
1. Ünite 1, Sayfa 3, ilk paragraf›n son cümlesi afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir. 

Sanayi Devrimi öncesinde zanaat hayat› ile birlikte üretim ve çal›flma iliflkilerini düzenleyen usta, kalfa ve ç›raklar›n
bir arada bulunduklar›, ç›kar farkl›l›klar› yerine ç›kar birli¤ine dayanan bir yap›ya sahip olan, çal›flanlar›n üretimin her
aflamas›nda yer ald›¤› loncalar, sendikalardan farkl›laflan bir örgütlenmedir. Loncalar, Ortaça¤da büyük bir etkinli¤i
olan ve zanaatkârlar›n çal›flmalar›n› düzenleyen kurallar› ile zanaatkârlar›n mesleki üst kurulufllar› niteli¤indedir.
Loncalar, ayn› zanaat kolundaki zanaatkârlar› bar›nd›ran, hammaddelerin al›fl ve ürünlerin sat›fl fiyat›n›, çal›flma
süresini, koflullar›n›, üretim miktar›n›, kaliteyi ve standartlar› belirleyen, bulunduklar› yerleflim yerlerinde tekelci
nitelik tafl›yan örgütlerdir (Do¤an, 2013, ss.46-47). 

2- Ünite 1, Sayfa 3, ikinci paragraf›n bafl›na flu cümle ilave edilmifltir.

Sendikalar› de¤iflik flekillerde tan›mlamak mümkündür.

3- Ünite 1, Sayfa 6, ilk paragraf›n üçüncü cümlesinden sonra flu cümle ilave edilmifltir.

Sanayi Devrimi ile birlikte 1880’lü y›llar›n bafl›nda yo¤unlaflan Luddist hareket, çorap örme alan›nda bafl gösteren
bunal›m sonras›nda, ilk kez çorap örücüleri aras›nda yayg›nlaflm›flt›r (Güler, 2016, s.23).

4- Ünite 1, Sayfa 6, ilk paragraf›n dördüncü cümlesi flu flekilde de¤ifltirilmifltir.

1830 y›l›ndaki Paris ayaklanmas›, 1831 ve 1834 y›llar›nda Fransa’n›n Lyon kentinde yaflanan ipek dokumac›lar› isyan›,
1844 y›l›nda Almanya’da Slezya eyaletinde yaflanan keten dokumac›lar›n›n ayaklanmalar› bu fliddet eylemlerine ve
hatta çat›flmalara verilecek di¤er örneklerden yaln›zca birkaç›d›r (Altan, 2004, s.49).

5- Ünite 1, Sayfa 19, “Pragmatik (Faydac›) Sendikac›l›k” bafll›¤› alt›nda ikinci cümleden sonra afla¤›daki cümle
ilave edilmifltir.

Saf ve basit sendikac›l›k olarak da adland›r›lan bu sendikac›l›k anlay›fl›nda, sendikalar teoriler ve ideolojik tart›flmalar
içinde yer almak yerine çal›flma yaflam›na iliflkin güncel sorunlar› çözmek için mücadele etmektedir (Güler, 2016, s.31).

6- Ünite 1, Sayfa 28, “Yararlan›lan Kaynaklar”a flu kaynaklar ilave edilmifltir.

Do¤an, E. D. (2013). Dünden Bugüne Zanaatkârlık. Ankara: Çasgem.

Güler, C. (2016). Uluslararası Sendikal Hareket. Ankara: Nota Bene Yay›nlar›.

7- Ünite 2, Sayfa 50, “Yaflam›n ‹çinden” afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

Emeklilikte yeni dönem bafll›yor: Sendika kurabilecekler 

Ankara 7. ‹dare Mahkemesi, emeklilerin sendika kurabilece¤ine karar verdi. Yeni Emekliler Birli¤i Sendikas›, Ankara
Valili¤inin, 'emeklilerin sendika de¤il, dernek kurabilece¤i' yönündeki karar›n› idari yarg›ya tafl›m›flt›.

Ankara 7. ‹dare Mahkemesi, ‹çiflleri Bakanl›¤› ve Valili¤in ‘Emekliler sendika kuramaz’ yönündeki kararlar›n› Anayasa
ve Uluslararas› Sözleflmelere ayk›r› bularak; taleplerinin reddine karar verdi. Mahkeme, Yeni Emekliler Birli¤i
Sendikas›'n›n; Anayasa'n›n 17. ve 51. maddeleri gere¤i ile ‹nsan Haklar› Avrupa Sözleflmesinin 11. maddesi hüküm-
lerince, sendika kurma istemlerinin kabulü yönünde karar verildi¤ini bildirdi.

Mahkeme, karar›nda; Türkiye taraf›ndan kabul edilen Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesinin 11. maddesine göre, “Her
flah›s; asayifli ihlal etmeyen toplant›lara kat›lmak ve baflkalar› ile birlikte sendikalar kurmak ve kendi yararlar›n› koru-
mak üzere sendikalara girmek hakk› dahil olmak üzere dernek kurma hakk›na sahiptir” ifadesine yer verdi.

Yeni Emekliler Birli¤i Sendikas› Genel Baflkan› ‹srafil Odabafl, bu yarg› karar›n›n emeklilerin yaflam›nda önemli bir
zafer ad›m› oldu¤unu belirterek; “Hukuk devletinde, uluslararas› sözleflmeler hükümleri yerine getirilmedi¤i gibi,
Anayasam›zda verilen haklar›m›z da keyfi olarak engellenmektedir. On binlerce üyemiz, Sendikam›za dilekçe ver-
erek üye aidatlar›n›n kaynaktan, yani maafllar›ndan kesilmesini talep etmelerine ra¤men, resmen sendika
olamad›¤›m›z için aidatlar›m›z› dahi kesemiyoruz. Biz bu yarg› karar›n› ‹çiflleri Bakanl›¤› ile Çal›flma ve Sosyal Güvenlik
Bakanl›¤›na; gere¤inin yerine getirilmesi için sunaca¤›z. E¤er; yarg› karar› da göz ard› edilir ise konuyu Avrupa ‹nsan
Haklar› Mahkemesi'ne götürmek zorunda kalaca¤›z ve ülkemiz maalesef bu konuda da mahkûm edilecektir.
Temennimiz A‹HM’e gitmeden kendi iç hukukumuzda meseleye çözüm getirmektir.” dedi.

KASIM 2015 VE ÖNCES‹ TAR‹H BASKILI
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8- Ünite 3, Sayfa 78, “Yaflam›n ‹çinden” afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

8 Nisan 2013

DÜNYA TAR‹H‹NE ATILMIfi B‹R V‹RGÜL: MARGARET THATCHER

Dünya tarihine yön vermifl kad›nlardan bahis aç›ld›¤›nda ve 20’nci yüzy›l söz konusu oldu¤unda aradan s›yr›l›p öne
ç›kan bir isim Margaret Thatcher.

Hayat›n› ülkesinin refah› ve d›fl politikadaki prestijini geri kazanmaya adam›fl bir kad›n olarak yaratt›¤› politikalar,
özellikle 80’lerde sadece ‹ngiltere’de de¤il, ABD ve Kanada baflta olmak üzere Türkiye’yi de içine alan ülkelerde
kökten de¤iflikliklere neden olacak etkiler yaratt›. Politikay› b›rakt›¤› 1992’den sonra bile dünya politikas›na bir cüm-
lesiyle yön verebilecek güce sahip olan Thatcher’›n icraatlar›n›n sadece kendi zaman›na de¤il, gelece¤e de damgas›n›
vurdu¤u gerçe¤inden hareketle GEO dergisi geçti¤imiz ay 20’nci yüzy›l›n bu simge kad›n›n› sayfalar›na konuk etti.

Hayata ‹ngiltere’nin küçük bir kasabas›nda babas›n›n bakkal dükkan›n›n üstündeki evde bafllay›p dünya tarihine yön
veren bir politik figüre dönüflmek... Tarihte benzer hikayeler var. “Kad›n›n yeri evidir,” sav›n›n yayg›n flekilde kabul
gördü¤ü savafl sonras› y›llarda erkekler taraf›ndan yönetilen dünyadan ayr›kotu gibi s›yr›l›p, erkeklere hükmeden
kad›n olmak... Buna da çeflitli mesleklerden üç-befl isim sayabiliriz. Fakat, gözden düflmüfl ülkesinin ilk ve tek kad›n
baflbakan› olup, taviz vermez politikas›, do¤ru bildi¤inden flaflmaz tutumu ve sa¤lam durufluyla dünya politikas›n›n
nabz›n› tam 11,5 y›l elinde tutan, ülkesini yeniden bir süper güç konumuna sokan, kendinden sonra gelen tüm lid-
erleri ve politikalar› etkileyecek büyük dönüflümleri eli maflal› teyze tavr›yla gerçeklefltiren ama asla bir diktatör
olmayan; Gorbaçov’u destekleyerek Sovyetler Birli¤i’nin y›k›lmas›nda önemli rol oynayan, Reagan ve Baba Bush
yönetimleri üzerindeki tart›flmas›z etkisi sayesinde Ortado¤u’da agresif bir bat› politikas› izlenmesini sa¤layan bu
bakkal k›z› kimdir sorusunun cevab› elbette Margaret Thatcher... Aristokrasinin, büyük titrlerin ve bu titrlerle elde
edilen ayr›cal›klar›n simgesi Büyük Britanya ‹mparatorlu¤u, asl›nda di¤er Avrupa devletlerine oranla daha fazla kad›n
yönetici yetifltirmifl bir ülke. Kraliçe I. Elizabeth, sonras›nda ise Kraliçe Victoria, dünya politikas›na damgas›n› vurmufl
iki önemli milli kahraman. ‹kinci Dünya Savafl›’ndan sonra tüm dünyaya yay›lan modern yaflam dalgas›yla yukar›
tafl›nan eflitlik de¤erlerinin ve kendisi baflbakan olmadan önce ülkesine hakim olan sosyalist politikalar›n bir
yans›mas› olarak öne ç›kma flans› yakalayan bu milliyetçi-muhafazakar halk kad›n›, kendisinin bile tahmin edemedi¤i
baflar›lara imza atarak, ülkesinin üçüncü en büyük kad›n yöneticisi ve 20. yüzy›l›n en güçlü kad›n› olarak ismini tarih
sayfalar›na yazd›rd›. 

(…)

Ve Baflbakan MT...

1979 May›s’›nda Neave’in ölümünden bir ay sonra Margaret Thatcher, John Callahan kabinesinin güvenoyu alama-
mas›yla, kendini haks›z ç›kar›rcas›na Birleflik Krall›k’›n ilk kad›n baflbakan› olarak tarihe geçti. Downing Street 10
numara olarak bilinen baflbakanl›k konutuna tafl›nd›¤›nda çocuklar› Mark ve Carol, kendilerine baflka ülkelerde kariy-
erler edinmifllerdi. Efli Denis ve kendisinin pek fazla fleye ihtiyaç duymad›¤› fikrinden yola ç›karak tafl›n›r tafl›nmaz
ilk tasarrufu baflbakanl›k konutunun gereksiz buldu¤u servislerini iptal etmekle yapt›: “Çok fazla çarflafa gerek yok,
sadece iki kifliyiz,” ya da “Yeni ütü masas› almak lüzumsuz, ben kendi ütü masam› getiririm,” gibi cümleleri 2012
y›l›nda halka aç›klanan devlet kay›tlar›nda yer al›yordu. 

Thatcher baflbakan oldu¤unda yüzde 22’lik bir enflasyon, yüksek vergi oranlar›, ülkenin yer yerinden, her kesimin-
den yükselen grev ç›¤l›klar› ve geri kalm›fl endüstri yat›r›mlar›yla karfl› karfl›ya kald›. ‹kinci Dünya Savafl›’ndan di¤er
ülkeler kadar yara almayan ‹ngiltere’de endüstri, ülkelerini savafl sonras› yeni yap›lanmalara sokan di¤er Avrupa
ülkelerinin gerisinde kalm›flt›. 

(…)

Churchill’in uyar›lar›na ra¤men 1950’de yeniden iktidara gelen ‹flçi Partisi eliyle bir sosyalist ülkeye dönüfltürülen
‹ngiltere, genlerine ayk›r› bu yaflam biçimini y›llarca destekledi. ‹çine kapal› bir ekonomiye dönen ülke, k›sa zaman-
da darbo¤azla, iflsizlikle ve enflasyonla mücadele etmeye bafllad›. Ayn› politikalar sebebiyle d›fl politikadaki hakimiyeti
de düflen ülkede eski parlak günleri özleyen muhafazakarlar ve onlar›n görüflleri güç kazanmaya bafllad›. ‹flte bu
dönemde daha baflbakan olmadan Demir Leydi lakab›n› alm›fl olan Margaret Thatcher, ülkesindeki aç›klar› net bir
flekilde belirleyip birer hareket plan› oluflturma ve bunlar› uygulama konusundaki kararl›l›¤›yla, hep on ikiden vuran
flaflmaz içgüdüleriyle erkek meslektafllar›na fark atacak ad›mlar at›p baflar›y› yakalad›. Thatcher öncelikle kendisin-
den önceki sosyalist parti rejimlerinin hedefledi¤i Sosyal Refah Ülkesi kavram›na savafl açt›. Bunu rekabetçi pazar ve
özellefltirme at›l›mlar›yla destekledi. 1980’ler Türkiye’sinde de Özal eliyle bire bir uygulanacak olan politik-
ekonomik stratejileriyle kendi ülkesinde de çok tart›fl›lan, baz› kesimler taraf›ndan çok sevilen, di¤erlerinin nefret
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etti¤i bir lider haline geldi. Özellikle hükümetleri her f›rsatta grevlerle tehdit eden ve ülkeyi sarsan sendikalar›n elin-
deki gücü k›rmak, devleti güçlendirmek üzerine bir politika yürüttü. Bu sebeple iflçi kesiminin büyük tepkisini çek-
erken, grevlerden y›lm›fl hizmet alan kesim bu uygulamalar› destekledi. Yeni teknolojik yat›r›mlar yapmas› için özel
sektörü desteklese de her fleyi devletten bekleyenlerin say›s› da az de¤ildi. Özellefltirilen kurumlardaki yenilenme
çal›flmalar›n›n yavafl ilerlemesi sebebiyle ülkenin üretim seviyesi 1982’de yaklafl›k yüzde 30 düflmüfl, iflsizlik 3 mily-
onu bulmufltu. Thatcher’›n politikalar› 1978’de ‹flçi Partisi’nden devrald›¤› ülkeyi daha büyük bir kaosa sürüklemiflti. 

(…)

Büyük Grev

Margaret Thatcher’›n Falkland Savafl› sonras›nda kamuoyunun büyük deste¤iyle yeniden seçilmesinden memnun
olmayanlar da az de¤ildi. Özellikle sendikalara karfl› yürüttü¤ü sert politikalar sebebiyle iflçilerin tepkilerini alan
Thatcher’a karfl› çeflitli sendikalar, grevler düzenledi. Bunlardan en önemlisi, 1984-85'te Milli Madenciler
Sendikas›'n›n düzenledi¤i grevdi. 

1972’de gerçeklefltirilen benzer grevde yaflanan elektrik kesintisi ve sonuçlar›ndan ders alan Thatcher, greve
haz›rl›kl›yd› ve önceden stoklad›¤› kömür sayesinde ülkede elektrik kesintisi olmad›. Buna flafl›r›p sinirlenen iflçiler,
greve kat›lmayan arkadafllar›na fliddet uygulay›p da bas›na malzeme verince, Thatcher için ifller kolaylaflt›. Bir y›l
süren grev sonucunda sendikalar hiçbir kazan›m elde edemedi. Grevin sona ermesinin ard›ndan 15’i hariç tüm ocak-
lar kapat›ld›, kalanlar da kendisi iktidarda olmasa bile Thatcher politikalar›n›n devam› olarak 1994’te özellefltirildi.

(…)

(…) evinde hiçbir zaman bir aflç›s› olmayan, her akflam dondurulmufl yiyecek bile olsa, mutlaka kocas›na yemek
yapan Margaret, (11) asl›nda bu anlamda z›tl›klar›yla da ilham verici bir kad›n. Kamuoyunda annesinin dizinin
dibinden ayr›lmayan, sözünden ç›kmayan fl›mar›k erkek çocu¤u olarak tan›nan Mark, ve -Thatcher’›n politik kariy-
eri yüzünden- ülkesinde gazeteci olarak kariyer yapamad›¤› için hayat›n› Avustralya’da kazanan Carol’›n annesi, evde
çocuklar›n›n k›yafetlerini y›kay›p ütüleyen, çal›flmak için eve davet etti¤i kabine üyelerine yemek yapan kad›n olarak
düflünüldü¤ünde 20. yüzy›l›n en güçlü kad›n›na eksileri ve art›lar›yla hayran olmamak elde de¤il. Ya çok sevilen ya
nefret edilen bir kifli olman›n getirdi¤i dengesizlikleri kendi içinde aflabilmifl, kendiyle bar›fl›k, güvenli, flahs›na mün-
has›r, do¤ru bildi¤ini savunan yap›s›, tam da gereken yerlerde ortaya ç›kan kad›ns› içgüdüleri ve anne tav›rlar›yla
Margaret Thatcher, hiç flüphesiz sadece kendi zaman› ve ülkesini de¤il, gelece¤i ve baflka ülke politikalar›n› etkile-
mifl, kitlesel de¤iflim dönüflüm süreçlerini bafllatm›fl, kendi ad›yla an›lan (Thatcherizm) bir ekonomik/politik görüfl
yaratm›fl, dahas› bunu uygulam›fl bir lider olarak an›lacak.

“Güçlü olmak, bir han›mefendi olmaya benzer. Öyle oldu¤unu iddia ediyorsan, de¤ilsindir.” Margaret Thatcher

9- Ünite 5, Sayfa 122, “Uluslararas› Sendika Konfederasyonu (ITUC)” bafll›¤› alt›ndaki ilk cümle afla¤›daki
flekilde de¤ifltirilmifltir.

Genel Merkezi Brüksel’de bulunan ITUC, 2016 y›l› itibar›yla 163 ülkeden yaklafl›k 181 milyon üyeye sahip 340 ulusal
üst sendikal örgütü bünyesinde toplayan bir uluslararas› sendikal örgüttür.

10- Ünite 5, Sayfa 122, “Uluslararas› Sendika Konfederasyonu (ITUC)” bafll›¤› alt›nda ikinci paragraftan sonra
afla¤›daki “Kitap” bölümü ilave edilmifltir:

Uluslararas› sendikal harekette yeni bir deneyim olarak ITUC ile ilgili ayr›nt›l› bilgi için Güler, C. (2016). Uluslararas›
Sendikal Hareket. Ankara: Nota Bene Yay›nlar› kitab›na bakabilirsiniz.

11- Ünite 5, Sayfa 123, son paragraf›n ilk cümlesi flu flekilde de¤ifltirilmifltir:

2016 y›l› itibar›yla 9 GUF faaliyet göstermektedir.

12- Ünite 6, Sayfa 155, “Yaflam›n ‹çinden” afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

9 Temmuz 2013

‹flçi Partisi-sendikalar iliflkisinde yeni dönüm noktas›

‹ngiltere'de ana muhalefet ‹flçi Partisi'nin lideri Ed Milliband, partinin iflçi sendikalar› ile iliflkisini köklü bir flekilde
de¤ifltirecek "tarihi" bir de¤iflikli¤e gidilece¤ini aç›klad›.
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‹flçi Sendikalar› taraf›ndan 19. yüzy›l›n sonlar›nda kurulan ‹flçi Partisi'nin bugüne kadar önemli bir gelir kayna¤›, ba¤l›
sendikalara üye milyonlarca iflçinin aidatlar›ndan otomatik olarak yap›lan kesintilerdi.

fiu anda ‹flçi Partisi'ne örgütsel olarak ba¤l› sendikalar›n 3 milyon civar›nda üyesi var ve bunlar›n sendika aidatlar›n›n
belli bir yüzdesi otomatik olarak partiye gidiyor.

‹flçi Partisi lideri, sendika üyelerinin partiye aidat ödemek istiyorlarsa, bunu bizzat aktif olarak tercih ettikleri için
yapmalar› gerekti¤ini söyledi.

Kurulufl y›llar›nda partiye büyük güç veren ve onu somut olarak iflçi s›n›f›na ba¤layan örgütsel ve mali ba¤lar, daha
sonraki y›llarda, özellikle de son otuz y›l içinde yo¤unlaflarak partinin "bütün s›n›flar› temsil etmesi",
"modernleflmesi" gerekti¤i fikriyle birlikte sorgulanmaya baflland›.

Sendikalar›n partinin y›ll›k kongrelerinde üye say›s›yla belirlenen oy a¤›rl›klar› ve karar mekanizmalar›ndaki etkileri,
aflamal› olarak çeflitli tüzük de¤ifliklikleriyle ortadan kald›r›ld›.

Ama sendikalar›n hâlâ üyelerinden gelen aidatlarla parti için önemli bir mali kaynak oluflturmas›, baz› kararlarda belli
bir a¤›rl›klar› olmas›n› sa¤l›yor.

H›zland›ran olay

Milliband'›n asl›nda partinin tarihsel geliflimi içinde flafl›rt›c› olmayan bu ad›mlar› atmas›n› h›zland›ran geliflme geçen
hafta Falkirk'de ortaya ç›kan bir suçlama oldu.

Partiye ba¤l› en güçlü sendikalardan biri olan Unite'›n, bölgede milletvekili ön seçimlerini kendi istedi¤i aday lehine
etkilemek için sendika üyelerini haberleri olmadan üye kaydettirdi¤i öne sürüldü.

Milliband son olarak Falkirk bölgesi milletvekili aday› ön seçimlerinde sendikalar›n etkili olma çabalar›n› "eski tarz
politikan›n can çekiflmesi" diye tan›mlad›, fakat bunu sendikalar ile daha modern bir iliflki yaratmak suretiyle siyaseti
daha "fleffaf, aç›k ve güvenilir" k›lma f›rsat› olarak de¤erlendirmek istedi¤ini söyledi. Sendika suçlamalar› reddediyor,
kurallara uygun davrand›¤›n› söylüyor.

‹flçi Partisi lideri, gerekli de¤iflikliklerin en k›sa zamanda , sendikalarla yap›lacak tart›flmalardan sonra ve kesinlikle
gelecek seçimden önce yürürlü¤e sokulaca¤›n› da aç›klad›.

Sendika aidatlar›ndan otomatik olarak yap›lan kesintilerden ‹flçi Partisi kasas›na her y›l yaklafl›k 8 milyon sterlin giriy-
or. Partili kaynaklar, bu kesintiyi otomatik olmaktan ç›kar›p tercihe ba¤lamakla partinin y›lda 5 milyon sterlin
civar›nda gelir kayb›na u¤rayaca¤›n› tahmin ediyor.

Milliband, sendikalar›n yürütecekleri kampanyalar ve faaliyetler için siyasi fonlar ay›rabileceklerini ama tek tek sendi-
ka üyelerinin ‹flçi Partisi'ne kendi tercihleri olmad›¤› halde aidat ödemesinin art›k kabul edilemeyece¤ini söyledi.

Sendikalardan ilk tepkiler

Milliband, bir yandan sendika yönetimlerinin etkisini azaltaca¤› kesin olan bu ad›m›n, ille de partide iflçilerin etkisini
azaltmas› gerekmedi¤ini savundu ve "Sorun s›radan iflçilerin ‹flçi Partisi'nde belirleyici olmas› de¤il. Sorun bu insan-
lar›n gerçek anlamda faaliyetimizin parças› olmamalar›nda. Mahalli parti teflkilatlar›na üye de¤iller, kampanyalar›m›za
aktif olarak kat›lm›yorlar. ‹nsanlar›n ‹flçi Partisi'ne ba¤l› olup olmad›klar› konusunda daha aktif ve kiflisel tercihler
yapabilmesi gerekti¤ini düflünüyorum."

‹flçi Partisi lideri bu flekilde parti üyesi say›s›n› art›rmalar›n›n bile mümkün oldu¤unu söyledi.

Milliband buna karfl›l›k, bölgelerde milletvekili adaylar›n›n belirlendi¤i ön seçimleri sadece parti üyeleri de¤il, bölgede
yaflayan ve ‹flçi partisi üyesi olmasa bile destekçisi olarak kaydolmufl her seçmenin kat›labilece¤i oylamalarla belir-
leme önerisini de düflünece¤ine söz verdi.

Sendikalardan ise ilk tepkiler gelmeye bafllad›. ‹letiflim ‹flçileri Sendikas› CWU'dan Billy Hayes, bunun "s›radan insan›
siyasi süreçlerden iyice uzaklaflt›raca¤›n›" savundu.

Bu ad›m›n sendikalar›n partiyle ba¤›n› zay›flatmak için daha önce de 1920 ve 1940'larda denendi¤ini ve baflar›s›z
oldu¤unu söyleyen Hayes, "‹yi bir fikir oldu¤unu düflünmüyorum. Sendika üyeleri zaten isterlerse parti aidat› kesin-
tisinden muaf olabiliyor" diye konufltu.
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13- Ünite 6, Sayfa 156, “Okuma Parças›” afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

Sendikal Oligarfli mi Sendikal Demokrasi mi? 

Renault iflçisi bir y›l sonra yeniden hak mücadelesinde. Birleflik Metal-‹fl üyesi iflçiler sözünü tutmayan ve hak arayan
iflçileri iflten atan Renault yönetimine karfl› hak arama eyleminde. Buraya nas›l gelindi? Bugünü anlamak için biraz
geriye gitmek laz›m. 2015 May›s-Haziran aylar›nda otomotiv sektöründe on binlerce iflçinin kat›ld›¤› kendili¤inden
grev ve direnifller yafland›. Otomotiv sektöründe esen bu iflçi f›rt›nas›n›n iki temel sebebi vard›: Ücretlerde
iyilefltirme ve sendikal demokrasi. ‹flçiler sadece iflverene karfl› de¤il, üyesi olduklar› Türk Metal Sendikas›’na da
büyük tepki duyuyordu. ‹flçiler sendika içi demokrasi yoklu¤una ve iflçiden kopuk, otokratik sendikac›l›¤a isyan ediy-
ordu.

Metal iflçilerinin 2015 eylemleri Türkiye sendikac›l›¤›n›n en önemli sorunlar›ndan ikisini iflaret ediyordu: Sendika içi
demokrasi yoklu¤u ve sendika seçme özgürlü¤ünün ihlali. Türkiye’de kâ¤›t üzerinde sendika içi demokrasi olsa da
uygulama da –istisnalar hariç- sendika içi demokrasiden eser yoktur. Ço¤u sendikada –özellikle özel sektörde
örgütlü sendikalarda- seçimler göstermeliktir. ‹flyeri delege seçimlerinde yarg› gözetimi olmamas› nedeniyle seçim
süreci sendika yönetimleri taraf›ndan yürütülür ve burada envaiçeflit usulsüzlük yap›l›r.

Muhaliflerin aday olmas› engellenir, aday olmay› düflünenler çekindikleri için aday olamaz veya aday olan iflten
at›lmakla tehdit edilir. Velev ki muhalif iflçiler bütün bu engelleri afl›larak aday oldu, bu kez seçim çal›flmas› yap-
malar›na izin verilmez. Sendika yönetimi muhalefetin gücünden korkarsa bu kez iflverenle anlafl›p geçici iflçi ald›rma
yoluna gidebilir. Geçici iflçiler kadro beklentisiyle kendilerini ifle ald›ran yönetime oy verir. Veya baflka yarat›c› yön-
temler uygulan›r: ‹flyeri mevcut yönetimin seçim kazanaca¤› flekilde alakas›z seçim sand›klar›na bölünür (bu yönteme
genel ve mahalli seçimlerden aflinay›z). Veya muhalif iflyeri bir flubenin yetki alan›ndan al›narak bir baflka flubeye
ba¤lan›r. Velhas›l kaba veya rafine onlarca yöntemle iflçini iradesi engellenir. 

Sendikalar›n ço¤unda seçimler göstermelik hale gelir. Bir yandan sendika içi demokrasinin rahatl›kla ihlal edilebilme-
si, di¤er yandan barajlarla korunan iflkolu sendikac›l›¤› ve son olarak aidatlar›n kaynaktan kesilmesinin vermifl oldu¤u
rehavet nedeniyle sendika yönetimlerinin üyelerle ba¤lar› zay›flar ve oligarflik yap›lara dönüflürler. Özellikle büyük
ölçekli sendikalarda bu oligarflik e¤ilim çok daha vahim hale gelir. Denetlenemez, dokunulamaz sendika oligarflileri
oluflur.

Denebilir ki, iflçinin sendika seçme ve sendika kurma hakk› var. Bir baflka sendika kurar veya bir baflka sendikaya
geçer. ‹flte burada da ikinci önemli engelle karfl›lafl›yoruz. Türkiye’de sendika seçme özgürlü¤ü de kâ¤›t üzerindedir.
Mevzuat›n bu yöndeki parlak cümlelerine kanmay›n. Türkiye’de iflçinin istedi¤i sendikay› seçmesi -hele kendi isteme-
di¤i bir sendikadan ayr›l›p kendi istedi¤i ama iflverenin itemedi¤i bir sendikaya üye olmas›- meflakkatli bir ifltir.

Sendika de¤ifltirme ve seçme özgürlü¤ünün önüne önce iflveren engeli sonra “di¤er” sendika engeli ç›kar. ‹flten
ç›karma, tehdit, rüflvet dâhil her türlü yöntemle iflçinin sendika seçme hakk›n› kullanmas› engellenir. Bütün bu yasa
d›fl› engeller afl›ld›¤›nda ise bu kez “sendikal mevzuat hazretleri” devreye girer. Mevzuat sendikal statükoyu koru-
mak üzerine kuruludur. ‹flçinin iradesi ikinci plandad›r. ‹flçinin iradesi hukuk labirentlerinde i¤difl edilir. Y›llar süren
hukuki süreçler sonucunda iflçinin sendika seçme hakk› berhava olur. 

Renault’da ve di¤er otomotiv fabrikalar›nda yaflananlar bu anlatt›¤›m tablonun sonucudur. Mesele sendika içi
demokrasi ve sendika seçme özgürlü¤ü sorunudur. Mesele sendikal oligarfliye karfl› sendikal demokrasiyi kazanma
iradesidir. Bu kangren durumu iyilefltirmenin yollar›ndan ikisi biliniyor: Birincisi referandum di¤er ise iflyeri delege
seçimlerine yarg› gözetimi getirilmesi. 

Geçen y›l metal iflçisinin eylemleri birçok fabrikada keyfi yöntemlerle bast›r›ld›. Ve Türk Metal-MESS iflbirli¤ine
dayal› otokratik sendikal statüko restore edildi. fiimdi bu çizginin d›fl›na ç›kan ve kendi kaderini ele alan Renault iflçisi
terbiye edilmeye çal›fl›l›yor. Ancak bu yol ç›kmaz bir yoldur.

Türk Metal, Çal›flma Bakanl›¤› ve MESS iflçilerin sendika seçme özgürlü¤üne sayg›l› ise çözüm basit: Sendikal
uyuflmazl›k olan her iflyerine koyun sand›¤›. ‹flçi özgür bir referandumla sendikas›n› seçsin. Böylece aylar y›llar süren
uyuflmazl›k ve gerilimler son bulsun. Herkes de sonuca flapka ç›kars›n. Aksi halde Renault’lar bitmez.

Kaynak: Çelik, A. (2016). “Sendikal Oligarfli mi Sendikal Demokrasi mi?”, Birgün, (04.03.2016). 

14- Ünite 7, Sayfa 172, “Internet” yaz›s›ndan önceki son cümle flu flekilde de¤ifltirilmifltir.

En son yay›mlanan Ocak 2017 istatistiklerine göre ise 12.699.769 iflçiden 1.546.565’i sendika üyesidir ve
sendikalaflma oran› %12,18’dir. 



6

15- Ünite 7, Sayfa 174, Tablo 7.4. flu flekilde de¤ifltirilmifltir.

Tablo 7.4 2004-2016 Y›llar› Aras› Kamu Görevlileri Sendikalar›n›n ve Üst Kurulufllar›n›n Geliflim

16- Ünite 7, Sayfa 175, ilk paragraf›n ikinci ve üçüncü cümleleri flu flekilde de¤ifltirilmifltir.

2016 y›l› itibar›yla 11 hizmet kolunda faaliyet gösteren 170 kamu görevlileri sendikas› ve 10 konfederasyon bulun-
maktad›r. Kamu görevlileri aras›ndaki sendikalaflma oran› ise iflçilere göre daha yüksektir, 2016 y›l› itibar›yla kamu
görevlilerinin sendikalaflma oran› %71.64’dür. 

17- Ünite 7, Sayfa 175, “Türkiye’de ‹flçi ve Kamu Görevlileri Konfederasyonlar›” bafll›¤› alt›ndaki ilk paragraf›n
ikinci cümlesi afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

2017 y›l› itibar›yla Türkiye’de dört konfederasyonu (Türk-‹fl, D‹SK, Hak-‹fl ve Tüm-‹fl) ve on memur konfederasy-
onu (KESK, Türkiye Kamu-Sen, Memur-Sen, BASK, Hak-Sen, Birleflik Kamu-‹fl, DESK, Tüm Memur-Sen, Cihan-Sen
ve Eksen) faaliyet göstermektedir.

18- Ünite 7, Sayfa 177, Kamu Emekçileri Sendikalar› Konfederasyonu- KESK (1995) bafll›¤›n› tafl›yan ilk para-
graf›n son cümlesi afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

ITUC ve ETUC’a üye olan KESK, y›llar itibar›yla güç kaybetmifltir; Temmuz 2016 itibar›yla toplam 11 sendika ve
221.069 sendikal› memuru temsil etmektedir.

19- Ünite 7, Sayfa 177, Türkiye Kamu-Sen (1992) bafll›¤›n› tafl›yan ikinci paragraf›n ikinci cümlesi afla¤›daki
flekilde de¤ifltirilmifltir

2009 y›l›na kadar en fazla üyeye sahip olan Türkiye Kamu-Sen, Temmuz 2016 itibar›yla 11 sendika ve 420.220
sendikal› memuru temsil etmektedir.

20- Ünite 7, Sayfa 177, Memur-Sen (1995) bal›¤›n› tafl›yan üçüncü paragraf›n dördüncü cümlesi afla¤›daki
flekilde de¤ifltirilmifltir.

Temmuz 2016 itibar›yla 11 sendika ve 956.032 sendikal› memuru temsil etmektedir.

21- Ünite 7, Sayfa 186, Özet Amaç 2’nin ikinci cümlesi afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

2017 y›l› itibar›yla Türkiye’de dört iflçi konfederasyonu (Türk-‹fl, D‹SK, Hak-‹fl ve Tüm-‹fl) ve on memur konfed-
erasyonu (KESK, Türkiye Kamu-Sen, Memur-Sen, BASK, Hak-Sen, Birleflik Kamu-‹fl, DESK, Tüm Memur-Sen,
Cihan-Sen ve Eksen) faaliyet göstermektedir. 

Y›llar Toplam
Kamu

Görevlileri
Say›s›

Sendikal›
Kamu

Görevlileri
Say›s›

Sendikalaflma
Oran› (%)

Sendika
Say›s›

Konfederasyon
Say›s›

2004 1.564.577 787.882 50.35 47 5

2005 1.584.490 747.617 47.18 54 6

2006 1.568.324 779.399 49.70 61 6

2007 1.617.410 855.463 52.89 66 6

2008 1.691.299 930.397 55.01 74 7

2009 1.784.414 1.017.072 57 77 7

2010 1.767.737 1.023.362 57.89 90 8

2011 1.874.543 1.195.102 63.75 97 7

2012 2.017.978 1.375.661 68.17 111 7

2013 2.134.638 1.468.021 68.77 115 8

2014 2.270.558 1.589.964 70.03 196 9

2015 2.134.638 1.468.021 68.77 158 10

2016 2.452.249 1.756.934 71.64 170 10



7

22- Ünite 7, Sayfa 189, “Yaflam›n ‹çinden” afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

04.07.2016

1 M‹LYON 756 B‹N MEMUR SEND‹KA ÜYES‹

Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›n›n 2016 Temmuz ay› istatistiklerine göre, 2 milyon 452 bin 249 memurdan 1
milyon 756 bin 934'ü sendika üyesi. Memur-Sen 956 bin 32 ile en fazla üyeye sahip konfederasyon olurken, Memur-
Sen'i 420 bin 220 üye ile Türkiye Kamu-Sen, 221 bin 69 üye ile de KESK izliyor.

Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›nca haz›rlanan, "4688 Say›l› Kamu Görevlileri Sendikalar› ile
Konfederasyonlar›n Üye Say›lar›na ‹liflkin 2016 Temmuz ‹statistikleri Hakk›nda Tebli¤" Resmi gazete'de yay›mland›.
Buna göre, 2 milyon 452 bin 249 memurdan 1 milyon 756 bin 934'ü sendika üyesi. Bu rakamlarla geçen y›l yüzde
71,32 olan memurlar›n sendikalaflma oran› yüzde 71,64'yi buldu.

Memur-Sen 956 bin 32 ile en fazla üyeye sahip konfederasyon oldu. Memur-Sen'i 420 bin 220 üye ile Türkiye Kamu-
Sen, 221 bin 69 üye ile de KESK izledi.

"E¤itim, Ö¤retim ve Bilim Hizmetleri", 820 bine yaklaflan sendikal› memur say›s›yla örgütlülü¤ün en fazla oldu¤u
hizmet kolu olarak kay›tlara geçti. Bu hizmet kolunda e¤itim-Bir-Sen'in 402 bin 171, Türk E¤itim-Sen'in 210 bin 951
ve E¤itim-Sen'in 119 bin 876 üyesi bulunuyor. "Sa¤l›k ve Sosyal Hizmetler" hizmet kolunda, Türk sa¤l›k-Sen'in 96
bin 408, Sa¤l›k ve Sosyal Hizmet Emekçiler Sendikas›n›n 39 bin 210, Sa¤l›k-Sen 233 bin 711 üyesi var. "Büro,
Bankac›l›k ve Sigortac›l›k Hizmetleri" kolunda çal›flan memurlar›n 69 bin 954'ü Büro Memur-Sen, 44 bin 244'ü Türk
Büro-Sen, 16 bin 206's› Büro Emekçileri Sendikas› üyesi.

Üye Say›s› 15 Binin Alt›nda Olanlar 

Türkiye genelinde 1 milyon 756 bin 934 örgütlü memurun üye oldu¤u sendikalardan 11'inin üye say›s› ise 15'in
alt›nda. "Büro Bankac›l›k ve Sigortac›l›k" hizmet kolunda faaliyet gösteren ba¤›ms›z sendika Eksen Büro Çal›flanlar›
Birli¤i Sendikas›n›n 8, "E¤itim, Ö¤retim ve Bilim Hizmetleri" kolunda örgütlü ba¤›ms›z E¤itim Çal›flanlar› Sendikas›n›n
7, Demokratik Sendikalar Konfederasyonuna ba¤l› Demokratik E¤itim Çal›flanlar› Sendikas›n›n 12 üyesi var.

"Sa¤l›k ve Sosyal Hizmetler" kolunda ba¤›ms›z sendikalar T›p Çal›flanlar› Sendikas›n›n 3, Sa¤l›k Çal›flanlar› Sözcüsü
Sendikas›n›n 14, ‹lkeli Sa¤l›k ve Sosyal Hizmet Çal›flanlar› Dayan›flma Sendikas›n›n 12 üyesi bulunuyor. "Bas›n Yay›n
ve ‹letiflim Hizmetleri" ifl kolunda Kamu Çal›flanlar› Hak Sendikalar› Konfederasyonuna ba¤l› haber Hak-Sen 10,
ba¤›ms›z sendika Eksen Haber Sen 13 üyeye sahip. “Kültür ve Sanat Hizmetleri" ifl kolunda Kamu Çal›flanlar› Hak
Sendikalar› Konfederasyonuna ba¤l› Kültür Hak Sen'in 14, "Ulaflt›rma Hizmetleri" ifl kolunda örgütlü Ba¤›ms›z
Ulafl›m Sen'in 12, "Tar›m ve Ormanc›l›k Hizmetleri" ifl kolunda ba¤›ms›z Tar›m Orman Personelleri Alternatif
Sendikas›n›n ise 8 üyesi bulunuyor.

23- Ünite 7, Sayfa 190, “Okuma Parças›” afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

Her Sendika Toplu ‹fl Sözleflmesi Yapamaz

Çal›flanlar› temsil eden, onlara toplulu¤un gücünü kazand›rarak iflverenle pazarl›k edebilir hale getiren sendikalar
gerçek güçlerine ancak bir toplu ifl sözleflmesi imzalayabildiklerinde kavuflurlar. Toplu ifl sözleflmesi imzalayamam›fl
bir sendikan›n temsil gücü zay›f kalacakt›r. Toplu ifl sözleflmesinin imzalanmas›yla birlikte iflveren yap›lan bir
sözleflmenin taraf› haline geldi¤inden iflverene isteklerini yapt›rma konusunda daha fazla imkana sahip olacakt›r.
Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›’n›n 2015 y›l› istatistiklerine göre, 1.632 toplu ifl sözleflmesi yap›lm›fl ve bu toplu
ifl sözleflmelerden 644.985 iflçi yararlanm›fl durumda. Ayn› y›l için 1.429.056 sendikal› iflçi bulunuyor. Yararlananlar›n
bir k›sm›n›n da sendikal› olmad›¤›n› de¤erlendirirsek, sendikal› iflçilerin az bir oran› toplu ifl sözleflmesinden yarar-
lan›yor. Dolay›s›yla, sendikalar›n büyük ço¤unlu¤unun toplu ifl sözleflmesi yapamad›¤› düflünülebilecektir. Bir
sendikan›n toplu ifl sözleflmesi yapabilmesi yetki belgesi almas›na ba¤l›d›r. Bugünkü yaz›m›zda bu süreçler üzerinde
duraca¤›m.

Yetki flart

Bir sendikan›n toplu ifl sözleflmesi mücadelesine bafllayabilmesinin en önemli flart› yetki sahibi olmas›d›r. Sendikalar
hukuka uygun bir flekilde kurulmakla tüzel kiflilik kazan›rlar fakat her sendika toplu ifl sözleflmesi yapamamaktad›r.
Bunun için 6356 say›l› Sendikalar ve Toplu ‹fl Sözleflmesi Kanunu sendikan›n iki baraj› geçmesini flart koflmufltur.
Bunlar iflkolu ve iflyeri barajlar›.
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‹flkolu baraj› sendikan›n o iflkolunda çal›flan iflçilerin en az %1’inin kendi üyesi olmas›n› aramaktad›r. Böylece
sendikan›n ülke çap›nda az da olsa bir temsil gücüne sahip olmas› istenmektedir. %1’lik oran Çal›flma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl›¤›’n›n her sene ocak ve temmuz aylar›nda yay›nlad›¤› istatistiklere göre belirlenmektedir. ‹statistik-
lere yay›m›ndan itibaren on befl gün içinde itiraz edilmezse istatistik kesinleflir ve gelecek alt› ayl›k dönemdeki yetki
tespitleri buna göre yap›l›r.

‹flyeri baraj›

Sendikan›n yetkili say›lmas›n›n ikinci flart› ise iflyeri baraj›d›r. Sendika toplu ifl sözleflmesi yapmak istedi¤i iflyerinde
çal›flan iflçilerin en az yar›dan bir fazlas›n› kendisine üye kaydetmek zorundad›r. Aksi takdirde, iflkolu baraj›n› geçse
de yetki alamayacakt›r. E¤er toplu ifl sözleflmesi bir iflletmede yap›lacaksa iflletmenin tümünde çal›flan iflçilerin en az
yüzde k›rk›ndan fazlas›n› kendisine üye kaydetmesi yeterlidir.

Sözleflme bitmeden

Belirtilen flartlar› sa¤layan sendika, toplu ifl sözleflmesi imzalayaca¤› iflyeri veya iflletmede toplu ifl sözleflmesi yoksa
her zaman bakanl›¤a baflvurarak yetkisinin tespitini isteyebilir. ‹flyeri veya iflletmede toplu ifl sözleflmesi varsa ancak
onun sona ermesinden 120 gün öncesinden itibaren yetki tespiti için baflvurulabiliyor. Sendika yaz› ile bakanl›¤a
baflvurarak yetkili oldu¤unun tespitini ister. Bakanl›k sendikan›n baraj› geçip geçmedi¤ini de¤erlendirdikten sonra
iflyerinde kaç iflçinin çal›flt›¤›n› ve sendikan›n o iflyerindeki üye say›s›n› inceler. Yap›lan incelemeler sonunda
sendikan›n yetkili oldu¤una karar verirse yetki tespitini gerçeklefltirir.

Di¤er sendikalar itiraz edebilir

Bakanl›¤›n yapt›¤› tespit sadece baflvuruyu yapan sendikaya de¤il, onunla birlikte iflverene veya iflveren sendika üye-
siyse iflveren sendikas›na ve en önemlisi o iflkolunda kurulu bulunan di¤er sendikalara bildirilir. Tespit yaz›s›n› alan
di¤er sendikalar veya duruma göre iflveren taraf› sendikan›n yetkili olmad›¤›na iliflkin itiraz edebilir. ‹tiraz eden
kiflilerin itirazlar›nda, ilgili sendikan›n neden yetkiye sahip olmad›¤›n› somut gerekçelerle ortaya koymas› gerekmek-
tedir. Aksi takdirde, mahkeme inceleme yapmaks›z›n itiraz› reddedecektir.

‹tiraz dilekçesi görevli makama kay›t ettirildikten sonra mahkemeye verilir. Görevli makam Çal›flma ve ‹fl Kurumu
‹l Müdürlü¤ü’dür. ‹tiraz edilecek mahkeme ise bölge müdürlü¤ünün bulundu¤u yerdeki ifl mahkemeleridir.

‘Yetkisizlik’ tespitine itiraz

Baflvuruyu yapan sendikan›n yetki flartlar›na sahip olmad›¤› ya da iflyerinde yetki flartlar›na sahip bir sendikan›n
bulunmad›¤› tespit edilirse, bu durum baflvuruyu yapan sendikaya bildirilir. ‹lgili sendika bildirimin yap›ld›¤› tarihten
itibaren alt› iflgünü içinde yetkili olup olmad›¤›n›n tespiti için dava açabilir. 

Yetki kesinleflir, belgesi verilir

fiartlar oluflunca yetki tespiti yap›lan sendikaya yetki belgesi verilir. Yetki belgesi bakanl›k taraf›ndan alt› iflgünü
içerisinde verilecektir. Yetki belgesi olmadan yap›lacak toplu ifl sözleflmelere dava aç›labilir. Davada toplu ifl
sözleflmesinin hükümsüz oldu¤u iddia edilebilir. Mahkeme sözleflmeyi durdurabilir.

Kaynak: K›l›ç, C. (2017). “Her Sendika Toplu ‹fl Sözleflmesi Yapamaz”, Milliyet. (16.02.2017)

24- Ünite 8, Sayfa 216, “Yaflam›n ‹çinden” afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

13.01.2017

Dentsu çal›flanlar›ndan 24 yafl›ndaki Matsuri Takahashi, bir ayda 105 saati aflan çal›flma temposunun ard›ndan,
geçti¤imiz ekim ay›nda intihar etti. Reklam sektörünün en büyüklerinden olan flirketin CEO’su Tadashi Ishii‘nin
yaflanan trajedinin sorumlulu¤unu üstlenerek istifa etmesiyle bafllayan silsile Dentsu merkezinde ›fl›klar›n 22:00
itibar›yla söndürülmesi ve her alt› ayda befl günlük zorunlu izin kullan›lmas› gibi ajans s›n›rlar›nda uygulamaya konu-
lan yeni inisiyatiflerle süredursun, yaflanan hadisenin sadece Dentsu de¤il tüm Japonya’y› ilgilendiren bir soruna
iflaret etmesi nedeniyle ülke genelinde yeni önlemler al›nmaya devam ediyor.

“Karoshi” yani fazla çal›flma nedeniyle gelen ölüm Japonya kültürünün aflina oldu¤u, onu tarif eden fenomenlerden
biri. Öte yandan, New York Times’tan Jonathan Joble’›n haberine göre Takahashi’yi ölüme götüren tek sebep
bo¤ucu çal›flma koflullar› de¤ildi. Üstleri taraf›ndan zorbal›¤a maruz kalan, yo¤un mesai dönemlerinde “da¤›n›k saçlar
ve kan çana¤› gözlerle” ifle geldi¤inde patronlar› taraf›ndan “kad›ns› olmamakla” itham edilen Takahashi’ye intihar
karar›n› verdiren gerekçeler aras›nda cinsiyetçilik de vard›.
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Dentsu’nun kendi bünyesinde ald›¤› önlemlere ek olarak hükümet de Japonya’n›n ifl dünyas›ndaki bu büyük ar›zay›
onarmak için çal›flmalara bafllad›. ‹flletmeleri kontrol etmeye yönelik “Çal›flma Biçimi Reformu Paneli”nin ard›ndan,
yeni bir kampanya, “Premium Friday” Japonya’n›n çal›flan kesimiyle buluflmaya haz›rlan›yor.

Japonya hükümetinin yan› s›ra farkl› ifl gruplar›n›n da destek ve çabalar›yla hayat bulmaya haz›rlanan kampanya 24
fiubat 2017 itibar›yla, her ay›n son cumas› iflletmeleri saat 15:00’te paydos etmeye ça¤›r›yor. 

‹flin cinsiyetçilik k›sm›na pek dokunmasa da fazla mesaiye yönelik bir önlem gibi gözüken (elbette, ço¤u sektörün
aflina oldu¤u ve gizli mesai olarak bilinen, ofis d›fl›nda yap›lan mesailerin önüne nas›l geçilece¤i henüz tüm dünya için
bir muamma) Premium Friday, her ne kadar devlet destekli de olsa, iflletmeler nezdinde gönüllülük esas›yla uygu-
lanacak bir etkinlik. Ülkenin en büyük iflletme lobisi Keidanren’in aç›klamas›na göre 1300’den fazla iflletme kampa-
nyaya onay›n› vermifl olsa da, son tahlilde, Japonya’n›n fazla mesaiden bunalan bedenlerinin her ay›n son cumas› iflten
biraz erken ç›kabilmeleri ihtimali yine iflverenlerinin insaf›na kalacak gibi gözüküyor.

Kaynak: http://www.mediacatonline.com/dentsunun-mesai-saatlerine-stres-revizyonu/
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