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Asgari Geçim Smırı 
6 Milyonu Aştı

K ısa adı DlSK-AR olan DİSK Araştırma Enstitüsü, 
geçtiğimiz yıl Ekim ayı içinde, İstanbul'da yaşayan bir ai
lenin asgari gelirinin ne olması gerektiği konusunda bir 

araştırma başlatmış ve bu araştırma 1993 Ocak-Nisan aylarında 
tekrarlanmıştı. Bu ay gerçekleştirilen "TEMMUZ'93'TE AİLENİN 
ASGARİ GELİR İHTİYACI" başlıklı dördüncü gelir
araştırmasının sonuçları ailenin asgari geçim sınırı ve maruz 
kaldığı enflasyon oranı konusunda yine çarpıcı sonuçlar 
içeriyor DİSK-AR'ın Ekim '92 için yaptığı ilk araştırmanın so
nuçlarına göre iki çocuklu bir ailenin evine girmesi gereken 
asgari gelir 4 milyon 151 bin lira olarak hesaplanmış (*) bu 
miktar Ocak'93'te 5 milyon 208 bin liraya, Nisan'93'te de 5 mil
yon 788 bin liraya yükselmişti. Nisan, Mayıs ve Haziran 

aylarındaki fiyat artışları dikkate
alınarak Temmuz '93 için gerçek
leştirilen araştırmada aynı aileye gir
mesi gereken aylık gelirin 6 milyon 
848 bin liraya ulaştığı görülüyor.

Nisan ayından bu yana, İstanbul'da 
yaşayan bir aile için, aile bütçesinin 
maruz kaldığı üç aylık enflasyon oranı 
yüzde 18,35 düzeyine ulaşıyor.

Araştırmada, ailede çocuklardan yal
nızca birinin okula gittiği, büyüklerden

(*) Daha önce konut harcam ası kalem inde yer alan 12 m 3'lük su bedeli, 10 m 3'e 
kadar ücretsiz su uygulaması gözönüne alınarak hesaba katılmamış, geçm iş aylara 
yönelik asgari geçim  ihtiyacı rakamları da aynı biçim de revize edilmiştir.

DÖRT K İŞ İL İK  AİLEN İN  
A Y LIK  HARCAM ALARININ DAĞILIM I (% )

konut 25T9
 ̂giyinı 16.42

ısınma 2 62 

temizlik 3.49 

okul 0 75

gıda 42.65
diğer 9.^9

yalnızca birinin yol masrafı olduğu, ailenin kirada oturduğu, 
eğlence, tamirat, misafir, seyahat, oyuncak, hatta ders kitabı 
masrafının dahi olmadığı varsayılıyor.

DİSK-AR'ın Temmuz'93 için "yoksulluk sınırı" olarak da 
tanımladığı 6 milyon 848 bin liralık Asgari Gelir îhtiyacı'nın 
yüzde 42,65'lik bölümünü gıda masrafları oluştururken, ikinci 
büyük harcamayı yüzde 25.19'luk payla konut alıyor. Giyim 
harcamaları için aile bütçesinden ayrılması gereken pay yüzde 
15.42'yi bulurken temizlik ısınma ve okul masrafları aylık ge
lirin yüzde 7'ye yakın bir kısmını alıyor. "Diğer Harcamalar" 
kalemi içinde değerlendirilen ulaşım, gazete ve sigara türün
den harcamalar ise bütçe içinde yüzde 9,89' lük büyüklüğe 
ulaşıyor.

DİSK-AR'ın aile bütçesi için Nisan-Temmuz arasındaki üç aylık 
dönemde tespit ettiği yüzde 18.35'lik enflasyon oranı, aile 
tüketimine konu olan temel maddelerin fiyatlarının ayda or
talama yüzde 5,72 oranında arttığını gösteriyor. Oysa Ekim 
1992 ile Ocak 1993 arasındaki aylık ortalama artış oranı yüzde 
7,7, Ocak-Nisan 1993 arasındaki ortalama artış oranı ise yüzde 
3.6 olarak belirlenmişti. Ocak-Nisan arasındaki göreli ge-



4 KİŞİLİK AİLE
BÜTÇESİNİN
GEREKSİNİM
DUYDUĞU
ARTIŞ
ORANLARI

94 93

îiylik 3 aylık 6  aylık 9  aylık yıllık

rileme indirimli satışla
ra bağlı olarak ailenin 
giyim harcamalarının 
azalmasından kaynak
lanırken, Nisan-Temmuz 
arasındaki artış da bü
yük ölçüde gıda ve 
giyim maddelerinin fi
yatlarının artmasından 
kaynaklanıyor.

1992 Ekimi'nden bu 
yana geçen süre gö- 
zönünde tutulduğun
da, ailenin asgari gelir 
ihtiyacına konu olan 
temel maddelerin fi
yatlarının söz konusu 9 
aylık süre içinde yüzde 
64,95 oranında arttığı 
görülüyor. DİSK-AR'ın 

göre de aile bütçesinin 
üç aylık enf-

önceki asgari gelir araştırmalarına 
mamz kaldığı 6 aylık enflasyon yüzde 31.48, 
lasyon ise yüzde 18.35 düzeyinde. Bu durum, ailenin yılda or
talama yüzde 94.9 oranında bir gelir artışına gereksinim 
duyduğunu ortaya koyuyor.

DÖNEMLER İTİBARİYLE DÖRT K ^İEİK  AİLENİN ASGARİ HARCAMALARI (T L }
TEMMUZ ’93

2.920.979 
î 724.759 
î.056.098 

677.500 
179.167 
238.736 
51.083 

6.B4B.322

EKİM 92 OCAK 93 l l i i l l i l i i

GîDA 1.782.294 2.188.569 2.445.863
KONUT . 1.018.900 1.218.900 1.523.900
GİYİM 650.312 926 713 801.401
DÎÜEE 329.000 474.0ÛO 584.000
ISINMA 166.667 166.667 166.667
TEMİZLİK 156.844 183.194 213.533
OKUL 47.500 50 250 5T083
TOPLAM 4A5X.517 5.208.293 5.786.447

Almanya'daYabancı Düşmanlığı
Ekim 1990'da Batı ve Doğu Almanya'nın birleşmesinden sonra 
artan yabancı düşmanlığı, 1993 yılında ardarda yaşanan olaylar 
nedeniyle Almanya ve Türkiye'de en çok tartışılan konular 
arasına girdi.

Yabancı düşmanlığının en kolay açıklaması 1980'li yıllarda uy
gulanan yeni liberal politikalar nedeniyle işsizliğin artması idi. 
Özellikle Almanya'da işsizlik ile yabancı düşmanlığı arasında 
doğrudan bir ilişki kurmak olası değil. Almanya'da yaklaşık 4.5 
milyon yabancı yaşıyor ve bu kişilerin % 4l'ini Türkler 
oluşturuyor. Saldırıların ezici çoğunluğu da esmer tenli 
müslümanlara ve çoğunluğu oluşturdukları için Türklere 
yöneliyor. Göçmen ^aırttaşlarımızın büyük bölümünü ise genel 
kanının aksine işçiler oluşturmuyor. 1960'lı yıllarda işçi olarak 
giden pek çok Türk vatandaşı, 1980'li yıllara gelindiğinde, bir 
işyeri açarak kendi hesabına veya işveren olarak çalışmaya 
başladı. 1960'da Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarının 
yüzde 90'ı işçi idi, oysa 1992 yılında bu oran yüzde 29'a 
düşmüştür. Sosyal Demokrat Parti (SPD) milletvekili Freimut 
Düve sorunu,"yabancılara yönelik saldırılar ilk başta işsizlik kri
zine karşı yapılan olaylar olarak algılandı, örgütlü bir hareketin 
eylemleri olarak değerlendirilmedi. Türklerin hepsi ülkelerine 
geri dönse, Almanya'da işsizlik azalmaz tersine artar" sözleriyle 
özetliyor.

1960'1i yıllarda bir süre çalıştıktan sonra geri dönmeleri plan-
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lanarak Almanya'ya ka
bul edilen yabancı işçi
ler arasında, Türk top
luluğu kalıcı bir nitelik 
kazanmıştır. Türklerin 
Almanya'da 2. ve 3. ku
şakları ile kök salmış ol
malarına rağmen, ya-sal 
açıdan birçok hakka 
sahip olmamaları gü
vensizliğe neden ol
makta ve entegrasyon 
sorunları yaratmaktadır. 
Bu nedenle tasarruf

larını Türkiye yerine Almanya'da değerlendirmelerine, tüketim 
alışkanlıklarının değişmesine rağmen kapalı topluluklar halinde 
yaşayan göçmen türklerin, tenlerinin renginin yanısıra yaşam 
biçimleri de farklıdır. Irkçı saldırıların arkasında yatan, Türk top
luluğunun başka bir kültüre, İslamiyete dayalı bir anlayışa sahip 
olmaları nedeniyle Alman kültürüne uyum sağlayamamasıdır. 
İki kültürü de bozmadan korumanın yolu, farklı kültür sa
hiplerinin ülkelerine geri dönmesidir. Alman hükümetleri de bu 
görüşü pasif biçimde onaylayarak Türk varlığının kalıcılığını 
kabul etmemiş ve süreklilik içeren istikrarlı bir entegrasyon po
litikası izlememiştir. Özellikle iki Almanya'nın birleşmesinden 
sonra entegrasyon için yapılan kamu harcamaları önemli oran
da kısılmıştır.

Neonazizm yalnızca ırkçı bir gençlik hareketi mi?

1980'li yıllarda yalnızca ırkçı gençlik hareketi olarak algılanan 
neonaziler, 10 yıl içinde yaptıkları eylemler ve örgütlenme 
açısından önemli bir yol katettiler. 1982'de ırkçı partiye ve der
neklerin 20 bin üyesi varken bu sayı 1992'de 65 bine yükseldi. 
Buna karşılık eylemlerde özellikle 1990 sonrasında çok büyük 
bir artış gözlendi. 1990'a değin kayıtlı eylem sayısı yalnızca 270

İken 1992'de 2518'e yükseldi. İki yıl içinde eylem sayısı 9.3 
katına çıkarken, eylemcilerin cezalandırılmaları pek mümkün 
olmuyordu. Çünkü bu hareketi gerçekten de gençler 
oluşturuyor ve eylemcilerin yüzde 70'i 21 yaşının altında
olduğu için gençlik mahkemelerinde yargılanıyor've en fazla 10 
yıl hapis cezasına çarptırılıyorlar (Ceza Kanunu'nun 307'nci 
md.). Bu nedenle bazı çevreler neonazi eylemlerine. Ceza Ka
nunu'nun soykırım ile ilgili madde 220(a)'nın uygulanmasını 
önermekteler. Bu madde, bir milleti veya ırkı veya dini grubu 
tümüyle veya kısmen ortadan kaldırmak amacıyla, ilgili grubun 
mensuplarının öldürülmesi durumunda, ömür boyu hapis 
öngörmektedir.

Alınan önlemler yeterli mi?

Neonazi harekete karşı alınan gerek güvenlik güçlerinin ko
ruyucu önlemleri, gerekse yasal önlemler son derece yetersiz. 
Bu durum Kohl hükümetinin aşırı sağ kesimleri fazla rahatsız 
etmek istememesinden kaynaklanıyor, ancak varolan yasalarla 
da köklü çözümlere ulaşmak mümkün görülmüyor. Sosyal De
mokrat Parti ve Yeşiller çıkarılacak bazı yasalarla sorunun bir 
ölçüde hafifletileceğini savunuyorlar. Bu yasaların başında çifte

______ _ vatandaşlık konusu gelmektedir.
^şjjQ  Böylece seçme ve seçilme hakkının
SAĞCILARIN yabancıların devlet daireleri
FYIFMTFRİ belediyelerde çalışabilme hakkı

doğacak. Ayrıca bu durumda, yasalar 
önünde azınlık haklarından da ya
rarlanmak mümkün olabilir.

Sendikalar içinde yabancdann  
temsili ve ırkçı eğilimler
Almanya'nın en büyük sendikal bir
liği olan DGB ve bağlı sendikala- 

1990 1991 1992 sendika tüzük ve yönetme
liklerine göre yabancıların üye olma



ve seçilme hakları var. 1990'da Alman erkek işçilerin 
örgütlenme oranı yüzde 68 iken, bu oran Türkiyeli erkek işçiler 
de yüzde 69.5 idi. Türkiye'li kadm işçiler ise yüzde 49 ile Alman 
kadın işçilerle aynı oranda sendika üyesidir. Ancak göçmen 
kadın işçilerin işçi temsilcileri arasındaki oranları yüzde 4.5'dir. 
îşçi temsilcileri içinde genel olarak kadınların payı ise yüzde 
21.5'dur. Ayrıca sendikanın yönetim organlarında tek bir 
göçmen kadın yoktur. Bu durum da, özellikle işverenlerin 
göçmen işçilerin yerine, doğudan gelen işçileri yerleştirme po
litikalarını uygulamalarını kolaylaştırmaktadır.

Sendikal hareket yabancı düşmanlığını önlemek için, Al
manya'da ve Türkiye'de ilgili kesimlerle ortak tavır alma 
girişimlerine katılmakta, resmi ve bilimsel çevreler içinde ko
nunun tartışılması çok boyutlu olarak yapılmaktadır.

Ayrıca sendikalar yaptıkları araştırmalarla, yabancı düşman
lığının nedenlerini ve sendikaların ırkçı harekete karşı işyer
lerinde izleyebilecekleri stratejileri belirliyorlar. Bu araştırma
lardan birini IG Metali Sendikası Göttingen Üniverisitesi ile bir
likte yaptı. Anket çalışmasına dayanan araştırma, işyerlerinde 
pratik yapan 18 ile 25 yaş arasındaki 279 gençle yürütüldü. Bu 
araştırmanın sonuçları özetle şöyle:

□  Soru yöneltilen 
gençlerin yarısından 
fazlası lise mezunu, 
dörtte biri ilkokul 
yüzde 20'si lise ye
terlilik sınavını vermiş 
kişilerden oluşuyor.

□  Kız ve erkekler 
arasında yaşam biçi
mi ve aşırı sağ ide
oloji üzerine görüşler

çok farklı noktalarda odaklanmaktadır.
Erkeklerin yüzde 36'sı, kızların ise yüz
de 15'i aşırı sağ ideolojiye eğilimlidir.An- ^
cak aşırı sağ harekete bakış açıları yine kızlar ^ __
ve erkekler arasında büyük farklılıklar göstermededir.

Erkeklerim 
% 3 0 ' s ı  neonazi 
harekete eğilimli

□  Kızların yüzde 56'sı kadınlara uygulanan ayrımcılığa ve aynı 
şekilde fanatik sağ ideolojiye karşı çıkıyor ve hemen hemen 
hepsi politik konularla ilgilenmediklerini belirtiyor. İlgi alanları 
daha çok barış ve çevre sorunlarının çözümü konularında 
yoğunlaşıyor.

Buna karşılık aşırı sağ eğilimliler de, otoriter devlet, an
tidemokratik bir yapılanmaya karşılar. Genellikle işçi kökenli ai
lelerden gelen kızlar lise mezunu ve büyük bir bölümü la- 
baratuvar teknik elemanı olmak için fabrikalarda pratik 
yapıyorlar. Ancak meslek seçimlerinde ailelerin, öğretmenlerin 
ve danışmanların etkisi çok büyük, hiçbiri arzuladığı alanda 
çalışabileceğini düşünmüyor. Öte yandan sendikalara ve diğer 
toplumsal örgütlere de fazla ilgi duymuyorlar. Çünkü bu tür 
örgütlerde kadınların çok az temsil edildiklerine inanıyorlar ve 
hiçbir alanda aktif olarak faaliyetlere katılmıyorlar. Bu nedenle 
örgütlü bir hareketin içine girmeyi düşünmedikleri gibi 
işyerinde de aşırı sağ hareketlere katılmayı anlamsız buluyorlar.

□  Erkeklerin yüzde 36'sı aşırı sağ hareketleri onayladıklarını be
lirtiyor. Bu gençler milliyetçi ve yabancı düşmanlığını sa
vunuyor. Ancak aşırı sağ ideolojileri baskıcı ve otoriter devlet 
anlayışını içinde barındırmıyor. Kızlarda olduğu gibi belirli bir 
sınıftan gelmiyorlar, aileleri yüksek öğrenim görmüş meslek sa

hibi kişiler olduğu gibi, memur ya da işçi olanları
da var ve kızlara göre eğitim düzeyleri daha 

 ̂ Kızların düşük, büyük çoğunluğu ise 20 yaşının
 ̂ 1 5  'i neonazi j  altında. Meslek seçimlerinde özgür
sjıarekete eğilimli^ olmadıkları gözüken bu gençlerin, bir kısmı 

pratik döneminden sonra eğitimlerine



devam edebilecek ancak büyük bir bölümü kendi seçimleri ol
mayan bir alanda çalışacaklar.

□  Erkek pratisyenlerin büyük bir bölümü küçük işyerlerinde 
çalışıyor. Bu tür işyerlerinde yöneticilerle tartışmak, üretim 
sürecinde söz sahibi olma olanağı hemen hemen yok. Çalışma 
süresi fazla mesailerle 12 saate ulaşmakta ve bu süre içinde us
tabaşı ile -genellikle işverendir- diaolog kurulamaz. Ayrıca bu 
mümkün olsa da gençler antidemokratik ve otoriter bir 
yönlendiriciliğe dayanan bu tür bir ilişkiye girmeyi istemiyor. 
Aşın çalışma ve işyerinde güvensizlik bu gençleri karamsarlığa 
iterken bu durumu değişmez kabul ederek buna uymaya 
çalışıyorlar.

□  Küçük işletmelerde çalışan gençlik, sendikaları hemen 
hemen hiç tanımıyor. Büyük işyerlerinde ise sendikalara karşı 
büyük bir güvensizlik var ve gençler temsil edilebileceklerine 
inanmıyorlar. Çünkü büyük işletmelerde sendikalar sosyal si
gorta kurumu gibi tanımlanmaktadır. Bir sendikanın pratik 
eğitim yapan gençlerle reklam hediyeleri vererek ilişki kurması 
ise güvensizliği daha da arttırmaktadır. Diğer taraftan üretim 
sürecinde katılımcılığı arttırmak için işçi temsilcilerinin ve işçi 
kurullarının önemi büyüktür , ancak gençler bu kişilerin 
yalnızca sendika seçimlerinden kısa bir süre önce faaliyetleri 
arttırdıklarını belirtmekteler.

O  Sendikalar iki ayrı sorunu aşmak durumundadır. Birincisi 
gençlerin aşırı sağa eğilim duymalarının en önemli nedeni 
işyerindeki durumları, eğitim ve bu nedenlerle hayatta hiçbir 
amaçlarının olmamasıdır. Bu düşünce eğitimle ve katılımcı po
litikalarla değiştirilebilir. İkinci olarak bugüne kadar sen
dikaların deneyimleri gençleri, sendikal hareketten uzak- 
laştırmıştır. Bunun aşılması ise daha güçtür. Bu nedenle 
sendikaların gençlerin işyerlerindeki pozisyonlarını değiştirecek, 
kariyer yapamadıkları için duydukları pişmanlığı önleyici po
litikalar uygulamaları gerekir.

Enflasyonu Memurlarla 
İşçiler mi Azdırıyor?..
H atırlayacaksınız, Temmuz 1993 içinde açıklanan memur 

zamlarından sonra çiçeği burnunda bayan 
başbakanımız terör ve ekonomi konulannda halkıyla 

doğrudan doğruya iletişim kurabilmek için son derece 
önemli olduğu açıklanan bir TV konuşması yapmıştı. Bütün 
TV kanallarında aynı anda yayınlanan bu konuşması ne de
rece büyük önem taşıyordu, orasını bilemiyomz ama, 
konuşmayı izleyenler ellerinde olmadan bundan tam 10 yıİ 
öncesine, 1983 yılına doğru bir yolculuk yapmak zorunda 
kaldılar. Bayan Tansu Çiller, 1983 yılında dönemin 
başbakam Turgut Özal'ın konuşmalarını hem üslup, hem de 
içerik olarak tekrarlıyordu. Çiller'in ekonomi konusunda 
verdiği mesaj kısaca şöyleydi:

"Devletin sırtındaki KlT kamburları ve ortaya çıkan bütçe 
açığı nedeniyle enflasyon gü nd en  g ü n e artmaktadır. Bunun  
çaresi de tüm toplumun acı bir ilaç yutmasıdır. Enflasyon 
konusunda kuşkusuz en büyük fedakarlıklardan biri de 
ücretli kesime düşmektedir. Elbette memurlara yapılan zam  
yetersizdir. Ama devletin olanakları da bu kadardır. Me
murlara daha fazla ücret verilmesi durum unda enf
lasyonun daha da artması kaçınılmazdır. Zaten devlet, 
sırtındaki bu KlT kam burundan ve onların zararlarından  
kurtulmadığı sürece bütçe açığının azalması ve enflasyonun



düşmesi zordur. Bu nedenle bir an önce KIT'lerden kur
tulmalı ve başta ücretliler olmak üzere tüm topluma acı ilacı 
yutturmalıdır..."

Bayan Çiller'in konuşmasından da anlaşılacağı gibi, 
Türkiye'de ekonomiden sorumlu kişilerin kafasındaki model, 
1980 yılından beri değişmemiştir: "Türkiye'deki ekonomik 
bunalımı aşmanın yolu ücretli kesimin reel gelirini 
düşürmek, ardından da işe yarar kamu kuruluşlarım haraç 
mezat satarak bütçe açıklarım kapatmaktan geçer." Ekonomi 
kurmaylarının kafasındaki model 10-12 yıldır değişiklik 
göstermemesine rağmen, geçen bu kadar zaman içinde 
Türkiye'de köprülerin altından çok sular aktığım hemen 
söylemek gerekiyor. Yani 1983'te, dönemin yöneticilerinin 
içirmek için halkı ikna etmeye çalıştığı bu "acı ilaç", 1993 
yılında, mikroplar üzerinde bağışıklık yarattığı için hiçbir işe

Yıllar
Enflasyon 
oranları ®/o

Reel memur 
maaşları 
endeksi

Reel kamu 
İŞ Ç İ  ücretleri 

endeksi

Reel kamu 
pers. hare, 

endeksi

Topl. kamu 
harc./pers. 
harc.(®/o)

1978 47,2 100 100 100 30,3
1979 56,8 126,7 92,2 104,5 32,4
1980 115,6 82,4 76,8 88,5 25,9
1981 33,9 79,4 102,7 71,8 22,9
1982 21,9 82,4 97,2 61,3 22,6
1983 31,4 80,8 95,8 75,1 22,1
1984 48,3 78,4 97,3 60,9 16,8
1985 44,9 72,8 91,6 64,5 17,7
1986 34,6 72,1 79,4 69,3 15,4
1987 38,9 75,4 71,2 83,8 15,8
1988 73,7 65,5 61,3 81,9 16,4
1989 63,3 72,2 92,2 113,9 22,9
1990 60,3 61,4 120,6 160,0 27,3
1991 66,0 52,1 155,4 190,2 31,2
1992 70,1 47,6 169,9 214,2 33.9

yaramayan bir antibiyotikten farksız hale gelmiş durumdadır. 
Zaten çok kısa sürelerle uygulanması durumunda sonuç ve
rebilecek olan bu tür şok tedbirleri ihtiva eden acı ilaçlar, 24 
Ocak 1980 tarihinden bu yana sürekli uygulandığı için, tıpkı 
antibiyotiklerin uzun kullammında olduğu  ̂gibi toplum 
üzerinde alerjik reaksiyonlar doğurmakta, bu nedenle 
çalışan kesimler sık sık viziteye çıkma ihtiyacım his
setmektedirler.

Acı ilaç enflasyonu düşürm üyor

Şimdi, enflasyonu indirmek için ekonomi yönetiminin ye
niden sarıldığı "acı ilaç" edebiyatının enflasyon üzerinde 
gerçekten sonuç verip vermediğine bir bakmak gerekiyor. 
"Acı îlaç"ın işçi ve memurlar açısından anlamı, ücret ve 
maaşların sınırlanarak satın alma gücünün düşürülmesinden 
başka bir şey değil. Peki ücret ve maaşlarla enflasyon 
arasında gerçekten anlamlı bir ilişki var mı? Bunun için 
önce, bütçe açıklarını artırdıkları için enflasyonun baş so
rumlusu ilan edilen memur ve kamu kesimi işçilerinin reel 
ücretleriyle enflasyonu bir karşılaştırmak gerekiyor.
1978'den 1992'ye kadar geçen 15 yıllık döneme bakıldığında 
reel ücretlerle enflasyon arasında anlamlı bir ilişki kurmak 
oldukça güç görünüyor. 1978 yılım 100 kabul edersek. Dev
let Planlama Teşkilatı'nın verilerine göre ortalama memur 
maaşının satın alma gücü 1992 ylına kadar sürekli gerileme 
gösteriyor. Oysa aynı dönem içinde DÎE tüketici fiyatları en
deksi yıllık enflasyonun 1983-1987 arasında yüzde 40 
civannda dolaştığını, 1987 sonrasında ise yüzde 60'ın altına 
düşmediğini gösteriyor.
Kamu kesiminde çalışan işçilerin ücretlerinin sınırlanmasımn 
da enflasyon üzerinde pek anlamlı bir sonuç vermediği 
anlaşılıyor. İşçi ücretleri için de 1978 yılını 100 kabul eder
sek, işçilerin satın alma güçlerinin 1978'den 1988'e kadar 
sürekli gerilediğini görüyoruz. 1988 yılında 1978'deki satın



alma güçlerinin yüzde 6l'ine kadar gerileyen kamu 
işçilerinin bu fedakarlıkları ne yazık ki enflasyon üzerinde 
pek etkili olmamış. Çünkü aynı dönem içinde işçilerin satın 
alma gücü sürekli düşerken yıllık enflasyon oram yüzde

(*) Memur maaşlan konusunda çeşitli yıllarda yayınlanan resmi veriler Tablo 1
birbirleriyle çelişkili rakamlar ortaya koymaktadır. Bu nedenle temel kaynak 
olarak DPTnin 1988 yılında gerçekleştirdiği "Memur, işçi ve Emeklilerin 
Nominal Ücret Serileri" başlıklı araştırma (Yayım No: DPT 2119 - SEP 411) b a z  alınmış,
1988 rakamı için 1989 Hülkimet Programı dikkate alınmıştır. 1987 sonrasındaki maaş 
artışları için de resmi olarak açıklanan zam oranlarmdan yola çıkılarak yıllık ortalama 
ücretler elde edilmiştir. Buna göre 1989 ortalama zam oranı %80, 1990 zam oram %36,4, 
1991 oranı %40,8 olarak kabul edilmiştir. (Petrol-Iş Araştırma Verileri) 1992 yılındaki zam 
oranı ise ilk altı ay için %35, ikinci altı ay için %30 kabul edilmiş ve ortalama ücretler buna 
göre hesaplanmıştır. Kamu işçi ücretleri için de DPT' nın aym araştırması ile 1992-1993 
Hükümet Programındaki veriler esas alınmıştır.

O'lar civarında dolaşıyordu. 1987 yılında yüzde 38 düzeyinde 
olan yıllık enflasyon 1988'de patlama yaparak yüzde 737'ye 
sıçrarken, 1987 yılında 1978'dekinin yüzde 71'2'si kadar satın 
alma gücüne sahip kamu işçilerinin ücretleri de 1988 yılında 
10 puanlık gerileme göstererek yüzde 6l.2'yp kadar ini
yordu. Bir başka deyişle kamu işçilerinin ve memurların 
aylıkları sınırlanarak satın alma güçleri düşürülürken aynı 
dönemde enflasyon oranı iki katına çıkıyordu. 1989 yılında 
ise hem memurların hem de işçilerin satın alma gücü ar
tarken enflasyon oranı bu kez de yüzde 60'lara geriliyordu. 
1991 ve 1992 yılında ise kamu işçilerinin satın alma gücü 
1978 yılına göre artarken enflasyon oranı da sırasıyla yüzde 
66 ve yüzde 70 düzeyinde dolaşıyor, sonuç olarak da
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hesaplanmış. Tüketici fiyatları endeksine ise DİE Türkiye Tüketici Fiyatları 
Endeksi esas alınmıştır.



işçilerin satın alma güçlerini korumalarına rağmen enflasyon 
oranında hiç bir önemli artış kaydedilmiyordu.

Kamu p ersonel h arcam aları düşerken enflasyon  
yükseliyor

Ortalama memur ve işçi aylıkları ile enflasyon arasında ku- 
mlması oldukça güç olan ilişki, toplu olarak kamu personel 
harcamalarına bakıldığında da varlığını aynen sürdürüyor. 
1978 yılı 100 olarak kabul edildiğinde, kamu personel har
camaları 1984 yılına kadar sürekli bir gerileme içindeydi. 
1984'de 1978 yılının yüzde 60'ı düzeyinde olan personel har
camalarına karşılık enflasyon oranı yüzde 48 gibi yüksek biri 
düzeydeydi. 1987 yılında 23 puanlık artışla yüzde 83 
düzeyine yükselen kamu personel harcamalarına karşılık bu 
kez enflasyon oranı aym yıl için 10 puanlık bir gerilemeyle 
yüzde 38 olarak kaydediliyordu. 1988 yılında ise 1978 fi
yatlarıyla 2 puan gerileyerek yüzde 81'e düşen personel har
camaları ile birlikte yıllık yüzde 73 oranında bir enflasyon 
ortaya çıkıyordu. Daha sonraki yıllarda ise reel olarak 
önemli ölçüde artan kamu personel harcamalarına karşılık 
enflasyon oranında önemli bir değişiklik gözlenmiyor, yıllık 
tüketici fiyatları endeksi yüzde 60-70 arasında geziniyordu. 
Şimdi de reel kamu personel harcamalarını bırakıp daha 
somut bir başka göstergeye bakalım. Acaba toplam kamu 
harcamalarından personel harcamalarının aldığı pay, enf
lasyonu dizginlenmesi güç boyutlara çıkartacak kadar 
yükseldi mi? DPT verilerine göre toplam kamu harcamaları 
içinde personel harcamalarının payına baktığımızda enf
lasyonla ilişki kurabilecek herhangi bir paralellik göze 
çarpmıyor. Yine 1978 yılına dönelim; toplam kamu har
camaları içinde personel giderlerinin payı yüzde 30.3, yıllık 
enflasyon oranı yüzde 47. 1984 yılına gelindiğinde ise aynı 
veriler sırasıyla yüzde 16.8 ve yüzde 48.4 olarak kaydedildi. 
Yani personel harcamalarının payı 7 yılda yarı yarıya azaldı.

Ancak enflasyon oranında değişme olmadı. 1986-1987 
yıllarında kamu personel harcamalarının toplam kamu har
camalarından aldığı pay en alt nokta olan yüzde 15'lerde 
seyrederken, enflasyon oranı ise yüzde 34 ve 38 düzeyinin 
altına indirilemedi. 1988 yılında küçük bir artışla kamu har
camalarından yüzde l6.4'lük pay alan kamu personelinin 
payı yine 1978'dekinin yarısı kadar olmasına rağmen, bu kez 
enflasyon oranı tam yüzde 73.7 düzeyinde gerçekleşti. 1991 
ve 1992 yıllarında 1978'deki düzeyi yakalayabilen kamu per
sonel harcamaları yanında, enflasyon oranı da yüzde 60-70 
civarında dolaştı. Devlet Planlama Teşkilatı verilerine göre 
1993 yılında toplam kamu harcamaları içinde personel har
camalarının payı tahminen yüzde 34 düzeyinde kalacak. 
Oysa şimdiden görüldüğü kadarıyla yıl sonunda ortalama



enflasyon rakamı yüzde 80'e yakın bir düzeye ulaşacak. 

Enflasyonu kim azdu^yor?
Memur maaşları ve işçi ücretleriyle enflasyon arasında nasıl 
bîr korelasyon bulunduğu kuşkusuz bir takım ince lo- 
garitmik hesaplamalar sonucunda kesin olarak ortaya 
çıkabilir. Ancak kabaca bir bakışla dahi ücret serileri ile enf
lasyon oranları incelendiğinde, aralarında pek sıkı bir ilişki 
olduğunu söyleyemiyoruz. 1980'lerin başında pek moda 
olan "acı ilaç" edebiyatının bunca yıl yaşanan de
neyimlerden sonra ücretli kesimlere içirilmesi de bu ne
denle oldukça güç görünüyor. Çalışan kesimin bunca yıllık 
"fedakarlığına" rağmen enflasyonun bir türlü indirilememesi, 
aksine daha da artması, çalışanların sorumluluğu olmasa 
gerek. Memurların ve işçilerin ülke ekonomisine katkılarım, 
yarattıkları katma değeri gözardı ederek, "size şu kadar tril
yon veriyomz, elimizde başkasına verecek bir şey kalmıyor" 
demagojisiyle çalışanlara asalak muamelesi yapmak hiç de 
kabul edilebilir bir durum değil.
Sonuç olarak, bilgisinden zerrece kuşku duymadığımız 
"ekonomi kurmaylarının da artık ücretlileri enflasyonun 
müsebbibi olarak görmekten vazgeçmelerinin zamanı

çoktan geldi. Trilyonluk
kredi batıklarının, vergi 
kaçaklarının, ihale yol
suzluklarının, gayrı men
kul spekülasyonlarımn 
baş aktörlerinin elini ko
lunu sallayarak dolaştığı 
bir ülkede öküzün altında 
buzağı aramak yerine, 
bütçe açıklarının asıl kay
naklarını kurutmak her
halde herkes için daha 
sağlıklı bir yol olacaktır.

Serbest Piyasa Ekonomisinin
Meksika Mucizesi

M eksika uluslararası finans 
kuruluşları tarafından 80'li 
yıllarda gerçekleştirdiği 

ekonomik gelişmeler nedeniyle 
örnek gösteriliyor. Türkiye'de de 
II. Koalisyan hükümeti, IMF 
(Uluslararası Para Fonu) ve Dünya 
Bankası gibi kuruluşların önerileri 
doğrultusunda, hazırlıklarına 
başlanan geniş çaplı özelleştirme 
uygulamaları nedeniyle 
Meksika'dan da uzmanlar 
getirdi. IMF'in radikal kararları
doğrultusunda oluşturulan Serbest 
Gümrük Bölgesi ve serbest piyasa 
ekonomisinin getireceği ekonomik 
gelişme ve istikrar politikaları ise, önümüzdeki yıllarda
yaklaşık 90 milyon Meksika'lınm kaderini belirleyecek. 

N ereden  n ereye!

Yüzyıllar boyunca İspanyol sömürgesi olan Meksika, 1910 
yılında bağımsızlığına kavuşmak için Pancho Villa ve 
Emiliano Zapata gibi önderlerin başlattığı devrim ile yeni 
bir gelişme sürecine girdi. Devrimin ilk hedefi olan toprak
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reformu henüz gerçekleştirilemeden, 1917'de bir dizi re
form öneren yeni bir anayasa hazırlandı. İzleyen yıllarda, 
başta petrol olmak üzere, ülkenin tüm endüstri kuruluşları 
kamulaştırıldı.
1950-1970 yılları arasında Meksika henüz enflasyonla 
tanışmamıştı. Dünyanın 4 büyük petrol üreticisi ülkesinden 
bir olan Meksika'nın kaderini 70'li yılların ikinci yarısında 
başlayan petrol krizi değiştirdi. Enflasyon 1970-1975 
arasında yavaş yavaş yükseldi, 1978'de yüzde 18 idi. Aynı 
yıllarda Meksika petrol fiyatlarının artacağı umudu ile 
borçlanarak kalkınma hamlesine girişti. Ancak yatırımlar 
yanlış alanlara yönelmesinin yansıra, ithal ikameci po
litikalarla hammadde ihracatına dayalı ekonomik model 
dış borçların hızla yükselmesine neden oldu. 1982 yılında, 
60 milyar dolar olan dış borçlar 1988'de 105 milyar dolara 
yükselmişti. 1982 yılında IMF tarafından hazırlanan ve 24 
Ocak Kararlarına çok benzeyen "Ekonomik İstikrar Paketi", 
Meksika'nın geleceğine yeni bir yön verdi. Kamu har
camaları azaltıldı, devlet bankaları reorganize edildi, devlet 
işletmeci olduğu pekçok alandan çekilerek yerini özel 
sektöre bıraktı.

Önce reorganize edilerek ıslah edilen ve karlı duruma ge
tirilen onsekiz devlet bankasının satışı ilk planda yer 
almıştı. Daha sonra telekomünikasyon, hava taşımacılığı, 
madencilik, demir çelik, otel zincirleri ve sosyal si
gortaların satışı gerçekleştirildi. Özelleştirmeleri izleyen ilk 
yıllarda durum şöyle idi:

1987'ye kadar ekonomik büyüme oranı geriledi, kamu 
yatırımlannın artış hızı düştü ve özel kesim yatırımları da 
pek artmadı. Bu olumsuz gelişmeye koşut olarak, işsizlik 
arttı, reel ücretler azaldı, sosyal amaçlı kamu hizmetlerinin

azalmasıyla yaşam standartı düştü. Giderek artan işsizlik ve 
yoksulluk, MeksikalI işçinin günlük yaşamının bir parçası 
haline geldi.

1988'de yönetime gelen Carlos Salinas hükümeti, "eko
nomik istikrarı" sağlayabilmek için, bir yandan NAFTA ve 
bu proje kapsamında oluşturulan serbest gümrük 
bölgesinde yapılan üretimi, büyümeyi hızlandıracak temel 
etken olarak görürken, diğer yandan kamu işletmelerinin 
özelleştirilmesine büyük bir hızla devam etti.

Y en i ek on o m i politik aları ve ö zelleştirm e M eksika'ya  
ne getirdi?

□  1993 yılını kadar yapılan özelleştirmelerden, 30 milyar 
ABD Doları gelir elde edildi.
□  1982'de 1115 olan kamu işletmesi, 1993'te 217'ye indi.
□  1982'de kamu harcamalarının GSMH içindeki oranı 
yüzde 44.5 iken, bu pay 1992'de yüzde 26'ya indi.
□  Serbest Gümrük bölgesine yabancı sermaye geldi. Bu 
bölgede yaratılan üretimin yüzde 90'nı ABD'li işvenlerin 
işyerlerinde gerçekleştiriliyor.
□  Kuzey bölgesindeki yeni yatırımların yüzde 80'i ih
racattan sağlanan gelirle gerçekleştirildi.

Y en i politika ek on o m ik  y apıyı nasıl etkiledi?

□  Salinas hükümetinin ABD ile oluşturduğu Serbest 
Gümrük bölgesi olan Maquiladoras'ın yabancı yatırımcılar 
için çekiciliği, bu bölgede çalışma yasalarındaki 
boşluklardan kaynaklanıyor. Gümrük vergilerinin yanısıra 
çeşitli vergi indirimleri ile üretimin teşvik edildiği sanayi 
bölgesinde, işgüvenliği ve işçi sağlığı açısından yasalar, 
işçinin her koşul altında çalıştırılmasına izin veriyor.



^  özelleştirme tekelleşmeye ve stratejik sektörlerde devlet 
denetiminin yabancıların eline geçmesine yol açtı. Hava 
taşımacılığı alanında ve telefon şirketinin satışı bunun en 
iyi örnekleridir.Aeoromexico adlı taşımacılık şirketini alan 
Fransız asıllı işadamı Gerardo de Prevoisin bir süre sonra, 
başka bir önemli taşımacılık şirketi olan Mexicana'da da 
yönetimi ele geçirdi. Bu şekilde Meksika hava 
taşımacılığının yüzde 70'i tek bir işadamının eline geçti. 
Telekominikasyon şirketi Telemax ise 1990 yılında 4.2 mil
yar dolara satıldı. Bu şirketin yüzde 21'ini Fransız asıllı bir 
iş adamına ait Carso Slim firması tarafından 1.7 milyar do
lara satın alındı, geri kalan hisseler ise New York, Japonya 
ve Avrupa borsalarında satılarak 2.4 milyar dolar gelir elde 
edildi. Böylece stratejik bir öneme sahip olan telefon 
üzerinde, Meksika hükümetinin hiç bir denetimi kalmadı.

^  Serbest gümrük bölgesi ve çevresinde oluşan yeni sa
nayi bölgesinde çevre sorunları çok arttı. Üretim için

herşeyin mübah sayıldığı bu bölgede sakat çocuk 
doğumlarında önemli artışların yanı sıra eksik bes
lenmeden ve çevre kirliliğinden oluşan birçok hastalık 
insan sağlığını tehdit ediyor. Özellikle doğumlarda, anen- 
cephaly (beyin özürlü) çocuk sayısı, yalnızca serbest 
bölgenin Meksika tarafında değil, ABD tarafında da hızla 
artıyor. Nedeni henüz tam olarak bilinmeyen bu hastalıkla 
ve çevre kirlenmesi arasında yakın ilişki olduğu sanılıyor.

□  1980-1991 arasında devlet tarafından belirlenen asgari 
ücret yaklaşık yüzde 56 oranında düşerken, bağıtlanan 
toplu sözleşmelerle de geleneksel ve modern sektörlerde 
işçi ücretleri yüzde 54 oranında geriledi. Aynı şekilde ser
best bölgede de ücretler, sözkonusu dönemde yüzde 56 
oranında düştü. Bu bölgede imalat sanayinde ücretlerin 
gerileme oranı yüzde 62'ye ulaştı. Ayrıca burada ücret 
düzeyi ortalama Amerikan sanayi işçisinin yüzde l6'sı 
düzeyinde.
□  Özelleştirme işsizliğin artmasına neden oldu.
Özelleştirilen 600 kamu işletmesinin hemen hemen 
tümünde, önemli ölçüde işçi çıkarıldı.
□  Özelleştirme sendikasızlaşmayı da beraberinde getirdi. 
Serbest bölgede ve yeni kurulan sanayi bölgelerinde sen
dikalaşma oranı yüzde 10 iken, eski sanayi bölgelerinde 
bu oran yüzde 25'e ulaşıyor.
□  Yeni sanayi bölgelerinde işçinin yapısı değişti. Diğer
bölgelere oranla daha ucuz çalıştırılmalarına rağmen, yeni 
sanayi işçilerinin eğitim düzeyleri daha yüksek ve yaş or
talamaları daha genç, ayrıca işçilerin yüzde 70'i
kadınlardan oluşuyor.



Sendikalar ve çalışm a ilişkileri

80'li yıllarda uygulanmaya başlayan politikalarla ekonomik 
bü^âime sağlanırken, emekçi kesiminin durumu ise her 
açıdan kötüleşti. Buna karşılık geleneksel sendikal ha
reket, varolan sistemin istikrarının devamını sağlayacak 
fonksiyonlar yüklenerek hükümet ile tam bir işbirliği 
sağlamıştır. Ülkenin en büyük sendika örgütleri Conreso 
del Trabajo(CT) ve Confederacio'on de Trabajadores de 
Me'xico, açıkça söylemeseler de uygulanan ekonomi po
litikaları onaylamışlardır. Bu onayın en iyi ispatı olarak 
1990'da hükümet ile sendikalar arasında oluşturulan, eko
nomi için dayanışma paktı (pacto de Solidaridad Eco- 
nomica) gösteriliyor.

"Sendikaların varolan sistemin korunması için hükümetle 
yaptıkları bu uzlaşma nereye kadar devam edecek?" so- 
msunu soran. Batı Avrupalı sendikacılar, Meksika sen
dikalarına modernizasyon önermektedirler. Çünkü sen
dikalar Meksika'da yıllardır ne sosyal yapı açısından bir 
alternatif oluşturabilmişler, ne de üye sayılarını arttıra- 
bilmişlerdir. Özellikle yeni sanayi bölgeleri ve serbest 
gümrük bölgesinde örgütlenme düzeyleri çok düşüktür. 
Bu nedenle, yeni ekonomi politikalarının giderek sen
dikaların varlık nedenlerini ortadan kaldıracağını an
lamaları gerekmektedir. Ücret sendikacılığı yapan bu sen
dikal hareket, modernizasyon veya yok olma seçimi ile 
karşı karşıyadır.

Batılı sendika uzmanları, modernizasyonun ana hatları ile 
üç konuyu kapsaması gerektiğini belirtiyorlar.

1- Sendikalar alternatif sosyal politikalar üretmelidir.

2- İşyerinin, çalışma or
ganizasyonunun ve üretim tek
niklerinin yeniden

düzenlenmesi konularında 
alternatifler üreterek, çalışma 
hayatında yeni ortaya çıkan 
sorulara yanıt aranmalıdır. 
İşverenlerin verimlilik
saldırılarına karşı, işçinin 
yönetime katılımı ile üretim so
rumluluğunun gelişeceği
gerçeği gösterilmelidir.

3- Yaşamın yeniden üretimi 
için, yeni ekonomi po
litikalarının uzun dönemde 

sosyo-ekolojik açıdan bir çıkmaz sokak olduğu gerçeğine 
herşeyden önce sendikalar inanmalıdır. Böylece işçi

sağlığı ve işgüvenliği konuları ile birlikte çevre koruması 
da sendikalarının toplu sözleşmelerinin ana mad
delerinden biri olmalıdır. Çünkü uzun dönemde 
doğanın tahribi ve düşük ücret politikası yardımı ile 

kalkınma sağlanamaz.

CT ve CTM'nin uzlaşmacı tavırları karşısında 1990 yılında 
Meksika'da yeni bir sendikal birlik kuruldu. Devlet 
tarafından kumlmasına karşı çıkılan FESEBES (Federation 
de Sindicados de Empresas de Bienes y Servicios) 
bağımsız bir sendika ve ilginç bir politika izliyor. Çünkü 
bu yeni konfederasyon ve ona bağlı işletme sendikaları, 
ihracata yönelik kalkınma modeline karşı çıkmıyor, ancak 
işçilerin yönetime katılımı konusunda kendileri politik bir 
taslak geliştiriyorlar.



Kuzey Amerika'da Serbest Ticaret "FTA ve NAFTA"

90'h yıibrda Batı Avrupa‘nın gündeminde >er aîun. Birledik Av
rupa ve Avrupa Entegrasyanu'na benzer şeklide, Kuzey Ame
rika'da da "Free Trade”, ymi ?̂ erî esr ticaret tartışılıyor.

ABD ve Kanada ara.̂ mda. KanadrEnın teşviki ile yapılan Serbest 
Ticaret Anlaşması (FTA). î Ocak i9H9’da onaylandı.

’̂NAFTA'*
12 Ağustos ]992’de ,\ieksika'nın katıimıı ile FfA genişletildi \'e 
MAFTACKuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşma.sı) adını aldn 
KAFTA kararlarının, ulusal parlemeniolarda onaylanmasından 
.sonra uygulamalar 1 Ocak I99a’ten itibaren başlayacak \e 2Ü0 Î 
yılına kadar kararlar gerçekleştirilecek.

Meksika parlemcntosunda bugünlerde NAFTA için tam bir tmay 
sözkonusu, yünkü parlementodaki (>İ miüet\'ekilinin 6 i'ini 
hükümet panisinin milletvekilleri olaşturuyor. Muhalefet par
tileri ve sendikalann NAFl'A’ya karşı (duşUırdukları kampanya 
İse başan.sızla sonuçlandı.

ABD ve Kanada'da ise FTA ile gündeme gelen pek çok olum
suzluktan sonra, NAFTA'mn onaylanması şansının düşük olduğu 
sanılıyor. ABDkle £>zellikle sendika birlikleri AFL ve CIO ile 
bagü sendikalar. Meksika'daki düşük ücretler (ortalama saat 
ücreti l dolar) karşısında* işgücü piyasanmuı olumsuz et
kilenmesi, ücretlerin düşmesi \e işsizliksin artmasının yanısıra 
sağlık ve çevre standartlarında tla gerileme olmasından kor- 
kuyrîriar. Bununla birlikte Clinton lıükümetinin anlaşmayı 
tünaüy le reddedebileceği de düşünülmüyor*

Anlaşmanın onaylanması halinde, yaklaşık 360 milyon nüfuslu 
ve 6 milyar dolar milli gelire sahip, Avrupa IVıpluluğundan daha 
büyük bir topluluk oluşacak Avrupa Topluluğuna üye ülkelerin 
nüfuslarının toplamı 34$ milyon %'e milli gelirleri 5>5 milyarj|İ||||||:||İ||iiİI|:|:|||li||||||

İşyerlerinde 
Sağlık Hizmetlerinden 

H aberdar mısınız?
Bir işyerinde üretime 
başlayan bir işçi için en 
önemli sorunlardan biri 
işyerinin güvenliği ve bir 
diğeri de işçi sağlığıdır. İşte  
bu nedenle kanun ve 
yönetm elikler işçinin  
sağlığını güvence altına 
almayı amaçlamaktadır.
İşyerleri bu amaçla işçi 
sağlığının gereklerini yerine  
getirecek bir işyeri sağlık  
birimi kurm ak ve koruyucu  
hekimlik adı aüında iş 
hekim leri çalıştırmakla
yüküm lüdür. Bu arada işyeri hekimlerinin çalışma şartlan, 
görev ve yetkileri ilgili yönetm elikte öyle bir kaleme alınmış ki, 
şaşırm am ak elde değil Ancak hekimlerin görevlerini yerine  
getirmeleri için yeterince güvencede olduklannı söylemek de 
oldukça güç. İşçi sağlığı ve işyeri güvenliği konusunda her 
zaman olduğu gibi, işyeri hekimlerinin de görev ve yetkileri 
aynntılı olarak sayılmasına rağmen bunlann engellenmesi 
durumunda yasa koyucu y a p tın m  getirmeye p e k  gerek  
görmemiş. Şimdi işyeri hekimlerinin y a sa d a  sayılan görev ve 
sorumluluklarına şöyle bir g ö z  atalım.



S o ru la r :

/ İşyeri sağlık biriminiz mevcut. Doktorunuzda görev 
başında. Yetkilerini hiç merak etmiyor musunuz? Biz 

yardımcı olahm;

a) Hekim muayene odasının dışında, işyerinin her yerinde in
celeme, görev ve hiyerarşik durumu ne olursa olsun gerekli 
gördüğü herkesle ilişki kurmak, bunlardan görevi icabı olan 
lüzumlu her türlü bilgiyi alma yetkisine sahiptir,
b) İnandırıcı bir sebep gösteremeden bir işçinin iş akdini fesh 
eden işverenin akli melekelerini kontrol eder,
c) İşyeri hekiminiz toplu iş sözleşmesi döneminde sürekli 
olmak kaydıyla ya da tayin ettiği bir vekil aracılığı ile 
görüşmeleri bir hekim gözüyle izler. Bunda amaç tarafların psi
kolojik gerilimlerini kontrol altında tutmaktır.

2 İşyeri hekiminiz sizin ve arkadaşlarınızın en yüksek 
sağlık kapasitesine ulaşmanızda daima yanmızdadır. 

Yönetmelikler bu konuda çok açık ve açıklayıcı. Peki he
kiminiz s izlere hangi tibbi hizmeti vermekle yükümlüdür? 
Görelim;

a) Kreş ve çocuk bakım yerlerindeki kadın işçilerin çocukların 
sağlık kontrollarını yapar, bu yerlerin sağlık şartlarına uygun 
biçimde teşkilatmasını ve çalıştırılmasını denetler,
b) Erkek ya da kadın işçinin sigortasız anne ve babasının her 
türlü sağlık sorunlarını çözer.
c) Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlara, gebe ve emzikli kadınlara, 
18 yaşından aşağı gençlere, iki yaşından küçük çocuk sahibi an
nelere, malul ve arızalılara, alkoliklere, birden fazla iş kazası 
geçirmiş işçilere özel bir ilgi ve ihtimam gösterir,
d) İşyerinde işçilerin yemeklerini önce kendi kontrol eder. 
Uygun gördüğü taktirde yemeğin yenmesine izin verir. Bir ne
denle yemekhanede bulunmadığı durumlarda tayin edeceği bir 
vekil ya da işveren bu işi üstlenir.

3 İşyerinizde görevli iş hekiminiz size hangi konuda tıbbi 
teknik hizmet vermekle sorumludur?

a) İşyerinin yakından tanınması ve kullanılan, üretilen maddele
rin titizlikle izlenmesi için işyerini aralıklı olarak inçeîer.

b) İş kazası soruşturmaları ile bunlara karşı alınacak tedbirlerin 
tespiti ile ilgili araştırmalara katılır.

c) Mesleki bir hastalığı veya bir işle ilgili bir hastalığı tespit et
tikten sonra, koruyucu tedbirleri acilen alır ve ilgili işlemleri 
yürütür.

d) Isı, gürültü, aydınlatma, havalandırma, iyonizan ve iyonizan 
olmayan ışınların, zehirli gazlar ve bunların çözülcülerinin ve toz
ların etkilerini gereken hallerde ölçer, yeterli bir biçimde 
değerlendirir.

jC İş esnasında ya da iş ile ilgili bir sorununuzun halle- 
^  dÜmesinde işyeri hekiminin bu konudaki görevlerinin 
ne olduğunu ya da ne olmadığını biliyor musunuz?

a) İşkolunda ve işyerinde uygulanan işlemleri ve teknolojik 
şartları inceler, bunların işyeri sağlık şartlarına uygunluklarını ko
nusunda çalışır.
b) Probleminiz aşırı yorgunluk ise hemen işyeri hekimine gidin. 
Çünkü sizinle ilgilenmesinin yanısıra bu yorgunluğun nereden 
kaynakladığını bulmak için incelemeler yapmak zorundadır,
c) İş kazasına uğradınız ya da bir meslek hastalığına ya
kalandınız. Moraliniz yeterince düşük. Sıkıntı içindesiniz. Kork
mayın, işyeri hekiminiz yanınızda. Hekiminiz hemen ilgililerle ge
rekli ilişkiye geçerek sizin rehabilitasyonunuza yardımcı olacaktır,
d) Bazı sağlık problemleriniz var, işyeri hekiminize ilettiniz, ge
rekli destek ve ilgiyi gösterdi. Tabii bu arada sizden aldığı bil
gileri ve bulguları dosyanıza işledi. Telaşa gerek yok! Çünkü sizin 
rızanız olmadan, bir tek bilgiyi bile kimseye gösteremez.

Yanıtlar: 1 ) a 2 )  a-c 3 )  h ep si 4 ) hep si



i Y a ş ı n d a y ı z !
Yaklaşık bir yıl önce yine bu sayfalarda "Çıkarken" başlığı altında 
DİSK-AR'ın "dünyayı emekçi kesimin bakış açısıyla anlama ve 
dönüştürme, bilgi üretimi ve politika oluşturmada sermayenin 
kayıts^ şartsız egemenliğine denge getirme" çabası içinde 
olacağını belirtmiştik. DİSK Araştırma Enstitüsü'nün ku
ruluşundan yaklaşık l6 ay, DİSK-AR bülteninin yayınına 
başlamasından 12 ay geçti. Elinizde tuttuğunuz 11. sayımızla 1 
yaşını doldurduk. Aylık bültenimiz yanında çeyşitli konulardaki 
araştırma raporu ve Asgari Aile Geçimi Araştırmalarımızın sayısı 
lO'a yaklaştı. Aralık 92'de "1990'larda Türkiye İşçi Sınıfı" başlıklı 
ilk kitap çalışmamız tamamlandı. Bu arada, gerek DİSK içinden, 
gerek DİSK dışından gelen çeşitli araştırma taleplerini 
karşılamaya çalıştık. Belge-Bilgi Merkezimizde derlenen 
dökümanları sendikaların, odaların, üniversite öğrencilerinin, 
araştırmacıların kullanımına sunduk. Bu süre içinde basın yayın 
organları da çalışmalarımıza yoğun ilgi gösterdi. Çeşitli TV ka
nallarının haber bültenlerinde çalışmalarımızdan yapılan alıntılar 
yanında, gazete ve dergiler de 11 aylık süre içinde toplam 105 
kez, (ayda ortalama 9-5 kez) DİSK-AR'in araştırma ve yorumlarına 
sayfalarında yer verdiler. İşçi ve memur sendikalarının, diğer de
mokratik kitle örgütlerinin, üniversite öğretim üyelerinin, ga
zetecilerin, araştırmacıların, politikacıların hatta çeşitli şirketlerin 
ve işveren kuruluşlarının çalışmalarımıza gösterdiği ilgi, sözünü 
ettiğimiz "denge getirme çabasına" küçük de olsa katkıda bu
lunabildiğimizi gösteriyor. Ancak, ülkemizin günden güne pek de 
iyiye gitmeyen koşulları içinde, daha katedecek çok yolumuz 
olduğunun da farkındayız. Bu nedenle, kısıtlı olanaklarımızı so
nuna kadar zorlamaya devam ediyoruz. Elinizde tuttuğunuz bi
rinci yıl sayımızdan sonra, kısa bir süre içinde birlikte ola
mayacağız. Ancak tatile çıkacağımızı da sanmayın. Eylül ayını, 
yeni projeleri yürürlüğe koymaya, kadromuzu geliştirmeye ve 
yeni araştırmaların hazırlıklarına ayırıyoruz. Ekim ayı içinde de 
yeni bir DÎSK-AR'la ve "el değmemiş araştırmalarla" yine birlikte 
olacağız. Bu arada her türlü öneri, katkı ve düşüncelerinizi mek
tup ya da farksla Enstitümüze iletmenizi bekliyoruz.


