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<;ALI~MA STANDARTLARI-TiCARET iLi~KiSi :
TURKiYE'NiN AVRUPA BiRLiGiNE KATILIM SURECiNDE
BiR DEGERLENDiRME*

M. Sait AKMAN**
Muzaffer DARTAN***
<;igdem NAs••••

Tiikiye Avrupa Birli gi 'ne katzltm surecinde temel ~alz~ma standartlarmm
saglanmasma yonelik yasa ve duzenlemeleri daha etkin bir ~ekilde uygulamak ve
yerine getirmek zorundadzr. Bu durumun, Turkiye'de maliyetleri artzrmak suretiyle
rekabet ~ansmz azaltacagz iddialan ve ozellikle u~uncu ulkelere kar~z avantajlanm
kaybetme korkusu yersizdir. AB muktesebatma uyum apsmdan da onemli olan
temel sosyal haklann korunmasz ~abalarz Turkiye'de daha etkin ve verimli bir
uretim sureci i~in gereklidir. Turkiye, iKilik maliyetini temel standartlardan taviz
vermek yoluyla dii$iirmek yerine nitelikli i~gucii yaratarak dunya ekonomisinde
daha rekabet~i olabilmeyi ba~armak zorundadtr.

Giri~

Sermaye serbestisi ve esnek i~giicii piyasalanmn mevcudiyetinin emekyogun sektorlerdeki yatmmciyi i~giiciiniin daha az korundugu ve iicretlerin
• Bu makale, Yrd. Do~. Dr. M. Sait Akman' m ytirtittictiliigtinde, Marmara Oniversitesi
Bilimsel Ara~t1m1a Fonu destegiyle ger~ekle~ti rilen " AB ' nin Sosyal Mtiktesebau ve «';ah~ma
Standartlan nm Kabuliiniin Tiirkiye' nin AB 'ye Tam Oyelik Stirecinde i~gticti Piyasalan ve
Ticaret i li ~kileri Ozerine Olas1 Etkileri "konulu projenin geni ~ bir ozetidir.
• Yrd. Do~. Dr., Marmara Oni versitesi Avrupa Toplulugu Enstitiisti, AB iktisad1 Anabilim
dah Ogretim Oyesi
• Prof. Dr., Marmara Oniversitesi Avrupa Toplulugu Enstittisti, AB iktisad1 Anabilim dah
Ogretim Oyesi
• Yrd. Do~. Dr., Marmara Oniversitesi Avrupa Toplulugu Enstittisti, AB Siyaseti ve
Uluslararas1 i li~kileri Anabilim dah Ogretim Oyesi
•
For the summary in English, see the end page of the article.
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ve 9ah~ma standartlanmn daha dii~iik oldugu iilkelere dogru yonelmeye
sevk edecegi endi~esi diinya ekonomisinin temel tart1~ma konulanndan
birini olu~turmaktadtr 1 • Buna gore sosyal standartlan daha yiiksek iilkelerin
soz konusu yatmmlan 9ekebilmek ya da bu iilkelerden gelen ithalata kar~I
koyabilmek ve yeniden rekabet avantaj1 yakalayabilmek i9in kendi 9ah~ma
standartlarm1 ve yasalanm gozden ge9irmek ve esnek hale getirmek
durumunda kaldtklari dii~iiniilmektedir. Bu durumun en dii~iik 9ah~ma
standartlarmm benimsenmesine yol a9tlg1 iddia edilmektedir.
./

Bu noktadan hareketle, ozellikle 9ah~ma hayatma yonelik ileri diizeyde
norm ve standartlara sahip tilkelerde ba~ta i~9 i sendikalar1, sivil toplum
kesimleri ve kimi siyasi 9evreler ile yerli iireticiler bu durumun yaratt1g1
'hakstz rekabeti' onleyebilmek amac1yla temel standartlan yerine
getirmeyen iilkeleri bu yolda hareket etmeye zorlamak yolunda yogun
9abalar sarf etmektedirler2. Soz konusu bu giri~imler ulusal Ol9ekli pek 90k
yasa, tiiziik, yonetmelik ve diger diizenlemelere kay nak olu~turmu ~ aynca
sosyal sorumluluga yonelik etik kurallann da geli ~imine yardtmct olmu~tur.
Daha once kabul edilmi~ olan ilgili Uluslararast <;alt~ma Orgiitti (ILO)
Sozle~melerini de dikkate almd1gmda temel 9ah~ma standartlar1 arasmda
yer alan ortak hiikiimler ve esas te~kil eden noktalar ~oyle ozetlenebilir:
• 9ah~anlarm sendikal orgiitlenme ve toplu pazarhk haklartnt ozgiirce
kullanmalan saglamak ve geli~tirmek;
• 90cuk emeginin kullammt 90k ozel
• tehlikeli ve agtr
• en kotii

i~lerde

~artlardaki

• zorla i~9i

~artlara

baglamak;

90cuk emeginin kullammmm oniine ge9mek;

90cuk

yalt ~tml masmt

i ~9i

kullammmt yasaklamak;

yasaklamak;

• istihdam, 9ah ~ma ve benzer konularda ba~ta cinsiyet olmak iizere hi9bir
konuda aymmctltk yapilmamasmt saglamak;
•

i~yerlerinde 9alt~ma ko~ullarm1 iyile~tirmek.
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Bu noktalar evrensel nitelik arz eden temel standartlan ifade etmekte
olup geli~mi~lik diizeyinden bagtmstz ~ekilde ele ahnmalan gerekmektedir.
Bu standartlan en alt diizeydeki normlar olup bunlann dt~mda asgari iicret,
c;alt~ma saatleri, i~ sagltgt ve giivenligi, i~ giivencesi, t;alt~anlann yonetime
kattlmast gibi geli~mi~lik diizeyine bagh standartlar da tammlanmakla
birlikte bunlar temel standartlar (core standards) arasmda saytlmamaktadtr.
Bu baglamda A vrupa Birligi' nde sosyal alandaki miiktesebat temel
standartlarm oldukc;a iizerinde bir ikinci halka (temel standartlardan
olmayan diger sosyal haklar) olu~turacak c;ok saytda dtizenlemeyi
getirmi~tir.
geli~melerin I~tgmda {:alz~ma

standartlan ile ticaret arasmdaki
temelde tic; argiimana dayah olarak geli~tigini
gozlemlemekteyiz. Bu argtimanlardan birincisi konunun iktisadi yoniinii
olu~turmaktadtr. Buna gore, dii~tik c;ah~ma standartlart ba~ta ticretler olmak
iizere iiretim maliyeti ac;tsmdan hakstz bir rekabet basktst yaratmaktadtr.
Dolaytstyla ~artlar e~itlenmedikc;e rekabeti bozucu bir etkiye yol
ac;maktadtr. Bu nedenle t;alt~ma standartlart dii~iik diizeyde olan tilkelerin
bu standartlarmt geli~mi~ tilkeler ile uyumlu hale getirmeleri (harmonize
etmeleri) beklenmelidir. ikinci argtiman, konunun hukuki ve siyasi boyutlart
ile ili~kilidir: '<;ah~ma standartlarmt saglamayan tilkelere kar~t ticari
yaptmrnlar uygulanmahdtr'. Oruncu argiiman ise bu yaptmmlar hangi
dtizlemde ele ahnacagma yoneliktir ve konunun kurumsal boyutunu te~kil
etmektedir. Buna gore, 'ticari yaptmmlarm uygulanabilmesi ic;in bu konu
ozellikle Diinya Ticaret brgiitii (WTO) it;inde bir anla~ma ile
dtizenlenmelidir' 3 .
Tiim bu

tartt~malt

ili~kinin

Buna kar~m, c;ah~ma standartlan arasmdaki farkhhklarm iicretlere ve
maliyetine yanstmasmm standartlart uyumla~ttrmak veya ticari
yaptmmlarda bulunmakla degil, ancak emek piyasalarmdaki aksakltklann
kaldmlmast; altyapt yatmrnlan; emegin verimliliginin artmlmast gibi bazt
faktor]erin yerine getirilmesi iJe onJenebiJecegi ~eklinde kar~I bir argiiman
!Jeri s iirtilebilir. Bu ac;tdan baktldtgmda ticret seviyesi, i~letme kararlan
ac;tsmdan sadece tek bir parametre te~kil etmektedir ve firmalann yatmm
kararlart at;lSlndan dii~iik ticretler ve dti~tik c;ah~ma standartlarmm oldugu
tilkeler c;ogu zaman cazip tilkeler olmaktan uzakttr. Bu nedenle farklt sosyal
s,tandartlarm uyumla~tmlmast ~artt tartt~maya ac;tkttr. Aynca, t;alt~ma
i~giicii
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standartlanna uyum saglamaya zorlanan iilkele~in aslmda rekabet
avantajlanmn ellerinden ahndtgt savlan da dikkate altnmak durumundadrr.
Diger taraftan bu tartt~malar Tiirkiye a~tsmdan da kendisinden daha ileri
standartlarma ve dtizenlemelerine sahip A vrupa Birligi' ne katthmt
siirecinde kritik bir onem ta~tmaktadtr. Tiirkiye ~ah~ma standartlan
a~tsmdan ciddi sorunlara sahip bir iilkedir. Tiirkiye sanayisinin rekabet gticii
ytllardtr emek yogun sektorlerde dii~iik i~~filik maliyeti iizerine kurulmu~tur.
Buna kar~m, i~giiciiniin niteliginin geli~tirilmesi, verimliligin artmlmast ve
teknolojik geli~me gibi hedeflere yeterli derecede ula~tlamamt~ttr. Bunun
otesinde temel ~alt~ma standartlarmda dahi sorunlar bulunmaktadtr. Nitekim
bu standartlart belirleyen ILO Sozle~melerini imzalamakla beraber,
sozle~melerden dogan yiikiimliiltikler her zaman yerine getirilememekte ve
ihlaller olmaktadtr. bzellikle orgtitlenme ve toplu pazarhk hakktm
dtizenleyen 87 ve 98 sayth Sozle~melerin ihlali nedeniyle Tiirkiye ILO
tarafmdan defalarca uyartlar almt~ttr. Sendikala~ma hakkmt kullanan
i~~ilerin i~ten ~tkartlmast olagan hale gelmi~tir. Aynca, iilkede kaytt dt~l
ekonomini yaygm olmast kadm ve ~ocuk emeginin somiiriilmesi, kotii ve
saghkstz ~artlarda i~~i ~ah~tmlmast, aymmcthk yaptlmast ve sosyal
giivencenin saglanmamast gibi sorunlar da tam olarak giderilememi~tir.
~ah~ma

Tiirkiye'de ~alt~ma hayatmm diizenlenmesine yonelik yasa ve
uygulamalann durumu sadece ILO tarafmdan degil, insan haklarma ili~kin
yonleri itibanyla Uluslararast Af brgiitii ve ~alt~ma ko~ullarma yonelik
Sosyal Sorumluluk i~fin Giri~im gibi devlet-dt~t kurulu~lar tarafmdan da
stkhkla giindeme getirilmektedir. Diger taraftan, Tiirkiye'nin Avrupa
Birligi'nin ~alt~ma standartlart ve sosyal miiktesebatma uyum saglamast
beklenmektedir. Bu uyum iiyelik miizakerelerin de tamamlanabilmesi i~in
gereklidir. A vrupa Birligi, Ttirkiye'ye yonelik katthm oncesi stratejisi
~er~evesinde Kattltm Ortakhgt Belgesi'nde (KOB) Tiirkiye'den bu konuda
atmast gereken adtmlar ile ilgili beklentilerini ifade etmi~tir. Her ytl
haztrlanan ilerleme Raporlan 'nda da vurgulanan bu tespitler Tiirkiye' nin
AB iiyeligi i~in ktstas olan Kopenhag siyasi ve iktisadi kriterleri a~1Slndan
hayati .bir oneme sahiptir. AB Katthm Ortakhgt belgesinde ~ocuk i~~ilik
sorununun c;:oziimiine yonelik ciddi adtmlar beklemektedir. Buna

kar~m

son

olarak yaymlanan 2004 yth Tiirkiye ilerleme Raporu' nda4 aym durumdan
duyulan endi~e bir kez daha a~tkr;a ifade edilmi~tir. Buna ek olarak, Rapor
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ozellikle kadmlara kar~1 aymmc1hgm onlenmesi, mesleki saghk ve
giivenlik, sendikal hak ve ozgiirliiklerin teminat altma ahnmas1 konularmda
ad1mlar at1lmasm1 talep etmektedir. Giiniimiizde ozellikle sendikal
ozgiirliikler, toplu sozle~me ve grev hakk1 ve ~ah~anlarm temel haklan
ins an haklarmm da bir uzant1s1 olarak kabul gormektedir. A vrupa Anayasast
i~inde Avrupa Birligi Temel Haklar Bildirgesi bu haklardan a~1k~a
bahsetmektedir. Tiirkiye'nin Kopenhag kriterlerini yerine getirebilmesi
ba~ta sendikal yasalar olmak iizere ilgili mevzuatJm daha demokratik hale
getirmesi gerekrnektedir. Bu durum, Tiirkiye'de sanayi, rekabet ve sosyal
politika alanlarmda ve emek piyasalan bir strateji degi~irnini zorunlu
kdmaktadu.
Buna kar~m, miiktesebat uyumunun Tiirkiye'de i~giicii piyasalarma ve
AB ile ticaret ili~kilerine getirecegi temel katktlar mevcuttur. Bunlann
ba~mda hi~ ku~kusuz en onernlisi i~giicii piyasasmm daha istikrarh ve
iiretken hale gelmesidir. Bilindigi iizere, diinyada yabanc1 dogrudan
sermaye yatmrnlanmn ~ok onemli bir boliimii sanayile~mi~ ve yiiksek
~ah~ma standartlan ve sosyal koruma seviyesine ve sosyal sorumluluga
sahip iilkeler arasmda yapllmaktadu. Avrupa Birligi normlan ve
miiktesebatt ile uyumlu ~ah~ma standartlanmn Tiirkiye'yi AB kaynakh
sermaye yatmmlar1 a~lSlndan daha cazip hale getirecegi ve dii~iik iicretli
arna verimsiz i~giicii piyasasm1 daha verimli ~ekle sokacagt soylenebilir. Bu
durum rekabet giicilnii azaltmak yerine arttmc1 bir etki yaratabilecektir.
Yiiksek ~ah~ma standartlanmn bir diger avantaj1 ise dii~iik iicretli ve temel
~ah~ma standartlartm yerine getirmekte zorlanan iilkelerden gelecek ithalata
kar~1 AB ve geli~rni~ iilkeler tarafmdan getirilebilecek sosyal damping
su~lamalarma kar~1 korunma saglanmas1dtr. Diger bir ifadeyle Tiirkiye'den
ihra~ edilen iiriinlerin AB piyasasmda bu tiirden tehditlere maruz kalmasmm
da online ge~ilmi~ olacakttr.
Tiirkiye'nin bir yandan AB ile uyum saglarken diger taraftan rekabet~i
bir ekonomiye sahip olmas1 ve temel ~ah~ma haklartm gozeten ancak
gerektiginde esnek ve cazip bir yatmm ve iiretim ortamt saglayan bir yaptda
olmas1 zorunlulugu her zaman goz oniinde bulundurulmahdtr. Tiirkiye,
iiretim ve istihdama son derece biiyiik bir gereksinim duydugu bir ortarnda,
biiyiime stratejisini de yeniden gozden ge~irmek, i~~ilik maliyetini temel
standartlardan taviz vererek dii~iirmek yerine teknolojik geli~mc ve nitelikli
i~giicti yaratarak rekabet~i olmay1 ba~armak zorundadtr.
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1. <;ah~ma Standartlart, Ucretler ve Ticaret ili~kisi
<;ah~ma standartlanmn uluslararast ticaret konusu ile birlikte ele
ahnmasma yonelik artan baskilara kar~m. ili~kinin ne ~ekilde ele ahnacagt
konusunun tam bir a~tkhga kavu~tugunu soylemek tam anlamtyla miimkiin
goziikmemektedir. Konu halen hassasiyetini siirdiirmeye devam etmektedir.

Konunun temelini olu~turan ba~hca tartt~ma noktast ILO tarafmdan
yonlendirilen ~ok-tarafh sozle~me ve anla~malann kapsadtgt temel ~ah~ma
standartlarma uymayan Ulkelere kar~t ticarette yaptmm uygulamp
uygulanamayacagtdtr. Bu konuda ortaya atilan yakla~tmlar birbirinden
farkhhklar arz etmekte ve ~ogu zaman kar~tt gorii~lerin tartl~tldtgt bir ortam
yaratmaktadtr. <;ah~ma standartlanmn ticaret ile ili~kilendirilmesi fikrine
kar~thk bunun yaratabilecegi sakmcalan vurgulayan gorii~ler ~ogu zaman
~oziimsiizliige varabilen noktalara ula~maktadrr.
<;ah~ma

standartlan ile ticaretin ili~kilendirilmesi geregini savunan
temel argiimanlannm ba~mda ILO'nun temel ~ah~ma
standartlarma uymayan iilkelerin 'Uretim maliyetlerini dii~Urerek hakstz bir
rekabet avantajt yakaladtklart ve bu avantajlanm, soz konusu diizenlemelere
uyan iilkelerin iiretici ve i~~ilerine kar~t kullandtklart' tezi yatmaktadtr. Bu
durumda hakstz rekabet bu standartlan saglayan Ulkelerde de ~ogu zaman
kurallardan ve temel standartlardan sapmalara yol a~abilecek ve ~ah~ma
hayatma yonelik kazammlarm kaybedilmesi siirecini ba~latacaktrr. Diger
taraftan boyle bir ili~kinin kurulmasmm sakmcalar dogurabilecegini iddia
eden kesimler ise bunun ortiilii bir korumacthga yol a~acagt ve diinya
ticaretinde daralmalara ve iiretim kaytplarma neden olabilecegini iddia
etmektedirler. Buna gore, ~ah~ma standartlannm yiikseltilebilmesi bu
standartlarm yeterince gozetilmedigi iilkelerin iktisadi biiyiime ve
kalkmmalarma yardtmct olunmast ile miimkiin olabilecektir. DU~iik ~ah~ma
standartlarma kar~t getirilecek yaptmmlar korumacthk ~emsiyesi altmda
ciddi olumsuzluklart da beraberinde getirecektir. Konu ~imdiden geli~mi~ ve
geli~mekte olan iilkeler arasmda derin aymmlara yol a~arken, korumacthk
ve serbest ticaret taraftarlart arasmda da ciddi tartt~malara zemin
olu~turmaktad1r. Esasen tarti~ma konusu Avrupa'da uzun bir siirecin
b~lamasma yol a~m1~tlr. brnegin, ulusal
~ah~ma yasalannm
uyumla~tmlmasmm A vrupa iilkelerinde ~ah~ma ~artlarmm geli~tirilmesi
~evrelerin
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iryin her bak1mdan gerekli oldugu dii~iiniilmekteydi. A vrupa iilkeleri
arasmda ortak ryah~ma standartlanmn olu~turulmast fikri her zaman
giindeme getirilmekle birlikte dii~iik standartlara sahip iilkelerin tepkileri ile
5
kar~Il~maktaydt
Lee' ye gore6 , ozellikle 1970'li y11lann sonlarmdan bu yana iktisadi
alanda ve sosyal platformda neo-liberal politikalara olan egilimin artmas1,
r;ah~ma standartlarmm yeniden sorgulamr hale gelmesi tartt~mamn da tekrar
giindeme getirilmesinde biiyiik rol oynam1~t1r. Lee'ye gore piyasa
diizenlemeleri de dahil olmak iizere devletin ekonomik alandaki yerinin
giderek daralmasmm da bunda katktsi bulunmaktad1r. Bu konuda yaygm
gorii~ kiireselle~menin maliyetlerin kistlmasi (buna i~ryilik maliyetleri de
dahil) yoniinde baskt yaratmast ve iiretim sistemlerinde (omegin i~giicii
piyasalarmda) daha fazla bir esneklige yo! arymastdtr. Sermaye
hareketlerinin de zaman i~inde yaygmla~mast i~verenlerin hiikiimetler ve
i~ryilere kar~t miizakere pozisyonlanm ve giirylerini art1rmakta ve daha esnek
i~gucii piyasalar1 iryin tsrarct olmalanm saglamaktadtr. Bu durumda ozellikle
dogrudan yabanct sermaye r;ekme egilirninde olan tiim hiikiimetler sosyal
haklardan tavizler verebilmekte ve yatmmlann ba~ka bolgelere kaymast
tehdidi ile kar~I kar~1ya olan i~ryilerin de miizakere imkanlar1
zaytflamaktadtr.
Anderson'a gore ise7, ticaret ve ryalt~ma standartlart arasmdaki ili~kinin
onem kazanmast sadece maliyet artmc1 standartlarm uluslararast rekabetin
belirleyicisi olmasmdan kaynaklanmamaktad1r. ileti~im imkanlarmm
geli~mesi ile yiiksek standartlara sahip iilkelerin vatanda~lan r;ah~ma
standartlan konusunda daha fazla bilgiye de eri~im imkanlarma sahiptirler.
Bu, ~ah~ma standartlarmm insan haklan kavram1 altmda ele ahnmasm1 ve
kendi smulart otesindeki iiretim siire~leri ile daha yakmdan ilgilenmelerini
saglamaktadtr. Bu ilgi kiiresel iktisadi biiyiime ve biitiinle~me ile paralel bir
~ekilde artmakta ve geli~mektedir. Anderson'a gore yiiksek i~~ilik iicretleri
ve ~ah~ma standartlarma sahip iilkelerde i~giicii piyasalarmdaki gerilemeler,
her ne kadar sorunun temel kaynagt olmasa da dii~iik iicretli iilkelerden
gelen ithalatm daha da sorgulanu hale gelmesine yol a~maktadtr. <;ah~ma
yasalarmm gev~ek ve ~ah~ma ko~ullarmm geri oldugu tilkelerden yapilan
ihracatm geli ~ mi~ iilkelerde i~ piyasaya ve istihdama olan etkileri ba~ta
sendikalar olmak iizere degi~ik sosyal gruplarm hiiktimetler iizerinde
ozellikle ticaret politikast yoluyla soz konusu iilkelerdeki ~artlart
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ytikseltecek ~ekilde bask! yapmalanna yol a~mt~tlr. Bu ttirden basktlara
~ogu zaman direnmekle birlikte htiktimetlerin konuyu uluslararast boyuta
ta~tdtklarmt gormekteyiz.
<;ah~ma standartlan konusunda ILO baglammda ~ah~ma hayatma
yonelik 200' e yakm Sozle~me kabul edilmi~tir. ILO btinyesinde zorla
~ah~t1rmamn onlenmesinden, sanayi ili~kilerine; mesleki saghk ve gtivenlik
konularmdan, i~yerinde aymmcthgm onlenmesine, kadm i~~ilerin
stattilerinin iyile~tirilmesine ve ~ocuk i~~ilerin durumuna kadar ~ok saytda
konuda temel normlarm belirlenmesi ve pak ~ok tilke tarafmdan kabul
gormesi saglanmt~tlr. ILO yeni 9ah~ma standartlart yanmda ozellikle en
temel (~ekirdek) kabul edilebilecek i~9i haklarmm uygulanmasi i9in ISrarct
olmaya 9ah~maktad1r.

Ticaret ve ~ah~ma standartlart arasmdaki tart1~manm iktisadi a91dan
temeli , kalktnmakta olan tilkelerden sanayile~rni~ tilkelere olan imalat
sanayi ihracatmda gortilen btiytik artt~a dayanmaktadu. Kalkmm1~ tilkelerde
ozellikle daha az bilgi ve beceriye sahip (vastfstz) ve verimliligi dti~iik
i~~ilerin artan rekabet basktst kar~lSlnda korunmast kaygilarmt i9eren bu
durum, kalkmmakta olan iilkelerin dii~iik ~ah~ma ko~ullanm bir avantaj
olarak kullanarak hakstz rekabet sagladtklarmm iddia8 edilmesine yol
a9m1~t1r. Soz konusu tilkeler arasmda saatlik ticret farkhhklart 9 kata kadar
varabilmekte ve kalkmmt~ iilkelerde vastfstz i~9ilere olan talebin onemli
ol~lide dli~mesine yol a9maktadtr9 . Ornegin ABD'de 1980'lerde vastfstz
i~9ilerin iicretleri reel olarak dii~ti~ gosterrni~tir. Rodrik' e gore 10 bu dii~ii~iin
altmda yatan en temel neden ticaret degildir ve ticaretin neden oldugu pay
sadece % 20' dir. Kaldt ki bu durum vastfstz emek yogun sektbrlerdeki etkin
olmayan iiretimin rekabet ile birlikte su yiiztine ~tkmaya ba~lamasmdan
ba~ka bir ~ey degildir.
A vrupa' da da durum farklt degildir. 1980' li ytllardan bu yana kahct hale
gelen i~sizligin en ~ok etkiledigi kesimler dii~iik vastfii ve gen9 i~glicii
olmu~tur. Bu durum i~glicii piyasalarmm daha az esnek o 'dugu ba~ta Fransa
ve Almanya gibi tilkelerde daha da belirgin bir ~ekilde ortaya ~ tkarken,
A vrupa sosyal politikalanmn dt~mda kalmaya ozen gosteren ve daha esnek
9ah~ma ko~ullarma sahip ingiltere'de, digerlerine oranla daha az
hissedilmi~tir.
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1.1 Temel

c;ah~ma

Standartlarmm Tannru ve Kapsarru

~ah~ma standartlan en geni~ anlanu ile i~yi ve i~verenler arsmdaki
ili~kiyi diizenleyen yeryevedir. Temel yall~ma standartlan ise bu ili~kide
esas te~kil eden unsurlardtr. 1998 yllmda kabul edilen ILO'nun "~alt~maya
ili~kin Temel Haklar ve ilkeler" ile ilgili Bildirgesini kabul eden ttim iiye
iilkeler bu Sozle~melere uymak zorundadrrlar. Bu, Sozle~meler ba~hca dort

temel konuda diizenleme getirmektedir:
• orgiitlenme ozgiirliigii ve toplu pazarltk hakkmm etkin ~ekilde tanmmast;
• zorla i~yi yah~ttrmamn her tiiriiniin etkin ~ekilde yasaklanmast;
• yocuk i~yi yalt~trrmanm yasaklanmast; ve
• istihdam ve mesleki baktmdan her ttirlii aymmcthgm kaldmlmas1.
Brown' a gore 11 iki temel kritere bagh olarak standartlar belirlenmi~tir.
Bu kriterlerden ilki bu standartlann temel insan haklannm bir paryast
olmastdtr. ikinci kriter ise bahsi geyen standartlarm yalt~anlara belirli
ozgtirliikler saglamak suretiyle i~gticii piyasalannm etkin bir ~ekilde
i~lemesine yardtmct olacak bir rol iistlenmesidir. ILO yeryevesinde kabul
edilen temel yah~ma standartlanna yonelik belli ba~lt Sozle~meler ise Tabla
1'de gosterilmektedir. ·
Tablo 1.

ILO'nun temel t;ah~ma standartlarma yonelik Sozle~meleri
Sozle$menin konusu ve ozet iferigi

138

1973

Asgari ya$
asgari vah~ma y~1 zorunlu egitim
tamamlanmast sonrast ya da 15 ya~t1r.
tehlikeli ve sagltk ko~ullan yetersiz
i~lerde

asgari vah~ma ya~t 18' dir.

iktisadi ve egitim imkanlanntn
geli~medigi

Kabul tarihi

yerlerde hafif i~ler saghk ve
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okul imkanlan olmas1 kayd1yla 12'dir.

Ill

Aymmctlzk
i~

siyasi

1958

hayatmda 1rk, renk, cinsiyet, din,
goril~.

ulusal ve sosyal kokene

bakilmakslZln her tiirlii aymmcihgm onlenmesi
mesleki egitim ve istihdam ~artlanna
eri~imde

105

Zorla

aymmc1hk yapilmamas•

ralz~llrmanm

1957

kaldmlmast

(iktisadi kalkmma; grev vb. uyg ulamala nn
cezalandmlmas•; disiplin gerek~esi veya aymmc1hk;
ya da siyasi bask! kurmak gibi hangi nedenlerle olursa olsun)

100

Kadm ve erkekler arastnda e~it i~e e~it iicret

1951

- kadm ve erkek ~ah~anlara e~it i~e e~it ilcret ve diger
Odentilerin verilmesi

98

Orgiitlenme ve toplu pazarlzk hakkt

1949

- sendikas1zla~maya kar~1 i~~ilerin korunmas1;
- toplu pazarhk imkanlanmn geli~tirilmesi

87

Sendika ozgiirliigii ve sendikalzla~ma

1948

hakkmm korunmast
i~~ilerin

kendi arzulan ile serbest~e

sendika kurabilme ve sendikaya katllabilmesi;
- grev hakk1

29

Zorla (:alt~ttrma
zorla i~~i ~ah~tlrmamn her tilrtiniln onlenmesi
ve buna geti rilen istisnai durumlar
(toplumsal hizmetler, askerlik gorevi vb.)

1930
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ILO Sozle~meleri sadece 9ah~anlara getirecegi sosyal etkiler a91smdan
degil bunlan kabul eden tilkelerin ekonornileri ve dtinya ekonomisi i9in de
onernlidir. ILO standartlannm ticari ili~kiler a91smdan oynadtgt rolii iddia
ederek WTO btinyesinde temel Sozle~melerin ihlali halinde ticari
yaptmrnlarm uygulanmasma yonelik dtizenlemelerin getirilmesi ba~ta ABD
olmak iizere kimi Avrupa iilkeleri tarafmdari da talep edilmektedir 12 •
<;ah~ma standartlarmm ticaret politikast ile ili~kilendirilmesi ve konunun
WTO btinyesinde ele ahnmast yontinde ozellikle geli~mi~ tilkelerden gelen
bu taleplerin hakh dayanaklart mevcut mudur? Bu noktada mtispet ve menfi
gorti~lerin dayanaklanmn daha aynntth ~ekilde ele ahnmast gereklidir.

1.2 <;ah~ma standartlart ile ticaret arasmda bir
yoniindeki argiimanlar

ili~ki

kurulmas1

Uluslararast alanda kabul gormti~ olan 9ah~ma standartlanm saglamayan
iilkelere kar~t yaptmmlar uygulanmasmt isteyen kesirnlerin argtimanlart
birbirinden farkh nedenlere dayanrnaktadtr. Bu nedenlerden biri ozellikle
ba~ta 90cuk i~9iler olmak tizere 9ah~anlann zor ve insani a91dan yetersiz
ko~ullarda 9ah~tmlmasmm onlenmesidir. Bu ama9 daha ziyade insan
haklart ile baglantth olup bu haklarm korunmasma yonelik temel 9abalardan
kaynaklanmaktadtr. Ozellikle bu temel standartlarm 90k gerisinde kalrru~
iilkelerdeki uygulamalart degi~tirmeye yonelik bu tiirden ticari boykot,
sosyal damping vergisi vb. eylemler yoluyla soz konusu iilkelerde bir
ilerlemenin saglanmast ama9lanabilir. Avrupa Birligi ve ABD gibi taraflarm
kalkmmakta olan kimi iilkelere tamdtklan genelle$tirilmi$ preferanslar
sistemi (GSP) gibi tercihli uygulamalar esnasmda bu tiirden ticari htiktimleri
ytiriirliige koyduklartm gormekteyiz 13 • Burada ama9, bu gibi iilkeleri ILO
standartlannda belirlenen esaslan dikkate almaya zorlamak suretiyle
9ah~anlarm lehine ilerlemelerin kaydedilmesini saglamakttr.
<;ah~ma standartlart ile ticaret arasmda ili~kilendirme yapllmasma yo!
a9an diger onemli neden ise dti~tik standarth iilkelerde yaptlan tiretirnin
uluslararast ticarette hakstz bir rekabete yol a9t1gma olan inan9tan
kaynaklanmaktadtr. Bu argtiman kimi zaman a91k9a bazen de orttilii olarak
gtindeme getirilmektedir. Bu tiirden iddialarm ger9ek amact ise dti~tik
standartlara sahip tilkelerde yaptlan tiretimin piyasada fiyatlart a~agtya
9ekmesine mani olmak ve ozellikle sermayenin bu gibi i.ilkelere
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yonelmesinin online ge9mektir. Boylece ILO standartlanna gore hareket
eden iilkelerdeki iiretici ve i~9ileri bir anlamda hakstz bir uygulamaya kar~t
korumaktlf. Ne var ki, bu iddialar 9ogu zaman ILO standartlannm otesine
t~makta ve iilkelerin ekonomik,sosyal ve kiiltiirel yaptlarmdan kaynaklanan
farkhhklann sonucu olu~an ' rekabet avantajlart' ile 'hakstz rekabet'
kavramlart birbirine kart~acak ~ekilde i9 i9e ge9ebilmektedir.
ILO
standartlarmt kabul etmi~ iilkelerde bu standartlara uygun iiretim yapmamn
her zaman ve her ko~ulda miirnkiin olamadtgt da goz online ahnacak olursa
konu daha da karma~tk hale gelebilmektedir. Diger taraftan hakstz rekabeti
onleyebilmenin en iyi ve uygun yolunun bu tiirden iiretim siire9lerinin
ya~andtgt iilkelerden gelen iiriinlere kar~t ticari yaptmmlar oldugu
yoniindeki gene! inam~m da tartt~maya a9tk oldugu unutulmamahdtr.
Bununla birlikte 9ah~ma standartlart ve ticaret arasmdaki ili~kinin
kurulmasmm gerektigi yoniindeki argiimanlar ba~hca ii9 91k1~ noktasmdan
hareket etmektedir: Birinci argiimana gore, soz konusu standartlart yerine
getirmeyen iilkelerde bu sayede iicret seviyelerinde dii~ii~ meydana
gelmekte ve uluslararast ticaretin giderek daha da serbest hale gelmesi ile
ozellikle Batt iilkelerindeki iicretleri de a~agtya 9ekme yoniinde baskt
olu~turmakta ve bu iilkelerde iktisadi
biiyiimeyi engellemektedir.
Kalkmmakta olan iilkelerdeki dii~iik iicretlerin nedeninin bu iilkelerde temel
i~9i haklannm zaytf ~ekilde korunmast oldugu kabul edildiginde dii~iik
iicretlere dayah ticaret avantajmm me~ruiyeti tartt~thr hale getirilmektedir.
Ancak bu noktada iicretlerdeki dii~ii~iin nedenlerini ara~ttrmak gerekir.
bzellikle geli~mi~ iilkelerde iicretlerin dii~mesi farkh nedenlerden
kaynaklanabilmektedir. Bunlardan bir ktsmt teknolojik geli~meler, talep ile
ilgili degi~iklikler, faktOr arzt ve istihdamm sektOrler arasmdaki dagtltmt ile
ilgili olabilir. Yaptlan pek 90k ara~t1rmada ortaya 91kan sonu9 iicret
seviyelerindeki dii~ii~iin nedeni 9ogu zaman uluslararast ticaretten ziyade
teknolojideki degi~imdir. Ozellikle, vastfh emege olan talebin artmasma yol
a9an bu durum vastfstz i~giiciine olan talebi dii~iirerek iicretlerin a~agt
14
9ekilmesine yol a9maktad1r .
Geli~mi~ iilkelerde uluslararast ticaretin i~9iler iizerindeki etkisi ile ilgili
kaygtlar kuramsal baktmdan Stolper-Samuelson teoremi yoluyla
ispatlanmaya 9ah~tlmaktadtr. Buna gore vastfstz emegin yogun oldugu iilke
ile yaptlan ticaret sonucu ithalat91 iilkede vastfstz emek-yogun tiriinlerin
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fiyatmda bir ucuzluk meydana gelecektir. Bu durumda tiretim faktOrleri
vas1fsiz-emek yogun sektorden daha vas1fh emegin yogun oldugu sektorlere
yonelecek ve vas1fh emege olan talep artacaktrr. Emek piyasas1 vas1fh
i~c;ilere bdenecek ticretin vasifSIZ olanlara klyasla gorece artmas1 ile yeniden
bir dengeye oturacaktrr. Gorece faktor fiyatlarmdaki bu degi~ime kar~t
piyasada olu~acak tepki vas1fstz emek-yogun sektorlerde iicretlerin a~agtya
c;ekilmesinin sonucu vastfh c;ah~anlarm vastfstzlara oranmm dii~mesidir.
Oysa pek c;ok arnpirik c;alt~mamn bunun tam tersi bir sonuca ula~ttklarmt
gormekteyiz. brnegin, ABD'deki c;ogu imalat sanayi kurulu~u artan
maliyetlerine ragmen vastfh i~c;ileri istihdarna etmeye devam etmi~lerdir.
Firmalarm bu davram~ kaltplanmn maliyetleri azaltabilmesi ancak
teknolojik degi~imin verimliligi artrrabilmesi ile miimktin olmaktadrr.
Aynca, vastfstz emek-yogun sektbrlerdeki i~c;ilerin iicretlerinde de bir dti~ti~
olmamaktadrr 15• Bu durum serbest ticaret ile faktOr fiyatlan arasmda
kurulmaya c;alt~tlan ili~kiyi ortadan kaldlfffiaktadrr.

ikinci argiiman ise, ' temel

c;ah~ma

standartlarmt gozetmeyen iilkelere
baskl yaptlmamast halinde rekabet avantajt kazanabilmek ic;in geli~mi~
tilkelerin de sosyal standartlartm esnetecegi ve daha esnek i~gticti
16
piyasalarma yonelmek isteyecegi endi~esi ' ile ilgilidir. Lee'ye gore iiretim
maliyetlerini ktsarak ithal iiriinlerin rekabetine dayanabilmek istegi bunun
temel nedeni olacaktlr. Aynca, c;ah~ma standartlanm a~agtya c;ekerek
yatmmlar ac;tsmdan daha uygun bir ortam yaratmak ihtiyact da bunu
giic;Iendirmektedir. bte yandan farkh yakla~tmlar incelendiginde boyle bir
durumun kac;mtlmaz hale geldigi konusunda kesin bir uzla~ma
17
bulunmamaktadtr.
Nitekim,
Freeman' a gore
yiiksek
c;ah~ma
standartlarmm ytiksek i~c;ilik maliyeti anlamma geldigi ne kavramsal ne de
ampirik olarak kesin degildir. Aynca, diinya ticaretinin onemli bir
boliimiiniin aym geli~mi~lik dtizeyine ve c;al1~ma standartlanna sahip iilkeler
arasmda gerc;ekle~tigi ve yap1lan ampirik c;ali~malarda dii~iik ticret diizeyine
sahip iilkelerle yaptlan ticaretin c;alt~ma standartlarma olumsuz etkisinin c;ok
az oldugu dikkate almacak olursa bu endi~elerin yersiz oldugu soylenebilir.
Geli~mekte olan iilkelerin i~giicii maliyeti ac;tsmdan avantajlara sahip
olduklan samlmakla beraber, ytiksek c;ah~ma standartlan ve sosyal koruma
imkanlarma sahip geli~mi~ tilkelerin ise verimlilik avantajlart oldugu
gortilmektedi r 18•
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U9iincii argiimanm ~~kt~ noktast ise geli~mekte olan ve dii~iik ~ah~ma
standartlarma sahip iilkelere yapilacak basktmn bu iilkelerdeki standartlm
ve dolaytstyla maliyetleri yiikseltecegi ve hakstz rekabetin online ge~ecegi
yakla~tmma dayanmaktadtr. Ancak bu iilkelerin ~ogunda dii~iik iicretlerin
nedeni dii~iik verirnlilik yiiziindendir ve mukayeseli iistiinliikleri vastfstz
i~giiciinlin ~ok olmasmdan kaynaklanmaktad1r. Brown'a gore 19 , ~ah~ma
standartlarmm yiikseltilmesi bu iilkelerde iiretim maliyetlerini zannedildigi
kadar ylikseltmeyecektir. Standartlarm yiikseltilmesi, ornegin i~yerlerinde
saghk ve giivenlik ko~ullarmm geli~tirilmesi, ~ocuk i~~ilerin saytsimn
azaltllmast, sendikal ve toplu pazarhk gibi konularda yasalarm geli~tirilmesi
saglanabilir ancak bunun yaratacagt maliyet ~ah~anlarm iicretlerine olumsuz
yanstttlabilir. Bu yanstmanm ~ok yiiksek boyutlarda olacagt ise bilimsel
kamtlardan ziyade kamlara dayanmaktadtr.
Dii~iik ~ah~ma standartlarmm hakstz bir ticari avantaj yaratacagt
iddialm kar~tsmda OECD tarafmdan yapllan bir ~ah~mada bu tiir iddialmn
herhangi bir iktisadi rasyonalite t~tmadtgt ve ampirik desteklerden yoksun
olduklart ifade edilmektedir. 20 Aym ~ekilde, dii~iik ~ah~ma standartlart
yoluyla sosyal koruma seviyesini dii~iik tutan Ulkeler yabanct sermayeyi
21
~ekme konusunda yeterince ba~mh olamamaktadtrlar • Ornegin 1993
ythnda Kuzey Amerika, Batt Avrupa ve Japonya'mn yurtd1~ma yapttklart
toplam yabanc1 sermaye yatmmt 3.5 trilyon dolarken bunun sadece 100
milyar dolarhk ktsm• (yani sadece% 3'ii) dii~iik ~ah~ma standartlarma sahip
22
iilkelere yonelmi~tir • Bu durum, temel ~ah~ma standartlannm
gozetilmedigi iilkelerin samlanm aksine yatmmlar a~tsmdan pek de cazip
yerler olmad•klannm da bir gostergesidir.

1.3

<;ah~ma

Geli~mekte

standartlan ve geli~mekte olan tilkelerin yakla~Imi

olan iilkeler ~ah~ma standartlanmn yiikseltilmesi i~in
Ulkeler tarafmdan ticari yaptmmlann uygulanmas1 ve ozellikle
bunun ba~ta WTO olmak iizere uluslararast anla~malar yoluyla saglanmast
ftkrine ~iddetle kar~t ~tkmaktadrrlar. Buradan bu iilkelerin soz konusu
standartlann geli~tiri lmesi fikrine kar~t bir tutum sergi ledikleri anlamt
pkartllamaz. Nitekim, 1996 ythnda WTO' nun Singapur' da yap dan
Bakanlar toplanttsmda ve sonrasmda ILO'nun 1998 tarihli "<;ah~maya
i1i~kin Temel Haklar ve ilkeler" Sozle~mesini destekledikleri bilinmektedir.
geli~mi~
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Geli~mekte

olan i.ilkelerde olu~an esas endi~e ise daha ziyade bu
standartlann yi.ikseltilmesi ile ilgili izlenecek stratejiye ili~kin olmaktadrr.
Bu i.ilkelerin en bi.iyi.ik endi~esi 9ah~ma standartlan bahane edilerek geli~mi~
i.ilke piyasalannm ihra9 i.iri.inlerine kapattlmas1 ve bir anlamda ticarette
orti.ili.i bir korumac1hk doneminin ba~lamasidrr. Bu orti.ili.i korumacthk
kalkmmakta olan i.ilkelerin 90k taraflt ticaret sisteminden elde ettikleri
yararlann da ortadan kalkmas1 anlamma gelecektir. Ticaret ve yatmmlann
iktisadi bi.iyi.ime ve si.irdi.iri.ilebilir bir kalkmmanm temel itici gi.ici.i
oldugundan hareket edilecek olursa bu durum kalkmmakta olan i.ilkelerin
aleyhine bir ortama yol a9abilecektir.
yah~ma standartlan ve ticaret arasmda kurulmaya 9ah~llan ili~kinin
tamamen iktisadi ama9lar ta~tmaktan ziyade sosyo-ekonomik dayanaklan
olan siyasi bir nitelik arz ettigi ileri si.iri.ilebilir. Bu nedenle 9ogu iktisat91
konunun WTO gibi alanlara ta~mmasmm iktisadi rasyanalitesi a9tsmdan
sakmcalt alacagmt vurgulamaktadtrlar23 .

Diger taraftan, uluslararast ticaret anla~malarma sosyal hi.iki.imler
eklemek suretiyle 9ah~ma standartlannm geli~tirilebilmeye 9ah~llmast baz1
temel sarunlarm da dogmasma yal a9maktad1r. Di.i~i.ik di.izeyde 9ah~ma
standartlanna sahip iilkelerden yaptlan ithalata engeller getirilmesinin
4
maliyetli bir yakla~1m olacagt iddia edilmektedi? . Ticari engeller bu
i.ilkelerde yava~ iktisadi bi.iyi.ime ve fakirlik sarunlarm1 biisbiitiin arttmrken,
diger yandan geli~mi~ i.ilke piyasalarmda azalan rekabet sanucu ti.iketicilerin
daha yi.iksek fiyatlarla kar~Ila~malanna yal a9acaktir. Yine geli~mi~
iilkelerde ithal girdi kullanan flfffialann iiretim maliyetleri yi.ikselecek ve
uzun donemde rekabet gii9leri ve yatmm irnkanlar1 daralacakttr. Bu ticari
yaptmmlarda tsrarct alan i.ilkelerin ekanamileri i9in de alumsuz bir etki
anlamma gelecek ve zamanla korumac1hk yanhlarmm ama9larma hizmet
etmeye ba~layacaktt?5 .
Ticari yaptmmlann kalkmmakta alan iilkelerin ihracata yonelik i.iretim
yapan sektorlerini bir ~ekilde etkileyecegi a91kt1r. Ancak bu ekonominin
ti.im sektOrlerini kapsad1gt anlamma gelmeyecektir. Ornegin ihracattan
ziyade i9 ti.iketime yonelik kimi tartmsal ve di.izensiz istihdam ko~ullanna
sahip sektorlerde pek bir ~ey ifade etmedigi gibi esasen en koti.i ~artlarda
iiretimin yapildtgi alanlarm bu sektorlerde aldugu ger9egt de
unutulmamaltdtr. yocuk i~9ilige dayah ihra9 iiriinlerinde getirilecek
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ktsttlamalar

~ocuk i~~i

arzmm

i~

tiiketime yonelik alanlara kaymasma yol

a~acaktlr26 . Ne var ki, ~ogu kalkmmakta olan iilkede i~ pazarm darhg1 ve

talebin artmadtgt dikkate ahnacak olursa arz fazlasmm yaratacagt etki
iicretlerde ve ~ah~ma ko~ullannda daha da gerilemelere ve yoksullukta daha
biiyiik artt~lara neden olacaktrr.
<;ah~ma standartlanna dayah argiimanlarm, rocuk l$P sorunu
haricindeki diger alanlarda genellikle sosyal refah etkileri a~tsmdan
derinlemesine bir yorum i~ermediklerini gozlemlemekteyiz. <;ogu
kalkmmakta olan tilkeler ~ocuk i~~ilik konusunda standartlann yukanya
~ekilmesinin bir ihtiya~ oldugunu yadstmamaktadtr. Genellikle ~ocuk
i~~ilerin varhg1 ve ~ocuklann zor ~artlar altmda ~ah~tmlmast bilin~li bir
politikadan ziyade geri kalrm~hgm ve yoksullugun bir sonucu olarak kabul
edilmektedir. Ticari yaptmmlann bu durumu diizeltmek ve ~ocuk i~~i
~ah~tmlmasmm online ge~ilmesi ya da en azmdan ~ocuklarm daha iyi
~artlarda ~alt~tmlmastm saglamas1 pek milmkiln olamamaktadtr. <;ogu
zaman bu durum ~ocuk i~~iler a~ISlndan daha da kotil sonu~lar
dogurabilmektedir. Panagariya'nm bu konuda verdigi ornek olduk~a
~arptctdtr. Buna gore, 1993 yllmda ABO' den gel en ticari yaptmm tehdidi
kar~tsmda Banglade~' te pek ~ok tekstil iireticisi ihracat imkanlanm
kaybetmek endi~esi kar~ISlnda 16 ya~m altmdaki ~ocuklarm i~ine son
vermi~tir. Bunun sonucunda bu ~ocuklarm ~ogunlugu daha da kotil ~artlarda
iiretim yapan i~ piyasaya yonelik fabrikalara yonelmi~ hatta bir ktsmt sokak
sattcthgt ve ktz ~ocuklarmm bir ktsmt fahi~elige ba~lamt~lardtr27 . Genellikle
ticari yaptmmJar SOorasmda Ortaya ~IkabiJecek bu gibi sosyaJ SOnU~lann
onlenebilmesi i~in ise ~oziimler bulmak kalkmmakta olan illkelere
dil~mektedir. Bu nedenle sosyal a~tdan yaptsal uyum politikalan bir liiks
olmaktan ziyade iktisadi siirecin aynlmaz bir par~as1 haline gelmektedir.

1.4

<;ah~ma

standartlarmm

ytikseltilmesinde

ticaretin

serbestle~tirilmesi yakla~ama
<;ah~ma standartlarmm geli~mesinde en onemli engellerden birinin
yoksulluk oldugu ileri silriilecek olursa, yoksullukla milcadelenin ILO
standartlarmm tam olarak uygulanmasma yardtmct olacag1 a~ikardtr. Bu
nedenle, uluslararast ticarette yaptmmlar yoluyla iktisadi biiyiime
imkanlanm engellemek yerine dii~iik standartlara sahip iilkeleri ~ok-tarafh

AVRUPA ARA$TIRMALARI DERGISI

273

ticaret sisteminin i<rine daha fazla katabilme yollanmn aranmast yararh
olacakttr. A vrupa Birligi' nde sosyal politika alarundaki geli~meler buna
ornek verilebili~ 8 . AB kendi i<rinde daha dti~tik sosyal koruma ve yalt~ma
standartlanna sahip tiye tilkelerin tirtinlerinin serbest dol~tmmt engellemek
yerine minimum standartlar ve kar~thkh tamma yoluna gittigi ol<rtide, soz
konusu tiye tilkelerde de gelir artt~tm saglayarak bu konuda bilin<r dtizeyinin
29
ve standartlarm ytikselmesine yardm~ct olmu~tur •
Uluslararast alanda ILO standartlanm yeterince uygulayamayan tilkelere
yaptmm getirmek yerine bu standartlara ula~ma gayreti olan tilkelerden
gelen tirtinlere daha fazla pazar yarattlmast ve tercihli ticaret irnkam
sunulmast gibi pozitif yakla~trnlar dti~tintilebilir. Diger taraftan kalkmmakta
olan tilkelerin yaptsal uyum programlarma saglanabilecek uluslararast
destekler yoluyla <rah~ma ~artlanmn dtizeltilmeye yah~tlmast ticarette
korumact politikalardan daha once akla gelmesi gereken <roztirnlerdir.
brnegin, yocuk i~gticti konusunda Banglade~li yocuklarm temel egitim
imkanlanm arttracak, bilgi ve becerilerini geli~tirecek mesleki egitimden
geyirmek yoluna gidilebilir.
Norberg, dti~tik i~gticti standartlanna kar~t ticarette korumacthk yoluyla
misillime yaptlmast fikrini olduk:ya yarptct bir ~ekilde ele~tirmektedir:
"Pratikte, i~<rilere ili~kin ~artlar ileri stirmek geli~mekte olan
tilkelere ~unu soylemek demektir: Siz bizimle ticaret yapamayacak
kadar fakirsiniz ve siz zenginle~inceye kadar biz sizinle ticaret
yapmayacagtz .... Ticareti ~arta baglamanm geregmt savunan
argtiman dikkatlice incelenirse bunun, birine di~ sagltgmz derhal
iyile~tir, yoksa di$ jm;am kzranz ~eklinde tsrar etmek kadar sayma
30
bir ~ey oldugu gortiltir " .
Daha aytk bir ifadeyle yoksul tilkelerde dti~tik ticretli i~lerin alternatifi
ytiksek ticretli i~lerden ziyade hi<rbir i~in olmamastdtr.

2. Avrupa Birligi'nde Sosyal Politika ve <;ah~ma Standartlar1
ik.tisadi btittinle~me stirecindeki Avrupa Birligi' nde sosyal alandaki
politikalar daha ziyade tiye devletlerin politikalarma yardtmct bir nitelik arz
etmi~ olup, etkileri itibartyla beklentilerin aksine marjinal kalmt~ttr. Farkh

QALI$MA STANDARTLARI - TICARET ILI$KISI

274

iktisadi geli$IDi$lik seviyesindeki tilkelerin her yoniiyle yeknesak bir sosyal
politika anlayt$ma sahip olmalan oniinde ciddi engeller bulunmaktadtr.
AB' de sosyal hlikiimlerin yakmla$tlnlmast i~in piyasaya yardtmct olacak
mekanizmalar ve kurumlann olu$turulmast konusunda hassasiyet
gosterilmi$tir. Bununla birlikte, farklt sosyal modellere31 sahip liye
devletlerden olu$an Birligin bu alandaki ~abalart uzun zaman slireci i~inde
her alanda olmasa da · baztlarmda ortak bir mliktesebatm olu$umunu
saglamt$ ve bir 'Avrupa sosyal modeli' kavrammt da giindeme getirmi$tir32 .
<::alt$ma standartlarmm geli$imi baktmmdan AB'nin uluslararast alanda
rekabet edebilme kaygtlart ile ralz$anlann haklan kaygtst arasmda stkt$tlgt
goriilmektedir. Bununla birlikte, ozellikle kamuoyunda A vrupa blitlinle$me
slirecinin sadece uluslararast rekabet edebilirligin ve geni$ i$ ~evrelerinin
~tkarlarmm korundugu bir sistem olarak algtlanmaya ba$lanmast ile sosyal
konularm giindeme getirilmeye ve tartt$tlmaya ba$landtgt goriilmektedir.
Aym donemde sendikal hareketlerin de geli$mesinin bunda katktst
olmu$tur. Bu a~tdan Toplulugun sadece sosyal ilerlemeyi saglamasmm
otesinde yasal diizenlemelerinde giindeme getirilmeye ba$landtgmt
gormekteyiz. A vrupa Birligi sosyal mtiktesebatt AB i9inde sosyal haklar ve
~alt$ma hayatt ile ilgili asgari standartlan belirlernekte ve sadece AB tiyesi
iilkeler arasmda degi I AB 'nin ti~tincti iilkelerle olan ticari iIi $kilerinde de
esas alabilecegi alanlara da i$aret etmektedir. Uluslararast platformda AB
dt$mdaki iilkelerin farklt seviyelerdeki i$glicli standartlart ve sosyal alandaki
diizenlemeleri AB ile olan ticaret ili$kilerinde, AB i~lnde sosyal aktbrler
tarafmdan sosyal damping su~lamalart ile kar$t kar$tya kalmalarma yo!
a~abilmektedir.

2.1 Avrupa Birligi 'nde sosyal politika

anlayi~amn geli~hni

A vrupa Birligi i~inde de sosyal haklar vatanda$larm temel haklannm
aynlmaz birer par~ast olarak algtlanmaya devam edilmekle birlikte, hukuki
baktmmdan garanti altma altnmalan yeterince mlimklin olamamt$tlr.
AB'de sosyal politikanm geli$imi bir uzman tarafmdan "iyi niyetler, ytiksek
ilkeler ve kli~lik eylemler"in belirledigi bir stire~ olarak betimlenmi$tir33 .
Avrupa Toplulugu'nun34 kurulu$ a$amasmda ekonomik endi$eler, ticari
engellerin kaldmlmast, mallarm, hizmetlerin, sermayenin ve i$~ilerin
serbest dola$tmmm saglanmast oncelikli olarak ele almmt$ttr. Ortak pazarm
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tedricen olu~turulmasmm sosyal alam da dolayh olarak etkileyecegi ve
sosyal standartlarda gene! bir iyile~meye yol ac;acag1 umulmu~tur. Antla~ma
gene! olarak mtidahaleci kamusal politikalara mesafeli, piyasa yanhs1 ve
liberal bir yakla~1m sergilemektedir. Avrupa Ekonomik Toplulugu'nu
(AET) kuran Roma Antla~mas1'mn dibacesinde "Uye Devletlerin
c;abalarmm temel amac1 olarak, halklarm ya~ama ve c;ah~ma ko~ullarmm
stirekli olarak geli~tirilmesi" hedefi yer almaktad1r. Ancak Antla~ma'nm
sosyal politikalar ile ilgili maddelerinde oldukc;a s1mrh ve indirgemeci bir
yakla~1m soz konusu olmu~tur. Antla~ma'nm Ut;tincti k1smmda Ut;tincti
ba~hk altmda yer alan sosyal htiktimler (Md. 117-128) muglak ve belirsiz
olarak nitelendirilebilir. Ote yandan, bu htiktimlerin nasd yorurnlanacag1
konusu AT kururnlar1 arasmda tart1~malara neden olmu~tur35 .
Nitekim, kurulu~unu takip eden donemde AT' nin sosyal politikada ne
kadar etkin olacag1 Antla~ma htiktirnlerine oldugu kadar, bu htikiimlerin
yorumlanmasma, AT Komisyonu' nun insi yatif alma giiciine ve Uye
devletlerin istekli olmalanna bagh olmu~tur. Komisyon' un ilk ydlardan
itibaren sosyal alanda insiyatif almaya ve iiye devletler iizerinde itici bir etki
yaratmaya hazrr oldugu goriilmektedir. Bu durum 1958 y1hnda AT' nin ilk
gene! ytlhk raporunda ~oyle ifade edilmektedir: "Hiikiimetler sosyal i~ler ile
ilgili olarak Topluluga rol vermi~tir" 36 .
Komisyon'un bu kararhhgmm yamnda sosyal politikada iiye devletler
arasmda uyumla~trrmamn derecesi ve bunun ic;in hangi prosediirlerin ve
yasal arac;lann kullamlacag1 uzun siire netlik kazanmami~tlr. Komisyonun
tutumunda sosyal vizyonun yerine giderek ekonomi ag1rhkh bir yakla~urun
egemen oldugu soylenebilir37 • Sosyal politika sadece sosyal endi~elerle
degil, daha c;ok ekonomik ve parasal birlik hedefi baglammda giindeme
getirilmeye ba~lanml~tlr. Diger taraftan, gerek kurucu Antla~malardaki
muglak ve belirsiz hiikiimler, gerekse baz1 iiye devletlerdeki siyasi irade
eksikligi AB sosyal politikasmm geli~imine set c;ekmektedir. Komisyon ve
Konsey arasmdaki Toplulugun sosyal politika alanmda ne kadar etkin
olmas1 gerektigi yontindeki anla~mazltk bir olc;tide Konsey'in lehine
c;oztimlenmi~tir.
Kurucu Antla~ma' mn sosyal politika alamdaki
maddelerindeki belirsiz ve esnek ifadeleri bu alanda AT miidahelesinin
kapsaffil ve sm1rlanm yoruma ac;1k brrakmi~tlr.
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1969 ytlmda Lahey kentinde toplanan devlet ve hi.iki.imet ba~kanlan
AT' nin gelecegi ile ilgili onemli kararlar alffil~lardtr. Bu dogrultuda 1970'li
ytllar boyunca i~~ilerin korunmast, ~ah~ma ko~ullan ve kadm erkek e~itligi
konularmda onemli ilerlemeler saglanmt~tlr. i~~ilerin i~ten ~tkarmaya kar~1
korunmas1 hususunda yonergeler (directive) ~Ikanlmt~tlr. <;alt~ma ko~ullan
a~ISlndan kadm erkek e~itligini saglamak i.izere, e~it i~e e~it i.icret, sosyal
gi.ivenlik haklannda e~itlik ve i~e alma, terfi ettirme, staj, mesleki egitim
gibi i~le ilgili ftrsatlar konusunda da e~itligin saglanmas1 i~in onemli
onlemler ahnmt~ttr. Gori.ilmektedir ki sosyal politika a1amnda Oye
Devlet1erdeki mevcut sisteme radikal bir degi~iklik getirmeyen, i~veren1eri
zora sokrnayan daha thmlt ve varolan bir oyda~mayt yans1tan oneriler kabul
edilebilmektedir.
Sosya1 boyut 1986 A vrupa Tek Senedi ve Tek Pazar projesi ile ilintili
olarak tekrar gi.indeme gelmi~tir. 1985 ytlmda Komisyon ba~kam olan
Jacques Delors Tek Pazar projesi ile birlikte sosyal boyutun da ihmal
edilmemesi gerektigini vurgularru~ ve A vrupa Sosyal A lam kavramm1 ortaya
atmt~ttr. Bu ~er~evede i~~i ve i~veren temsilcileri arasmdaki diyalog
gi.i~lendirilmi~ ve gelecekte AB sosyal politikasma ~ekil verecek bir ni.ive
olu~turmasmm temelleri atllrm~tlr ve bu ama~la Avrupa Sosyal Fonu ' nun da
i~inde bulundugu yaptsal fonlarm koordinasyonu ongori.ilmi.i~ti.ir. A vrupa
Tek Senedi'ni takip eden donemde ingiltere dt~mdaki 11 aday i.ilke i~filerin
Temel Sosyal Haklan Hakkmdaki Topluluk Sartt'nm kabul etmi~tir. 1989
y!lmda imzalanan bu $art yasal olarak baglaytct degildir. Bu ~er~evede ele
a1man hak ve ozgi.irli.ikler gene! olarak Oye Devlet insiyatifinde olup hepsi
Toplulugun aktif oldugu alanlar degildir (omegin, grev ve lokavt hakkt, adil
bir asgari i.icret hakk1 gibi).
1990' h ytllar ile birlikte Soguk Savaf m sona ermesi ile AT kendini
bir di.inyada bulmu~tur. Bu degi~im her alanda oldugu gibi sosyal
politika alamnda da yeni hedefleri gi.indeme ta~tmt~tlr. 1992 ythnda
Maastricht'te imzalanan Avrupa Birligi Antl~mast'nda ana metindeki
sosyal politika ile ilgili hi.iki.imlerde onemli bir degi~iklik olmamt~tlr. bte
yandan ingiltere'nin muhalefeti i.izerine Antl~ama'nm ana metnine
konamayan sosyal politika ile ilgili hi.iki.imler Antla~ma'nm ekinde Sosyal
Politika Anla~mast olarak yer alm1~t1r. Bu ~ekilde ingiltere dt~mdaki Oye
Devletlerin sosyal politika a1anmda, ozellikle Sosyal $art'1 hayat ge~irmek
degi~en
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amactyla harekete gec;melerinin onti ac;Ilmi~ttr. Buna gore, sosyal taraflar
yani i~9i ve i~veren temsilcileri aralarmda anla~maya varabilirlerse bu
9en;eve anla~malar Topluluk mevzuatl haline gelebilecektir. Bu anl~maya
gore i~te saghk ve giivenlik, c;alt~ma ko~ullan, c;alt~anlarm bilgilendirilmesi
ve dant~tlmast, kadm ve erkek arasmda e~itlik ve i~giicii piyasasmdan
dt~lananlarm yeniden entegrasyonu konulannda nitelikli c;o~unluk ile karar
verilebilecekken bazt alanlarda oybirligi ilkesi korunmu~tu~ .
AB'nin son donemdeki sosyal politikasmt ac;tklayan en onemli
belgelerden birisi 1994 ythnda Komisyon tarafmdan haztrlanan AB Sosyal
Politikast: Birlik i~in ileriye Uzanan bir Yol adlt Beyaz Kitap'tlr (White
Paper)39• Beyaz Kitap'a gore sosyal giindemin en iistiinde istihdam ve
i~sizlik sorunu yer alsa da sosyal politika sadece bununla stmrh degildir.
Komisyon'a gore bu geni~ kapsamlt ve c;ok boyutlu degi~im doneminde
AB'nin rolii Avrupa sosyal modelini muhafaza etmek olmaltdlr. Avrupa
sosyal modeli, demokrasi ve bireysel haklar gibi ortak degerler, toplu
sozle~me hakla, piyasa ekonomisi, herkes ic;in ftrsat e~itligi, sosyal refah ve
dayam~ma ilkeleri iizerinde ~ekillenmi~tir. Rekabet giicii ve sosyal geli~me
birbirinin ztddt degildir. Yiiksek sosyal standartlar ekonomik etkinlikle
birlikte saglanabilir: "ilerleme sadece ekonomilerin rekabet edebilirligini
temel alamaz, ayru zamanda bir biitiin olarak A vrupa toplumunun
etkinligine dayantr" (s.12). Beyaz Kitap'a gore AB sosyal politikast temel
olarak 5 ba~hk altmda toplanmaktadtr: i$, beceri ve ~alt$ma ko$ullan;
i$giiciiniin dolQ$tmt; e$it firsatlar; sosyal koruma ve sosyal dt$lanmanm
onlenmesi; kamu sagltgz. Bu c;erc;evede sosyal alanda belirlenen hedejler
arasmda yiiksek c;ah~ma ko~ullan ve c;ali~anlann haklannm korunmas1 da
bulunmaktadtr.
Bununla beraber, giiniimiizde AB sosyal politikast 1957 ythnda Roma
duruma gore oldukc;a geli~mi~ bir durumdad1r. Avrupa
Tek Senedi, i~9ilerin Temel Sosyal Haklar1 Hakkmdaki Topluluk ~art1,
Maastricht Antl~mas1 ve Sosyal Politika Anla~mas1 ve Amsterdam
Antla~mast ile onernli adtrnlar attlmt~, sosyal politikamn kapsarru
geni~lemi~tir. Ancak ozellikle Maastricht sonras1 donemde 1970'ler ve
1980'lerde gortilen uyumla~tlrma onceligi yerini yetki ikamesi ilkesine
btrakmt~tlr. Bu da AB ' nin sosyal alandaki roliinti biiyiik olc;iide Oye
Devletlere yard1mct ve tamamlaytct bir koordinatOr rolii ile smtrlamt~trr.
AB sosyal politikast daha c;ok i~giiciiniin serbest dola~tmt yamnda c;ah~ma
Antla~mast'ndaki
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ko~ullan ve i~giicii piyasasma yonelik politikalara oncelik vermi~tir. Ote
yandan ulusal diizeyde sosyal politikanm onemli bir boliimiinii olu~turan
sosyal giivenlik, sosyal hizmetler, saghk, egitim gibi konular AB diizeyinde
ele ahnmamakta ve iiye devletlere biraktlmaktadir.

2.2 Avrupa Birligi'nde
diizenlemeler ve farkhhklar

i~~ilerin

korunmas1 ve sosyal alandaki

AB' de i~~i haklart, ernegin serbest dola~tmtmn saglanmas1 ve bununla
ilintili olarak ya~am ve ~ah~ma ko~ullarmm e~itlenmesi iizerinde onemle
durulan konular olmu~tur. AB'de i~~i haklanmn korunmast ve geli~tirilmesi
ve ~ah~ma ve ya~am ko~ullannda dengeli bir ilerleme saglanmas1 sosyal
politikamn hedefleri arasmdadtr. Bu alanda uyumla~tlrmayt savunanlar,
i~~ilerle ilgili yasal hiikiimlerin Dye Devletler arasmda farkhhk
gostermesinin hakstz rekabet ko$ullan olu~turdugu savmdan hareket
etmi~tir.

Oye devletlerde sosyal demokrat ya da muhafazakar iktidarlarm
olmast ile bazt degi~imler ya~anabildigi gibi genet bazt aynmlara
da rastlanmaktad1r. Ornegin ingiltere, ba~mdan beri sosyal politika alanmda
devlet miidahaleciligine kar~t ~Ikmakta kendi sosyal politika sistemini
korumaya oncelik vermektedir. Ote yandan Kuzey iilkeleri ile
kar~tla~tlflldtgmda, ispanya ve Portekiz gibi Akdeniz iilkeleri AT diizeyinde
yiiksek sosyal standartlar belirlenmesi halinde bu gerekleri kar~tlamakta
zorlanmi~Iardir. Buna kar~m zaman zaman, yiiksek sosyal koruma diizeyleri
ve geli~mi~ sosyal haklar saglayan ileri diizeydeki refah devletleri yani
Almanya, Danimarka gibi iilkeler dii~iik sosyal standartlara sahip olan iiye
devletleri sosyal damping yapmakla su~lamt~lardtr. Burada temel ~~kt~
noktast yiiksek sosyal koruma oranlarmm i~giicii maliyetlerine yans1makta
oldugu ve bu iilkelerin rekabet giiciinii etkilemekte oldugu iddialartdtr. Ote
yandan sosyal standartlarm dii~iik oldugu iilkelerin dolayh olarak hakstz bir
avantaj elde ettiklerine inamlmaktadtr. Bu durum sosyal standartlann
uyumla~tlfllmast savm1 giindeme getirmi~tir40 • Ashnda bu tarti~malar
ba~lamadan once AET'nin kurulu~ ytllarmda bu konu Antla~ma'da yer
almt~t1r41 .
i~ba~mda
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AB'de bu alandaki diizenlemeler ~er~evesinde AB'nin attfta bulundugu
ILO Sozle~meleri (ornegin, 87,98 ve 151 sayth sozle~meler) tiim ~alt~anlan
kapsayacak ~ekilde sendikal hak ve ozgiirliikleri giivence altma a1maktadtr.
87 saytlt Sendika (Orgiitlenme) Ozgiirliigii ve Sendikala~ma (Orgiitlenme)
Hakkmm Korunmast Soz1ef?mesi "orgiitlenme hakkmm olagan ve ozgiir
42
kullammmt devlete ve kamu yetkililerine kar~t" korumaktadtr 98 sayth
Orgiitlenme ve Toplu Pazarhk Hakkt Sozle~mesi orgiitlenme ozgiirliigiinii
if?verenlere ve i~veren orgiitlerine kar~t giivence altma almaktadtr. Bu
~ekilde 87 ve 98 sayth Sozle~meler birbirlerini tamamlamakta ve soz
konusu ozgiirltiklerin ~ah~anlar tarafmdan ya~anmastm temin etmektedir.
Son olarak 151 sayth Sozle~me Kamu Hizmetinde Orgtitlenme Hakktnm
Korunmast ve istihdam Ko~ullanmn Be1irlenmesi Yontemlerini
diizenlemekted ir4 3.
AB 'de ge~erli olan if?~i haklart ve ~alt~ma ko~ullart alanmdaki yol
gosterici ilkeleri belirleyen temel belgeler arasmda ILO Sozle~meleri
dt~mda 1950 insan Haklan Avrupa Sozle$mesi, 1961 Avrupa Sosyal Sartz,
1989 j$~ilerin Temel Sosyal Haklan Topluluk Sartz ve 2000 AB Temel
Haklar Sartz yer almaktadtr. 1950 yilmda imzalanan insan Haklart A vrupa
Soz1e~mesi'nin (iHAS) 11. maddesinde "herkesin ban~~· top1anma
ozgiirliigii ve kendi ~tkarlarmt savunmak i~in ba~kalartyla sendika kurma ve
sendikalara iiye olma hakktm da i~ermek iizere, dernek ozgiirliigii hakkt"
teslim edilmi~tir. (Bu hak kimi kamu personeli i~in ktsttlanabi1mektedir
(Madde 11(2)). 1961 ythnda kabul edilen Avrupa Sosyal Sartz dogast geregi
sosyal haklarm kapsamm1 olduk~a geni~ tutmu~tur. ~art'ta yer alan haklar
arasmda ozellikle orgiitlenme ve toplu pazarlt haklartm i~eren 5 ve 6.
maddeler onemlidir. 1996 y!lmda kabul edilen Gozden Ge~irilmi$ A vrupa
Sosyal Sartz'nda da aynen korunan bu maddeler sendika, toplu pazarhk ve
grev hakkt gibi toplu eylernlerde bulunmak ile i1gili temel haklart
belirlemektedir.
1986 ythnda imzalanan Avrupa Tek Senedi ile gelen 118a maddesi Oye
devletlere ozellik1e if? ortammda if?~ilerin sagltk ve giiven1ikleri ile ilgili
olarak ilerlemenin tef?vik edi1mesine ozel onem atfetmeleri ~agnsmda
bulunmaktadtr. Bu alanda karar alma yonterni nitelik1i ~ogunluk olarak
belirlenmi~tir. lOOa maddesi ise saghk ve giivenlik konusunda yiiksek bir
koruma diizeyinin hedeflenmesi gerektiginin altl ~izilmi~tir. ll8a maddesi
bu alanda AT mevzuatmm oniinii ac;arken, ozellikle ktic;tik ve orta boy
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i~letmelerin

olumsuz bir ~ekilde etkilenmemesi i~in gereginden fazla stla
idari, mali ve yasal onlernlerin almmasmt klSltlamt~tlr. 1989 ythndaki
i$9ilerin Temel Sosyal Haklarz Hakkmdaki Topluluk $artz'nda i~ pazarm
tamam1anmasmm i~~i1erin y~am ve ~ah~ma ko~ullarmm iyile~mesine yol
a~mast gerekliliginin altl ~izilmi~tir.
$art, i~~ilerin haftahk dinleme siiresi ve iicretli yllhk izin kullanma
hakkmt da vurgulamt~ttr. Yine aym $art'ta her i~~inin i~ ortammda yeterli
saghk ve giivenlik ko~ullarmdan istifade etmesi _gerektigi belirtilmi~tir. Bu
alanlarda Oye Devletler arasmda uyumla~tlrmayt saglayacak onlemler
ahnmast gerektigi ifade edilmi~tir. Bu baglamda i~~ilerin i~ ortarnmda
kar~tla~Iian riskier ve bunlann giderilmesi konusunda alman onlemler
hakkmda egitilmesi, bilgilendirilmesi, i~~ilere dam~Iimast ve dengeli bir
~ekilde katthmlarmm saglanmast hususu iizerinde durulmu~tur. ~ocuk ve
gen~ ergenlerin korunmast i~in ~ah~ma saatlerinin stmrlanmast ve 18 y~m
altmdakilerin gece ~ah~masmm yasaklanmast da $art' m i~erdigi alanlardan
birini te~kil etmektedir. Sosyal $art yasal olarak baglaytct bir beige
olmamakla birlikte burada belirtilen hedeflere ula~mak i~in Komisyon yasa
teklifleri haztrlamakla yetkilidir.
Bu dogrultuda 1989 ythnda "i~~ileri i~ giivenligi ve saghgmda
ilerlemelerin te~vik edilmesi i~in onlemler ahnmast" konusunda bir Yonerge
kabul edilmi~tir (89/3911AET). Bu temel yonergeyi takiben belirli i~~i
kategorileri i~in 10 yasa teklifi haztrlanmt~tlr. Alman onlemlere ragmen
AT' deki toplam 120 milyon i~~iden 10 milyonunun bir endiistriyel kaza
veya mesleki yaralanma ge~irdigi belirlenmi~tir44 .
1990' larda ~ah~ma saatleri ile ilgili olarak i~~ileri saghk ve
giivenliklerini olumsuz etkileyen ~m uzun ~ah~ma saatlerine kar~1 koruyan
93/104/AET saytlt yonerge 1993 yllmda kabul edilmi~tir. Bu yonerge
giinliik, ve haftaltk dinlenme siireleri , vardiya ve gece i~leri gibi konularda
asgari hi.ikiimler getirmi~tir45 .
l992'de ingiltere dt~mdaki tiim Oye Devletler tarafmdan imzalanan ve
Antla~mast ' na ek1enen Sosyal Politika Anla$masz, ~alt~ma ve ya~am
ko~ullan alanmda bazt yenilikler getirmi~tir. Bu hiikiimler daha sonra 1997
Amsterdam Antla~mast'nda da yer almt~tlr. 137. madde i~ ortamt ve ~alt~ma
AB
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ko~ullannm iyile~tirilmesi , i~~i saghg1 ve giivenligi, kadm ve erkek e~itligi

ve i~giiciinden dt~lanan i~~ilerin entegrasyonu gibi konularda · nitelikli
~ogunluk oylamast yaptlmasm1 belirfemWir. brgiitlenme, grev ve lokavt ise
Antla~ma kapsamma altnmarru~tlf.
2000 ytltnda Nice Zirve ' sinde kabul edilen AB Temel Haklar Sartz
medeni, siyasal, sosyal , ekonomik ve kiilti.irel haklar1 i~eren kapsamh bir
haklar katalogudur.
Yi.iriirli.ige girmerni~ ve i.iye i.ilkelerde onay si.irecinde olan Avrupa
Anayasasmz Olu$turan AntlQ$ma ile kurucu metinlere giren Temel Haklar
~art1 da yukartda belirtilen haklara atlfta bulunmaktad1r. Soz konusu
~artt ' da yer alan ilgili maddeler ~oyledir:
• Kolelik ve zorla ~ah~tlrmanm yasaklanmas1 (Madde II-5).
• Bir meslek se~me ozgiirliigi.i ve ~ah~ma hakk1 (Madde II- 15).
• E rkek ve kadm arasmda e~itlik (Madde II-23).
• <;ocuk haklart (Madde II-24)
• i~letmede ~ah~anlarm bilgilendirilme ve dant~ ilma haklar1 (Madde ll-27).
• Toplu pazarhk ve eylem hakkt (Madde TT-28).
• Haklt bir nedene dayanmayan i~ten ~1karmal ara kar$1 korunma (Madde 1130).
• Adil ve e~it ~ali$ma ko~ullan (Madde TI-31).
• <;ocuklann ~ah~tmlmasmm yasaklanmast ve ~alt~an gen~ insanlann
korunmast (Madde 11-32).

2.3 Avrupa' da degi~en i~giicii piyasalan ve esneklige yonelim
Kalkmm1~ iilke i$gi.icii piyasalart 1980' li ytllara kadar toplu i~
sozle$meleri, asgari i.icret, i~ten ~ 1karmalara kar$1 gi.ivence, ~alt$ma
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saatlerinin azaltilmasi, sosyal giivenlige yonelik haklar gibi piyasada esnek
hareket imkamm onleyen diizenlemeler ile korunma altma ahnmi~ti. Bu
ylllardan sonra ozell ikle ticarette liberasyon siireci, artan sermaye
hareketliligi ve ileti~im ve ula~1m alanlarmdaki teknolojik ilerlemelerle
birlikte yatmmlann daha esnek i~giicii piyasalarmm bulundugu yerlere
yonelmesi sosyal haklara kar~I bir tehdit olarak algilanmaya ba~ladigmi
gormekteyiz. Bu algllama sermayenin kiiresel alanda hareket serbestisi
kar~lSlnda emegin serbestisinin klSlth olmas1 (el emeginin serbest
dola~Irrum ongoren AB i9inde dahi pek 90k kiSitlamalar ve engeller
mevcuttur) ve ulusal smtrlar d1~ma 91kamamas1 ile daha da kuvvetlenrni~tir.
1970' lerde petrol krizini takiben, 1980' li ytllarda izlenilen anti-enflasyonist
Sikl para politikalart istihdamm ancak ekonominin enflasyonist bask1lardan
siynldiktan sonra dengeye oturabilecegi temeline dayanmaktayd1. Bu
baglamda i~giicii piyasalannda esnekligin saglanmas1 ile rekabet diizeyinin
korunacagmdan hareketle, ozellikle AB iilkelerinde i~9ilik maliyetlerini
azaltmak i9in i~giicii piyasalarmda deregiilasyon giri~imleri ger9ekle~meye
ba~lamt~t1r. Genellikle Anglo-Saxon iilkelerde yaygm olan bu yakla~1m k1ta
Avrupas1 iilkelerde de kabul gormeye ba~ladtgmt gozlemlemekteyiz. Esnek
i~giicii piyasalanmn temel ozellikleri arasmda; tek tip i~· sozle~meleri yerine
belirli siireleri ongoren ve ktsmi-zamanlz (:alz~ma i(:eren i~ sozle~melerinin
(:Ogalmasz; ya~am boyu istihdam ve i~ giivencesinin ortadan kalkmasz ve
ortalama i~te kalma siiresinin azalmasz; toplu sozle~melerin ulusal ya da
sektorel bazdan firma bazma indirgenmesi; sendika uyeliginin giderek
onemini kaybetmesi; verimlilige gore iicretlendirmenin artmast ve ucret
e~itsizliklerinin artmasz;
asgari iicretin ortadan kalkmaya ba$[amasz,
saytlabilir. Ba~ta sendikalar olmak iizere 9e~itli sosyal kesimlerin itiraz v~
basktlarma kar~m kimi sosyal kazamm ve haklardan vazge9ilmesi rekabet
giiciinii arttumakla beraber toplumsal tart1~malara da yo! a9maktayd1.
i~giicii piyasalarmdaki bu degi~im sonucu sadece rekabet bask1st ile zor
durumda kalan firmalar degil karhltk oranlan yiiksek firmalannda
esnekligin daha fazla oldugu ve sendikal faaliyetlerin daha dii~iik diizeyde
kaldtg1 iilkeleri tercih etmeye ba~ladiklan goriilmektedir46• Esnek i~giicii
piyasalarmm sendikalarm toplu sozle~me giiciinii ktrarak iicretlerin
dii~mesini saglamas1 yatmmlann kimi zaman ise sadece 1\.B i9inde degil,
aym zamanda daha dii~iik ol9eklerde de olsa AB iilkelerinden li9iincti
iilkelere de kaymasma yol a9rru~ttr. Diger taraftan, esnek i~giicti piyasalar1
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c;ah~anlara

bireysel

Avrupa

Birligi ticaret politikasmda korumacthk uygulamalannm
altmda yatan nedenlerin ba~mda ktiresel rekabet ~artlanna
uyum saglamada kurumsal esneklik eksiklikleri on plana c;tkmaktad1r. Bu
c;erc;evede en yaygm gorti~lerin ba~mda Avrupah tireticilerin rekabet~i
piyasa ~artlart kar~lSlnda kurumsal uyum konusunda gosterdikleri
performansm yetersizligidir. Hatta esneklikten yoksun firma yapllanmn
Avrupa'da durgunluga (Eurosclerosis) yo! ac;ttgt ve bunun Avrupa
tilkelerinin ekonornilerinin uluslararast alanda rekabetini ve yeni kaynaklart
optimal olc;ekte kullanmasmt olumsuz yonde etkiledigi soylenmektedir. Bu
durumun yaptsal hale geldigi ve ancak kurumsal esnekligin saglanabilmesi
ile giderilebilecegi fikrinin ozellikle 1980'li yillarda hakim olmastyla i~gticti
piyasalarmm katt ve tavizsiz yaptstmn ortadan kaldmlmasma yonelik
47
giri~imlerin de on plana c;tkmaya ba~ladtgmt gormekteyiz .
yaygmla~masmm

Rekabet eksikliginin tek nedeninin i~gticti piyasalarmm yaptsi olmad1gi
ve ba~ka nedenlerin de bulundugu savlanna kar~m ozellikle bu piyasalarda
esneklik yontinde ad1mlarm atllmas1 geregi tizerinde saglanan karar1 takiben
bunun ne ~ek ilde ve hangi alanlarda yapllacag1 konusunda c;alt~ma hayatmm
taraflan arasmda mutabakat saglanmt~tlr. Bilhassa sendikalar artan i~sizligin
de etkisiyle bir savunma pozisyonu alm1~lar ve i~gticti yap1smda ve davram~
kahplarmda ciddi degi~imler ba~lam1~t1r. Bu geli~meleri takiben ozellikle
AB politikalan baglammda saglanan kazammlarda onemli degi~melerin
ortaya 91kt1gmi gormekteyiz. i~gticti piyasasmda daha esnek bir
yaptlanmaya yo! ac;an bu degi~imleri farkh ba~hklar altmda ele almak
mtimktindtir.
Bu esnekliklerin en onemlilerinden birisi i~gticli say1S1 baktmmdan yeni ·
yakla~tmlann ortaya ~Ikmastyla belirmektedir. Say1sal esneklik i~verenin
degi~en piyasa ko~ullarma bagh olarak i~glicti saytsml ve olu~umunu
etkilemede etkinliginin artmastdlr. Bu ac;1dan baklldtgmda firmalarm
istihdam ettikleri i~glictinti gerekli tiretim miktan ve emek ile sermayenin
gorece maliyetlerindeki degi~imlere gore belirleyebilme irnkanlan artan
rekabet baskls1na kar~1 koyabilme imkanlar1m ytikseltirken, c;ah~anlarm i~
giivencesi ac;tsmdan olumsuzluk getirebilmektedir. Tam-zamanh i~gticii
istihdamma alternatif olarak k1smi-zamanh ya da ktsa si.ireli i~9i istihdamt
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gibi farkh istihdam sozle~melerinin yaygmla~mas1 esnek bir sisteme geryi~te
btiytik bir role sahiptir48 . istihdam sistemi ile ilgili bir onernli geli~me de
italya gibi kimi AB tiyesi tilkelerde i~gtictintin kamu i~ bulma btirolan
kanaliyla yaptlmast zorunlulugu ve i~verenlerin istedikleri i~ryiyi i~e almada
kar~tla~tlan engellerin kaldmlmast ile ilgilidir. italya'da mevcut bu katt
istihdam sisteminin zaman iryinde kabul edilen yasalarla kmlmaya
49
ba~landtgt gortilmektedir .
Bu ve benzeri geli~melerin etkisiyle mevcut temel ralz~ma
standartlarmdan taviz vermeksizin daha esnek i~gticti piyasalan yoluyla
verirnlilik ve rekabet imkanlarmt ytikseltme ryabalar1 A vrupa tilkelerinde
giderek daha yaygm hale gelmektedir. Bu arytdan baktldtgmda, Ttirkiye'de
temel ryah~ma standartlanmn korunmas1 ile esnek i~gticti piyasalan
arasmdaki ince ryizginin iyi kavranabilmesi gereklidir.

3. Avrupa Birligi'ne Uyum Siirecinde
' Standartlannm Diizenlenmesinin Etkileri

Tiirkiye

ve

<;ali~ma

Avrupa Birligi'ne katthm stirecinde, Ttirkiye sosyal politika alanmda AB
mtiktesebatma uyum stirecine ba~larrn~ olmakla beraber, atilmas1 gereken
birryok adtm bulunmaktadrr. Sosyal politika iryinde ozellikle 'temel ryalt~ma
standartlan' alanmda da Ttirkiye'nin AB normlarma uyumu onem
kazanmt~tlr. Katthm mtizakerelerinin ba~lamas1 Ttirkiye'de bu alanda
kaydedilen mevzuat uyumu konusundaki geli~melerin uygulamaya da
yanstmasmm incelenmesini ve AB tarafmdan yaktn ve kapsamh bir ~ekilde
takip edilmesini gerektirecektir. Bu durum, Ttirkiye'nin temel ryalt~ma
standartlart ile ilgili imzalamt~ oldugu ILO Sozle~melerini de ne denli etkin
bir ~ekilde hayata geryirdiginin sorgulanmast baktmmdan bi.iytik onem
arzetmektedir.
sendikal haklar ve ryocuk i~ryi ryalt~tlnlmast ve
saghgt ve can gtivenligi arytsmdan daha ozenli hale
getirilmesi konularmda ciddi ilerlemelerin kaydedilmesi gerekmeketedir.
AB ile bi.iti.inle~menin sosyal boyutu gerek ticarete ary1k olsun gerek olmasm
ozellikle emek yogun sektorlerde yeni di.izenlemelere olan ihtiyacm bu
sektOrlerde ciddi maliyet artt~lanna yol aryacag1 ve bunun sektOrtin rekabet
avantajmt da olumsuz etkileyebilecegi endi~elerini de beraberinde
Ti.irkiye'de

ba~ta

i~yerlerinin ryah~anlann
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getirmektedir. Diger taraftan ozellikle kiiresel ekonomi i~inde giderek daha
biiyiik tartl~malara yol a~acag1 kesinle~en dii~iik ~ah~ma standartlart yoluyla
rekabet ~anst yakalama ~abalart bir yandan iilkelerin uluslararast alanda
daha fazla ele~tiri almasma ve sosyal damping su~lamalan ile kar~t kar~tya
gelmelerine yol a~arken, diger taraftan ~alt~ma standartlarmdaki geri
kalmt~hgm iilkenin rekabet ~ansmt ~ok da arttlfabilecegi dii~iincesi
tartt~maya a~tktlr.

Oretimde kalite ve verimlilik artl~mm saglanmast yoluyla rekabet
imkanlarmm geli~tirilmesi, ucuz i~giiciine ve kotii ~artlarda yap!lan iiretim
yoluyla maliyet avantajt saglamaya yonelik ~abalara nazaran ~ok daha
yararh ve kaltct goziikmektedir. Bu a~tdan bakildtgmda, AB miiktesebatma
uyum, Tiirkiye'nin rekabet avantajmt kaybetmesine yol a~acagt endi~eleri
yerine as1l tartt~tlmast gereken husus A vrupa sosyal politika anlayt~mm
Tiirkiye' nin kiiresel ekonomi i~inde rekabet ~ansma etkisinin
incelenmesidir. Bununla birlikte, bu konuyu daha ziyade temel rall~ma
standartlan kapsamma giren alanlarla smtrlt tutmaktaytz.
Diger taraftan, katthm siirecinde Tiirkiye'nin AB ' nin sosyal
politikalanna uyumu sadece bu alanlarla smtrh kalmamakta ve AB'nin
ba~ta istihdam ve i~ hukukunun tiim alanlanndaki miiktesebatmt i~ermek
durumundadtr. Daha once de vurgulandtgt iizere, sosyal politika alam
ba~langt~ta AB giinderninde ancak marjinal bir konuma sahipken, gerek
iktisadi alandaki geli~meler ve gerekse toplumsal ilerlemenin de etkisiyle bu
konular A vrupa Birligi i~inde en onemli giindem maddelerinden birini
olu~turmaktadlf. Oyleki, Avrupa Anayasas1 metni temel hak ve ozgiirliikleri
sayarken, omegin adil ve diiriist ~alt~ma ko~ullan yarattlmastm ve
50
~ocuklann ~ah~tmlmasmm yasaklanmasmt ongormektedir .
ILO'nun temel ~ah~ma standartlanna ili~kin 87 ve 98 (Sendikal
ozgiirliikler); 100 ve Ill (aymmcthk yaptlmamast); 138 ve 182 (~ocuk
i~~iler) ve 29 ve 105 (zorla ~ah~tlfffia) sayth Sozle~meleri tiim AB iiyesi
iilkeler tarafmdan imzalanmt~ttr. Bu sozle~melerin Tiirkiye tarafmdan da
imzalanmt~ olmas1 AB ile katthm miizakereleri esnasmda yeterli olmayacak
ve sozle~me hiikiimlerinin AB normlarma uygun bir ~ekilde yerine
getirilebilmesinin onerni ortaya ~lkacakttr. Bu noktada, Tiirkiye'nin AB
sosyal politikalart kar~tsmdaki durumuna bir goz atmak gerekir.
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3.1 AB Sosyal Politikas1 ve Ttirkiye
Turkiye-AB

ili~kilerinde

sosyal politika sorunlu aJanlardan birini
Avrupa Komisyonu' nun 1998 yilmda haztrladtgt di.izenli
raporda Ti.irkiye'deki gizli ve resmi i~sizlik oranmm yi.iksekligi, sosyal
gi.ivenlik kurumlanmn verdikleri bi.it~e a~tklart, sistemdeki yap1sal reform
ihtiyact, sagltk hizmetlerinin yeniden di.izenlenmesi geregi i.izerinde durulan
konular olmu~tur. Bunun yamnda sosyal haklar da raporda yer almt~ttr.
Grev hakkma getirilen ~e~itli kistlamalar ele~tirilirken, sendika kurma hakkt
oni.indeki engellerin kaldmlmast, Ekonomik ve Sosyal Konsey'in
kurulmast, Ti.irkiye'nin ~e~itli ILO sozle~melerini imzalamast olumlu
noktalar olarak kayda ge~mi~tir. Ote yandan bu geli~melere ragmen i~
hukukunda onemli ilerlemelerin saglanmadtgt, i~sizlik sigortasmm olmadtgt
ve ozellikle kaytt dt~I ekonomide ~ocuklann bi.iyi.ik Ol~i.ide ~ah~tmlmaya
devam edildigi belirtilmi~tir. 1999 yllmda yaymlanan Raporda da yine bu
noktaJara deginilmi~ ve bunlara ek olarak haJa Ti.irk hukukunda sendikal
faaliyetleri ktsttlayan htiki.imler bulundugu ve sendika eylemcilerinin
yetkililer ve i~verenler tarafmdan koti.i muameleye maruz kaldtgt yolunda
raporlar bulundugu vurgulanrru~tlr. Ti.irk mevzuatmm AB'nin saghk, sosyaJ
gi.ivenlik, i~ ve e~it ftrsatlar alanmdaki mevzuati ile uyum di.izeyinin smuh
oldugu belirtilmi~tir.
olu~turmaktadtr.

1999 AB Konseyi Helsinki Zirvesi' nde aday tilke stati.isi.ini.in kabul
edilmesi ile Turkiye'nin AB'ye i.iyelik si.ireci yeni bir boyut kazanmt~ttr. Bu
si.ire~te toplumsal hayata dair pek ~ok alanda dtizenlemeyi i~eren sosyal
uyum konulart onemli bir yer tutmak tutmaktaydt.
AB Komisyonu tarafmdan hazulanan ve 8 Mart 200 I tarihinde AB
Konseyi tarafmda kabul edilen Kattlzm Ortaklzgz Belgesi (KOB), her iki
yilda bir di.izenli olarak gozden ge~irilen bir beige olup, AB tiyeligine aday
tilkelerden siyasi, ekonomik, hukuki ve sosyal konularda ger~ekle~tirilmesi
beklenen reformlan i~ermektedir51 • KOB ~er~evesinde Topluluk
mi.iktesebatmm 13 numarah ba~hk altmda smtrlandudtgt 'Sosyal Politika ve
istihdam' konusunda Ttirkiye'den ger~ekle~tirilmesi beklenen reformlar
~oyle stralanabilir:
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ktsa vadede:
• Sosyal alanda mtiktesebat uyumunu ger~ekle~tirebilmek
tarafmdan bir strateji ve aynntth bir program belirlenmesi.
•

<;ocuk

i~~i

sorununun ~oztimti

i~in ger~ek~i ~abalarm

i~in

htiktimet

artmlmast.

• Aktif ve bagtmstz bir sosyal diyalog ortaffil i~in gerekli unsurlarm
saglanmast ve bu ~er~evede oncelikle sendikal haklarm gtivence altma
ahnmas1, sendikalar tizerindeki kts1tlamalann kaldmlmasJ istenmekiedir.
• Sosyal ortaklarm AB mtiktesebatmm geli~tirme ve uygularnaya yonelik
kapasitelerinin geli~tirilmesi i~in gosterdikleri ~abalann desteklenmesi
istenmektedir.

orta vadede:
• Kadmlara kar~1 her ttirlti cinsel aynmcthgm onlenmesi. Bu baglamda,
cinsiyet, rrk ve etnik koken, din ile inan~, engellilik, ya~ veya cinsel tercihe
dayanan her ttirlti aymmcthgm ortadan kaldmlmast i~in gerekli ~ah~malarm
yapilmast.
i~ hukukunun gozden ge~irilmesi, kadm-erkek arasmda e~it muamele,
•
mesleki saghk ve gtivenlik ile karnu saghgt alanlarmda AB mevzuatma
uyumun saglanmas1, aynca ilgili idari ve sosyal gtivenligin e~gtidtimtintin
saglanmas1 i~in gerekli ~ah~malann yaptlmast.

• Sosyal ve politika ve istihdam alanmda mtiktesebatm etkin bir ~ekilde
ytirtirltige konulmas1 ve uygulanmast i~in gerekli ~alt~malann yap1lmast.
• Ortak istihdam incelemesinin ba~lattlmast ve bu ~er~evede, ozellikle
stirmekte olan ve htzlanan yaptsal degi~ikliklerin etkisi de dahil olmak
tizere, i~gticti piyasast ile sosyal geli~melerin izlenmesi i~in kapasitenin
geli~tirilmesi yoluyla, ileride Avrupa istihdarn Stratejisi'ne katlhm arnactyla
ulusal istihdam stratejisinin hazrrlanmas1.
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•
Mali stirdiirtilebilirligin saglanmasmm yam stra, sosyal giivenlik
sistemine ili~kin reformlan blitiinle~tirerek sosyal korumamn daha ileri
diizeye getirilmesi.

Avrupa Birligi Miiktesebatmm Vstlenilmesine ili~kin Tiirkiye Ulusal
Programt 52 , KOB ile birlikte katthm oncesi stratejinin hukuksal ve teknik
temelini te~kil etmektedir. Ttirkiye, Ulusal Program'm 'Sosyal Politika ve
istihdam' bOltimtinde iistlenmesi gereken ~ah~malan ve KOB kapsammda
belirtilen hususlan aynntth bir ~ekilde diizenleyerek taahhtitlerde
bulunmu~tur53 . Buna gore, Ttirkiye' nin Ulusal Programt' nda AB sosyal
mevzuatma uyumu ongoren soz konusu boltimde ~oyle denilmektedir: "Bu
alanda yapllacak fall~malar f Ok kapsamlldtr: Kamu gorevlileri sendikalan
kanunun pkan/masmdan, f OCUk i~filigin on/enmesine ili~kin on/em/ere,
Ekonomik ve Sosyal Konseyin yasal temelinin giiflendirilip kapsammm
geni~letilmesinden, fall~ma hayatmda cinsi ayzrzmctllgm onlenmesine
kadar uzanmaktadtr. "
AB Konseyi' nin Araltk 2002 tarihli Kopenhag Zirvesi ile hem Birligin
siirecinde, hem de Ttirkiye ile ili~kilerinde yeni bir donem
b~lamt~ttr. 26 mart 2003 tarihinde, yeni donemde Ttirkiye ile ili~kilerin
daha ileri gotiirtilmesi a~1smdan onem ta~tyan Gozden Gefirilmi~ Kattltm
Ortakllgt Belgesi a~tklanmt~tlr. Bu belgede ktsa vadeli oncelikler arasmda
etkin ve ozerk sosyal diyalog, miiktesebatm TUrk hukukuna ahnmast, ~ocuk
i~~i ~alt~tmlmas1 sorunu ile miicadeleye devam edilmesi gibi konular
vurgulanmt~ttr. Orta vadede ise miiktesebata uyum, saghk hizmetlerinin
geli~tirilmesi , ulusal istihdam statejisinin haztrlanrnast, sosyal dt~lanmanm
onlenmesi ile ilgili bir ulusal strateji belirlenmesi ve sosyal korumanm
geli~tirilmesi tekrar iizerinde onemle durulan ve Tiirkiye' nin geli~me
saglamas1 gereken noktalar olarak belirlenmWir.
geni~leme

Bu belgenin a~tklanmasmt takiben TUrk Hiiktimeti de AB
miiktesebatmm kabuliine ili~kin Avrupa Birligi Miiktesebatmm
Vstlenilmesine ili~kin Gozden Gefirilmi~ Tiirkiye Ulusal Program!
hazrrlanrm~ttr54 •
Yeni Ulusal Programda AB'ye sosyal uyum c;er~evesinde yine ~ok
saytda mevzuat uyum hedefine yer verilmi~tir. Yeni ulusal programda
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bireysel ve toplu i~ hukuku alamnda 11 , i~ saghgt ve giivenligi alanmda 29,
sosyal diyalog alamnda 2, kadm-erkek e~itligi alanmda l 0, aynmcthgm
onlenmesi alamnda 2 kanun tasans1 hazrrlanmast veya mevzuat
diizenlenmesi yaptlmasl ongoriilmii~tiir. <;ok htzh l?ir bi~imde degi~tirilmesi
hedeflenen mevzuat arasmda: i~yeri konseyleri miiessesinin getirilmesi;
yonetime katlima; ebeveyn ~zninin getirilmesi; fazla (:alz~ma siiresinin
yeniden diizenlenmesi; i~(:i temsilciligi miiessesesi; muhtelif saytda i~ saghgt
ve giivenligi diizenlemeleri.yer almaktadrr.
A vrupa Komisyonu, 1998 ythndan itibaren yaytmladtgt Diizenli ilerleme
Raporlart ile Tiirkiye' nin KOB ~er~evesinde kendisinden talep edilenlerden
ne kadarmt yerine getirdigini, diger bir ifadeyle, AB miiktesebatma uyum
siirecinde yaptlan ~alt ~malan , yasalarda ve diizenlemelerdeki degi~iklikleri
degerlendirmektedir. 6 Ekim 2004 tarihli Tiirkiye h er/erne Raporu, onceki
ilerleme Raporlart ' nda da dikkat ~kilen ve temel standartlardan saytlan
sendikal ve sosyal haklarla ilgili eksiklikleri ve klsttlamalart daha sistemli
bir ~ekilde ifade etmektedir. 2004 ilerleme Raporu, sendikal haklan ~ok
a~tk bir bi~imde insan haklan ve temel ozgiirliikleri ~er~evesinde ele alrru~
ve bu haklarm ILO standartlanna ve Avrupa Sosyal Sartt ' na uygun olmas1
gerektigini vurgulamt ~ttr. AB Komisyonu, bu baglamda sendikal-sosyal
haklarla ilgili olarak ILO standartlanna attf yaparak, ILO standartlartm AB
iiyeligi i~in bir ~e~it siyasal kriter haline getirmi~tir. ILO' nun yaptmm
mekanizmast zaytf bir orgiit olmas1 dikkate ahndtgmda, AB ' nin, Ttirkiye
orneginde oldugu gibi, aday tilkelerden ILO sozl e~melerinin uygulanmasmt
talep etmesi ile ILO sozle~melerinin uygulanmast da daha etkin hale
gelebilecektir..
2004 ilerleme Raporu ' nda ILO standartlan dogrultusunda tam olarak
saglanmast istenilen sendikal ve sosyal haklarla ilgili temel ele~tiriler ~oyle
Slfalanabilir:
•

Sendikal haklarla ilgili olarak, orgtitlenme hakkl ve grev hakklm da

i~eren toplu pazarhk hakkl iizerinde c iddi stmrlamalar varhgt korumaktadrr.

• Grevlerin ve gosterilerin ertelenmesi ya da iptali gibi sendikal haklar1
klsttlaytct ~ok saytda uygulama mevcuttur.
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•
Ttirkiye, henUz Avrupa Sosyal ~artt'nm drgUtlenme hakkt ile ilgili 5.
maddesini ve grev hakktm da i~eren toplu pazarhk hakktyla ilgili 6.
maddesini henUz onaylamailli~tlf.
Kamu gdrevlileri sendikast yasas1 kamu ~ah~anlarmm bir bdli.imi.ini.in
engellemekte ve grev ve toplu pazarhk hakkmt
kapsamamaktadtr. Yasada sendika i.iyelik i~lemlerini basitle~tirmek
amactyla yapilan son degi~ik:likler bu hak ktsttlamalarmt gidermemi~tir.
•

sendikala~masmt

•

bzel sektdrde sendikala~ma prosedtiri.i elveri~siz ve pahahdtr.

•
Sendikalar yetki alabilmek i~in i~yeri di.izeyinde % 50 ve
di.izeyinde % I 0 barajt a~mak zorundadlflar.

i~kolu

her ne kadar uluslararast alanda rekabeti engelliyor
A vrupah i~veren drgi.itlerinin si.irek:li ele~tiri lerine maruz
kahyor ve esnekle~en i~gi.ici.i piyasalarmm da etkisiyle kimi kazamlilli~
haklarda geriye dogru gidi~ izlenimi yarattyorsa da; A vrupa sosyal politika
anlayt~mm, ILO standartlanmn en geni~ ~eki lde uygulanmasmt saglayan
di.izenlemelere sahip bir model olma dzelligini si.irdi.irmekte oldugu
sdylenebilir.
Neticede,

gerek~esiyle

3.2 Sosyal damping ve ~~~~rna standartlarmm rekabet ve ticarete

etkileri
Ti.irkiye bir taraftan ki.iresel rekabetin dinamiklerini yakalamaya ve
Avrupa Birligi ile btiti.inle~meye ~ah~lfken diger taraftan iktisadi ve sosyal
dengesizlikleri ya~amaktad1r. Oretim si.irecinde bir~ok sektdrde i~gi.icti
piyasasma ydnelik gerekli sosyal yatmmlarm yapilamamt~ o lmast ve sosyal
sorumluluktan yoksun bir anlayt~la temel ~ali~ma standartlannm yeterince
yerine getirilemedigi gdz oni.ine almacak olursa, Ti.irkiye'nin dt~ piyasalarda
rekabet avantajt da tehlikeye girrnektedir.
Ozellikle di.i~i.ik standartlara sahip i~gi.ici.ine (~ocuk ya da gerek:li mesleki
egitimden yoksun vastfstz i$gi.icti yoluyla i.iretim yapilmast; i$yerlerinde
temel saghk ve gi.ivenlik ko~ullarmm yetersiz olmast; mesleki kazalann
yi.iksekligi; i~yerlerinde aymmct i~ ko~ullannm mevcudiyeti; i~~i ve
i$verenler aras mda sosyal diyalogun yetersizligi vb.) dayah tiretim kalite
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yoluyla rekabet saglayabilme imkanlanm daralttrken, ozellikle ihracatm
onemli bir boliimiinii olu~turan Avrupa pazarmdaki yiiksek standartlar
kar~tsmda
bir yandan tiiketici saghgt gibi kriterleri a~abilmeyi
zorla~trrmakta, diger taraftan sosyal damping suc;:lamalart ile kar~tla~ma
riskini de beraberinde getirmektedir. Ornegin, sosyal sigortastzhk
oranlarmm yiiksek ve c;:ah~ma ko~ullannm kotii oldugu deri sektbriine
ili~kin, A vrupa tilkeleri tarafmdan sosyal damping iddialan ortaya
atllmt~ttr55 . Tiirkiye'nin dt~ ticaretinin yansmm AB ile oldugu ve AB ile
giimriik birligi temelli bir ticari yakmhgm bulundugu dikkate ahnacak
olursa, AB standartlanmn Tiirkiye'nin ihracatc;:llart ic;:in referans oldugu
gerc;:egi unutulmamahdtr. Diger taraftan, tam iiyeligin miiktesebatm
uyumunun saglanmadan miimkiin olamayacag1 goz online almdtgmda
Tiirkiye'nin AB'ye katlltml aym zamanda temel c;:ah~ma standartlartm tam
olarak yerine getirebilmeyi de gerektirmektedir.
Ozellikle sosyal damping iddialanna kar~1, uluslararast teknik dtizenleme
ve standartlara uyum saglanmas1 da, firmalarm onemle iizerine egilmesi
gereken bir konudur. Ornegin, c;:ocuk ya~ta 56 ve sosyal giivenliksiz i~c;:i
c;:ah~tlnlmamast, i~ ortammda gtivenligin saglanmas1, c;:ah~ma saatlerinin,
verimsizlige neden olmayacak ~ekilde diizenlenmesi ve hatta verimlilik ic;:in
esnekle~tirilmesi
gibi onlemler, sosyal damping iddialarm1 etkisiz
kllabilmek ac;:tsmdan dnem ta~tmaktadtr.
Temel c;:ah~ma standartlannm kabulii maliyetleri arttrarak fiyat
avantajmm kaybedilmesine yol ac;:maktan ziyade iiretim kalitesi ve
verimliligi art1rarak ticari saygmhgm yiikselmesine de yard1mct olacaktrr.
Dti~tik c;:ah~ma standartlanna sahip tilkelerin ozellikle dii~iik iicret
avantajm1 kullanarak yabancl sermaye yatmmlanm c;:ekmede pek de ba~anh
olduklarJ soylenemez. Daha once de ifade edildigi tizere diinyada dogrudan
yabanct sermaye yatmmlarmm c;:ok btiyiik bir klsm1 c;:ah~ma standartlar1 ve
verimlilikleri yiiksek tilkeler arasmda dola~maktadtr. Norberg' in belirttigi
gibi eger dii~tik iicretler ve standartlar bir c;:ekim yaratsaydt firmalar yatmm
yapmak ic;:in stirtiler halinde Afrika iilkelerine giderdi 57 • Esasen, yabanc1
sermayenin arad1g1 sosyal ve politik istikrar, hukukun iistiinliigiiniin
mevcudiyeti; serbest piyasa ve iyi altyap1 ile kalifiye ve verimli i~giictidiir.

292

~ALI$MA STANDARTLARI- TICARET ILI$KISI

Sonu~

Farkh sosyal modellere dayah olarak sosyal politikalarmt geli~tirmi~
olan A vrupa Birligi tiyesi iilkeler her alanda olmasa da sosyal politika
kapsamma giren pek yOk konuda ortak bir mtiktesebatm olu~umunu
saglamayt ba~armt~lardtr. Ozellikle temel ~alz$ma standartlan soz konusu
oldugunda Birligin uluslararast alanda kabul edilmi~ sozle~meler de dahil
olmak tizere geni~ ve uyumla~tmlmt~ bir mtiktesebata sahip oldugu
gortilmektedir.
Tiirkiye'nin, Avrupa Birligi'ne katllma siirecinde miizakerelere ili~kin
31 konu ba~hgt iyinde uyum saglamast gerekli en onemli alanlardan birisini
de sosyal politikalar olu~turmaktadtr. Kattltm miizakerelerinin ba~lamast ile,
Tiirkiye'de bu alanda kaydedilen mevzuat uyumu konusundaki geli~melerin
uygulamaya da yanstytp yanstmadtgt konusu AB tarafmdan yakm ve
kapsamh bir ~ekilde takip edilmeye ba~lanacakttr. Temel yalt~ma
standartlanna ili~kin konularda, gerek yah~anlarm temel haklarmm
korunmasmm AB degerleri aytsmdan ta~Jdtgt onem ve gerekse Birlik iyinde
haks1z rekabet ko~ullart yaratabilecek durumlann online geyilebilmesi
nedeniyle AB, Tiirkiye'de bu alanda kaydedilecek geli~melere btiyiik onem
verecektir.
Tiirkiye'de temel standartlarm saglanabilmesine yonelik yah~malar ve
ilgili mevzuat giderek geli~mekle birlikte, tiim sorunlann ortadan kalkttgmt
iddia etmek imkanstzdu. <;ocuk emeginin kullantmt, i~yilerin sosyal
giivenlik irnkanmdan yoksun olarak yah~tmlmast, i~yerlerinde yah~ma
ko~ullanmn yetersizligi ve buna bagh olarak meslek kazalanmn saytsmm
fazla olmast, sendikal haklann tam olarak kullantlamamast, kimi sektorlerde
kadm i~giiciiniin dii~iik ticretlerle yah~ttnlmast gibi konular mtiktesebat
uyumu gerektiren alanlann ba~mda gelmektedir. Mtiktesebat uyumu sadece
benzer yasa ve dtizenlemelerin yaptlmas1 degil uygulamada da AB tiyesi
tilkeler ile bir uyumun saglanabilmesini gerektirmektedir. Bu itibarla, kimi
zaman htzh yasama siireci yeterli olamamakta ve eksik kalmaktadtr. AB'nin
ilerleme Raporlar1 ve AB Konseyi zirve sonuylarmda da vurguladtgt temel
noktalardan biri olan uygulama a~amast, konunun en hassas yontinti
olu~turmaktadtr. Bu nedenle, Ttirkiye'de temel yah~ma standartlanna ili~kin
ciddi bir degi~imin kaymtlmaz oldugu a~ikardtr.
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Soz konusu alanda getirilen di.izenlemelerin emek yogun sektorlerde
i.iretim maliyetleri ve rekabete yaratacag1 etki bir ele~tiri konusu
olabilmektedir. Bununla birlikte, AB i.iyesi i.ilkeler tarafmdan kabul edilrni~
standart ve normlara uyumun tam tersine rekabet edebilirlik bak1mmdan
olumlu · katk1lar saglayacag1 goz oni.inde bulundurulmahd1r. Dretim
kay1plarmm yol a~t1g1 rekabet sorununun temelinde yatan verimsiz ve
kalifiye olmayan i~gi.ici.i ve yetersiz ~ah~ma ko~ullan goz oni.ine ahnd1gmda
~ah~ma standartlarmm geli~tirilmesinin yaratacag1 rekabet avantaj1
Ti.irkiye'nin ba~ta AB olmak i.izere uluslararas1 piyasalarda daha ba~arll1
olmasmda etkili olacaktlr.
AB mi.iktesebatma uyumun getirecegi bir diger onemli katk1 ise, AB
i.ilkelerinde rekabet avantajm1 kaybetmi~ kirni sektarler tarafmdan ortaya
atllan sosyal damping iddialanna kar~1 bir korunma irnkam saglamas1du.
bmegin, SA 8000 kapsammda; ~ocuk ya~ta ve sosyal gi.ivenliksiz i~~i
~ah~tmlmamas1, i~ ortammda gi.ivenligin saglanmasJ, ~ah~ma saatlerinin,
verimsizlige neden olmayacak ~ekilde di.izenlenmesi gibi onlemler, sosyal
damping iddialarma kar~1 savunma mekanizmas1 olabilecek ti.irdendir.
Bunun yam stra, sosyal sorumlulugu yi.iksek bir firma olarak kazamlacak
ticari saygmhk da ~ah~ma standartlanndaki geli~menin bir ba~ka getirisi
olacaktlr.
Temel ~ah~ma standartlarmdaki geli~menin Ti.irk firmalarmm gerek yurt
i~i gerekse ba~ta AB olmak i.izere yurt d1~1 pazarlarda (ozellikle bu
standartlarm di.i~i.ik oldugu i.i~i.inci.i i.ilkelerin firmalarma kar~t) bir
dezavantaj yaratacag1 iddialar1 da her zaman dogru degildir. Uluslararas1
alanda yapllan ~ah~malardan da anla~llacag1 i.izere di.i~i.ik i.icret ve ~ah~ma
standartlar1 bu i.ilkelere bir rekabet avantajt getirmemekte ve ~ogu zaman
kalitesiz i.iri.in kategorisinde degerlendirilmelerine yol a~maktad1r. Aynca,
bu i.ilkelerdeki ~al1~ma ko~ullan rekabet avantaj1 saglamaya yonelik
olmaktan ziyade i.ilkelerin geli~mi~lik di.izeyi ile alakalJdJr. iktisadi ve sosyal
yonden Ti.irkiye'nin gerisinde kalm1~ i.ilkelerin normlart ile hareket etmenin
Ti.irkiye'yi AB ve geli~mi~ iilke norrnlarmdan uzakl~t1racagt dikkate
ahnmahd1r.
Diger taraftan di.i~i.ik i.icret ve ~ah~ma ko~ullannm, ornegin sigortastz
i~~ilik olgusunun Ti.irkiye' yi dogrudan yabanc1 sermaye yatmm1 a~1smdan
cazip bir merkez yapmamaktad1r. Tam tersine di.inyada dogrudan yabanct
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sermayenin biiyiik bir boliimiiniin nitelikli bir i~giicii ve uluslararast
standartlarm bulundugu iilkelere yoneldigi goriilmektedir. Aynca, yiiksek
9ah~ma standartlannm her zaman yiiksek i~9ilik maliyeti anlarruna geldigi
ne kavramsal ne de ampirik yonden ispatlanmt~ degildir.
Bu noktalardan hareketle, Tiirkiye'nin AB miiktesebatma ve AB iilkeleri
tarafmdan uygulanmakta olan 9ah~ma standartlarma uyumunun Tiirkiye'de
sanayi kesimine rekabet edebilirlik a91smdan olumlu katkiiar yaratacagt ve
ticari ili~kilerde sosyal damping vb. tehditlere maruz kalmasmm online
ge9ebilecegi soylenebilir. Aynca, bu durumun daha dii~iik standartlara sahip
u9uncii iilkelerle rekabette bir dezavantaj olu~turacagt endi~elerine
kar~• smda Tiirkiye' nin ticari yaptmmlara gitmesinin ticarette korumact
etkiler yaratacagt ve olumsuzluklara yol a9abilecegi de dikkate ahnmahdrr.
Summary
Turkey 's effective implementation of laws and regulations concerning core
labour standards is imperative in the process of its accession to the European
Union. The arguments stemming from the critics that higher standards shall reduce
Turkey's competitiveness vis-a- vis third countries have no sound base. The
protection of basic social rights which are also crucial in adoption of relevant EU
acquis, is essential f or productivity and an effective production process. Turkey
must obtain a more competitive structure in the world economy by means of
creating a more qualified labour force than reducing the production costs through
lower standards in the labour market.
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