenen sonuçları üretmezse veya katılımcılara hitap etmezse, önceki uygulamaların ve gelecek-
teki hedeflerin ışığında revize edilebilir. 

11. Projenin görünürlüğünü sağlamak 

Özellikle belirli hedef kitlelere odaklanan projelerin görünürlüğe gereksinimleri vardır. Örneğin, 
genç bireyler arasında sendikalar hakkında farkındalığı artırmayı amaçlayan bir proje mümkün 
olduğunca fazla genç bireye ulaşmalıdır. Bu anlamda, bu amaca ulaşmak için proje yeterince gö-
rünür olmalıdır. Ek olarak, eğer bir proje sendika üyelerinin özel bir grubu için yürütülüyorsa, diğer 
sendika üyelerinin de bu projenin farkında olmasını sağlayabilmek için proje yeterince görünür ol-
malıdır ve doğrudan proje katılımcısı olmayan sendika üyeleri arasında da çoğaltıcı etkiye ulaşabil-
melidir. Son olarak, katılımcılardan/hedef kitlelerden bağımsız olarak, bütün proje çıktıları sendikal 
hareketin tamamının faydası için yaygınlaştırılmalıdır. Herkes ne yapıldığı, ne başarıldığı ve neyin 
yapılmayıp neyin başarılmadığı hakkında bilgilendirilmelidir. 

Görünürlüğü sağlamak için farklı yollar vardır. Sosyal medya, en etkin olanlardan birisi olarak 
gözükse de, ancak doğru kullanıldığı zaman bir projeyi görünür hale getirebilmektedir. Aynı şekilde, 



228

geleneksel medya ürünleri ile projeye özel bir web sitesi de faydalı olabilir. Son olarak, sendika top-
lantıları, eğitim ve kongreler de proje çıktılarını yaygınlaştırmak için önemli fırsatlardır.

12. Güçlü ve etkili bir kapanış faaliyeti

İyi bitirmek her zaman önemlidir. Her projenin, katılımcıların hepsini veya bir kısmını bir araya 
toplayacak, proje çıktılarını sonuçlandıracak veya özetleyecek ve herkesi ilerideki çalışmalara kat-
mak için motive edecek bir kapanış faaliyetine gereksinimi vardır. Kapanış faaliyetleri aynı zaman-
da görünürlüğü sağlamak için mükemmel bir yoldur. 

13. Katılımcıların sertifikalandırılması

Eğer mümkünse, katılımcılar, projenin sonunda sertifika almalıdır. Sertifikalar sadece birer ha-
tıra olarak hizmet etmemelidir; aynı zamanda proje katılımcılarını sendikal faaliyetlere daha fazla 
katılır hale gelmeleri için desteklemeli ve teşvik etmelidir. Sertifikalandırma aynı zamanda projenin 
imajını ve güvenilirliğini de güçlendirmektedir. Eğer bu mümkün değilse, katılımcılara küçük hatı-
ralar dağıtılabilir. 

14. Projenin değerlendirilmesi ve çıktıların yayınlanması 

Proje tamamlandı – iyi iş çıkarıldı! Ama hala atılması gereken iki adım var. Bütün projelerin 
sonunda, yürütme takımı, projeyi ve çıktılarını değerlendirmelidir. İlgili tarafları bilgilendirmek ve 
ileride benzer bir sendika projesini gerçekleştireceklere bilgi sağlayabilmek için proje çıktılarına iliş-
kin bir rapor hazırlanmalı ve yayınlanmalıdır (en azından sendikanın web sitesinde). 

15. İlerideki projeler için tavsiyeler 

Yukarıda belirtildiği gibi, projenin sonunda bir rapor üretilmesi ve gelecekteki projeler için tavsi-
yelere yer verilmesi gerçekten önemlidir. Raporda projeyi geliştirmek için neler yapılması gerektiği-
ne ilişkin önerilerle birlikte projenin zayıf ve güçlü yanları vurgulanmalıdır. Son olarak, gelecekteki 
projeler için öneriler (eğer varsa) ilerideki proje hazırlıkları için kullanışlı olabilecektir.   

Sonuçlar: hareket etme zamanı 

Çoğu başarılı sendika projesi ve kampanyası4, proje yönetiminin sendikal hareket ve faaliyet-
lerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtmektedir. İyi hazırlanmış ve iyi yürütülen bir proje, mü-
kemmel sonuçlar üretebilir. Bu açıdan, genç sendikacılar, en iyi uygulamaları detaylı bir biçimde 
analiz etmelidir ve projelerin geliştirilmesine katılmalıdır. Bu bölüm, kendi sendikal çalışmalarında 
proje yönetiminden faydalanmakla ilgilenenler için rehberlik etmeyi amaçlamaktadır. 

4 Çeşitli örnekler,  Akdogan, 2015; EFBWW, 2015 ve ITUC, 2015’te bulunabilir.  
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1. Bölüm – Kaynakça

- Akdoğan, D., 2015, ‘Youth and Trade Unions’. 1st booklet of project entitled ‘Dialogue betwe-
en Trade Union Organisations in Turkey and The European Union with a Focus on Young Workers’, 
s. 29-39; (yayınlanacak).  

- European Federation of Building and Woodworkers (EFBWW), 2015. JUST DO IT: A compen-
dium of best practices from all over Europe on young people in trade unions: http://www.effat.
org/sites/default/files/events/14134/4-_just_do_it_final.pdf (Erişim Tarihi: 15.02.2016). 

- ITUC, 2015, Introducing unions to young people: Collection of best practices from Europe: 
http://perc.ituc-csi.org/IMG/pdf/youth_perc_final_cle4b132b-1.pdf (Erişim Tarihi: 15.02.2016).

Önerilen Okumalar

- https://www.etui.org/Services/Support-for-European-Trade-Union-Projects-SETUP

- https://www.etui.org/Services/Support-for-European-Trade-Union-Projects-SETUP/What-s-
new-at-SETUP/Toolkit-Trade-Union-Training-for-Project-Work
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Gençler için kaliteli stajlar ve çıraklıklar

3. Bölüm – Kısaltmalar

CEDEFOP: Avrupa Mesleki Eğitim Geliştirme Merkezi 

CEEP: Avrupa Kamu Hizmetleri Sağlayıcısı İşverenler ve İşletmeler Merkezi 

EAfA: Avrupa Çıraklık İttifakı  

AYÇ: Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi  

ET 2020: AB Eğitim ve Mesleki Eğitim 2020

ETUC: Avrupa Sendikalar Konfederasyonu  

AB: Avrupa Birliği

GAN: Küresel Çıraklık Ağı  

HBÖ: Hayat boyu Öğrenme

OVÇ : Orta Vadeli Çıktı  (MTD)

UEAPME: Avrupa Sanatkârlar, Küçük ve Orta Boy İşletmeler Birliği 

MTE: Mesleki ve teknik eğitim

Giriş 

AB’de yüksek seyretmeye devam eden işsizlik oranının yanı sıra genç nüfusun işsizlik oranı da 
çok yüksektir. Avrupa Birliği’nde 2014 yılında kesinlikle kabul edilemez bir oran olarak yüzde 22,2 
olan genç işsizlik oranı, İspanya’da %53,2, Yunanistan’da %52,4, Hırvatistan’da %45,5, İtalya’da 
%42,7, Kıbrıs’ta %35,9 ve Portekiz’de % 34,7’dir.

Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ETUC) 2015 yılında düzenlediği kongresinde, yaklaşık 
11 milyon nitelikli iş yaratmak için önümüzdeki 10 yıl içinde GSYİH’nin yüzde 2’sine denk gelen bir 
yatırım programıyla Avrupa için Yeni Bir Yol talebini yeniden onaylamıştır. Genç insanların eğitim-
den işgücü piyasasına geçişini kolaylaştırmak ve işlerini koruyabilmelerini ve becerilerini geliştirip 
kariyerlerinde ilerleyebilmelerini sağlamak için Avrupa ülkelerinde iş temelli ve işbaşı öğrenim en 
öncelikli konular olmalıdır. 

Çıraklık ve stajyerlik programlarının kalitesi önemli bir konudur ve özellikle de eğitim çıktıları, 

5. Kısım 2. Bölüm
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çalışma koşulları ve istihdamın korunması açısından geliştirilmelidir. Bu nedenle, ETUC geliştirdiği5, 
ortak kalite standartlarına dayanan Avrupa Çıraklık Kalite Çerçevesinin uygulanması fikrini güçlü 
bir şekilde savunmaktadır. 

Son birkaç yılda, ülkeler ve Avrupa seviyesinde okuldan iş dünyasına geçiş sürecinde genç in-
sanlara yardımcı olmak için çıraklık eğitiminin geliştirilmesi gerektiği birdenbire fark edilmesine 
rağmen sunulan çıraklık yerlerinin sayısı yetersiz kalmıştır. 

Avrupa ve ülkeler seviyesinde en yeni gelişmeler 

AB Üye Devletlerinin ve Avrupa düzeyinde sektörler arası sosyal ortakların 2011-2020’6 (2010) 
dönemi için Mesleki ve teknik eğitim ’deki artan Avrupa İşbirliği üzerine Bruges Bildirisi, Avrupa’da 
mesleki eğitim sistemlerinin geliştirilmesi için yapılması gereken pek çok faaliyet önermiştir. Öner-
dikleri 23 faaliyet arasında Avrupa düzeyinde ve ulusal düzeyde faaliyetler de mevcuttur: 2020’de 
Avrupa’da çırak sayısını artırmaya yardımcı olmak için çıraklık da dâhil olmak üzere, iş temelli 
öğrenmeyi maksimum hale getirmek ve çırakların ve stajyerlerin ulus ötesi hareketliliğiyle ilişkili 
hukuki ve idari engelleri belirleyerek mesleki eğitimde hareketliliği artırmak için uygun önlemleri 
almak.  Ayrıca, Bruges Bildirisi, Yaşam Boyu Öğrenme Programı/Leonardo da Vinci Programı çerçe-
vesinde bir destek portalı aracılığıyla çırakların hareketliliğini arttırmak amacıyla Avrupa düzeyinde 
destek verilmesi çağrısında bulundu. 

Bruges Bildirisinin yürütülmesinin ara döneminde, AB Üyesi Devletler ve sosyal ortaklar, mesle-
ki ve teknik eğitimle ilişkili olarak, 2015-2020 arasında beş temel amaca odaklanmaya karar ver-
mişlerdir. Riga Sonuçları7 (2015), çıraklığa özel vurgu yaparak ve sosyal ortakları, şirketleri, odaları 
ve Mesleki ve teknik eğitim hizmetleri verenleri dâhil ederek, Avrupa Çıraklık İttifakı bağlamında 
çıraklıkları gözden geçirerek ya da başlatarak ve Gençlik Garantileri kapsamında ulusal sistemlere 
çıraklığı bütünleştirerek her türlü iş temelli eğitimi geliştirmeyi önerdi. 

AB ülkelerinden ve aday ülkelerden hükümet temsilcileri ve sosyal ortaklardan oluşan üyelikle 
1963’te kurulan mesleki ve teknik eğitim için üçlü danışma komitesi yürütme unsurlarını takip 
etmektedir.  Avrupa ülkelerinde yürütme sürecini izleyen CEDEFOP8’a göre ve aynısını aday ülkeler 
için Torino Süreci çerçevesinde yapan Avrupa Eğitim Vakfı’na göre, farklı yürütme faaliyetleri belir-
lenmiştir: mevcut mevzuatı değiştirmek ve yürütmek, gözden geçirme süreçlerini düzenlemek ve 
uygulamak, çıraklık eğitim sistemlerini geliştirmek için yeni stratejiler geliştirmek, çıraklık politikası 
yürütmek için idari yapıları yeniden yapılandırmak ve çıraklık sistemlerini veya çıraklık sistemleri-
nin parçalarını tanıtmak için yatırım yöntemleri. 

5 https://www.etuc.org/publications/european-quality-framework-apprenticeships#.WCBE-clISSo
6 http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/vocational-policy/doc/bruges-

com_en.pdf
7 http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/vocational-policy/doc/2015-ri-

ga-conclusions_en.pdf
8 CEDEFOP:  Daha iyi yaşamlar için daha güçlü mesleki eğitim ve öğrenim.  2010-2014 mesleki ve teknik 

eğitim politikaları üzerine Cedefop’un izleme raporu  www.cedefop.europa.eu/files/3067_en.pdf
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Avrupa Birliği Başkanlığı (bütün Üye Devletler adına), Avrupa Komisyonu ve Avrupa Sosyal Or-
takları – Avrupa Sendika Konfederasyonu, BusinessEurope, Avrupa Zanaatkârlar, Küçük ve Orta 
Ölçekli İşletmeler Birliği ve Avrupa Kamu Hizmetleri sunan İşverenler ve İşletmeler Merkezi tarafın-
dan imzalanan bildiriye dayanarak Temmuz 2013’te Avrupa Çıraklık İttifakı kuruldu. 

Onlar, çıraklık programlarının oluşturulmasını, canlandırılmasını ya da modernleştirilmesini 
teşvik ederek Avrupa Birliği genelinde çıraklıklara erişimi, kalitelerini ve çekiciliklerini arttırmaya 
katkıda bulunmayı taahhüt etmişlerdir. 

Çabalarının aşağıdaki faaliyet alanlarında odaklanmasını kabul etmişlerdir: 
 

a. Kendi destek gruplarında ‘kapasite inşasına girişmek, ulusal üye örgütler arasında deneyimi 
ve iyi uygulamayı yaymak; 

b. Çıraklık sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesine katılarak EAfA’nın amaçlarını destekle-
mek için üye örgütlerin motive edilmesi, danışılması ve ilgilerinin çekilmesi

c. EAfA’nın amaçlarını desteklemek için işletmelerin motive edilmesi, danışılması ve ilgilerinin 
çekilmesi.

d. İşverenlerin ve genç bireylerin çıraklıkların faydaları hakkında farkındalıklarının artırılması;

e. İşletmeler ve çıraklar için daha çekici koşullar sağlamak için bilgi yaymak ve sosyal ortak fa-
aliyetini desteklemek ve uygulanabilir hak ve yükümlülüklere uygun olarak çıraklığın uygun 
kullanımı;

f. Üye Devletlerin ikili öğrenme çıraklık sistemlerini tanıtmak veya geliştirmek için AB fonları-
nın, özellikle Avrupa Sosyal Fonu’nun kullanımını teşvik etmek

Avrupa Komisyonu da, Avrupa Çıraklık İttifakı’nı yönlendirmek için kendi çalışmalarını bir dizi 
belirli eyleme yoğunlaştırmayı kararlaştırdı. Avrupa Birliği Konseyi, bu inisiyatifi destekleyen bir 
bildiriyi kabul etti. 

EAfA’nın kurulması ve Konsey Sonuçlarının kabul edilmesinden sonra ETUC iki proje yürütmüş-
tür: 

- Çıraklık ve iş temelli öğrenme için Avrupa yeterlilik çerçevesine doğru (2012-13)9

- Çıraklık ve iş temelli öğrenme için Avrupa yeterlilik çerçevesinin oluşturulması (2014-16)10. 

9 https://www.etuc.org/publications/towards-european-quality-framework-apprenticeships-and-work-
based-learning#.WCMfHslISSo

10 https://www.etuc.org/publications/european-quality-framework-apprenticeships#.WCMe58lISSo
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Bu iki proje, çıraklık sistemleri ve bütün düzeylerde uygulanmasının geliştirilmesi için standart-
lar ve ilkeler oluşturmayı amaçlamaktadır. 

ETUC’un Çıraklık için Avrupa Yeterlilik Çerçevesi 2013’te sunuldu ve 2014’te Çıraklığın ve İş 
Temelli Öğrenmenin Kalitesinin Artırılması üzerine ETUC Kararı11 olarak kabul edildi. Daha son-
ra geliştirilen ve bir alet çantası içeren Yeterlilik Çerçevesi de 2016’da sunuldu. Araçlar, çıraklık 
sistemlerinin öz değerlendirmesi için uygulayıcılar ve karar vericiler için sorular ve Avrupa’nın ta-
mamındaki çıraklığı geliştirmek için devletlerin ve sendikaların taleplerini gösteren 2013 Konsey 
Sonuçlarından tavsiyeleri içermektedir.    

Gençlik Garantisi programı, Avrupa Konseyi tarafından Nisan 2013’te oluşturuldu. Bu prog-
rama göre Üye Devletlerin “25 yaşın altında olan bütün genç bireylerin işsiz kalmalarından veya 
örgün eğitimden ayrılmalarından sonraki dört aylık süreç içerisinde, onların istihdamın, sürekli eği-
timin ve çıraklık veya stajın kaliteli bir teklifini almalarını sağlamalarını” (Gençlik Garantisi kurmak 
üzerine 22 Nisan 2013 tarihli Konsey Tavsiyesi (2013/C 120/01)) önermektedir.

Paralel bir biçimde Avrupa Sömestır’ının -2011’de kabul edilen ekonomi politik rehberliğin yıllık 
döngüsü- parçası olarak, Avrupa Konseyi çıraklık konusuyla ilişkili ülke özelinde tavsiyeleri benim-
semiştir. Örneğin, 2015’te aralarında mesleki ve teknik eğitime katılımın artırılması ve onun işgücü 
piyasası ilgisi, özellikle çıraklığın uygunluğunun artırılması (Estonya için) ve çıraklığın yürütülme-
sinde işverenlerin katılımının artırılmasıyla yeteneklerin uyumsuzluğunun belirlenmesi (Birleşik 
Krallık için) gibi unsurların da bulunduğu reformlar önermiştir. 

EAfA’nın kurulmasıyla birlikte paralel bir biçimde benzer inisiyatifler geliştirilmiştir. Alman devle-
ti, İspanya, Yunanistan, Portekiz, İtalya, Slovakya ve İtalya gibi pek çok ülke ile çok yanlı ve iki yanlı 
tartışmalara başlamıştır. Bu, bu ülkeler tarafından, Almanya’dan bu ülkelere ikili eğitim kurmaları 
için somut destek önlemlerini içeren ‘Berlin Memorandumu’nun imzalanmasıyla sonuçlanmıştır. 
Katılımcı ülkeler ilk aşamada kaynağın ağırlıklı olarak Almanya tarafından sağlanmasına daya-
narak bir dizi değişim ve çalışma seyahatleri düzenlemeyi, bölgesel mesleki eğitim ağları kurmayı, 
danışmanlık projeleri oluşturmayı kabul ettiler. Ayrıca, Almanya, Avusturya, İsviçre, Lüksemburg ve 
Danimarka ikili eğitim ilkelerini uygulamaya yardımcı olması için bir dizi araç yarattılar. 

Bu sürecin bir parçası olarak Alman Sendikalar Konfederasyonu (DGB), Portekiz, İtalya, Yuna-
nistan, Slovakya ve Letonya’daki eşdeğerleriyle,  Berlin Memorandum’u ülkeleri arasında, mesleki 
ve teknik eğitimdeki ve özellikle çıraklıktaki sendikal işbirliğini artırmak için UNIONS4VET projesini 
oluşturmuştur. 

Yakın zamandaki reformlardan örnekler

Fransa’da, kendisi de sosyal ortaklar tarafından Aralık 2013’te imzalanan birden fazla sektörü 
içeren ülke genelini kapsayan anlaşmaya dayanan Mesleki Eğitim, İstihdam ve Sosyal Demokra-
si Kanunu aracılığıyla İş Kanunu’nda 2014 yılında değişiklikler yapıldı. Böylece, kariyer rehberliği 

11   https://www.etuc.org/documents/etuc-resolution-improving-quality-apprenticeship-and-work-
based-learning#.WCMfu8lISSo
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yapmak ve çıraklıkların finansmanı için reformlar düzenlemek için çıraklık eğitim kurumlarına yeni 
fırsatlar sunuldu.

Ayrıca, kanunla sendikanın da katılımıyla üç taraflı bir organ olan ve istihdam, mesleki eğitim ve 
rehberliğe ilişkin yasamaya ve düzenlemeye ilişkin projelerde tavsiyelerde bulunmaktan sorumlu, 
istihdam ve eğitim politikalarının değerlendirilmesine katılan, ulusal ve bölgesel düzeyde devlet 
kurumlarını ve diğer istihdam paydaşlarını (sosyal ortaklar, yerel yetkililer, uzmanlaşmış kurumlar) 
koordine eden Ulusal İstihdam, Mesleki Eğitim ve Rehberlik Konseyi de kuruldu. Ek olarak, Fransa 
Cumhurbaşkanı 2014 yılında çıraklık eğitimini geliştirmeye ilişkin 2017’ye kadar 500.000 çırak 
yetiştirmek hedefi başta olmak üzere bir dizi tedbir açıkladı. 

İtalya’da, Konsolide Edilmiş Çıraklık Kanunu adım adım uygulamaya koyuldu. Ayrıca, ulusal 
mesleki profil kataloğu da toplu sözleşmelere ve sektörel ve/veya bölgesel seviyede mesleki stan-
dartlara göre hazırlandı. 2015 yılında İş Kanunu’yla yapılan reformların amacı bölgesel yönetme-
liklerin birbirleriyle uyumlu olmalarını sağlamak ve bir yandan çıraklığı teşvik ederken bir yandan 
da iç ve dış maliyetleri düşürmek ve işsiz çalışanların iş temelli çıraklıktan faydalanabilmeleri için 
yaş sınırından kurtulmaktı. 

İspanya’da eğitim ve çıraklık sözleşmesi ve eğitim sisteminde ikili mesleki eğitim olmak üzere 
iki tür iş odaklı öğrenme olanağı sağlayan Kraliyet Kararnamesi (2012), İstihdam ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlığı’nın yayımladığı yönetmeliğe (ESS/41/2015) dayanarak aşamalı olarak uygulandı.  

Ulusal Çıraklık Sistemlerini Geliştirmek İçin Yeni Strateji Örnekleri

Almanya’da, federal ve bölge yönetimleri ve sosyal ortaklar (sendikalar ve işveren kuruluşları) 
‘İlk ve İleri Aşama Eğitim 2015-2018 için Antlaşma’ adını verdikleri genç insanları mesleklerine ve 
çalışma dünyasına daha iyi hazırlamak için bir dizi tedbirden oluşan ortak bir strateji kabul ettiler. 

2015 yılında iş dünyası, 2014 yılında Federal İstihdam Ajansı’na bildirilen çıraklık pozisyonu 
sayısına ilaveten 20.000 çıraklık pozisyonu açma ve istihdam takvimine göre (Eylül) belli bir nok-
taya kadar sözleşme imzalamamış genç insanlara üç çıraklık eğitimi teklifinde bulunma taahhü-
dünde bulundu.  Sosyal ortaklar da çıraklık eğitimine katılan genç göçmen oranını arttırmak için 
ortak faaliyetler düzenlemeyi kabul ettiler. 

Danimarka’da hükümetle sosyal ortaklar (sendikalar ve işveren kuruluşları) arasındaki görüş-
meler sonucunda Mesleki ve teknik eğitimi Geliştirmek adı verilen yeni reform 2014 yılında kabul 
edildi. 

Dört hedefi vardı:

•	 Daha fazla genç insan bir çıraklık programı bitirmelidir.
•	 Bütün öğrencilerin potansiyellerinin en üst seviyelerine ulaşabilmelerini sağlamak için çırak-

lıklar hepsini zorlamalıdır.
•	 Çıraklıklarda güven ve iyi durumda olma güçlendirilmelidir.
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Daha uygulamaya dönük bakıldığında reform aşağıdakileri önermektedir:

Danca dili ve Matematik dersleri için asgari giriş koşulu getirilecektir.

On iki mesleki erişim rotasının sayısı daha genel dört alana düşürülerek ve bir temel giriş dersi 
konularak çıraklara adım adım uzmanlaşma fırsatı verilecektir.

Çıraklara genel lise diploması verilerek yükseköğrenime giriş olanağı sağlanacaktır. 

Çıraklıkta en iyi uygulamalar

Aşağıdaki bölümde, ulusal düzeyde en iyi uygulamaların bir ilişkisi şu ilkelere göre sunulmak-
tadır: sosyal ortaklık ve yönetim; işverenler ve kamu kurumları arasında eşit maliyet paylaşımı; iş 
gücü piyasasının gereksinimlerine yanıt vermek ve iş temelli ve okul temelli eğitim dengesi. 

- Sosyal ortaklık ve yönetim

Sosyal ortaklık Alman Çıraklık Sistemi’nin temelini oluşturur ve Mesleki Eğitim Kanunu’nda 
da, her seviyede eğitim ve öğretim kuruluşlarının resmi katılım aracılığıyla çıraklık eğitiminin tasa-
rımında ve uygulanmasında geniş kapsamlı sendika katılımına ilişkin içerik vardır. 

Ulusal seviyede sosyal ortaklar (sendikalar ve işveren kuruluşları), sıklıkla Almanya’nın Mesleki 
ve teknik eğitim Parlamentosu olarak tanımlanan, çıraklık eğitimi ile ilgili araştırmalar yapan ve 
federal yönetime ve mesleki eğitim verenlere hizmet ve danışmanlık veren Mesleki ve teknik eğitim 
Federal Enstitüsü Yönetim Kurulu üyeleridir. 

Bölgesel seviyede bölgesel yönetimlere çıraklık eğitimi konularında tavsiyelerde bulunan Mes-
leki Eğitim Bölge Komitelerinin üyeleridirler. Yerel seviyede ise, çıraklık eğitimini takip etmekten 
(eğitim kurumlarını denetlemek, eğitmenleri değerlendirmek ve sınavları organize etmek) ve çırak-
lık eğitimi hakkında danışmanlık hizmetleri vermekten sorumlu yetkin kuruluşların Mesleki Eğitim 
Komitelerinin üyeleridir. 

-İşverenler ve kamu kurumları arasında eşit maliyet paylaşımı

Fransa’da şirketler brüt ücret bordrolarının yüzde 0,68’ine denk gelen ‘çıraklık vergisi’ öderler. 
Toplanan kaynakların yüzde 77’si özellikle çıraklık eğitimi için harcanır. 

İngiltere’de çıraklık vergisinin Nisan 2017’de yürürlüğe girmesi beklenmektedir. Şirketler çı-
raklığa kaynak yaratmak için brüt ücret bordrolarının yüzde 0,5’ine denk gelen bir oran ödeye-
ceklerdir. Bunun daha fazla kabul görmesi için, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerde bütün 
işverenlere bu vergi ödemesini dengelemek için 15.000 pound tutarında bir ödeme yapılacaktır, 
bu da ücret bordroları 3 milyon pounddan az olan şirketlerin hiçbir şey ödemeyecekleri anlamına 
gelmektedir. 
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- İş gücü piyasasının gereksinimlerine yanıt vermek

Sosyal ortaklar (sendikalar ve işveren kuruluşları), Danimarka’da “Faglige Udvalg” denen ve 
işgücü piyasası ihtiyaçlarını belirlemekten, öngörmekten ve iş ve çıraklık konusunda projeksiyonlar 
yapmaktan sorumlu 48 farklı sektörel ‘ticaret komitesinde’ eşit derecede temsil edilmektedir. 

Gerekli rakamları hesaplayıp ihtiyaç duyulan becerileri ve yetkinlikleri belirlerler. Daha sonra bu 
ihtiyaçları karşılamak için yeni çıraklık programları oluşturmak, düzenlemeler yapmak ve gerekti-
ğinde mevcut programları kapatmak gibi teklifler hazırlarlar.  

Hazırlanan bu teklifler onay için Ulusal Temel Mesleki Eğitim Danışmanlık Konseyi’ne gönderilir, 
bu konseyde sendikalar işveren kuruluşlarıyla eşit derecede temsil edilirler. Çocuk, Eğitim ve Top-
lumsal Cinsiyet Eşitliği Bakanlığı bu tavsiyeye dayanarak hangi resmi adımların atılacağına karar 
verir. 

- İş Temelli ve Okul Temelli Eğitim Dengesi

İrlanda’da çıraklık ajansları tarafından hazırlanmış farklı meslekler için ayrıntılı müfredatlar 
vardır; hem okul temelli (iş dışı) hem de iş temelli (işbaşı) aşamaları kapsayan bu müfredatlarda 
amaçlar, hedefler, öğrenme çıktıları, değerlendirme, kalite güvence, çırakların ve işverenlerin görev 
ve sorumlulukları, mesleki profiller (temel beceriler, uzmanlık becerileri, ortak beceriler, kişisel be-
ceriler), modüler planlar, kişisel koruma ekipmanı, ekipman ve araçlar, eğitimde yardımcı araçlar ve 
eğitim kaynakları hakkında bilgi verilmektedir. 

Örneğin Elektrik Tedarik Kuruluşu tarafından hazırlanan Çıraklık Kayıt Defteri, çırağın işbaşı eği-
tim sırasında neler öğrenmesi gerektiği, çırağın deneyimine ilişkin kayıtların tutulması için formlar, 
teknik ve davranış değerlendirme formları ve çırak süpervizörü ve teknik gözden geçirme tablola-
rını içeren ayrıntılı bir kitapçıktır. Bunlar da resmi değerlendirme sürecinin bir bölümünü oluşturur.  

Sonuçlar ve tavsiyeler

Birçok Avrupa Birliği üyesi ülkede okuldan iş yaşamına geçişi kolaylaştırmak ve daha da özellikli 
olarak çıraklık eğitimini geliştirmek için önemli gelişmeler yaşanmıştır. 

Kaliteli ulusal çıraklık eğitim stratejisinin belirlenmesine ve uygulanmasına acil ihtiyaç vardır. 
Ayrıca, çıraklık pozisyonlarının sayıca artırılmasına acilen ihtiyaç duyulmasına rağmen bunu ya-
parken kaliteden ödün verilmemelidir.  

Sosyal diyalog ve çıraklığın sahiplenilmesi sosyal ortakların faydasına olacak biçimde sağlan-
malıdır. 

Bu amaç doğrultusunda yeterlilik standartlarının ve kalite kriterlerinin açık ve net bir şekilde 
tanımlandığı Avrupa Çıraklık Kalite Çerçevesi oluşturulmalıdır.
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Avrupa Çıraklık Kalite Çerçevesi   

Çıraklık ve stajyerlik programlarının kalitesi önemli bir konudur ve özellikle eğitim çıktıları, çalış-
ma koşulları ve çalışanı koruma açısından geliştirilmesi gerekir. ETUC, 

ortak kalite standartlarına dayanan geniş kapsamlı bir Avrupa çıraklık kalite çerçevesinin uy-
gulanması fikrini kuvvetle savunmaktadır. Bu bağlamda, BusinessEurope, UEAPME ve CEEP ile 
işbirliği yapılması ve Avrupa Çıraklık İttifakı’nın uygulanmasına katkıda bulunmak için entegre bir 
proje başlatılmasına karar verilmiştir. ETUC projesinin amacı, 20 AB ülkesini ve 4 Avrupa sektörü-
nü içeren bir çerçeve oluşturmaktır. 

Bu AB fonlu proje ayrıca, IndustriAll ve Avrupa Kamu Hizmetleri Sendikalar Federasyonu gibi 
Avrupa sektörel sendikalarından temsilciler tarafından da desteklenmiştir. Projenin sonunda, 
ETUC ve onun proje ortakları tarafından bir rapor hazırlanmıştır ve Nisan 2016’da ‘Çıraklık için Av-
rupa Kalite Çerçevesi’ başlığıyla, Avrupa Komisyon ve Konseyine, Avrupa sendikaları önerisi olarak 
sunulmak üzere yayınlanmıştır. 

Bu yayın, Çıraklık için Avrupa Kalite Çerçevesinin hazırlanmasına katkıda bulunmak için 2013’te 
ETUC Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen çıraklık için 20 kalite standardını sunmaktadır. 

ETUC çıraklık için 20 kalite standardının başlıkları 

1. Tanım

2. Yasal Çerçeve

3. Sosyal Ortaklık ve Yönetim

4. Herkes için Eşit Fırsatlar

5. İşverenler ve kamu kurumları arasında eşit maliyet paylaşımı

6. İş gücü piyasasının gereksinimlerine yanıt vermek

7. Resmi Sözleşmeler

8. Çırakların Kişisel Gelişimi ve Kariyer Olanakları 

9. Ücret ve Sosyal Koruma 

10. Emniyetli Çalışma Ortamı

11. Rehberlik ve Danışmanlık  

12. Kalite Güvence Prosedürleri
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13. Somut Öğrenme Temeli

14. İş Temelli ve Okul Temelli Eğitim Dengesi

15. Öğretmenler, Eğitmenler Ve Mentorlar 

16. Yetkinlik Bazlı Olma/Süre

17. Belgelendirme Ve Tanıma 

18. İlerleme

19. Yaygın Ve Serbest Öğrenimin Tanınması 

20. Ülke Ve Avrupa Seviyesinde Hareketlilik

Ülke Özetleri

Danimarka

Danimarka’daki başlangıçtaki mesleki eğitim ve öğrenme, CEDEFOP tanımına uygun olan geniş 
tabanlı ve saygın bir çıraklık eğitim sistemine sahiptir. Aynı zamanda okul temelli eğitimi de içer-
mektedir. 

Çıraklık eğitimi için Danimarka düzenleyici çerçevesi Mesleki ve teknik eğitim Yasasında (Erh-
vervsuddannelsesloven - 2013) bulunabilmektedir. Çıraklığın özel bir yasal tanımı mevcut değildir. 
Onun yerine çıraklık eğitiminin ne sunması gerektiği mevcuttur (Makale 1) – resmi olarak tanınan 
ve işgücü piyasası tarafından istenilen mesleki nitelikler ve yaşam boyu öğrenme ve aktif yurttaş-
lık için olanaklar. 

Devlet ve sosyal ortaklar arasındaki tartışmaların ardından, 2014 yılında, yeni bir reform – 
Mesleki Eğitim ve Öğrenmeyi Geliştirmek- kabul edildi. Bu reform, şunları önermektedir: Danca dili 
ve Matematik dersleri için asgari giriş koşulu; on iki mesleki erişim rotasının sayısı daha genel dört 
alana düşürülerek ve bir temel giriş dersi konularak daha yavaş uzmanlaşma fırsatı; genç bireylere 
genel lise diploması verilerek yükseköğrenime giriş fırsatı. 

Sendikalar, çıraklık eğitimiyle ilişkili genel düzenlemeler hakkında bakana tavsiye vermekten 
sorumlu olan Mesleki Eğitim ve Öğrenme Ulusal Konsey Kurulu’nda işveren örgütleriyle aynı temsil 
düzeyine sahiptir. Sendikalar, eğitimlerin detaylı içeriğini ve daha özel olarak eğitim programlarının 
süresini ve yapısını, hedeflerini ve değerlendirmesini ve iş temelli eğitimle okul temelli eğitim ara-
sındaki dağılımını  düzenleyen sektörel ‘ticaret komitelerinin’ – toplamda 50 üyesi arasındadırlar. 
Aynı zamanda çıraklık için şirketlerin akreditasyonuna katılmaktadırlar. Yerel düzeyde, yerel işgücü 
piyasalarının gereksinimleri üzerine tavsiyede bulunmak için Mesleki Eğitim ve Öğrenme Komite-
lerine üye atamaktadırlar. 
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Çoğu çıraklık üç buçukla dört yıl arasında tamamlanmaktadır. İş temelli eğitimle okul temelli 
eğitim arasındaki oran % 70: % 30’dır. 

Son rakamlar çırak sayısının 2015’te, 2014’tekine oranla %3’lük az bir düşüşle 69,669 oldu-
ğunu göstermektedir. Bunların %43’ü kadındır. Kasım 2015’te çırakların %20’si 15-19 yaş, %41’i 
20-24 yaş arasındadır ve %39’u daha yaşlıdır. 2014 rakamları, işe geçiş oranı %81’ken tamam-
lanma oranının %52 olduğunu göstermektedir. 

Çıraklıkların çoğu, AYÇ2’de düzey 3 ve 4’e denk düşen Danimarka Kalite Çerçevesinde düzey 3 
ve 4 sınıflandırılmaktadır.    

Çıraklar işverenle bir sözleşme imzalamaktadır ve işçi olarak tanımlanmaktadır ve sendikaya 
katılabilmektedir. Onlara çeşitli toplu sözleşmelere uygun bir biçimde ödeme yapılmaktadır ama 
genel olarak çıraklıklarının sonunda %80 oranında artmakla birlikte, başlangıçta kalifiye bir işçi için 
ödenen asgari ücretin %40-50’sini almaktadırlar.  Örneğin, Mart 2015’te çıraklığının ilk yılındaki 
bir metal işçisi saatte 65.45 kron alırken, bu dördüncü yılda 92.20  krona yükselmektedir.     

Fransa

Fransa’daki başlangıç mesleki ve teknik eğitimi, CEDEFOP tanımına uygun olan çıraklık eğitimi-
nin sağlanmasını içermektedir. Bu ayrıca okul temelli eğitimin bir çeşidini kapsamaktadır. 

Fransa’da çıraklık eğitimi için düzenleyici çerçeve, Aralık 2013’te sosyal ortaklar tarafından im-
zalanan ulusal çok sektörlü antlaşmaya dayanan, 2014’de Mesleki Eğitim, İstihdam ve Sosyal 
Demokrasi Kanunu (Loi relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie soci-
ale) tarafından değiştirilen İş Kanunu’na dayanmaktadır. 2014’de 3. Büyük Sosyal Konferans’ta 
konuşan Fransa Cumhurbaşkanı, çıraklık eğitimini geliştirmek için, 2017’ye kadar 500.000 çırak 
yetiştirmek hedefi olmak üzere bir dizi tedbiri açıklamıştır. 

Çıraklığın amacı, genel, teorik ve uygulamalı eğitimle zorunlu örgün eğitimi tamamlayan genç-
lere, mesleki nitelikler kazandırmaktır. Çıraklık eğitim merkezinde teorik eğitim ve iş yerinde mesle-
ki eğitimle sorumluluğu paylaşma ilkesine dayanmaktadır. Çıraklıklar seçilen mesleğin türüne göre 
bir yıldan üç yıla kadar sürmektedir, çoğu iki yılda tamamlanmaktadır. 

Yasa, Ulusal İstihdam, Mesleki Eğitim ve Rehberlik gibi organlara resmi katılım aracılığıyla, çı-
raklık eğitiminin tasarlanmasında ve yürütülmesinde sendikaların geniş kapsamlı katılımını sağla-
maktadır. Sosyal ortaklar, sektörel düzeyde, çıraklık vergisini toplayan akredite edilmiş kuruluşları 
(Fransızcada OPCA) yönetmektedir ve çıraklık eğitimi anlamında bu verginin yeniden dağıtılma 
biçiminden sorumludur. 

Son rakamlar, 2010, 2011 ve 2012’den daha az olarak 2013’te 273,295 çıraklığın başla-
dığını göstermektedir (ek olarak, kamu sektöründe 9,440 çıraklık başlamıştır). Bunların %33.7’si 
kadındır, % 52’si 19 yaşın altındadır, %30’u 19-21 yaş arasındadır ve %18’i 22 ve üzeri yaştadır. 
2011-2012’de imzalanan çıraklık sözleşmelerinin tamamlanmama oranı %27’dir. 2013’te çırak-
ların %67’si çıraklıklarını bitirdikten sonraki yedi ay içerisinde istihdamdadırlar. 
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2012’de, Fransa Kalite Çerçeve’sinde çıraklıkların %42’si V.düzeyde, %27’si IV. düzeyde ve %29’u 
I. ve III. düzeylerde sunulmaktadır. Bu da AYÇ düzeylerinde sırasıyla 3., 4. ve 5-8 düzeylerine denk 
düşmektedir.  Ek olarak, daha ileri bir %2 çıraklık-öncesi düzeyde sunulmaktadır.

Çıraklara, ulusal asgari ücretin veya eğer daha yüksekse uygun sektörel sözleşmenin yüzdesi 
olarak ödeme yapılmaktadır. Bu yaşa ve eğitim döngüsündeki ilerlemeye dayanmaktadır:  18 ya-
şın altında ilk yılında bir çırak %25 alırken, 21 yaşında veya daha büyük olan üçüncü yılında birisi 
%78 almaktadır. Ocak 2016’da ulusal asgari gelir aylık olarak 1,466.62 € olarak belirlenmiştir, 
böylece ilkinin 366.66 € ve ikincisinin 1,143.96 € alması beklenmektedir. 

Almanya

Almanya’daki başlangıçtaki mesleki eğitim ve öğrenme CEDEFOP tanımına uygun olan geniş 
tabanlı ve saygın bir çıraklık eğitim sistemine sahiptir. Bu ayrıca okul temelli eğitimin bir çeşidini 
kapsamaktadır. 

Almanya’daki çıraklık eğitimi için düzenleyici çerçeve, diğerleriyle birlikte eğitimin içeriğini ve 
yapısını, bütün paydaşların sorumluluklarını, eğitim kurumlarının ve eğitmenlerin ücretlendirilme-
si, değerlendirilmesi, koşullarını içeren Mesleki Eğitim Yasası’nda (2005) (Berufsbildungsgesetz 
- BBIG)  bulunmaktadır. Yasadaki Bölüm 1.3.’e göre, bir çıraklık, “sistematik bir eğitim programı 
aracılığıyla değişen çalışma dünyasında mesleki faaliyetlerin yeteneklerinin bir biçimine katılmak 
için gerekli olan yetenekler, bilgi ve nitelikleri (mesleki yeterlilik) almaktır”. 

Alman devleti ve sosyal ortaklar  ‘İlk ve İleri Aşama Eğitim 2015-2018 için İttifak’ adını ver-
dikleri genç insanları mesleklerine ve çalışma dünyasına daha iyi hazırlamak için bir dizi tedbirden 
oluşan ortak bir stratejiyi kabul ettiler.

Sosyal ortaklık Alman Çıraklık Sistemi’nin temelini oluşturur ve kanun her seviyede eğitim ve 
öğretim kuruluşlarına resmi katılım aracılığıyla çıraklık eğitiminin tasarımında ve uygulanmasında 
geniş kapsamlı sendikal katılıma imkân sağlar. 

Bu, ulusal seviyede, sıklıkla Almanya’nın Mesleki ve teknik eğitim Parlamentosu olarak tanım-
lanan, Mesleki ve teknik eğitim Federal Enstitüsü Yönetim Kurulu üyeleri olmaları,  bölgesel sevi-
yede bölgesel yönetimlere çıraklık eğitimi konularında tavsiyelerde bulunan Mesleki Eğitim Bölge 
Komitelerinin üyeleri olmaları ve yerel seviyede ise, çıraklık eğitimini takip etmekten (eğitim ku-
rumlarını denetlemek, eğitmenleri değerlendirmek ve sınavları organize etmek) ve çıraklık eğitimi 
hakkında danışmanlık hizmetleri vermekten sorumlu yetkin kuruluşların Mesleki Eğitim Komitele-
rinin üyeleri oldukları anlamına gelmektedir. 

Son rakamlar, 2014’te Almanya’da 522,232 çıraklığın başladığını göstermektedir. Bu 2009 
(564,307)  ve 2013 arasındaki bütün rakamlara göre bir düşüş göstermektedir, % 40.1’i kadındır. 
2013 rakamları %43’ünün 19 yaş altında olduğunu, % 35.7’sinin 19-21 yaş arasında olduğunu 
ve %21.3’ünün 22 ve daha büyük yaşlarda olduğunu göstermektedir. 2013’te imzalanan çıraklık 
sözleşmelerinin tamamlanmama oranı %25’tir. 2013’te tamamlanan çıraklıkların üçte ikisi işve-
renleri tarafından tutulmaktadır. Ayrıca 2014’de 22,428’i, değerlendirmeyi geçerek usta (Meister) 
olmuşlardır.
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2013’te çıraklıkların %8’i 3. düzeyde ve %92’si 4. düzeyde sınıflandırılmaktadır, bu da AYÇ dü-
zeylerinde sırasıyla 3 ve 4’e denk düşmektedir. Usta nitelendirilmesi 6. düzeyde sınıflandırılmak-
tadır. 

Çıraklar işverenleri ile bir sözleşme imzalamaktadırlar, işçi olarak sınıflandırılmakta ve sendi-
kalara katılabilmektedirler. Almanya’da ücretleri sektörel düzenlemeler tarafından kapsanmakta-
dır. Oranlar değişmektedir. Örneğin 2014’de, en yükseği inşaat sektöründe aylık ortalama  1,030 
€’dur (ilk yıl 690 €, ikinci yıl 1,060 € ve üçüncü yıl 1,339 €’dur) ve en düşüğü çırak kuaförler için 
aylık 474 €’dur (ilk yıl 379 €, ikinci yıl 472 ve üçüncü yıl 573 €’dur). 

Polonya

Polonya’daki başlangıç mesleki ve teknik eğitiminin büyük çoğunluğu okul temelli eğitimdir. Po-
lonya’daki staj eğitimi için düzenleyici çerçevenin temeli İş Yasası’nın 9. bölümünde yer almaktadır. 

Bakanlar Kurulu, mesleki eğitimin ve bu süreçte işçilerin ücretlendirilmesinin ilkelerinin (Makale 
191) hüküm ve koşullarını düzenlemeler aracılığıyla oluşturabilir. Genç bireyler için mesleki eğitim 
için istihdam sözleşmesi, belirli mesleki eğitim tipinde (belirli bir iş için çıraklık veya eğitim), mesleki 
eğitimin süresi ve yerinde, teorik eğitimin üslubunda ve ücretlendirme düzeyinde (Makale 195) 
tanımlanabilir. 

Mesleki ve teknik eğitimin tasarım ve yürütülmesinde sendikal katılım çok az sağlanmaktadır. 
Başta madencilik ve çelik yapım sektörleri beceri konseyleri olmak üzere, sektörel düzeyde eğitim 
ve öğretim organlarına katılabilmektedirler. Operasyonel Program içerisinde, beş sektördeki kalite 
çerçevelerini kurmada sosyal ortaklar katmak için inisiyatifler olmuştur – finans hizmetleri, spor, 
turizm, telekomünikasyon ve bilgi teknolojileri. Ek olarak, zanaat sektöründeki işverenler, değer-
lendirme standartlarının geliştirilmesi ve değerlendirme uygulamalarının izlenmesine katılmakta-
dırlar. 

Polonya Zanaat Birliği’nin verilerine göre, 2013’te zanaat işlerinde toplamda, 76,045 çıraklık 
vardı. Bu 2012, 2011, 2010 ve rakamın 93,814 olduğu 2009 için bütün rakamlardaki bir düşüşü 
temsil etmektedir. Zanaat sektöründe stajyerlerin %31’i kadındı. 

Tamamlamama için rakam yaklaşık %5’tir. 

Zanaat sektöründeki çıraklıkların 3 düzeyinde olmasına karar verilmiştir (AYÇ 3. düzey).Ustalık-
la ilişkili tartışmalar hala devam etmektedir. 

Zanaat sektöründeki çıraklar işverenle asgari gereklilikleri belirleyen bir sözleşme imzalamak-
tadırlar; işçiler olarak düşünülmektedirler ve sendikaya katılabilmektedirler. 

Polonya’da zanaat sektörü çıraklarının ücreti, son üç ayın ortalama aylığının yüzdesine dayan-
maktadır. Çırak ilk yılında bu toplamın %4’ünü, ikinci yılında bu toplamın %5’ini ve üçüncü yılında 
%6’sını almaktadır. Bu da ortalama olarak, ayda yaklaşık 50 € anlamına gelmektedir. 
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İspanya

İspanya’daki başlangıç Mesleki ve teknik eğitimi CEDEFOP tanımına denk düşen çıraklık sınırlı 
bir alan içermektedir. Büyük çoğunluğu okul temelli eğitimdir. Sorumluluklar ulusal ve bölgesel 
düzeylerde paylaşılmaktadır, bu da İspanya’da farklı sistemler ve uygulamalar olduğu anlamına 
gelmektedir. 

Düzenleyici temel, eğitim ve çıraklık sözleşmesi ve eğitim sisteminde ikili mesleki eğitim olmak 
üzere iki tür iş odaklı öğrenme olanağı sağlayan Kraliyet Kararnamesi (2012)’de bulunmaktadır. 

İstihdam ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bir düzenlemeyle (ESS/41/2015),  tamamla-
nan bir önceki bölüm (II. Bölüm) belirli temel gereksinimleri oluşturmaktadır: çalışma zamanı, ma-
aşlar, sözleşmenin süresi, eğitim faaliyetleri ve eğitimin süresi, danışmanlar, eğitim sözleşmeleri, 
sertifikasyon ve finans. 

Sonraki bölüm (III. Bölüm) belirli temel gereksinimleri ortaya dökmektedir: eğitim kurumları, eği-
tim programları, iş yerleriyle sözleşmeler, hak ve sorumluluklar, ücretlendirme ve değerlendirme. 

İşveren örgütleriyle birlikte sendikalara, 77 üyesinden 19’u sendikaları temsil eden Mesleki Eği-
tim için Genel Konsey aracılığıyla Mesleki ve teknik eğitim sisteminin geniş hukuki görünümleri 
hakkında resmi olarak danışılmaktadır. Bununla beraber gerçek katılımları sınırlıdır. İspanyol sen-
dikaları sözleşmelerdeki eğitim koşulları için eleştireldirler ve bu inisiyatifleri gerçek stajlar olarak 
görmemektedirler. Çünkü eğitim faaliyetleri resmi bir tanıma ve herhangi bir eğitim kurumuyla ve 
okulla iletişim olmadan ve eğitmenin iş yerlerindeki danışman olduğu bir biçimde uzaktan öğren-
me yoluyla geliştirilebilir  

Son rakamlar, 2014/15’te eğitim ve çıraklık için sözleşmelere katılan 139,864  genç bi-
rey olduğunu göstermektedir. 2014’de eğitim sisteminde ikili mesleki eğitime katılan katılanlar 
16,199’dur. 

Bu rakam geçtiğimiz iki yılda önemli bir artış göstermektedir - 106,101 ve 60,584 önceki ve 
9,801 ve 4,292 sonraki için. Sonrakinde 20 yıl içerisinde bireylerin paylaşımı %87’e ulaşmıştır. 
Hizmet sektöründeki sözleşmelerin artışıyla, kadınların katılımı %50’ye ulaşmıştır. Eğitim ve çırak-
lıktan belirsiz sözleşmeli işe geçiş oranı sadece %2’dir. 

İspanyol Kalite Çerçevesi (SQF) kabul edilme sürecindedir. Bununla beraber, eğitim ve çıraklık 
için sözleşmeler tarafından verilen sertifikalar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilmemektedir ve 
bu sebeple SQF’ye dâhil olamamaktadır. 

Ödemelerle ilişkili olarak, bir sözleşme olduğu zaman, ücretlendirme toplu sözleşme ile oluştu-
rulmaktadır ve herhangi bir durumda çalışılan saatlere uygun olarak (Kraliyet Kararnamesi Makale 
9)  meslekler arası asgari ücretten (Ekim 2015, 648 €) düşük olamaz. Eğitim sisteminde ikili mes-
leki eğitimde olanlar için, herhangi bir iş sözleşmesi olmadığı için, ücretlendirme zorunlu değildir. 
İsteğe bağlı burslar ödenebilir. 
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İklim değişikliğine karşı sendikal yanıt 

3. Bölüm – Sözlük 

Yeşil/Doğa Dostu Yatırım: “Yeşil Yatırımlar ilgili işletmenin (işletmelerin) çevrenin geliştirilme-
sine yönelik eylemler gerçekleştirdiği geleneksel yatırım araçlarıdır (hisse senetleri, borsada işlem 
gören fonlar ve yatırım fonları gibi). Burada alternatif enerji teknolojileri geliştiren şirketlerden en 
iyi çevre uygulamalarına sahip şirketlere kadar geniş bir yelpazeden bahsedilebilir.” 

3. Bölüm – Kısaltmalar

CCOO: İşçi Komisyonları [İspanya] (Comisiones Obreras)

AB: Avrupa Birliği

INDC: Niyet Edilen Ulusal Katkı (Intended Nationally Determined Contributions)

IG-BAU: Alman İnşaat, Tarım ve Çevre Çalışanları Sendikası (Industriegewerkschaft-Bau-Ag-
rar-Umwelt)

IPCC: Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli

TUC: Sendika Kongresi [İngiltere]

3. Giriş

COP21 ve Paris Sözleşmesi’nden yaklaşık bir yıl sonra, iklim hakkındaki haberler endişelendirici 
durumdadır. Hava sıcaklıkları, dünyanın günbegün tehlikeli bir biçimde iklim bozulmalarının artık 
yönetilemeyeceği sınırların ötesine yaklaşan bir halde olduğunu tasdikleyerek, rekor üzerine re-
kor kırmaktadır. Aşırı meteorolojik olaylar da – yangınlar, kuraklıklar, şiddetli yağmurlar, geniş ısı 
dalgaları – milyonlarca insanı maddi ve psikolojik düzensizliğe maruz bırakarak, endişe verici bir 
hal almaktadır. Böyle bir durumun karşısında, bekle ve gör tutumu basit bir biçimde işe yarama-
yacaktır. Şu anda, şimdiye kadar olduğundan daha acil olarak, sera gazı emisyonunu azaltmak ve 
şimdiki ve gelecekteki dönüşümlerle orantılı politikaların yürütülmesi için çabaları genişletmek ve 
adım atmak gerekmektedir. 

Sendikalar iklim değişikliği tartışmalarında oldukça aktiftirler. İlk ve en başta, pek çokları gibi 
işçi örgütleri de,  ölü bir gezegende iş ve adil bir toplum olamayacağı için iklim değişikliğinin acilen 
ele alınması gereken bir konu olduğunu vurgulamaktadırlar. 

İkinci olarak, sendikalar işçilerin haklarını tehlikeye sokmayacak veya sosyal eşitsizlikleri artır-
mayacak bir düşük karbon ekonomisine doğru bir değişimi sağlamak için “adil geçiş” talep etmek-
tedirler.   

Bu bağlamda, üçüncü bölümde üç alt bölüm yer almaktadır. İlk alt bölümde, iklim değişikliği 

5 . Kısım 3. Bölüm
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kavramının genel özellikleri açıklanacak ve bu sorunun alt bileşenlerine ilişkin bilgiler verilecektir. 
Kavramsal açıklamaların ardından, iklim değişikliğinin istihdam ve çalışma koşullarına olan etkisi 
ayrıntılı bir biçimde irdelenecektir. Sendikaların bu soruna yanıtı da bu bölümün üçüncü alt bölü-
münü oluşturacaktır.  

3.1 İklim değişikliği hakkında kısa kavramsal bir açıklama

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC)’ne göre iklim değişikliği şöyle 
tanımlanmaktadır: 

“İklim değişikliği, iklimde karşılaştırılabilen dönemler arasında gözlenen doğal iklim değişikli-
ğinden daha fazla değişikliğe ek olarak,  küresel atmosferin bileşimini değiştiren, doğrudan veya 
dolaylı olarak insanların faaliyetleri sebebiyle ortaya çıkan bir biçimde iklimin değişmesi anlamına 
gelmektedir”. 

Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), iklim değişikliği ve etkileri üzerine bilimsel bil-
ginin gözden geçirilmesi görevini üstlenmektedir. IPCC farklı disiplinlerden ve ülkelerden gelen bin-
lerce bilim insanını içermektedir. Bugüne kadar, iyi kurulmuş temel bağlantılar sunan beş değer-
lendirme raporu yayınlamıştır: 

Yeryüzü atmosferindeki sera gazlarının konsantrasyonu, yeryüzündeki ortalama küresel ısın-
mayla doğrudan bağlantılıdır; 

Endüstri devriminden beri, bu konsantrasyon ve beraberindeki ortalama küresel ısılar istikrarlı 
bir biçimde artmaktadır;

En fazla sera gazı, fosil yakıtların yakılmasının ürünü olan karbondioksittir. 

Sera etkisi küresel ısınmayı tanımlayan temel kavramdır. Dünya doğrudan güneş ışığından 
ziyade yansıyan güneş ışığı vasıtasıyla daha sıcak hale gelmektedir. Yansıyan güneş ışığı atmosfer 
tarafından su buharı, metan ve karbondioksit gibi farklı biçimlerde tutulmaktadır. Güneş ışığının 
bu gazlar tarafından tutulmasına sera etkisi denmektedir. Gaz bileşiminde bir artış meydana gel-
mesi bir sıcaklık artışına da yol açmaktadır. Fosil yakıtların kullanılması gibi endüstriyel faaliyetler 
küresel ısınmanın en önemli sebepleridir.  Teixeria’nın (2011; 6-7) sera etkisine ilişkin uzun ve 
teknik açıklaması dikkat çekicidir:

“Sera etkisi Güneşten gelen radyan ısının bir kısmının dünyanın atmosferinin alt katmanlarında 
tutulduğu ve ardından, Güneşin radyasyonunun bir kısmının dünyaya geri yönlendirildiği doğal bir 
süreçtir.  Bunun sonucu olarak, yeryüzündeki sıcaklık bu etki olmaksızın meydana gelecek sıcaklık-
tan daha yüksektir. Güneş yeryüzünün iklimine egemendir. Dünyanın atmosferinin üst noktasına 
ulaşan güneş enerjisinin yaklaşık üçte biri doğrudan uzaya geri yansıtılmaktadır. Geriye kalan üçte 
ikilik bölüm yüzey  -daha az ölçüde- atmosfer tarafından emilmektedir. Doğal sera etkisi olmasay-
dı, dünyanın yüzeyindeki ortalama sıcaklık suyun donma noktasının altında olacaktı. Bu nedenle, 
dünyadaki doğal sera etkisi yaşamı mümkün hale getirmektedir. Isının tutulmasına yardımcı olan 
gazlara “sera gazları” denmektedir ve bu gazlar arasında su buharı, karbondioksit, metan, azot 
oksit ve çeşitli imal edilmiş kimyasallar bulunmaktadır. Fosil yakıtların yakılması ve ormanların 
yok edilmesi başta olmak üzere toplumsal etkinlikler doğal sera etkisini aşırı yoğunlaştırmakta ve 
küresel ısınmaya sebep olmaktadır.  Toplumsal etkinliklerin 20. yüzyılın ikinci yarısındaki sıcaklık 
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artışının sebebi olması muhtemeldir. Son 50 yıldaki ortalama sıcaklık artışı (on yıl başına 0,13° C 
± 0,03° C) son 100 yılda görülen artışın yaklaşık iki katıdır. NASA’ya göre, 2005 ve 2010, 1880 
yılından bu yana en sıcak yıllar olmuştur. Kaydedilen tüm en sıcak yıllardan dokuzu son on yılda 
meydana gelmiştir”

Alejo ve Murillo’nun tanımında da vurgulandığı üzere, iklim değişikliği tüm ekolojik sistemde 
geri dönüşü olmayan bir tahribata yol açmaktadır. Bu noktada, herkesi etkileyen bu tahribata kim 
veya neyin sebep olduğunu kendimize sormamız gerekmektedir. UNEP’in (Birleşmiş Milletler Çevre 
Programı)  yayınına (Teixeira, 2011: 4) göre, iklim değişikliği hem doğal hem de toplumsal neden-
lerden ötürü ortaya çıkabilmektedir. Bahsedilen nedenler şu şekilde açıklanmaktadır:

Doğal sebepler: Dünyanın iklimi okyanus, atmosfer, kar ve buz, yeryüzü ve canlılar arasındaki 
etkileşimler, dünyanın yörüngesindeki değişiklikler, güneşten alınan enerjiye ilişkin dalgalanmalar 
ve volkanik patlamalar sonucu doğal olarak farklılık göstermektedir.

İnsan kaynaklı (antropojenik nedenler de denmektedir): Günümüzde, toplumsal/insan 
kaynaklı etkinlikler (fosil yakıt tüketimi, ormanların yok edilmesi, zirai uygulamalar, endüstriyel 
faaliyetler vb.)  küresel iklim üzerinde önemli etkileri bulunan karbondioksit (CO2) ve metan (CH4) 
gibi sera gazlarının (SG) yayılmasına neden olmaktadır (Teixeria, 2011: 4). 

İklim değişikliğinin sebepleri konusunda vurgulanması gereken bir husus da toplumsal/insan 
kaynaklı nedenlerdir. Doğal nedenler göz ardı edilebilir. İnsan kaynaklı nedenler, iklim değişikliğinin 
temel nedeni olarak değerlendirilebilir. Aşağıdaki alt bölümde, insan kaynaklı nedenlerin sonuçları 
özellikle istihdam ve çalışma koşulları açısından ayrıntılı bir biçimde ele alınacaktır.

3.2 İnsan Kaynaklı İklim Değişikliğinin İstihdam ve Çalışma Üzerine Etkileri IPCC’ye 
göre şu anda, iklim değişikliğinin çevreyi etkilediği iyi bir biçimde anlaşılmıştır.  

·	Kar örtüsü: 1978’den beri, her on yılda bir gözlenen yazlardaki daha fazla dereceyle, or-
talama Arktik denizi buzu erimektedir. Ortalama olarak, iki yarımkürede de dağ buzulları ve 
kar örtüsü azalmaktadır. 

·	Yağmur ve kuraklık: Endüstri Devriminden beri, küresel olarak yağış kalıplarında önemli 
değişiklikler gerçekleşmektedir – şu anda Kuzey ve Güney Amerika’nın doğu bölümlerine, 
Güney Avrupa’ya ve Güney ve Orta Asya’ya daha fazla yağmur yağmaktadır ama Sahra’da, 
Güney Afrika’da ve Güney Asya’nın bazı bölümlerinde daha az yağmur yağmaktadır. Küresel 
olarak, kuraklıktan etkilenen alan 1970’lerden beri daha fazla artmaktadır. 

·	Daha sıcak bir dünya: Son 50 yılı aşkın bir süredir, soğuk günler, soğuk geceler ve ayazlar 
çoğu bölgede seyrekleşirken, sıcak günler ve sıcak geceler sıklaşmaktadır.

·	Şiddetli hava: 1970’ten beri Kuzey Atlantik’te yoğun tropik siklonda artış gözlenmektedir. 
Sıcak hava siklonlar ve kasırgalar için yakıt işlevi göstermektedirler. 

·	Mevsimler: Son dönemlerdeki ısınma akımları sebebiyle, bahar göstergeleri daha erken 
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meydana gelmekte ve bitkiler ve hayvanlar yukarıya ve kutba doğru hareket etmektedirler. 

·	Doğa: Bilim insanları, en az 420 fiziksel süreç ve biyolojik tür veya toplulukta iklim etkili 
değişiklik gözlemlemektedirler. 

Bu değişiklikler, elbette, pek çok açıdan yakın gelecekte insanlığı etkileyeceklerdir:  

•	 Isıdaki artış birkaç dereceden fazla olursa, çoğu tropikal ve astropikal böl-
gede  (ve ılıman bölgelerde de) tarım ürünlerinin azalması beklenmektedir.  
Örneğin, değişen akarsu akışlarından (buz torbası eyleminden) ve yağış kalıplarından, haşe-
ratların, polenleme ve haşarat kontrolü için gerekli dost türlerin değişen davranışlarından ve 
herbisitlerin etkililiklerindeki değişikliklerden etkileneceklerdir. 

•	 Sivrisinekler gibi vektörler tarafından taşınan hastalıklar dünyadaki yeni alanlara yayılmakta-
dırlar. Bir hastalığın daha önce o hastalıkla hiç ilişkisi olmayan ve bu sebeple ya çok az bağışıklığı 
olan ya da hiç bağışıklığı olmayan bir nüfusa yayıldığı zaman ne olabileceğini düşünebilirsiniz.  
Sıtma ve dang humması taşıyanlar gibi çoğu sivrisinek türü sıcak havalarda yaşamakta ve 
daha etkin bir biçimde üremektedirler. Sıcak çarpması ve gıdayla ilişkili hastalıkların da daha 
fazla riski vardır. 

•	 Milyonlarca insanı hayatta tutan nehirlerdeki erimiş suyu besleyen buz torbalarının on yıllar 
içerisinde azalması veya zarar vererek ve eşi görülmemiş seller yaratarak yazları nehirlere 
ekstra su pompalanması, milyonlarca insanı artan su stresine maruz kalır hale getirmesi 
beklenmektedir.     

•	 Daha yoğun hava durumu ilişkili felaketler, yükselen su düzeyleri ve iklimle ilişkili streslerle 
birleştiği zaman, kıyılarda yaşayanların – özellikle de dünyanın yoksulları-  yaşamlarını çok 
kötü bir hale getirmektedir.  Yaklaşık son on yıldır, daha aşırı hava modellerini tahmin eden 
bilgisayar modelleri hedeflenmektedir. 

•	 Mevcut ısınma akımlarının sonucu olarak bazı türlerin yok olması beklenmektedir. Çok sa-
yıda bitki ve hayvan türü kirlilik ve habitat kaybı sebebiyle şimdiye kadar zayıflamıştır ve 
muhtemelen önümüzdeki 100 yıl içerisinde kalmayacaklardır. 

Alejo ve Murillo (2014: 4) işçilerin, iklim değişikliğinden en fazla etkilenenler arasında bulu-
nacağının altını çizmektedir.  Scott (2014: 6) da iklim değişikliğinin istihdama olan etkisinin çok 
sayıda ve çeşitli, doğrudan ve dolaylı olduğunu vurgulamaktadır. Scott iklim değişikliğinin farklı 
alanlara olan olumsuz etkilerini şu şekilde değerlendirmektedir: 

“Orman ve okyanuslar gibi eko-sistemlere yönelik tehditler tarım, balıkçılık, madencilik, enerji 
üretimi, kâğıt hamuru ve kâğıt ile turizm gibi ekonomik sektörleri etkileyecektir.  Bu tehditler hem 
iklim değişikliğinden hem de su, arazi ve enerjinin bu değişiklik çerçevesinde nasıl yönetildiğinden 
kaynaklanmaktadır”. 

Teixeria (2011: 13) iklim değişikliğinden etkilenmesi olası sektörleri analiz etmektedir ve tarım-
dan endüstriye kadar tüm sektörlerin risk altında olduğunu öne sürmektedir. Teixeria IPCC’nin (Hü-
kümetler Arası İklim Değişikliği Paneli) 4. Değerlendirme Raporu’ndaki ifadelerden alıntı yapmak-
tadır. IPCC iklim değişikliğinin değerlendirilmesi için lider bir uluslararası organdır. UNEP ve Dünya 
Meteoroloji Örgütü (WMO)  tarafından 1988 yılında, dünyaya iklim değişikliği ve onun potansiyel 
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çevresel ve sosyo-ekonomik etkileri üzerinde bilginin mevcut durumu üzerine açık bilimsel görüş 
sunabilmek için kurulmuştur. Bu rapora göre, tüm ekonomik sektörler iklim değişikliğinden etkile-
necektir. Diğer taraftan, bazı sektörlere ilişkin etki bir süre devam edecektir. En hassas endüstriler 
ve yerleşim yerleri şu şekilde sıralanmaktadır:

•	 Kıyı ovalarındaki endüstriler ve yerleşim yerleri. 1,2 milyar (1990’da) olan kıyı nüfusu 
2080’li yıllara kadar 1,8 milyar ile 5,2 milyar arasında bir miktarda yükselebilir. Sanayileşen 
ekonomiler varlıklarının büyük bir kısmını başkentlerde oluşturmaktadır ve bunların büyük 
bölümü kıyıya yakın yerlerde bulunmaktadır. Bu çalışma yerlerinin şiddetli hava olaylarının 
üstesinden gelme kapasitesi oldukça zayıftır ve ekipmanın yeniden satın alınması veya ör-
neğin, limanlar veya temel telekomünikasyon altyapısı gibi zarar gören altyapının geliştiril-
mesine yönelik sigortalar dahi mevcut değildir.  

•	 Şiddetli hava olaylarına karşı savunmasız endüstriler ve yerleşim yerleri (bilhassa 
hızlı kentleşmenin meydana geldiği yerler): Örneğin, gelişmekte olan ülkelerdeki yoksul böl-
gelerin iklim değişikliğinin ilk evrelerinde olumsuz etkilenmesi beklenmektedir. Gecekondu 
mahallelerindeki ekonomik faaliyetler şiddetli hava olaylarından çok olumsuz şekilde etki-
lenecektir.

•	 İklime duyarlı kaynaklarla yakından ilişkili ekonomik sektörler (tarım, balıkçılık ve tu-
rizm gibi) de risk altında bulunmaktadır:

Örneğin tarım,  tatlı su kaynaklarının mevcudiyetine ilişkin değişikliklerden olumsuz etkile-
necektir. Akışların sulak tropikal alanlarda artması ve çoğu hâlihazırda su stresinden mustarip 
durumda bulunan kurak bölgelerde daha da azalması muhtemeldir. Aşağı enlemlerdeki bitkisel 
ürün verimliliğinin küçük yerel sıcaklık artışlarında (1°-2°C) dahi azalacağı tahmin edilmektedir 
ve bitkisel ürün verimliliği kuraklık ve sellerin sıklığının artması sonucu da olumsuz etkilenecektir. 

Balıkçılık ve kültür balıkçılığının olumsuz etkileneceği tahmin edilmektedir, çünkü kuraklık 
ve seller nedeniyle belirli balık türlerinin dağılımı ve üretiminde bölgesel değişiklikler beklenmek-
tedir.  

İklim değişikliği turizmi birçok şekilde etkileyecektir. Turizm iklim değişikliğine katkıda bulun-
manın yanı sıra iklim değişikliğinden etkilenmektedir. Yükselen deniz seviyeleri ve sıcaklıklar kıyı ve 
ada destinasyonlarını ve deniz alanlarını tehdit edecektir. Doğal afetler ev sahibi topluluklardaki 
altyapıya, doğal ve kültürel mirasa zarar verecektir.   Kar yağışının azalmasının dağ ve kış sporu 
turizmine bir etkisi olacaktır (Teixeria 2011: 13).

Scott (2014: 7, 8, 9) iklim değişikliğinin istihdama olan etkilerinin iki açıdan ele alınabileceği-
ni belirtmektedir. İlk husus kırsal bölgeleri etkileyen sonuçlardır. İkinci husus ise kentsel alanları 
etkileyen sonuçlardır. Kırsal bölgelerde, geri kalmış ülkelerde kötü koşullar altında yaşayan insan-
lar iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek hassas gruplar arasında sınıflandırılmaktadır. Scott 
(2014: 10) istihdam olanakları açısından da sektörleri belirtmektedir.  Kereste ve kağıt hamuru, 
madencilik, tarım ve enerji bu sektörler arasında yer almaktadır (Scott, 2014: 10). 

Scott’ın analizine göre, kentsel alanlardaki en hassas gruplar yoksullar ve yeni göçmenlerdir. 
Turizm, inşaat, belediye hizmetleri ve enerji kentsel alanlarda iklim değişikliğinden en fazla etkile-
necek sektörlerdir. Scott iklim değişikliğinin hem kentsel alanlar hem de kırsal bölgelerde meydana 
gelen etkilerinin birbiriyle bağlantılı olduğunu öne sürmektedir.  Sonuçların makro bir yaklaşımla 
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ele alınması hususunda, Scott (2014: 11) üç senaryoyu açıklamaktadır. Bu üç ayrı senaryo hem 
kırsal hem de kentsel alanlardaki sonuçların birbiriyle bağlantılı olduğunu ortaya koymaktadır.

3.1 İklim Değişikliğinin İstihdama Olan Etkileri ve Alınacak Önlemler

Bir sektördeki bir etki neden diğer sektörleri etkileyecektir?

İklim değişikliği ile 
mücadele edilmesi 

ve iklim değişikliğine 
uyum sağlanması için 
hangi yeni işler gerekli 

olacaktır?

BİRİNCİ SENARYO İKİNCİ SENARYO ÜÇÜNCÜ SENARYO

Kırsal Bölgelerde

Daha düşük bitkisel ürün 
verimleri

Şiddetli hava olayları 
altyapıyı sekteye uğrat-
maktadır

Sel Asya’daki bileşen ima-
latçılarını sekteye uğrat-
maktadır.

Uyum Hizmetine İlişkin 
İstihdam

İklim değişikliğinin etki-
lerine hazırlanılmasına 
yardımcı olan mallar ve 
hizmetlere odaklı işler.

Gıda işleme işleri risk 
altında

Elektrik arzı eskisi kadar 
güvenilir değil

Avrupa/Kuzey Ameri-
ka’daki IT (bilişim tekno-
lojisi)/taşıt montaj fabri-
kaları çalışmaya ara ver-
mektedir

Enerji Üretimi İstihdamı

İş yaratmaya yönelik 
yenilenebilir ve yerinden 
(adem-i merkeziyetçi) 
enerjiye öncelik verilmesi.

Kentsel Alanlarda

Daha yüksek gıda fiyatları 
satın alma gücünü olum-
suz yönde etkilemektedir

Ulaştırma bağlantıları 
zarar görmektedir

TAMAMEN TAHRİP OL-
MUŞTUR

Yapı Hizmetlerine İstih-
dam

Ekonomik faaliyetlerin 
sürdürülmesi açısından 
önemli dayanıklı altya-
pının inşa edilmesi ve bu 
şekilde, iş yaratılması.

İsteğe bağlı tüketim 
düşmektedir ve istihdam 
düşmektedir

Ekonomik faaliyet 
azalmaktadır

Perakendiciler stoklarını 
tüketmektedir

Endüstri Hizmetine 
İlişkin İstihdam

Tarımda yeni bölgelere 
kaymalar görülmektedir. 
Biyo-yakıtlar ve REDD 
(Ormansızlaşma ve 
Orman Bozulmasından 
Kaynaklanan 
Emisyonların Azaltılması) 
istihdam yaratabilir.

Kaynak: Scott (2014: 11)
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İklim değişikliğinin istihdama ilişkin olumsuz etkilerinin üstesinden gelinmesinin işlevsel bir 
politika olarak “daha yeşil bir ekonomiye” geçiş vasıtasıyla mümkün olduğu hem uluslararası ku-
ruluşlar hem de sendikalar tarafından ele alınmaktadır. Örneğin, Avrupa Komisyonu tarafından 
yayımlanan bir rapora (2013) göre, yeşil ekonominin kavramsal çerçevesinin tanımlanması ve 
atılması gerekli adımların belirlenmesi amacı ile bir strateji önerilmektedir. “AB Yeşil İşler Politikası 
Matrisinde” AB’nin yeşil işleri teşvik etmeye yönelik yaklaşımı gösterilmektedir. 

Şekil 3.1: AB Yeşil İşler Politikası Matrisi
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AR&GE ve Eko-
İnovasyon 

Doğa Dostu 
Yatırım 

Doğa dostu işlerin 
geliştirilmesi 

Becerilerin 
Geliştirilmesi 

Çevresel 
Farkındalık 

Destekleyici Tedbirler: 

Çevre standartları ve düzenlemesi; hedefler; sektörel tedbirler; yeşil kamu alımları; sosyal 
diyalog; hayat boyu öğrenme 

Mali araçlar: 

Çevre vergileri, emisyon fiyatlandırması; Yapısal Fonlar; mali araçlar (krediler, öz sermaye ve 
hibe finansmanı; parasal araçlar (sübvansiyon, vergi indirimi) 

Kaynak: Barton ve diğerleri. (2013:  11)

İklim değişikliği ve istihdam arasındaki ilişkinin diğer bir özelliği, iklim politikalarının istihdam 
ve işgücü piyasaları üzerindeki etkisidir. İklim değişikliği yaklaşık 30 yıldır politik gündemde yer 
almaktadır. Uluslararası düzeyde UNFCCC, Kyoto Protokolü ve Paris Antlaşması, iklim değişikli-
ğini ele almak için uluslararası politika çerçevesinin en önemli yapı taşlarıdır. Her ne kadar hala 
çoğu şeyin açıklanması ve yürütülmesi gerekiyorsa da, doğrultu açıktır. Ülkeler, küresel ısınmayı 
2°C’nin altında tutmayı taahhüt etmektedirler ve endüstri öncesi düzeyle karşılaştırılabilir biçim-
de 1.5°C’nin altında tutmaya çalışmaktadırlar. Avrupa düzeyinde, sera gazı emisyonlarını kesme 
amacıyla çok fazla politika kabul edilmektedir. 

AB Emisyon Ticaret Sistemi imalat sanayii ve enerji üretimindeki emisyonları azaltmayı amaç-
lamaktadır. Çaba Paylaşımı Düzenlemesi, taşımacılık, inşaat, atık veya tarım gibi diğer sektörlere 
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de emisyon azaltma hedeflerini dağıtmaktadır. Bu iki politika aracı,  AB’nin sera gazının emisyonu-
nu 2020’de %20 ve 2030’da %40 azaltmasını sağlayacak olan ve AB’nin 2050’de emisyonlarını 
%80-95 azalmasının gerekliliğini akılda tutan yönerge ve düzenlemeyle toparlamaktadır. Ulusal 
ve yerel iklim politikası stratejileri oluşturmak için girişimlerde, ulusal ve yerel düzeyde çok fazla 
politika devreye sokulmaktadır.   

Bu bağlamda sendikalar, daha çok dekarbonizasyonun yöntemleri ve çalışma düzenlemeleri 
üzerine odaklanmaktadır. Fosil yakıtlara dayalı ekonomiler, iş gücü piyasası üzerinde etki yapma-
dan karbon nötral hale gelemezler. ETUC, istihdam üzerinde iklim politikalarının etkisini haritalan-
dırmak için bir çalışma düzenledi (ETUC, 2007). Rapor özellikle, 2030 ufkunda daha düşük CO2  
Avrupa ekonomisine geçişte istihdamla ilgili zorluklarla dört sektörde ilgilenmektedir. Bu sektörler, 
enerji, üretim, nakliye, çelik ve çimento endüstrileri ve inşaat/konuttur. Bu çalışma, 2030’da, Av-
rupa istihdam ve becerilerindeki potansiyel etkileriyle CO2  emisyonlarının %40 azaltılması için bazı 
senaryolarla ilgilenmektedir. On bir Avrupa ülkesinden vaka çalışmaları analiz edilmektedir. 

Laurent ve Pochet (2015: 17) uluslararası kuruluşların “doğa dostu” üretime geçiş politikala-
rına ilişkin bir değerlendirme yapmaktadır. Uluslararası kuruluşlar farklı çözümler önermektedir.  
Laurent ve Pochet (2015: 17) son zamanlarda yayımlanan bir Avrupa Komisyonu raporuna şu 
şekilde dikkat çekmektedir: “Kaynakların kıt olması, teknolojik değişiklikler ve inovasyon (yenilik), 
yeni pazarlar ile endüstriyel modeller ve tüketici talebi modellerindeki değişiklikler nedeniyle orta-
ya çıkan yapısal bir ekonomik değişikliğin açıklanması amacı ile düşük karbonlu, iklim açısından 
dirençli ve kaynak açısından verimli bir ekonominin ortaya çıkmasına neden olan bir yeşil büyüme 
modeli kullanılmaktadır.”  

Sendikaların iklim değişikliğine ilişkin müdahalesi ve bu sorunun üstesinden gelme yönündeki 
stratejileri aşağıdaki alt bölümde ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. 

3.3 İklim değişikliğine sendikal yanıtlar: “ölü bir gezegende iş yoktur” ve “adil geçiş”

İklim değişikliği sendikalar tarafından çalışma hakları perspektifi dahilinde değerlendirmeye 
alınmaktadır. İlgili yazın değerlendirmeye alındığında, ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından 
farklı politika teklifleri sunulduğu görülebilir.  Alejo ve Murillo (2014: 5) farklı Avrupa ülkelerinden 
ulusal sendikaların iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak ve daha yeşil ekonomiye sağ-
lam bir geçiş süreci başlatmak üzere bir dizi kampanya düzenlediğini ileri sürmektedir. Aslında, 
aşağıda atıfta bulunulacak olan ulusal kampanyalar ITUC (Uluslararası Sendikalar Konfederasyo-
nu) tarafından uygulamaya konan Unions4Climate adlı uluslararası bir girişimin farklı ulusal uygu-
lamalarıdır. Kampanya 14 Mayıs 2014 tarihinde “ölü bir gezegende iş de yok” sloganının yer aldığı 
bir broşür ile başlatılmıştır. İklim değişikliği broşürde sendikaların ilgilendiği bir konu olarak açık-
lanmaktadır (ITUC, 2014: 2). Bu kampanya iklim değişikliği ile mücadelede ulusal ve uluslararası 
adımlarla çok bileşenli bir yaklaşıma ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir.  Ulusal ve uluslararası 
adımların gerekliliği iklim değişikliğinin yerel veya ulusal bir sorun olmanın ötesinde tüm dünyayı 
ilgilendiren/küresel bir sorun olduğunu kanıtlamaktadır.  

Örneğin, İngiltere’den Sendika Kongresi’nin (TUC) 2030’a kadar İngiltere’de karbonsuz bir enerji 
sektörü oluşturulması amacı ile ulusal bir kampanya başlattığının altı çizilmektedir (Alejo ve Mu-
rillo, 2014: 5). TUC ve diğer sosyal aktörler tarafından başlatılan ve İklim Değişikliğine Karşı Kam-
panya (CACC) adı verilen başka bir kampanya olduğunun da altı çizilmektedir. Bu kampanyanın 
amacı “yenilenebilir enerji, bina onarımı, toplu taşıma, endüstri ve eğitim” alanlarında bir milyon iş 
yaratılması olarak tanımlanmaktadır (Alejo ve Murillo, 2014: 6). 
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 İklim değişikliğine karşı başka bir dikkat çekici kampanya İspanya’daki en büyük sendika olan 
Comisiones Obreras-CCOO tarafından düzenlenmektedir.  CCOO’nun kampanyasının ayrıntıları 
Alejo ve Murillo (2014: 6) tarafından şu şekilde açıklanmaktadır:

“CCOO çevre sorunları konusunda öncü sendikalardan biridir. CCOO bu alanda ör-
nek teşkil eden önemli bir sağlık ve çevre enstitüsü (ISTAS) kurmuştur. ISTAS çalışan-
lara genel anlamda düzenlemeler, iklim değişikliği, sürdürülebilir hareketlilik, yeni-
lenebilir enerjiler, atık yönetimi, kimyasal risk, hava kirliliği, su kaynaklarının yöneti-
mi, kimyasal risk, hava kirliliği ve sürdürülebilir enerji konularında eğitim vermektedir.  
2014 yılında, CCOO, 2030 yılı için yeni AB Enerji ve İklim Çerçeve Programına yönelik daha iddialı 
hedefler için kampanya yapmak üzere Unions4Climate girişimine dahil olmuştur. CCOO Avrupa 
hedeflerinde en azından %30 düzeyinde bir yenilenebilir enerji payı, %40 düzeyinde bir enerji ve-
rimliliği ve %40 düzeyinde emisyon azaltımı yönünde talepte bulunmuştur. 

CCOO’nun daha yüksek emisyon azaltımlarına yönelik tutumu da, işsizliğin %25 düzeyinde ol-
ması sebebiyle, günümüzde İspanya açısından büyük önem taşıyan iş yaratmaya ilişkin bir taah-
hüdü yansıtmaktadır. İspanya, Yunanistan ile birlikte, Avrupa’da en yüksek orana sahiptir. 

Ek olarak, CCOO İspanya açısından sürdürülebilir bir hareketlilik modeline ilişkin taahhütte bu-
lunmaktadır. 2009 yılında, ulaşım sektörü İspanya’da sera gazı emisyonlarının %25,7’sinden so-
rumlu olmuş ve 1990 yılından bu yana %71,4 düzeyinde bir artış görülmüştür”.

Unions4Climate kapsamındaki üçüncü ulusal kampanya Belçika’daki “İklim Koalisyonu”dur.  
Alejo ve Murillo’ya (2014: 6) göre, “Belçika’daki sendikaların toplumsal olarak nüfuzu iyi düzey-
dedir, iklim değişikliği konusunda farkındalık aktif bir şekilde artırılmaktadır ve Belçika hükümeti 
ile Avrupa kurumlarından kararlı eylem talebinde bulunulmaktadır”.  Belçika’daki sendikaların hem 
emisyonların azaltılmasını hem de doğa dostu ekonomiyi teşvik ederek istihdamın teşvik edilme-
sini amaçladığı vurgulanmaktadır (Alejo ve Murillo: 7). 

“Sendikalar, çevre kuruluşları, Kuzey-Güney, gençlik hareketleri ile sosyal ve kültürel dernekle-
rin oluşturduğu kapsamlı bir ağ olan Belçika İklim Koalisyonu tarafından başlatılan Jobs4Climate 
kampanyası enerji verimliliği, binaların onarımı, yenilenebilir enerji, akıllı şebekeler ve sürdürülebi-
lir taşımacılığa ilişkin yatırımlar yapılması çağrısında bulunmaktadır”. 

Unions4Climate ile ilgili dördüncü ulusal kampanya Almanya’dan IG-BAU’nun (Industrie-
gewerkschaft Bauen, Agrar und Umwelt-İnşaat, Tarım ve Çevre Sendikası) kampanyasıdır. IG-BAU 
DGB’ye (Deutschergewekschaftsbund-Alman Sendikalar Konfederasyonu) bağlı sendikalardan 
biridir. IG-BAU 2030’a kadar yenilenebilir enerji payının %45’e çıkarılması ve en az %40 oranında 
enerji verimliliğinin hedeflenmesi yönünde çalışmalar yapmaktadır. Sera gazı emisyonlarının %55 
oranında azaltılması IG-BAU’nun diğer hedeflerinden biridir. Buna ek olarak, IG-BAU yenilikçi iklim 
politikalarına yönelik bir tutum sergilemektedir ve inşaat sektörünün “yeşilleştirilmesine” yönelik 
yatırımların bilhassa iş yaratma açısından olası faydalarını belirtmektedir. IG-BAU’nun girişim-
lerinden biri de federal hükümete ve eyalet hükümetlerine binaların onarımına ilişkin verimlilik 
standardı konulması yönünde baskı yapılmasıdır, çünkü yapı sektörünün ısıtma ve enerji tüketimi 
Almanya’da enerji tüketiminin %40’ını teşkil etmektedir, bu da enerji tüketiminde birinci sıradadır. 

Bütün bu önemli farkındalık artırma girişimlerinin ötesinde, sendikalar aynı zamanda “adil ge-
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çiş”in faydalarını tartışmaktadır. Adil geçişin genellikle beş boyutu kapsadığı sunulmaktadır: 1. 
Dekarbonizasyonu sürdürürken nitelikli işlerin yaratılmasını artıran bir politika çerçevesi; 2. İşçi 
örgütlerinin sosyal diyalog aracılığıyla sistematik katılımı; 3. Yaşam boyu öğrenme aracılığıyla iş-
gücünün yeni yetenekler kazanmasını/yetenek düzeylerinin yükselmesini teşvik ederek çevre dos-
tu yetenekler için girişimler; 4. Dekarbonizasyon tarafından negatif olarak etkilenebilecek işçilere 
yönelik bir güvenlik ağı sağlamak için güçlü sosyal koruma sistemleri ve 5. İşçiler için saygı

ETUC yıllardır bu genel yaklaşımı, somut talep ve önerilere çevirmeye çalışmaktadır (ETUC 
2012). Örneğin, yerel düzey de dahil politika planlamasını ve işçilerin bu konulara katılımını ar-
tırmak, işçilerin dekarbonizasyon sebebiyle işgücü piyasasında kaçınılmaz olarak meydana gele-
bilecek değişiklikleri tahmin etmelerine yardımcı olabilmektedir (ETUC, 2016). ETUC, aynı şekilde, 
AB Emisyon Ticaret Sistemi’ndeki emisyon ödeneklerinin önemli bir paylaşımını artırarak fonlanan 
bir Adil Geçiş Fonu’nun oluşturulmasını önermektedir.  Böyle bir fon, düşük karbonlu ekonominin 
faydalarının güvence anlamında zorlaştığı bölgeler ve sektörlerde işçileri desteklemek için somut 
önlemleri finanse edecektir (ETUC, 2015).

3.4 Sonuçlar 

Beşinci IPCC raporunda şu hususların altı çizilmektedir: “iklim değişikliğine ilişkin beşeri etki 
açıktır ve son zamanlardaki antropojenik sera gazı emisyonları tarihteki en yüksek seviyeye ulaş-
mıştır.  Son dönemde görülen iklim değişikliklerinin beşeri ve doğal sistemler üzerine geniş çaplı 
etkileri bulunmaktadır” (Pachauri ve diğerleri, 2015: 2). Beşeri faaliyetler iklim değişikliğinin temel 
sebepleridir. Beşeri faaliyetler insanoğlunu, onların habitatını, iş olanaklarını ve çalışma koşullarını 
etkilemektedir. İklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinin engellenmemesi durumunda, sosyo-ekonomik 
eşitsizlikler derinleşecektir. Düşük karbonlu ekonomiye geçiş halihazırda mevcut olan sosyo-eko-
nomik eşitsizliklerin engellenmesine yönelik işlevsel bir çözüm gibi görünmektedir. Diğer taraftan, 
serbest piyasa ekonomisinin düzensiz ve karma mahiyeti bu geçiş sürecini farklı ülkelerde olumsuz 
şekilde etkileyebilecektir. Olası sorunların engellenmesi için, tüm ülkeler arasında dengeli ve işçiler 
için adil bir geçiş sağlanması amacı ile hem ulusal hem de uluslararası düzeyde eş zamanlı bir 
stratejinin uygulamaya geçirilmesi gerekir.  
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3.5 Sonuçlar  

Bu bölümde birbiriyle ilişkili üç unsur analiz edilmektedir.  Sendikalar için proje yönetimini, genç-
ler için kaliteli stajlar ve çıraklıklar ve iklim değişikliğine karşı sendikal yanıt izlemektedir. İlk bölüm, 
proje ve kampanya yönetimine özel bir atıfla farkındalık artırmanın özel bir görünümüne odaklan-
maktadır. İlerideki iki bölüm, sendikal hareketin müdahalesiyle kaliteli stajın başarılabileceği ve 
iklim değişikliğine sendikal hareket tarafından hak ettiği önemin verilmesi gerektiği anlamında bu 
tekniklerin yürütülebileceği dayanağı sağlamaktadır. 
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“Genç İşçiler Odağında Türkiye ve Avrupa Birliği’ndeki Sendikal Örgütler Arasındaki 
Diyalog” Projesi Beşinci Eğitim Semineri

Adana, Türkiye

23 Ağustos – 26 Ağustos 2016

23 Ağustos 2016, Salı

09:30-10:15:  Açılış Konuşmaları

   Patrick Itschert (ETUC, Proje Direktörü) 

   Yücel Top (ETUC Proje Türkiye Koordinatörü)  

10:15-11:00 Tanışma ve Isınma Aktivitesi

11:00-11:30 Kahve arası

11:30-13:00 TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK yerel temsilcilerinin konuşmaları

13:00-14:30  Öğle Yemeği

14:30-16:00  Birinci Eğitim Oturumu: “Sendikal Faaliyetler için Proje Yönetimi”

   Eğitimcinin Sunumu: Onur Bakır (DİSK) 

   Soru & Cevap 

   Atölye ve Grup Çalışmaları 

16:00-16:30 Kahve arası 

16:30-18:00 Birinci Eğitim Oturumu: “Sendikal Faaliyetler için Proje Yönetimi”

   Atölye ve Grup Çalışmaları

24 Ağustos 2016, Çarşamba 

09:30-11:00 İkinci Eğitim Oturumu: “Gençler için Nitelikli Çıraklık ve Stajyerlik” 

   Eğitimcinin Sunumu: Şahin Serim (HAK-İŞ)  

   Soru & Cevap 

   Atölye ve Grup Çalışmaları

5. Eğitim Semineri Programı
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11:00-11:30  Kahve arası 

11:30-13:00 İkinci Eğitim Oturumu: “Gençler için Nitelikli Çıraklık ve Stajyerlik”

   Atölye ve Grup Çalışmaları

13:00-14:30 Öğle Yemeği

14:30-17:30  İşyeri Ziyareti

25 Ağustos 2016, Perşembe

09:30-11:00 Üçüncü Eğitim Oturumu: “İklim Değişikliğine Karşı Sendikal Yanıt”

   Eğitimcinin Sunumu: Güven Savul (TÜRK-İŞ) 

   Soru & Cevap 

   Atölye ve Grup Çalışmaları 

11:00-11:30  Kahve arası

11:30-13:00 Üçüncü Eğitim Oturumu: “İklim Değişikliğine Karşı Sendikal Yanıt” 
   Atölye ve Grup Çalışmaları (Yöneten: Güven Savul ve Ignacio Doreste   
   (ETUC Gençlik Uzmanı)

13:00-14:30 Öğle Yemeği

14:30-…:   Kültürel ziyaret ve akşam yemeği

26 Ağustos 2016, Cuma 

09:30-11:00  “Sendikalarda Gençlik Komiteleri”

   ETUC Sunumu: Ignacio Doreste (ETUC Gençlik Uzmanı)

11:00-11:30 Kahve arası

11:30-12:30 Seminerin Değerlendirilmesi ve Kopenhag Çalışma Ziyareti Hakkında    
   Bilgilendirme 

12:30-14:00  Öğle Yemeği
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1. Eğitimin temel amacı: 

Eğitimin temel amacı, teorik ve uygulamalı düzeylerde sendikalar için proje yönetimi konusun-
da genç işçileri bilgilendirmektir.   

2. Eğitimin hedefleri: 

Eğitimin temel hedefleri:

a) Genç sendika üyelerini değişen koşullar ve onların sendikal hareketteki etkileri hakkında bilgi-
lendirmek ve özellikle genç işçileri hedefleyen yeni stratejiler geliştirmenin öneminin altını çizmek.  

b) Genç sendika üyelerini proje yönetiminin temel ilkeleri hakkında bilgilendirmek ve onlara na-
sıl bir proje hazırlayacakları ve yürütecekleri hususunda rehber sunmak. 

c) Başarılı projelerin nasıl iyi sonuçlara ulaşabileceklerini göstermek. 

d) Onları, gençleri hedef alan bir proje geliştirmeleri konusunda teşvik etmek. 

3. Öğrenme çıktıları: 

a) Eğitimden sonra katılımcılar, proje inşasının bütün temel adımlarını anlayabileceklerdir. 

b) Eğitimden sonra katılımcılar, sendikalarının faaliyetleri için proje tasarlayabileceklerdir. 

c) Eğitimden sonra katılımcılar,  proje geliştirme ve yürütmeden sorumlu bir takım içerisinde 
çalışabileceklerdir. 

4. Eğitimin hedef grubu: 

Bu eğitim Türkiye ve Avrupa’dan 18-35 yaş arası genç işçiler için tasarlanmıştır.  Bu grup, Tür-
kiye’den her bir konfederasyondan 8 kişi olmak üzere 24 genç sendika üyesinden (10 kadın, 14 
erkek) ve Avrupa’dan 11 genç sendika üyesinden (İspanya’dan 7, Polonya’dan 4, Almanya’dan 1; 
4’ü kadın ve 7’si erkek) oluşmaktadır. 

* Gelecekteki eğitim için not: 
Eğitilenlerin ilerideki gruplarına göre, eğitimciler, eğitim modülünü eğitilenlerin yeni grubunun 
özelliklerine göre adapte etmek için orijinal hedef grubun özelliklerini göz önünde tutmalıdır.

5. Detaylı zaman çizelgesi:  

Eğitim, arasında yarım saatlik bir kahve arasıyla iki doksan dakikalık oturumdan oluşmaktadır. 

5-1) Birinci oturum: (90 dakika) 

	Eğitimci ilk oturuma katılımcıları karşılayarak ve oturumları açıklayarak başlamaktadır. 

* Isınma aktivitesi: 20 dakika 

5 . Kısım, 1. Bölüm 
Eğitim oturumu için eğitimci notları
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	Eğitimci katılımcılardan şunları istemektedir: Lütfen aşağıdaki boşluklara 5 unsur yazınız

Eğer sendikalar aşağıdakileri yaparlarsa, genç işçiler sendikalarla daha fazla ilgilenecekler ve 
onları örgütlemek daha kolay olacaktır: 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

	Katılımcılar, 5-7 dakikada listeyi tamamlamaktadırlar ve daha sonra gönüllülerden de 15 
dakika içerisinde listelerini mikrofondan paylaşmaları beklenmektedir. 

Sunum (1. bölüm): 15 dakika 

	Eğitimci 15 dakika içerisinde ilk iki slaydını sunmaktadır. 

Deneyim paylaşımı: 15 dakika

* Katılımcılara herhangi bir sendika projesi, kampanyası veya özel bir faaliyete katılıp katılma-
dıkları sorulmaktadır ve gönüllülerden deneyimlerini paylaşmaları beklenmektedir. 

Sunum (2. bölüm): 30 dakika

* Eğitimci sunumunun geri kalanını yapmaktadır. 

Yorumlar, Soru ve Yanıtlar (10 dakika) 

Katılımcılar soru sormak veya yorum yapmak için teşvik edilmektedir. Eğer herhangi bir soru 
yoksa katılımcılara ‘Operation Ubernahme’ gibi bir başarı hikâyesi paylaşmak isteyip istemedikleri 
sorulmaktadır. 

5-2) İkinci Oturum (90 dakika)

Atölye çalışması: “Bir proje tasarla ve uygula”

Amaçlar: 

Bu atölye çalışmasının temel amacı, katılımcıları, genç işçilere yönelik bir sendikal proje tasar-
lamaya ve hayali olarak uygulamaya teşvik etmektir.  
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Akış:

> Bütün katılımcılar, cinsiyet, konfederasyon ve ülke anlamında dengeyi sağlayarak gruplara 
bölünecektir. 

> Tüm grupların, aşağıdaki biçimde bir sendika projesi tasarlaması beklenmektedir: 

(Eğitimci, aşağıdaki tablonun nasıl doldurulacağına ilişkin detaylı bilgi ve örnekler sunacaktır.) 

1) Projenin Konu ve 
Amaçlarının Belirlenmesi 

Konu (Projenin Başlığı): Projenin Genel Amaçları:
1)
2)
3) 

2) Proje Hazırlık ve Yü-
rütme Ekibinin Oluştu-
rulması 

Lütfen proje takımını nasıl seçeceğinizi yazınız (gençlik komitesi üye-
leri, sendika uzmanları, sendika yöneticileri, danışmanlar vb.) 

3) Ön Araştırma ve Da-
nışma Süreci  

Nasıl bir araştırma yapardınız? Hangi kaynaklardan yararlanırdınız? 
Projeyi geliştirmek için kime danışırdınız? 

4) Süre, Hedef Kitle ve 
Uygulama Alanının Belir-
lenmesi

Projenin Süresi: 
Şu tarihler arası: ………………. / ………………..
Hedef Kitle: 

Uygulama Alanı:

5) Proje Etkinlik Takvimi-
nin Hazırlanması  

Etkinlik Takvimi: (lütfen etkinliklerin listesini ve takvimini yazınız)

6) Bütçenin Hazırlanması 
ve Finansal Kaynağının 
Sağlanması 

Tahmini Bütçe:

Proje Finansmanı: (projenizi nasıl ve nereden finanse ederdiniz?)
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7) Projede Kullanılacak 
Materyallerin Hazırlan-
ması

Lütfen projede kullanacağınız tüm materyalleri yazınız (yazılı, sözlü, 
internet vb…) 

8) Muhtemel Katılımcıla-
rın Belirlenmesi Projenizin katılımcıları kimler olurdu?

9) Proje Faaliyetlerinin 
Gerçekleştirilmesi   

-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
----------------

10) Faaliyetler Devam 
Ederken Değerlendirme 
Yapılması ve Bu Çerçe-
vede Revizyonlara Gidil-
mesi  

Lütfen proje sırasında nasıl zorluklarla karşı karşıya kalabileceğinizi ve 
bunları aşmak için nasıl revizyonlara gidebileceğinizi yazınız. 
Zorluklar:

Revizyonlar: 

11) Projenin Görünürlü-
ğünün Sağlanması 

Projenizi görünür kılmak için neler yapardınız? (basınla ilişkiler, sosyal 
medya, internet vb.) 

12) Güçlü ve Etkili Bir 
Kapanış Faaliyeti

Lütfen projeniz için bir kapanış faaliyeti ve bunu nasıl gerçekleştirece-
ğinizi yazınız.

13) Katılımcıların Serti-
fikalandırılması (müm-
künse)

Nasıl Bir Sertifikalandırma Yöntemi Kullanırdınız? 

14) Proje Çıktılarının 
Değerlendirilmesi ve Ya-
yımlanması 

Projenizi bitirdiğinizi düşününüz ve ne tip çıktılar beklediğinizi yazınız. 
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15) Gelecekteki Projelere 
Yönelik Tavsiyeler  

Lütfen Gelecekteki Projelere Yönelik Tavsiyelerinizi Yazınız 

Sunum: 

> Grup tartışmasının sonunda her grup adına bir erkek bir kadın sözcü projelerini raporlaya-
caktır. 

>  Her bir sunumun ardından, diğer katılımcılar yorumlarını iletebilecek ve hazırlanan projenin 
nasıl daha da geliştirilebileceğine ilişkin görüşlerini paylaşabilecektir. 

> Son olarak eğitimci, genel bir değerlendirme yapacaktır.

Süre: Yaklaşık 90 dakika

> Eğitimcinin atölye çalışmasını açıklaması için 5 dakika. 

> Grup çalışması için 45 dakika. 

> Raporlama ve yorumlar için 30 dakika.

> Değerlendirme için 10 dakika.

Kaynaklar: 

> Eğitimci tarafından dağıtılan sunum slaytları. 

> Grup tartışmaları.

> Aktivite Kağıdı.
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* İlerideki eğitimciler için notlar:  Bu aktivite kağıdı bu oturumun atölye çalışmasını 
yürütmek için katılımcılara sunulacak bir doküman olarak hazırlanmıştır. Benzer 
eğitimlerde kullanılabilmektedir ve sonuç olarak eğitim oturumunu yürüten ilerideki 
eğitimciler tarafından değiştirilmelidir.

Örnek Aktivite Kağıdı (1)

 ‘Sendika faaliyetleri için proje yönetimi’ 

Amaçlar:
Genç işçileri hedefleyen bir proje tasarlamak ve onu hayali olarak uygulamak

Akış:
Grubunuzda: 
•  Sizlere bir proje için 15 adımı içeren bir tablo verilecektir. 
• Genç işçiler için adım adım bir proje tasarlayınız. 
• Tablodaki boşlukları doldurunuz. 
• Bazı bölümler proje yürütmekle ilişkilidir. Projeyi yürüttüğünüzü ve uygulama ve 

değerlendirmeyle ilişkili adımları tamamladığınızı hayal ediniz. 
• Ana oturumda raporları sunacak iki sözcü (bir erkek, bir kadın) görevlendiriniz. 

Süre:
• Grup çalışması 45 dakika
• Ana oturumda raporlama  5 dakika (her grup için) 

Sunum:
Sözcü grup faaliyetinin sonuçlarını ana oturumda paylaşacaktır. 

Kaynaklar:
• Eğitimci tarafından temin edilen sunum slaytları.
• Kişisel Deneyimler
• Aktivite kağıdı
• Proje geliştirme tablosu
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1. Eğitimin temel amacı: 

Bu eğitimin temel amacı, genç bireyler için kaliteli staj ve çıraklık ve özellikle de AB’deki okuldan 
iş hayatına geçişi kolaylaştırmak ve staj eğitimini geliştirmek için en iyi uygulamalar hakkında 
katılımcıları bilgilendirmektir.  

2. Eğitimin hedefleri: 

Eğitimin temel hedefleri şunlardır:

a) Genç sendika üyelerini Avrupa’daki çıraklığı teşvik etmek için Avrupa Komisyonu belgesi ve 
beş tavsiye hakkında bilgilendirmek 

b) Genç sendika üyelerini AB, AB ülkeleri ve Çıraklık için Avrupa Antlaşması düzeyindeki çıraklı-
ğa ilişkin yeni gelişmeler hakkında bilgilendirmek.   

c) Genç sendika üyelerini Çıraklık için Avrupa Kalite Çerçevesi ve ETUC’un çıraklıkla ilişkili 20 
kalite standartı hakkında bilgilendirmek

d) Genç sendika üyelerini Gençlik Garantisi Programı hakkında bilgilendirmek 

e) Genç sendika üyelerini, bazı AB ülkelerindeki çıraklık düzenlemeleri ve çıraklık eğitim sistem-
leri geliştirmek için yeni stratejiler anlamındaki en iyi uygulamalar hakkında bilgilendirmek  

f) Genç sendika üyelerini bazı AB ülkelerindeki en iyi çıraklık ortaklıkları anlamında bilgilendir-
mek

g) Genç sendika üyelerini Küresel Çıraklık Ağı (GAN), GAN’ın politikaları ve Türkiye’deki çıraklık 
sistemi hakkında bilgilendirmek 

3. Öğrenme çıktıları: 

a. Eğitimden sonra katılımcılar, Avrupa’daki çıraklık ve staj politikalarını anlayabileceklerdir. 

b. Eğitimden sonra katılımcılar, Gençlik Garantisi Programı’nın nasıl işlediğini anlayabilecekler-
dir. 

c. Eğitimden sonra katılımcılar, Avrupa’daki çıraklık ve staj anlamında en iyi uygulamaları kar-
şılaştırabileceklerdir. 

d. Eğitimden sonra katılımcılar,  gençlik garantisi ve çıraklık politikaları üzerine stratejiler ve 
öneriler geliştirebileceklerdir.  

4. Eğitimin hedef grubu:

Bu eğitim Türkiye ve Avrupa’dan 18-35 yaş arası genç işçiler için tasarlanmıştır.  Bu grup, Tür-
kiye’den her bir konfederasyondan 8 kişi olmak üzere 24 genç sendika üyesinden (10 kadın, 14 

5 . Kısım, 2. Bölüm 
Eğitim oturumu için eğitimci notları 
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erkek) ve Avrupa’dan 11 genç sendika üyesinden (İspanya’dan 7, Polonya’dan 4, Almanya’dan 1; 
4’ü kadın ve 7’si erkek) oluşmaktadır. 

* Gelecekteki eğitim için not: 
Eğitilenlerin ilerideki gruplarına göre, eğitimciler, eğitim modülünü eğitilenlerin yeni grubunun 
özelliklerine göre adapte etmek için orijinal hedef grubun özelliklerini göz önünde tutmalıdır.

 5. Detaylı zaman çizelgesi:   

Üç saatlik eğitim, aralarında yarım saatlik bir kahve arasıyla 90 dakikalık bir sunum ve tartışma 
ve 90 dakikalık bir atölye çalışmasından oluşmaktadır.  

5.1 Birinci oturum: (90 dakika) 

Eğitim konuları temelde yönergelere, yasal düzenlemelere ve belgelere dayalı olduğu için su-
num dili dikkatli bir biçimde seçilmelidir ve sade ve basit cümleler kullanılmalıdır. 

Eğitimci ilk oturuma katılımcılara hoş geldiniz diyerek başlamaktadır. Sunuma başlamadan 
önce, ısınmak için interaktif bir giriş kullanılmaktadır ve katılımcılara ‘Staj ve çıraklık terimlerinin 
ne anlama geldiğini düşünüyorsunuz? Hiç çırak oldunuz mu?, Çırak olmayla ilişkili anılarınızı anla-
tabilir misiniz?’ gibi sorular sorulmaktadır. 

Katılımcılar farklı örneklerle ilişkili yorum yapmaya ve soru sormaya teşvik edilmelidir. 

5.2 İkinci oturum: (90 dakika) 

Atölye Çalışması: ‘Gençleri stajyerlik ve çıraklık konularında cesaretlendirecek politi-
kaların ve tavsiye kararlarının geliştirilmesi’

Amaçlar:

Çıraklık ve staj politika ve uygulamalarının faydalarına odaklanan bu atölye çalışmasının aynı 
zamanda Avrupa ülkelerinde kabul edilen önlemlerin değerlendirilmesi; AB zirvelerinde kabul edi-
len temel kararların tartışılması; en iyi uygulamaların aktarılması; iki alanda da sendikalar tarafın-
dan üstlenilebilen rollerin tanımlanması; Türkiye’deki çıraklık sisteminin analizi ve Küresel Çıraklık 
Ağı’nda (GAN) Türkiye’nin rolünün ifade edilmesi gibi konularla ilişkili olması beklenmektedir.  

Akış:

Tüm katılımcılar beş gruba ayrılacaklardır.

	Grup 1, çıraklık ve stajyerlik konularında farklı ülkelerde kabul edilen stratejik önlemleri içe-
ren bir rapor hazırlayacaktır. 

	Grup 2, çıraklık ve stajyerlik konularında AB zirvelerinde alınan temel kararlara dair bir ra-
por hazırlayacaktır. 
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	Grup 3, çıraklık ve stajyerlik konularında en iyi uygulamaları içeren bir rapor hazırlayacaktır.

	Grup 4,  ulusal düzeyde sendikaların çıraklık ve stajyerlik politikalarının belirlenmesi süre-
cindeki rollerine dair bir rapor hazırlayacaktır. 

	Grup 5,  Küresel Çıraklık Ağı - GAN’ın politikaları ve Türkiye’de çıraklık sistemi hakkında bir 
rapor hazırlayacaktır. 

Sunum:

	Her grupta raporlamayı yapan ve/veya sunum yapmak isteyen bir kişi grup görüşlerini su-
nacaktır.

Süre: 90 dakika

	Grup çalışması için 45 dakika

	Grup raportörlerinin sunumu için 8’er dakika

	Eğitimci tarafından genel değerlendirme için 5 dakika

Kaynaklar

	Eğitimcilerin gerçekleştirdiği sunumlar

	Kişisel deneyimler

	Aktivite Kâğıdı
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* İlerideki eğitimciler için notlar:  Bu aktivite kağıdı bu oturumun atölye çalışmasını 
yürütmek için katılımcılara sunulacak bir doküman olarak hazırlanmıştır. Benzer 
eğitimlerde kullanılabilmektedir ve sonuç olarak eğitim oturumunu yürüten ilerideki 
eğitimciler tarafından değiştirilmelidir.

Örnek Aktivite Kağıdı (1)

‘Gençleri stajyerlik ve çıraklık konularında cesaretlendirecek politikaların ve tavsiye 
kararlarının geliştirilmesi’

Amaçlar:
Avrupa ülkelerinde kabul edilen önlemlerin değerlendirilmesi gibi konularla ilgilenmek;
AB zirvelerinde kabul edilen temel kararların tartışılması; en iyi uygulamaların aktarılması; 
iki alanda da sendikalar tarafından üstlenilebilen rollerin tanımlanması;
Türkiye’deki çıraklık sisteminin analizi ve Küresel Çıraklık Ağı’nda (GAN) Türkiye’nin rolünün 
tartışılması

Akış:
Grubunuzda: 
• Çıraklık ve stajyerlik konularında farklı ülkelerde kabul edilen stratejik önlemleri içeren 

bir rapor hazırlayınız. 
• Çıraklık ve stajyerlik konularında en iyi uygulamaları içeren bir rapor hazırlayınız. 
• Ulusal düzeyde sendikaların çıraklık ve stajyerlik politikalarının belirlenmesi 

sürecindeki rollerine dair bir rapor hazırlayınız.
• Küresel Çıraklık Ağı - GAN’ın politikaları ve Türkiye’de çıraklık sistemi hakkında bir 

rapor hazırlayınız. 
Ana oturumda raporu sunacak bir sözcü belirleyiniz. 

Süre:
• Grup çalışması 45 dakika 
• Ana oturumda raporlama  10 dakika (her grup için)

Sunum:
Sözcü grup faaliyetinin sonuçlarını ana oturumda paylaşacaktır. 

Kaynaklar:
• Eğitimci tarafından temin edilen sunum slaytları.
• Kişisel Deneyimler
• Aktivite kağıdı
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1. Eğitimin amacı: 

Bu faaliyet,  katılımcıların yeşil ekonomiyi hedefleyen uluslararası politika önerilerinin sınırlarını 
ve sendikalar tarafından atılabilecek olası adımları anlamalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. 

2. Eğitimin hedefi:

a) İklim değişikliği üzerine literatürün temel kavramları hakkında farkındalığı artırmak

b) İklim değişikliğiyle ilişkili kavramları ayırt etmeyi kolaylaştırmak

c) Daha adil ve mantıklı bir yeşil ekonomiye geçişin olasılıklarını tartışmak.  

3. Öğrenme çıktıları:

a) Eğitimden sonra katılımcılar, iklim değişikliğiyle ilişkili kavramların genel çerçevesini yorum-
layabileceklerdir. 

b) Eğitimden sonra katılımcılar, özellikle Paris Sözleşmesi’ne uygun olarak, iklim değişikliği ko-
nusuyla ilişkili olarak AB ve Türkiye’nin tutumlarının genel görünümlerini anlayabileceklerdir. 

c) Eğitimden sonra katılımcılar, ulusal ve uluslararası düzeylerde düzenlenen iklim politikala-
rıyla ilişkili öneriler sunabilecekler ve çevre dostu bir ekonomiye geçişi kolaylaştırabilecekler. 

4. Eğitimin hedef grubu: 

Bu eğitim Türkiye ve Avrupa’dan 18-35 yaş arası genç işçiler için tasarlanmıştır.  Bu grup, Tür-
kiye’den her bir konfederasyondan 8 kişi olmak üzere 24 genç sendika üyesinden (10 kadın, 14 
erkek) ve Avrupa’dan 11 genç sendika üyesinden (İspanya’dan 7, Polonya’dan 4, Almanya’dan 1; 
4’ü kadın ve 7’si erkek) oluşmaktadır. 

* Gelecekteki eğitim için not: Eğitilenlerin ilerideki gruplarına göre, eğitimciler, eğitim modü-
lünü eğitilenlerin yeni grubunun özelliklerine göre adapte etmek için orijinal hedef grubun özellik-
lerini göz önünde tutmalıdır.

5.  Detaylı zaman çizelgesi: 

Eğitim ara olmayan bir oturumu kapsamaktadır. 

Oturum: (90 dakika) 

Sunum: 30 dakika

	Eğitmen 20 dakika içerisinde genç mültecilerin ve göçmen işçilerin en iyi örgütlenme örnek-
leri üzerine bir sunum yapacaktır. 

	İlerleyen 10 dakika içerisinde sorular ve yorumlar alınacak ve yanıtlanacaktır.

5 . Kısım, 3. Bölüm 
Eğitim oturumu için eğitimci notları
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Atölye Çalışması: “Daha Yeşil Ekonomiye Geçiş: Uluslararası bir Girişim Mümkün mü? 
Bu açıdan Sendikaların rolleri nelerdir? 

Amaçlar:

İklim değişikliği ve yeşil ekonomiye geçişe ilişkin yazın iklim değişikliğinin küresel bir zorluk ol-
duğunu ve bu anlamda politika önerileri tasarlanması gerektiğini göstermektedir. Ulusal düzeyde 
farklı politikaların uygulamaya konmasına karşın, uluslararası düzeyde önemli adımların atılma-
sı gerekmektedir. Özellikle, iklim değişikliğine yol açan sektörel faaliyetlere ilişkin düzenlemelerin 
daha geniş bir bakış açısı çerçevesinde dikkate alınması gerekir. Serbest piyasa ekonomisinin dü-
zensiz bir mahiyetinin bulunması nedeniyle, farklı ülkelere daha yeşil bir ekonomiye geçiş yolun-
da eşit olanaklar tanınmamaktadır. Bu eşitsizlikler iklim değişikliğinin emek piyasası ve istihdam 
uygulamalarına yönelik etkisine ilişkin güçlü sendikal politikalar vasıtasıyla azaltılabilecektir. Bu 
faaliyet ile daha yeşil bir ekonominin hedeflendiği uluslararası politika önerilerinin ve sendikalar 
tarafından atılması muhtemel adımların sınırlarının anlaşılması amaçlanmaktadır. 

Akış:

	Katılımcılar kadın/erkek ve Avrupa-Türkiye dengesini göz önüne alarak tartışma grupları 
oluşturacaktır.

	Katılımcılar iklim değişikliğinin sebep olduğu emek piyasası ve istihdam sorunlarını tartışa-
caktır.

	Bunun ardından, iklim değişikliğine karşı güçlü ve birleşik bir uluslararası politika inşası ola-
sılığı da her gruptaki katılımcılar tarafından tartışılacaktır. 

	Tartışmalar esnasında, katılımcılar konuyu kendi ülkelerinin münferit durumları açısından 
ayrıntılı olarak ele alacaktır.

	Farklı ülkelerden katılımcılar iklim değişikliğine yönelik girişimler ile ilgili örnekler verecektir.   

	Sendikaların iklim değişikliği ile mücadeledeki sorumlulukları başka bir tartışma konusu ola-
rak ele alınacaktır. 

Sunum:

	Grup çalışmasının sonucunda, her grubun sözcüsü kendi grubundaki tartışmalar ve sonuç-
lara yönelik on dakikalık bir değerlendirme sunumu yapacaktır. 

Süre:

	7 Dakika - Tartışmanın ana hatları ile açıklanması

	25 Dakika -  Grup Tartışmaları 

	7 Dakika -  Değerlendirmelerin Grup Sözcüleri tarafından sunulması
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	20 Dakika -  Kapanışa yönelik Bireysel Değerlendirmeler 

	5 Dakika - Eğitici Değerlendirmeleri 

Kaynaklar: 

	Eğitim Kitapçığının 3. Bölümündeki Değerlendirmeler 

	Kişisel deneyimler

	Sunum Belgesi

	Aktivite Kağıdı
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Örnek Aktivite Kağıdı 

“Daha Yeşil Ekonomiye Geçiş: Uluslararası bir Girişim Mümkün mü? Bu açıdan 
sendikaların rolleri nelerdir?”

Amaçlar:
İklim değişikliği kavramının genel çerçevesini anlamak
İklim değişikliği konusuyla ilişkili farklı ülkelerin tutumlarını anlamak. 
Emek hareketi ve hakları lehine iklim değişikliği konusunda bir bakış açısı geliştirmek. 

Akış:
Grubunuzda: 
• İklim değişikliği konusuyla ilişkili yakın dönemdeki zorlukları açıklayınız. 
• İnsanların sebep olduğu iklim değişikliği süreçlerini engellemeyi amaçlayan iyi 

uygulamaların örneklerini veren grup tartışmalarına katılınız.  
• İklim değişikliğinin sebep olduğu emek piyasası ve istihdam sorunlarını tartışınız.
• Yerelden küresele yerel ve uluslararası boyutları bağlayan ‘küyerel’ bir strateji için 

düşünce ve ipuçlarını belirleyiniz ve sıralayınız.  
• Ana oturum için bir rapor hazırlayınız 

Süre:
• Grup çalışması 25 dakika
• Ana oturumda raporlama  10 dakika (her grup için)

Sunum:
Grup çalışmasının sonucunda, her grubun sözcüsü kendi grubundaki tartışmalar ve 
sonuçlara yönelik on dakikalık bir değerlendirme sunumu yapacaktır. 

Kaynaklar:
• Kişisel deneyimler
• Sunum Belgesi
• Aktivite Kağıdı
• Sunum hazırlığı için Flipchart ve kalemler
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“ Bu yayın Avrupa Birliği’nin yardımıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca Avrupa 
Sendikalar Konfederasyonu sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB’nin görüşlerini yansıttığı 

şeklinde yorumlanamaz. ”

SENDİKALARDA GENÇLİK,
GENÇLİK İÇİN SENDİKALAR

Avrupa ve Türkiye’deki gençler için pratik bir kılavuz




