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Avrupa Birli¤i
Perspektifinden
ve
Endüstri ‹liflkileri Boyutuyla
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YEN‹ ‹fi KANUNU:
Esneklik
ve
‹fl Güvencesi
Bu çal›flmada yazar, Türk endüstri iliflkileri, Türk Çal›flma Mevzuat› ve genel anlamda çal›flma hayat›na iliflkin
çal›flma veya araflt›rmalar›n karfl›laflt›rmal› olarak uluslararas› evrensel norm ve kriterler ile test edilmesi gerekti¤ini
vurgulamaktad›r. Dolay›s›yla, bu kitap çal›flmas›nda da de¤erlendirdi¤i ve s›nad›¤› her düzenleme veya
müesseseye iliflkin tespitlere, uluslararas› ve Türkiye'nin global entegrasyondaki tercihinden dolay›, özellikle
Avrupa Birli¤i kriterleri eflli¤inde ve elbette ki, konuyla ilgili ülke gerçekleri ve genel durumu göz önünde tutarak
yaklaflm›flt›r.
‹fl Kanunu'nu savunmak veya tan›tmak gibi bir misyonunun olmad›¤› ifade edilen bu çal›flmada, daha ziyade
Türkiye'de sosyal disiplinlerde çok fazla al›fl›k olmad›¤›m›z biçimde, konular› AB perspektifinden analitik ve
elefltirisel bir yaklafl›m ile irdelemektedir.
Bu ba¤lamda, bu kitap çal›flmas›n› akademisyen flapkas› ile "bilimsel sorumluluk" ad›na yazd›¤›n› belirten Doç.
Dr. Ali R›za BÜYÜKUSLU'nun kitab› üç temel bölümden oluflmaktad›r.
Birincisi, endüstri iliflkileri ve çal›flma yasalar›n›n politik ekonomisinin tart›fl›ld›¤› teorik bölümdür. Burada,
esas›nda, iflçi-iflveren iliflkileri ve ifl yasalar›n›n arka plan›n› oluflturan ve flekillenmesine neden olan kapital
birikim/üretim modelleri ve kapitalizmin dinamik kriz çözüm formülleri ve enstrümanlar› de¤erlendirilmektedir.
‹kinci bölümde, Avrupa Birli¤i perspektifi ve endüstri iliflkileri boyutuyla, özellikle Avrupa Birli¤i uyum sürecindeki
Türkiye'nin çal›flma mevzuat› itibariyle Avrupa kapitalizminin yeni ekonomik, sosyal ve üretim iliflkilerine yönelik
parametreleri ve müesseselerinden nas›l yararland›¤›, söz konusu de¤iflimin neresinde oldu¤u ve nihayet yeni
‹fl Kanunu'nun getirdikleri irdelenmektedir.
Son bölümde ise; bir kriz yönetim modeli olarak "uzlaflmac› kapitalizm" ve "üçlü anlaflmalar"›n Avrupa
uygulamalar› ile Türkiye aç›s›ndan yorumlanmas› yap›lmakta ve alternatif çözüm önerileri sunulmaktad›r.
Kitap, Derin Yay›nevi'nden (Tel: 0 212 527 01 65, Fax: 0 212 511 47 76) temin edilebilir.
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‹fi HUKUKUNDA ‹fi SIRRININ KORUNMASI
(SIR SAKLAMA VE REKABET YASA⁄I)
‹fl s›rlar›n›n iflverenin bilgisi ve izni olmadan üçüncü kifliye aç›klanmas›, iflçilerin
sorumlu¤unu gerektirir. Çal›flma hayat›nda iflverenler için büyük öneme haiz
olan bu konuyu, Yrd. Doç. Dr. M. Fatih UfiAN "‹fl Hukukunda ‹fl S›rr›n›n
Korunmas›" isimli kitab›nda, iflçilerin s›r saklama ve rekabet etmeme borcu
çerçevesinde incelemifltir.
Çal›flma 345 sayfa ve 3 bölümden oluflmufltur. Bölüm bafll›klar› flu flekildedir;
"‹fl s›rr› ve rekabet kavram›, ifl hukukunda ifl s›rr›n›n korunmas›n›n hukuki dayana¤›,
ifl s›rr›n›n korunmas› ile iflçinin ifade, çal›flma ve sözleflme özgürlükleri aras›ndaki
iliflki", "Hizmet sözleflmesi kurulmas› aflamas›nda ve devam ederken ifl s›rr›n›n
korunmas› ile ifl s›rr›n›n korunmas› aç›s›ndan iflçi bulufllar›", "hizmet sözleflmesi
sona erdikten sonra ifl s›rr›n›n korunmas›".
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‹fi VE SOSYAL S‹GORTA HUKUKU UYGULAMASINDA
PARÇA BAfiINA ÜCRET
Parça bafl›na ücret, ücret tespit yöntemlerinden bir tanesidir ve verime dayal›
ücret sistemi içerinde yer almaktad›r.
Yrd. Doç. Dr. M. Fatih UfiAN, "‹fl ve Sosyal Sigorta Hukuku Uygulamas›nda
Parça Bafl›na Ücret" isimli çal›flmas›nda, teknolojik geliflmelerle birlikte
yayg›nlaflmaya bafllayan parça bafl›na ücreti incelemifltir.
11 bölüm ve 171 sayfadan oluflan kitapta;
* parça bafl›na ücret kavram›,
* parça bafl›na ücretin yarar ve sak›ncalar›,
* parça bafl›na ücretin tespiti,
* parça bafl›na ücretin uygulama alan›,
* parça bafl›na ücretle çal›flmada taraflar›n borçlar›,
* parça bafl›na ücretin; hizmet sözleflmesinin sona ermesi ve k›dem tazminat›
bak›m›ndan özellikleri, ikramiye ve disiplin cezas› uygulamas› bak›m›ndan
özellikleri, çal›flma ve dinlenme süreleri bak›m›ndan özellikleri, sendika üyelik
ve toplu ifl sözleflmesi dayan›fla aidat›n›n tespiti bak›m›ndan özellikleri, sosyal
sigortalar prim hesab› ve Kurumca yap›lan ödemeler bak›m›ndan özellikleri
incelenmifltir.
Kitaplar Seçkin Yay›nc›l›ktan (Tel: 0 312 435 30 30, E-posta:seckin@seckin.com.tr)
temin edilebilir.
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‹smail BAYER

1970'li y›llar›n sonlar›yd›. Dönemin
Çal›flma Bakan› rahmetli Bahir
Ersoy ile birlikte bir Sakarya
gezisinde tan›m›flt›m Dr. Murat
Demircio¤lu'nu. Yurtd›fl›nda
doktora çal›flmas›n› tamamlam›fl
Türkiye'ye yeni dönmüfltü. Y›ld›z
Teknik Üniversitesi'nde geçen 20
y›l› aflk›n bir süreç. ve bugün ayn›
üniversitede sürdürdü¤ü Dekanl›k
görevi.

yeri geldi¤inde bu yasa ile
öngörülen kurum ve kavramlar›n
baz›lar› hakk›nda uygulama
aç›s›ndan ileride do¤acak
kuflkulara da yer verilmifltir."
aç›klamas›n› yapt›ktan sonra s›ra,
Av. Önder Aker ile Av. Bekir
Uzun'un yan› s›ra, Prof. Dr. Tankut
Centel'in de okumalar›ndan sonra
elefltirilerini de dikkate ald›¤›n›
belirtmifltir.5

Ç i m e n t o ‹ fl v e r e n ' i n g e ç e n
say›s›nda, Demircio¤lu'nun Centel
ile birlikte ürettikleri ve dokuzuncu
bask›s›na ulaflan "‹fl Hukuku"nu1
tan›tmaya çal›flm›flt›k.

100 soruyu, 8 bölüm bafll›¤› alt›nda
s›ralayan Demircio¤lu, teknik bir
ö¤retim kurumunda görev
yapman›n kazand›rd›¤›
deneyimlerinin sonucunda,
tart›flma yerine sorun çözme, yol
gösterme yaklafl›m›n› ye¤lemifltir.

1 4 7 5 s a y › l › ‹ fl Y a s a s › ' n › n
uyguland›¤› süreçte, "Sorularla
Çal›flma Mevzuat› El Kitab›" 2
‹stanbul Ticaret Odas› yay›n› olarak
yay›mlanan Demircio¤lu'nun bu
ürünü piyasada sat›lmad›¤› gibi,
bask›s› da tükenmiflti. 10 Haziran
2003'te yürürlü¤e giren yeni ifl
yasas› ile birlikte, bu yeni
düzenlemenin getirdi¤i yeni
yükümlülükler çerçevesinde,
sorulardan hareketle ‹fl Yasas›'na
a ç › k l › k g e t i r m e y e ç a l › fl a n
Demircio¤lu'nun "Sorularla Yeni ‹fl
Yasas›"3 ürünü, geçti¤imiz y›l›n
sonbahar›nda yeni yasan›n
uygulanmaya bafllamas› ile birlikte,
yine ‹stanbul Ticaret Odas›'n›n bir
yay›n› olarak yay›mland›.
Önsöz'de, ‹stanbul Ticaret Odas›
Genel Sekreteri Dr. Cengiz Ersun,
"Yasada yer alan hükümleri tek tek

ele almak suretiyle, uygulamaya
iliflkin sorulabilecek tüm sorulara
yan›t vermeyi amaçlayan, oldukça
ayr›nt›l› ve örneklerle
zenginlefltirilmifl aç›klamalar›n yer
ald›¤› çal›flman›n bu konudaki ilk
çal›flmalardan biri oldu¤una hiç
kuflku yoktur." 4 aç›klamas›yla
ürünü sunmaktad›r.
Prof. Demircio¤lu ise sunumunda,
"Yasa'n›n yürürlü¤e girmesi
sonras›ndaki ilk çal›flmalardan biri
olan bu yap›tta elden geldi¤ince
akademik tart›flmalardan uzak
durulmufl, gerekti¤i yerde 1475
say›l› eski Yasa ile örneklemelere
gidilmifl, ayr›ca uluslararas›
normlara da yollamalar yap›lm›flt›r.
Ancak yine taraf›m›zca bilimsel
titizlikle ve önyarg›s›z bir flekilde,

Yasa'n›n kapsam›n›n ele al›nd›¤›
birinci bölümde, ç›rakl›k konusuna
da yer verilmifltir.
‹fl hukukunun uygulanaca¤› kifliler
ve yerlere ayr›lan ikinci bölümde
ise, yeni yasa ile getirilen altiflveren, ödünç ifl iliflkisi ve cinsiyet
ayr›m› yasa¤› gibi, yeni
düzenlemelere de aç›kl›k getirmeye
çal›fl›lm›flt›r.
Üçüncü bölüm ifl sözleflmesine
ayr›lm›flt›r. Bilindi¤i gibi 1475'teki
hizmet akdi, 4857'de art›k ifl
sözleflmesine dönüflmüfltür. Bu
bölümde de k›smi süreli çal›flma,
ça¤r› üzerine çal›flma gibi ifl
iliflkisindeki yeni kavramlar
üzerinde durulmufltur.

BAYER ‹SMA‹L
"Yeni ‹fl Yasas›'na ‹liflkin Ürünler" Çimento ‹flveren Dergisi; Cilt.18. Say›.2. Mart 2004. Sf. 55-57
2 DEM‹RC‹O⁄LU Prof. Dr. MURAT "Sorularla Çal›flma Mevzuat› El Kitab›" ‹stanbul Ticaret Odas› Yay›n›; ‹st. 1998
3 DEM‹RC‹O⁄LU Prof. Dr. MURAT "Sorularla Yeni ‹fl Yasas›" ‹stanbul Ticaret Odas› Yay›n›; 2003/42. ‹stanbul.2003., 156 sf.
4 a.g.e.,sf.3.
5 a.g.e.,sf.6-7.
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Dördüncü bölümün sorular› ücrete
ayr›lm›flt›r. 24 sorunun yer ald›¤›
bu bölümü, 39 sorunun yer ald›¤›,
ifl sözleflmesinin feshi ve sonuçlar›
bölümü izlemektedir. ‹fl güvencesi
konusu tabi ki bu bölümün
üzerinde en çok durulan konusu.
‹fl güvencesi konusunda 90'l›
y›llar›n bafl›nda, Prof. Ulucan, Prof.
E¤renci ve Prof. Taflkent ile birlikte
yasa haz›rl›k çal›flmalar›na kat›lan,
Prof. Demircio¤lu'nun yasallaflan
düzenlemelerin oluflum sürecinde
içinde olmad›¤› konuya yaklafl›m›n›
ve de¤erlendirmelerini izlemek, baz›
görüflmeleri de hat›rlat›yor. 90'l›
y › l l a r › n b a fl › n d a k i ç a l › fl m a
sürecindeki elefltirel yaklafl›m›ndaki
tutarl›l›¤›n›, 10 y›l› aflk›n süreçteki
de¤iflim rüzgarlar›n› da izleyerek
sürdüren Demircio¤lu'nun
de¤erlendirme ve sorulara
yan›tlar›ndaki çizgiyi izlemek yararl›
da oluyor. Düzenlemenin
uygulamada nas›l sonuç verece¤ini
düflünerek fikir üretmeyi seçen
Demircio¤lu, bu nedenle, tercüme
ve dönemsel farkl› görüfllerin
k›skac›na kap›lmam›fl oluyor.
Baz›
y a k l a fl › m l a r › n a
kat›lmayabilirsiniz, baz› sorulara
daha aç›k ve genifl yan›t vermesini
bekleyebilirsiniz. Ancak
Demircio¤lu, bütünselli¤in içinde
ve pratik yarar› göz ard› etmedi¤i
için, genel bir çerçeve çizerken,
her soruya nas›l yaklafl›laca¤›na
iliflkin bir tav›r sergilerken, yukar›da
d a b e l i r t m e y e ç a l › fl t › ¤ › m › z
tutarl›l›¤›n› sürdürmeyi de hiçbir
flekilde b›rakmamaya özen
göstermifltir.
Alt›nc› bölümde iflin düzenlenmesi
üzerinde durmufltur. ‹fl Sa¤l›¤› ve
Güvenli¤i'ne iliflkin sadece üç
sorunun ayr›lmas› flüphesiz yeterli
de¤ildir. Ancak yay›mland›¤›nda,
yasan›n öngördü¤ü hiçbir
yönetmeli¤in daha ç›kmam›fl
oldu¤u gerçe¤ini de gözard›
edemeyiz. Nisan 2004 bafl›nda ‹flçi
Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i’ne iliflkin
yay›mlanan yönetmelik say›s›n›n
20'yi aflt›¤›n› ve yak›n bir süreçte
30'u da aflaca¤› gerçe¤i karfl›s›nda,

Bir dizi yasa ile oluflturulan sistem
içerisinde özellikle uygulamada
gerek Sosyal Sigortalar Kurumu'nu
gerekse iflçi ve iflvereni ma¤dur
eden
ç e fl i t l i
sorunlar
yaflanmaktad›r. ‹flveren Sosyal
Sigorta Yükümlülükleri ve
Sorumlulu¤u isimli bu yay›n›nda
Sosyal Sigorta Yasas›'n›n iflverene
yükledi¤i sorumluluklar ayr›nt›l›
olarak ele al›nmak suretiyle
üyelerimizin bu konudaki sorular›na
cevap verilmesi amaçlanm›flt›r."7
Bu amaçlar›n gerçekleflmifl oldu¤u,
ikinci bask›s›n› yapmas›ndan
anlafl›lmaktad›r.

yeni bas›mlarda bu bölümün belki
ayr› bir kitap do¤uraca¤›n› da
söyleyebiliriz.
Demircio¤lu, son bölümde bir
soruyla, idari para cezalar›ndaki
de¤ifliklikler üzerinde durmufltur.
Bu yaz› çerçevesinde Prof.
Demircio¤lu'nun tan›taca¤›m›z
ikinci ürünü, Prof. Dr. Ali Güzel ile
ortaklafla haz›rlad›klar› ve ikinci
bask›s› yap›lan, yine ‹stanbul
Ticaret Odas› yay›n› olan "‹flverenin
Sosyal Sigorta Yükümlülükleri ve
Sorumlulu¤u"dur.6
‹stanbul Ticaret Odas›'n›n uzun
y›llar Genel Sekreterli¤ini yapm›fl
olan Prof. Dr. ‹smail Özaslan'› da
sayg› ve rahmetle anarken, bu
yap›ta yazd›¤› önsözden bir bölümü
buraya almadan geçemeyece¤iz.
"Çal›flma hayat›nda iflverenlerin
hem devlete hem de çal›flanlara
karfl› olan sorumluluklar› yasalarla
belirlenmifl durumdad›r. Bu
sorumluluklardan biri olan sosyal
sigorta sorumlulu¤u en karmafl›k
v e e n d e t a y l a n d › r › l m › fl
düzenlemelerdendir.

Befl bölüm içinde 21 ana bafll›k
alt›nda ve bu ana bafll›klar›n alt›nda
s›n›fland›r›lan konular,
uygulamac›lar›n soru ve sorunlar›na
yönelik onlar›n bilgilendirilmesi
amac› gözetilerek ürünün çerçevesi
çizilmifltir.
Bilindi¤i gibi 4447 say›l› Yasa,
kamuoyuna "reform" olarak
sunulmufltur. Ancak geçti¤imiz
y›llarda yasada yap›lan sürekli
de¤ifliklikler ve hala yasal
d e ¤ i fl i k l i k l e r i n g ü n d e m d e n
düflmemesi, yasal düzenlemenin
do¤ru de¤erlendirilmesi için, bu
gerçekli¤i göz ard› etmemek gerek.
Bu çerçevede ürünü tan›tmaya
çal›flt›¤›m›zda, yasal düzenlemenin
iflverene getirdi¤i yükümlülükler ve
sorumluluklar bak›fl aç›s›ndan,
uygulamaya iliflkin aç›klamalar›
içerdi¤ini belirtebiliriz.
Sosyal Sigortalar Yasas› ile ‹flsizlik
Sigortas› Yasas› kapsam› birinci
bölümde aç›klan›p, iflverenin
yükümlülükleri, iste¤e ba¤l› sigorta
ve
topluluk
sigortas›
aç›klanmaktad›r. ‹kinci bölümde,
iflveren, iflveren vekili ve alt iflveren
kavramlar› aç›klan›p, iflyeri kavram›
ve iflyeri ile ilgili yükümlülüklere
üçüncü bölümde yer verilip, primler
ve iflverenin yükümlülükleri
dördüncü bölümün konusu

DEM‹RC‹O⁄LU; Prof. Dr. Murat - GÜZEL; Prof. Dr. Ali
"‹flverenin Sosyal Sigorta Yükümlülükleri ve Sorumlulu¤u", ‹kinci Bask›. ‹stanbul Ticaret Odas› Yay›n›, Yay›n No: 2002/29. ‹stanbul, A¤ustos
2002. 292.sf.
7 a.g.e. sf.3.
6
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olmaktad›r. Beflinci bölüm ise, ifl
kazas› ve meslek hastal›¤›na
ayr›lm›flt›r.

çal›flmalar› da dikkate al›narak,
konulara aç›kl›k getirilmeye
çal›fl›lm›flt›r.

Ancak, Demicio¤lu-Güzel
iflbirli¤inin bu ortak ürününü
tan›t›rken, içeri¤inin belki de iki
kat›n› aflacak flekilde yeni
bask›lar›n›n gündemde oldu¤unu
da belirtmeden geçemeyece¤iz.

Üçüncü bölümde, ifl flartlar›nda
esasl› de¤ifliklikler, yeni ifl yasas›
ön tasar›s› dikkate al›narak, ifl,
iflyeri, ücret, çal›flma, ifl koflullar›
ve izinler incelenmektedir.

Çünkü, 2002'den günümüze
Sosyal Sigortalar Yasas›'n›n
de¤ifliklikleri bir yana,4857 say›l›
‹fl Yasas›'n›n da 10.06.2003'ten
itibaren yürürlü¤e girmesiyle,
öngörülen yönetmeliklerin de 30'u
aflk›n›n›n yürürlü¤e girmesi sonucu,
konuya bu pencereden de bakmak
gerekmektedir. Özellikle de beflinci
bölümün konusu olan ifl kazas› ve
meslek hastal›¤›na iliflkin bölümler,
bu konuda ‹fl Yasas› çerçevesinde
yeni yürürlü¤e giren yönetmelikler
bunu zorunlu k›lmaktad›r. Rücu
davalar›n›n, iflverenlerin, iflçilerin
sa¤l›¤›n› koruma ve ifl güvenli¤i ile
ilgili mevzuata ayk›r› davran›fl
gerekçesine dayand›r›ld›¤›
gerçe¤ini dikkate ald›¤›m›zda, bu
konunun ne denli önemli ve ivedi
oldu¤u da ortaya koymaktad›r.
Uygulamada gözlemledi¤imiz
ço¤unlu¤un
bu
yeni
düzenlemelerden, bilgisizli¤in
ötesinde habersiz oldu¤udur.
‹fl Yasas› ile Sosyal Sigortalar
Yasas›, rahmetli Yarg›tay eski
1 0 . H . D . B a fl k a n › M u s t a f a
Çenberci'nin deyimiyle, “paran›n
iki yüzü gibidir”. Birbirinden
ayr›lmazlar, bütündür.
1980'li y›llarda birlikte ve özellikle
de 90'l› y›llarda çal›flma iliflkilerinde
esneklik konusu sürekli gündeme
getirilmifl, bu konuda akademik
çal›flmalar da yap›lm›flt›r. Yasal
ayr›nt›l› bir düzenleme olamadan,
akademik çal›flmalar, 4857 say›l›
Yasa'n›n haz›rl›k ve yasalaflmas›
sürecinde, yararlan›lan kaynaklar,
yol gösterici örneklemeler olmufl

Esneklik üzerine, dünya örnekleri
ve Türkiye'de muhtemel yasal
geliflmeler de dikkate al›narak,
aç›klamalar yap›lmaktad›r.

ve Yasa'da esneklik konusunda
çeflitli düzenlemelere yer verilmifltir.
Bu yaz› çerçevesinde Demircio¤lu
ile ilgili tan›taca¤›m›z üçüncü ürün,
esneklik ile ilgilidir. Demircio¤lu,
Centel-Güzel, birlikteli¤inden ayr›,
bu kez de Yard. Doç. Dr. Murat
Engin ile yine ortak bir çal›flmayla
ve yine ‹stanbul Ticaret Odas›'n›n
bir yay›n› olarak, "Dünyada ve
Türkiye'de Esnek Çal›flma"y›
2002'de yay›mlam›flt›r.8
Üç bölümden oluflan ürünün birinci
bölümünde, ‹stihdam Biçimlerinde
Esneklik ve Yeni ‹stihdam Türkleri
bafll›¤› alt›nda, evde çal›flma, tele
çal›flma, ödünç ifl iliflkileri, k›smi
süreli çal›flmalar, sosyal sigortalar,
t o p l u s ö z l e fl m e h u k u k u
çerçevesinde alt iflveren iliflkisi de
dikkate al›narak aç›klanmaktad›r.
‹kinci bölümde ise ifl sürelerinde
esneklik ve iflin düzenlenmesi
çerçevesinde, yo¤unlaflt›r›lm›fl
çal›flma, telafi edici çal›flma, ça¤r›
üzerine çal›flma gibi yeni çal›flma
türleri ile birlikte 1475 say›l› yasal
düzenleme çerçevesinde konu ele
al›n›rken, halen yürürlükte olan
4857 say›l› ‹fl Yasas›'n›n haz›rl›k

4857 say›l› Yeni ‹fl Yasas›,
10.06.2003'te yürürlü¤e girmifltir.
Öngörülen yönetmelikler de
ç›kmaya devam etmektedir.
Esneklik üzerine yönetmeliklerde
yap›lacak düzenlemelerin de
tamamlanmas›ndan sonra, y›l
sonuna do¤ru, bu ürünün de
y e n i l e n m i fl y e n i b a s k › s › y l a
karfl›laflmak gerekli olacakt›r.
Prof. Dr. Demircio¤lu'nun çal›flma
y a fl a m › n a b a k › fl t a d e ¤ i fl i k
birlikteliklerle ortak ürünler
oluflturma giriflimi, ifl hukukunda
ilk kez karfl›laflt›¤›m›z bir olgu. ‹kinci
önemli olgu ise Demircio¤lu
imzas›n›n bulundu¤u 4 ürünün de
uygulamaya yönelik, bilgilendirici,
yol gösterici, uygulamada
yararlan›lacak kaynaklar olmas›
özelli¤idir.
Kitapç› vitrinlerinde ya da üniversite
yay›nlar› içinde bulamad›¤›m›z bu
ürünler, uygulamac›lar için önemli
birer baflvuru kayna¤› olma
durumundad›r.
Bu ürünleri izleyebilen ‹stanbul
Ticaret Odas› üyeleri adeta
ayr›cal›kl› bir durumdad›rlar. Bu
ürünlerin daha genifl kesimlerce
bilinmesi ve yararlan›lmas› çal›flma
iliflkilerine önemli olumlu katk›lar
sa¤layacakt›r. ‹TO'nun çal›flma
iliflkilerine yönelik bu yay›nlar›n›n
d a h a y a y g › n b i r fl e k i l d e
uygulamac›lara ulaflmas›n›n
dileyelim.
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