
IFAIMA-ETF VE SOSYAL DAMPING  

 

Sosyal Damping’ten dolayı birçok firma sermayesini ve yatırımını; işgücü maliyetinin 

düşük olduğu, sosyal güvenlik sisteminin zayıf olduğu, ücretlerin daha az olduğu, sendikal 

hakların engellendiği ülkelere yönlendirmektedir. Bundan dolayı da işgücü maliyetlerinin yüksek 

olduğu ve iş hukuku kurallarının ise daha sıkı olduğu ülkelerde işsizlik ortaya çıkmaktadır. 

Sosyal Damping söz konusu olduğunda işgücü, toplam maliyeti doğrudan etkileyerek fiyatların 

belirlenmesine neden olur. 

Sosyal Damping, AB’nin önemle üzerinde yoğunlaştığı konularından biri olarak 

değerlendirilmektedir. AB ülkelerinde sosyal politikalar açısında uyumlaştırma tam olarak 

gerçekleşmediğinden dolayı üye devletler arasında rekabet açısından adil (fair) bir ortam 

sağlanamamıştır. Bunun neticesinde ise Çalışanlar açısından çalışma şartları, ücretler, 

istihdam şekilleri, sosyal güvenceler vb. konularda geriye gidiş yaşanmaya başlamıştır. 

Bundan dolayı bazı AB üyelerinde Sosyal Damping bahane edilerek AB bütünleşmesi 

eleştirilmekte ve bütünleşmeye karşı olan kişiler, gruplar, sivil toplum kuruluşları, siyasal 

partiler her fırsatta  bunu  malzeme olarak kullanmaktadırlar. Netice itibariyle Sosyal Damping 

ve rekabet ortamının adil (fair) bir şekilde sağlanamamasından dolayı AB ülkelerinde 

Çalışanların mali, sosyal ve özlük hakları bakımından olumsuzluklar  (kötüleşme-geriye 

gidiş) yaşanmaktadır. 

AB bünyesinde danışma organı statüsünde faaliyet gösteren ve  işçi- işveren grupları ile 

belirli toplum kesimlerinin değişik menfaatlerini temsil eden gruplardan seçilen üyelerden oluşan 

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi (EESC) (kararları bağlayıcı değil, tavsiye nitelikli);  

Avrupa Sivil Havacılık alanında yaşanan Sosyal Damping ve adil olmayan rekabet ortamı 

tehlikesine karşı ortak bir mücadeleyi başlatmak ve bu konuları AB Komisyonuna en yüksek 

perdeden iletmek amacıyla 16 Eylül 2015 tarihli “Social dumping in the European civil 

aviation sector” adlı raporunu yayınlamıştır.
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Avrupa’da havacılık sektöründe Çalışanlar (AIM Personeli, ATCO, ATSEP Personeli, 

Pilot, yer hizmet personeli, kabin personeli, uçak teknisyeni, hava yolu şirket personeli vb.) dahil 

olmak üzere diğer ulaştırma sektörlerinde (demir yolu, kara yolu vb.)  Çalışanların mali, sosyal 

ve özlük haklarının korunması ve sürekli iyileştirilme konseptine tabi tutulması üzerine kurulmuş 

olan,  tüm Çalışanları AB Sivil Havacılık Sektörel Sosyal Diyalog platformunda resmi olarak 

temsil eden  ve  IFAIMA’nın da AIM Personelinin haklarının temsili noktasında birlikte 

hareket ettiği (IFAIMA, ETF-ATM Komitesinin toplantılarına bir fiil katılmaktadır.) ETF 

(European Transport Workers' Federation); Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesinin Sosyal 

Damping ve rekabet ortamının adil olmaması konularında başlatmış olduğu mücadeleye destek 

vermek amacıyla gerekli girişimlerde bulunmaktadır. 
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ETF; Avrupa’da ulaştırma sektöründe (havacılık, demiryolu, karayolu vb.) Çalışan 

Personelin mali, sosyal ve özlük haklarının korunması; bu sektörde adil, dürüst bir rekabet 

ortamının sağlanabilmesi; çalışma şartlarının sürekli bir iyileştirme konsepti kapsamında 

değerlendirilmesi;  ucuz ve geçici işçilik uygulamasına son verilmesi; çalışanlarda ve 

çalışma ortamlarında kalitenin artırılması; “Sosyal Damping ve Rekabet Ortamının Adil 

Olmaması”  hususunun Çalışanlar üzerindeki olumsuz etkileri vb.  konuları içeren “Fair 

Transport Europe ETF vision for the future of European Transport” adlı raporunu 

Avrupa Halklarının İnisiyatifi Platformu kapsamında kamuoyu ile paylaşmıştır. 
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Bu kapsamda ETF; Avrupa’da özellikle havacılık sektöründe olmak üzere 

ulaştırma alanında Çalışanlar açısından adil çalışma koşullarının sağlanabilmesi ve Sosyal 

Dampinge karşı gerekli mücadelenin yapılabilmesi amacıyla AB Komisyonu’na iletilmek 

üzere Avrupa Halklarının İnisiyatifi Platformu kapsamında 1 milyon imza kampanyasını 

fiilen başlamıştır. IFAIMA da başta Avrupa bölgesinde yaşayan üyeleri olmak üzere 

dünyadaki bütün üyelerini söz konusu imza kampanyasına katılmaya davet etmektedir.
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NOT:IFAIMA; ICAO, CANSO, Eurocontrol, EASA, AB Komisyonu, ETF vb. kuruluşlarla 

birlikte hareket etmekte ve ilgili tüm toplantılarına bir fiil iştirak etmektedir. Hali hazırda ICAO, 

AB Komisyonu, EASA, CANSO ve ETF; IFAIMA’yı resmi olarak tanıyan kuruluşlardır. 

 

Daha fazla bilgi için: 

http://www.etf-europe.org/etf-news-online.cfm/newsdetail/11211 

http://www.etf-europe.org/etf-news-online.cfm/newsdetail/11222 

http://www.etf-europe.org/files/seealsodocs/45158/Vision%20Paper%20EN.pdf 

http://www.etf-europe.org/files/extranet/-

75/45147/European%20Citizens%E2%80%99%20Initiative%20calls%20for%20fair%20t

ransport%20in%20Europe.pdf 

https://www.fairtransporteurope.eu/ 
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