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Geçen 
buluş
mamız

dan bu 
yana,

ağırlık vereceğimizi söylediğimiz 
konulardan biri olan vergi üzerine 
oldukça yoğun tartışmalar yaşadık. 
Bu nedenle, "reform"adı altında 
politik şov malzemesi haline getirilen 
yeni vergi yasaları ile ilgili olarak 
DİSK Araştırma Enstitıisü'nün Aralık 
ayında yayınladığı raporu, bu 
sayımızda özetleyerek size 
sunuyoruz. Vergi ve kamu 
açıklarıyla ilgili olarak DİSK-AR 
danışmanlarından Doç. Dr. Nesrin 
Ertel'in saptamaları ve Başbakan 
Tansu Çiller’in vergi konusundaki 
danışmanlığından bir süre önce 
ayrılan Veysi Seviğ ile yaptığımız 
söyleşinin vergi konusundaki 
eleştirimizi tamamlayıcı nitelikte 
olduğunu sanıyoruz.

Vergi konusunun gündeme 
gelmesiyle birlikte hükümet 
tarafından bir miktar soğumaya 
bırakılan "özelleştirme" bu 
sayımızın "dosya" konularından 
biri. Etibank'm bankactlık 
faaliyetlerinin özelleştirileceği 
açıklamalarından sonra,
Türkiye'nin maden arama ve 
çıkartma sektörünün geleceği 
üzerine ciddi tartışmaların doğması 
kaçınılmaz görünüyor. En büyük 
rezervlere sahip ülke olarak 
uluslararası tekellerin gözünü 
diktiği bor madenlerimizin geleceği 
de bu açıdan üzerinde önemle 
durulması gereken konulardan biri. 
Hayli çarpıcı bulacağınızı 
sandığımız "Bor Dosyası" 
araştırmasında, yardımlarında n 
ölürü, Yüksek Maden Mühendisi 
arkadaşımız Şeyda Çağlayan'a da 
burada teşekkür■ etmem iz gerekiyor.

Dosya sayfalarımızda yer alan 
ikinci konu ise, geçtiğimiz sayıdan 
devam eden 'İstanbul Sanayi İşçileri 
Anketi". Geçtiğimiz sayıda sanayi 
işçilerinin sigortalılık oram ile ilgili 
olarak aldığımız tepkilere açıklık 
getirmek için, anketimizin İstanbul

Sanayi Odast'na üye, 25  ve daha 
fazla kişi çalıştıran işyerlerinde 
yapıldığını, bu anketin kapsamına, 
sayılan her geçen g ü n  artmakta 
olan kaçak işyerlerinin dah il 
olmadığını tekrar vurgulayalım . Bu  
sayımızda da imalat sanayi 
işçilerinin çeşitli siyasi ve sosyal 
konulardaki görüşlerine y er  
veriyoruz. Umanz, anketim iz başta 
sendikalar olmak üzere konuyla 
ilgili herkese yararlı ipuçları verir.

Yerel seçimler yaklaşırken, İdari 
Yargılama Usulü Yasası üzerine 
TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul 
edilen küçük bir değişikliğin kent ve 
çevre yağmasına nasıl yeşil ışık 
yaktığını merak edenler ise çevre 
sayfamıza bir g öz atabilirler. Çevre 
ve kent konusunda duyarlılığı artan 
kamuoyunun tepkilerine TBMM  
Genel Kurulu'nun kulak vermesini 
ve içinde yaşadıkları çevre 
konusunda, kişileri tamamen devre 
dışı bırakmayı am açlayan söz  
konusu değişikliğin 
yasalaşmamasınt diliyoruz.

Kuşkusuz bütün dünya Türkiye ile 
sınırlı değil. Am a bizim  sayfalarım ız  
sınırlı olduğu için dünyadaki 
gelişmeleri, ancak olanaklarım ız  
çerçevesinde sizlere aktarabiliyoruz. 
Sendikal yaşam da geçtiğim iz 
günlerin önemli bir gelişmesi de 
Almanya'da Volksıvagen 
fabrikalarında im zalanan toplu iş 
sözleşmesiydi. Artan işsizliğin önüne  
geçebilmek amacıyla çalışma 
saatlerinin azaltılması konusunda  
ilk somut uygulamayı başlatan bu  
sözleşme, Almanya'da nereye kadar 
yaygınlaşabilir? Bu soruya da  
sayfalarımıza konuk olan D G B  
Ekonomik ve Sosyal Araştırm alar 
Enstitüsü M üdürü D r. Wolfgang 
Lecberyanıt arıyor. VW Sözleşm esini 
yakından izleyenler için, Dr. 
Lecher'inyorumu san ırız oldukça 
yararlı olacaktır.

Önümüzdeki ay tekrar görüşmek 
dileğiyle...
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VERGİ

V ergi vermenin askeregitmekten daha önemli bir yurttaşlık görevi olduğu, vergi vermemenin ise gerçekten "vatan hainliği” olarak tanımlandığı uygar loplumlarda kamu harcamalarını karşılayan birincil kaynak, yurttaşlardan toplanan vergilerdir.Toplanacak verginin değişik toplum kesimleri üzerinde bu kesimlerin geliri ve zenginliğine göre dağılması da ancak demokratik hakların tam olarak kullanılmasıyla mürnkündür.Toplumdaki çeşitli kesimler ülke yönetimi üzerinde ağırlıklarını hissettirdikleri oranda kendi üzerlerindeki yükü hafifletecek taleplerde bulunurlar. Toplumun tüm kesimlerinin, sağlıklı bir biçimde ülke yönetiminde söz ve karar sahibi olmaları durumunda, değişik kesimlerden gelen taleplerin optimum noktada buluşması, devletin ve rejimin sağlıklı biçimde işlemesiyle mümkün olabilmektedir. Bunun tersi durumda ise demokratik haklarının kısıdı olması nedeniyle ülke yönetiminde ağırlıklarını hissettiremeyen kesimler, diğerlerinin azalan yükü nedeniyle güçlerinin üzerinde bir yükü sırtlamak zorunda kalırlar.Türkiye’de 1980 sonrası dönemde işçi sınıfının demokratik haklarının budanması, aynı zamanda ülke yönetimindeki ağırlıklarının giderek azalmasına, hatta zaman zaman yok olmasına neden olmuştur. İşte bu dönem de, ülke yönetiminde ağırlığını artıran sermaye sınıfı, kendi üzerindeki ekonom ik yükü,

çok kısa bir süre içinde emekçi kesimin üzerine aktarmayı başarmış, böylece ekonomik olarak bir maliyete katlanmadan ülke yönetiminde söz sahibi olmayı alışkanlık haline getirmiştir.Bugün ücret geliri elde eden kesimin miiii gelirdeki payının yüzde 20'lere (son iki üç yılda payının artmasına rağmen) düşmesine karşılık, ödedikleri dolaylı ve dolaysız vergi, yalnızca konsolide bütçe vergi gelirleri dikkate alınarak hesaplandığında, gelirden aldıkları payın yansına ulaşmakladır. Oysa ücret dışı kesimler, milli gelirin yaklaşık yüzde 75'ine el koymalarına rağmen üzerlerindeki vergi yükü, aldıklan payın beşte birini aşmamaktadır. Vergi yükü dağılımındaki bu eşitsiz durum , aynı zamanda Türkiye'nin demokratikleşme göstergesi olarak da algılanabilir. Ülkemizde mevcut duruma bakıldığında, zorunlu kamu giderlerinin çok büyük bir kısmının kesintisiz ve kaçaksız tek vergi kaynağı olan ücretlilerden alınan vergilerle karşılandığı görülmektedir. Diğer kesimlerin vergi yükü ise olabildiğince düşürülmüş, tahsil edilmesi gereken vergiler bile keyfi hale dönüştürülmüştür. Kamu harcamalarının vergi yerine iç ve dış

borçlanmayla yürütülmeye çalışılması, bütçedeki faiz yükünü tehlikeli boyutlara çıkartırken, aynı zamanda "devletten alacaklı" durumda olan güçlü bir "rantiye sınıfı" yaratmıştır. Bu nedenle ortaya çıkan kamu açıklanmn kapatılması için özelleştirme adı altında kamu kuruluşlarının satışından medet umulduğu en yetkili ağızlardan açıkça dile getirilmektedir. Yasal ve yasa dışı para kazanma yollarının "ne pahasına olursa olsun" teşvik edilmesi anlayışı sonucunda ortaya çıkan kayıt dışı ekonomik büyüklüğün ise, toplam GSMH'nin yarısına ulaştığı tahmin edilmektedir,
Bu şartlar altında, "çıkmazsa ülke batar" diyerek kamuoyunda reklamı yapılan bir "vergi reformu" ile karşı
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VERGİkarşıya kaldık.Oysa ülke gündemini meşgul eden gerek siyasi, gerek ekonomik sorunların çözümü için tek sihirli ilaç, kapalı kapılar ardında hazırlanan bir vergi yasası tasarısı değildir. Sözü edilen tasarı, asla bir "reform" niteliği taşımadığı gibi, ülkedeki tüm sorunları çözecek sihirli formül de değildir. Sermaye sınıfı temsilcilerinin oluşumuna bizzat katıldığı açıkça söylenen bir yasa tasarısının, sorunlara köklü çözümler getirmek yerine var olan "kör topal" gidişi biraz daha devam ettirmeyi amaçladığı ortadadır. Kaldı ki, oluşumu demokratik süreçlerden uzak tutulan hiç bir yasal düzenlemenin sağlıklı sonuçlar doğurması da beklenmemelidir.
Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik-siyasi sorunların içinden vergi sorununu çekerek bu konuda bir reform yapıldığım, tüm sorunların çözümünün de bu reforma bağlı olduğunu söylemek, içinde kötü niyet aranmasa bile en yalın ifadeyle "safiık'tır, tçinde bulunduğumuz sorunlann sağlıklı bir biçimde ve en az kayıpla aşılmasını sağlayacak "sihirli ilaç" ise vergi yasalarında değil, olsa olsa "Demokrasi"de aranmalıdır. Bu nedenle Türkiye'nin "vergi reformu"na değil öncelikle "Demokrasi Reformu"na ihtiyacı vardır.
Toplumun büyük kesimini siyasi süreçlerin dışına iten, örgütlenme ve siyasi talepte bulunma hakkını toplumun çoğunluğunun dinden alan bir sistemde ne vergi ne de başka bir sorunun çözülmesi mümkün değildir.
Vergi yasalarının değişmesinden önce yapılması gereken, mevcut Anayasa'dan başlayarak tüm yasal düzenlemelerdeki anti - demokratik hükümleri ortadan kaldırmak, toplumun siyasete müdahalesi için gerekli tüm kanalları açık tutmaktır.
Vergi ödemenin askerlik yapmaktan daha büyük bir vatanseverlik sayılacağı uygar bir toplum haline gelmenin tek yolu da budur.

TBMM'den kuşa çevrilerek çıkarılan ve mevcut yasalarda bir takım değişiklikler yaparak kamu gelirlerini artıracağı öne sürülen Vergi Yasa Tasarısı, Meclis'e ilk geldiği haliyle çıkartılsaydı bile, bu tasarının "reform" olarak kabul edilmesi olanaksızdı. Kaldı ki, reform diye reklamı yapılan maddelerin kamu gelirlerini artırması, ücreüilerin üzerindeki vergi yükünü azaltması, götürü usulde vergilendirmeyi sınırlandırması, gayri menkul ve menkul sermaye gelirlerini etkin biçimde vergilendirmesi ve kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına alması da sözkonusu olmayacaktı. Bu konuda, Aralık ayı içinde DİSK-AR tarafından ayrıntılı bir rapor halinde kamuoyunun bilgisine sunulan eleştirilerin bazı maddelerini burada da tekrarlıyoruz:
□  GELİR VERGİSİNİN
İLK DİLİMİ 32 MİLYON LİRADAN 75 
MİLYON LİRAYA YÜKSELTİLİYOR.Yüksek enflasyon nedeniyle yıllar içinde aşman gelir vergisi dilimlerinin her yıl düzenlenmesi ”re- form"dan çok bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Kaldı ki, gelir vergisindeki ilk dilimin 32 milyon liradan 75 milyon liraya yükselmesi bile ücretlilerin enflasyon nedeniyle uğradığı reel gelir kaybını telafi edememektedir. DİSK/Laspetkim-Iş Sendikasının bir araştırmasına göre, 1986-1994 arası döneme bakıldığında ilk vergi diliminin 25 kat, fiyatlar genel düzeyinin ise 60 kat arttığı görülmektedir. Bu nedenle 1993 yılında 106 milyon lira olması gereken ilk vergi diliminin 1994 yılında da ISO milyon liraya yükseltilmesi, ayrıca ilk dilimin vergi yükünün en üst dilimin onda birine kadar (yüzde 5'e) düşürülmesi gerekirdi.
□  ÜCRETLİLERİN VERGİ İADESİHükümet, kısa bir süre önce, artan

kamu giderlerini karşılamak üzere toplayamadığı vergiyi yine dar g e lirlilerin üzerinden çıkartma kararı almış ve bu am açla K D V  oranlarını yükseltmişti. K D V  oranlarının artırılmasından sonra zaten son d e rece aşınmış bulunan vergi iadesi u y gulaması da fiilen yürürlükten kaldırılmak istendi. O ysa K D V  oranlarının artırılmasından sonra belge düzeninin daha sağlıklı işleyebilmesini sağlamaya yönelik olarak vergi iadesi için belge toplanmasını özendirici tedbirler alınması beklenirdi. Bu durumda tam tersi yapılm ak istenmiş, bir yıl sonra alacakları vergi iadesi için gıda, giyim , sağlık ve eğitim konularında ücretlilerin bir yıl belge toplaması istenmiştir. Ancak bu karar daha sonra Cumhurbaşkanı tarafından geri çevrilmiş, ücrediler de önce kaybettirip sonra buldurularak "sevindirilmişlerdîr". Aylık vergi iadesi uygulamasından en verimli sonucun alınabilmesi için aynen devam  edilmesinin yeterli olm ayacağım  da burada belirtmek gerekiyor. Vergi iadesi dilimlerinde ve oranlarında iyileştirmeye gidilm esi, kaybolmakta olan belge toplama alışkanlığının tekrar kazandırabilm esi için bir zorunluluk haline gelmiştir.
O  ÖZEL İN İD İR İM  TUTARI AYLIK 150 BİN 

LİRADAN 600 BİN LİRAYA YÜKSELTİLİYOR.Özel indirim tutarının aylık 150 bin liradan 600 bin liraya yükseltilmesinin ekonom ik açıdan anlamını kavramak oldukça zordur. Vergi yasalarına göre özel indirim tutarının asgari ücret düzeyine kadar yükseltilmesi Bakanlar Kurulu'nun yetkisine verilmişken, özel indirimin alt sımnnın 150 bin liradan 600 bin liraya yükseltilmesi hiç bir anlam taşımamaktadır. Vergi gelirleri ve kayıpları gözönüne alınarak Özel indirim tutannm kadem di olarak asgari ücret düzeyine çekilm esi, daha d ogaı bir uygulama olacaktır.
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□  PAHALI DÜĞÜN YAPANLARDAN, YA
KINLARINA PAHALI HEDİYE ALANLARDAN 
KAZANÇLARININ KAYNAĞI SORULACAKBu düzenleme, vergi yasalarının yerine getirilmesi konusunda hükümetin pek de kararlı" olmadığının göstergesidir. Haksız kazanç ekle edenlerin servetleri belirli bir büyüklüğe ulaşmadan, (pahalı ve göze batan harcamalara başlamadan) bıı haksız kazançlar için caydırıcı önlemler alınmayacağını ve bu insanların "gönüllerinden koptuğu katlar" vergilendirilmeye devam edileceği anlaşılmaktadır.Ayrıca pahalı düğünler ve hediyeler tespit edilse bile, uygulaması şüphe götüren bir düzenlemedir. Kişilerin şimdiye kadar beyanname içinde göslennek zorunda olmadıkları faiz, rant. repo, hisse senedi vb. kazançlarının şimdiden sonra kaynağının sorulması da pek mümkün değildir.
□  BANKA MEVDUAT FAİZİNDEN KESİLEN 
STOPAJIN DÜŞÜRÜLMESİ

Banka mevduatına uygulanan faiz gelirleri üzerinden kesilen yiizde lü sin pajın düşürülmesi, tamamen banka sisteminin uzun vadeli kaynak ihtiyacım karşılamaya dönük bir uygulamadır, Uzun vadeli mevduatın bu yolla teşvik edilmesi ve banka sisteminin faiz oranlarını yükselterek sıcak para kıskacına girmemesi için alınmış bir önlemdir. Bir başka deyişle stopaj oranının düşürülmesi vergi geliri artışı ile ilgili olmadığı gibi gelirleri önemli ölçüde azaltıcı bir etkiye sahiptir.
□  İŞLETMELERİN ESAS FAALİYET KO

NUSUYLA İLGİLİ OLMAYAN YAT, KOTRA, 
LÜKS OTOMOBİL, UÇAK, HELİKOPTER GİBİ 
ARAÇLARIN GİDERLERİ VERGİ 

MATRAHINDAN DÜŞÜLEMEYECEK

İsletmelerin stilin aldıkları lüks otomobil. yat, uçak, helikopter gibi harcamaların gider olarak yazılamaması ve vergi matrahından düşülemeınesi yerinde bir uygulamadır. Ancak bıı düzenin ne kadar uygulanabileceği de şüphelidir. İşletmeler için hangi malın ya da aracın esas faaliyet ko

nusu ile ilgili olduğu yu da olmadığı konusunda bir açıklık getirilmemiştir.
□  EMLAK VERGİLERİNDE MATRAH 

AŞINMASINI ÖNLEMEK İÇİN MATRAHTA 
HER YIL YENİDEN DEĞERLEME YAPILMASI

Emlak vergileri matrahlarının enflasyon karşısında ciddi aşınmalara uğradığı herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. Ancak bu emlak değerlerinin her yıl enflasyon oranında yeniden değerlemeye tabi tutulması gayri menkul rantlarının gerçek oranda vergilendirilebilmesi anlamına gelmemektedir. Bıınıın en önemli nedeni de yeniden değerlemeye konu olacak matrahların gerçekle hiç bir ilgisinin bulunma masıdır. Emlak rantlarının astronomik boyutlara ulaştığı btiyiik şehirlerde ve kıyı bölgelerindeki rant gelirleri, vergi gelirini düşüren, gelir dağılımını bozan ve kayıt dışı ekonomiyi besleyen önemli bir kaynak haline gelmiştir. Gayri menkul değerlerinin alı sınırlarının tapu kadastro idaresi ve muhtarlıklarla birlikte yeni bir düzene sokulması, daha sonra da yıllık rantlar gözöniine alınarak her yı! yeniden değerleme yapılması vergi kaçaklarının önemli bir kaynağını ortadan kaldıracaktır.
Bu değerlendirmeler yapıldıktan sonra yine vergi idaresinin etkin çalışmasına bağlı olarak tek gayri menkulu olanlar ve birden fazla gayri menkulü olanlar belirlenmeli, birden çok gayri menkule sahip olanların bunları kullanma biçimlerine göre vergi yükleri artırılmalıdır.
Alt sınırların sağlrkiı belirlenmesi ve yeniden değerlemenin ciddi bir şekilde yapılmasından sonra vergi kaçaklarına göz yumııJmaması için eksik ve yanlış beyanat verenlerin gayri menkullerinin beyan ettikleri değer üzerinden kamulaştırılması yetkisinin vergi idaresine verilmesi gereklidir.
H  VERGİ CEZALARINDA KATLAMALI FAİZ 

KALDIRILIYOR. İŞYERİ KAPATMA CEZALARI 
PARA CEZASINA DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİYOR

Vergi cezalarında katlamalı faiz uygulamasının kaldırılması, mükelleflerin ödemesi İmkansız vergi yükleri karşısında, vergi ödemelerinin olanaksız hale gelmemeleri açısından olumlu bir adıııı olarak değerlendirilebilir. Ancak bu düzenlemede bir takım sakıncaları içinde ba rınd ırmaktad ı raJBnnknların aylık kredi faizini katlamalı olarak kullanıcıya yansıttıkları bir ortamda vergi cezası ile kredi faizi arasında vergi cezıisı aleyhine bozulan faiz yükü, ödenmeyen vergilerin ucuz kredi olarak kullanılması tehlikesini yaratmaktadır. Bu nedenle, katlamalı faiz uygulaması tercih edilmese biler ödenmeyen cezalara uygulanan faiz yükünün kredi faizi üzerinde tutulması yararlı olacaktır.
h)Mükellefierin ceza yüklerini azaltarak onları vergi ödemeye ieşvik etmek aslında dürüst ve vergisini zamanında ödeyen mükellefleri cezalandırma anlamını taşımaktadır. Bu nedenle sisıemin öziine uygun olan yol, cezaları indirmek değil, vergi gecikmesini zamanında ortaya çıkartarak takibe alabilecek bir vergi idaresinin oluşturmaktır. Keyfi olarak vergi kaçıran mükelleflerin toplumsal bir suç işledikleri gözöniine alınarak en ağır biçimde ceznla nd iril ması zortınlııdıı r.Bunun da yolu cezalan hafifletmek vb. değil, etkin bir vergi tahsilat mekanizmasının kurulmasıdır.
dVergisini zamanında ödemeyen mükellefler için işyeri kapatma cezasının para cezasından daha caydırıcı olduğu bir gerçektir.Ancak bu yola gidilmek istenmiyorsa da para cezalarının caydırıcı düzeyde olması gereklidir. Mükellefin zamanında ödeme yapmaması ve vergi cezası ile karşılaşması durumunda hiç bir itirazın ödemeyi durdurmaması belki Caydırıcı olabilir. Ama yine de asıl sortin cezaların ciddi biçimde tahsil edileceği inancının yerleştirilmesidir.
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Türkiye ekonomisi 1970'lerin sonlarından itibaren giderek kronikleşen bir enflasyonist sürecin içine girmiştir. Kronik enflasyon yıllık fiyat artışlarının çift rakamlarla ifade edildiği, ortalama olarak da yüzde 50-60 civarında olduğu bir durum olarak tanımlanır.Kronik enflasyonun toplumda ve ekonomide yaratmış olduğu olumsuzluklar yanında enflasyonun nedenleri ve çözüm yolları özellikle son yıllarda Türkiye'nin gündemindeki en tartışmalı konuların başında gelmektedir.Ülkemizde enflasyonun nedenleri konusunda çok çeşitli görüşler ileri sürülmekle birlikte, eıı fazla kabul göreni hiç kuşkuMiz kaınıı açıklarıdır linllasyon ile kamu açıkları arasındaki ilişki esas olarak kamunun finansman sorunlarından kaynaklanır.Kaınıı bir mal veya hizmet satın alacaksa, bunun karşılığını ya vergi toplayarak, ya para basarak ya da yurt içinden veya uluslararası finans kuramlarından borç alarak finanse etmek zorundadır. Eğer kamu gelirleri (yani vergiler), kamu harcamalarını karşılamıyorsa ortaya çıkan kamu açığının ya

Kamu harcamalarının düzeyini 
belirleyen esas olarak dünya 

konjoktürü ile devlet 
mekanizmasını etkileyen güç 

ilişkileridir. Bu nedenle günümüz 
Türkiye 'sinde vergi reformu, 

gündemin ilk maddelerinden biri 
durumuna gelmiştir.

Kamu"nun

Merkez Bankası yoluyla, ya da borçlanmayla karşılanması gerekir. Bıı fina asma n yol larından birincisinde enflasyonist etki çok  kısa sürede ortaya çıkarken, İkincisinde özellikle borçların geri ödenm esi dönem inde, bu borçların hangi koşullarda nereden alındığı enflasyonist etki derecesini büyük ölçüd e değiştirir.Burada önemli olan, kamu açıklarının nereden kaynaklandığıdır. Açığın kaınıı kesimi harcamalarının yüksekliğinden mi, yoksa gelirlerin düşüklüğü nedeni ile mi ortaya çıktığı önem kazanmaktadır.Türkiye'de kamunun ekonom ideki payının çok yüksek olduğu ve bunun azaltılması gerektiği SO'li yıllarda yönetimde olan hükümetlerin en çok ileri sürdükleri tezlerden biri olmuştur. Kamu harcamalarının azaltılması ya da çoğaltılmasından sözedilecekse, bunun ölçüsünü saptamak gerekmektedir. Kamu harcamalarının düzeyini belirleyen esas olarak dünya konjoktürü ile devlet mekanizmasını etkileyen güç ilişkileridir. Bu nedenle günüm üz Türkiye'sinde vergi reformu, gündem in ilk m addelerinden biri durumuna gelmiştir. Bunu sağlayan devletin bütünün varlığınıHarcamasıAçığı Büyük |
Doç. Dr. Nesrin Ertel
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sürdürme dürtüsüdür. Bu dürtü İle emek dışı kesimlerin özelieştinneyi öne çıkarıp vergiyi gündemin alt sıralarına ilme çabasına karcın, vergi sonınu kendini dayatmıştır. Ancak sorunun çözümü konusunda güç ilişkileri ağırlığını koymakta ve emek dışı gelirler vergiyi ödem eye raz.ı edilememektedir. Bu durum da kamu açıklarının ve enflasyonun önemli nedenlerinden biridir.
Türkiye'de kamu 
hare amalarının 
düzeyi çok rau 
yüksek?24 O cak  Kararları ile Türkiye'nin gündemine getirilen kamu harcamalarının azaltılması olgusu, yalnızca Türkiye'ye özgü bir olay değildir. Pek çok Latin Amerika ve Afrika ülkesinde kamu harcamaları kısılmaktadır. A ncak devletler toplumu oluşturan "bütün"ü koruyabilmek için harcamaları belirli bir düzeyin altına düşürmemeye de özen gösterirler. Bu özen güç ilişkilerinin ne kadar demokratik ortamda kurulduğu ile yakından ilişkilidir. Alınmış haklarını geri vermeyen, askeri darbelerle demokratik hayatlarının artık bölünmesinin olası olmadığı Avrupa Toplugıı'na tiye toplıımları ile yapılacak bir karşılaştırma, Türkiye'de "kamu harcamaları yüksek! düşürülmelidir" yargısının ne kadar yanlış olduğunu göstermektedir.Tablo l.'d e  çeşitli ülkelerde konsolide bütçe harcamalarının { kamıı harcamalarının esas bölümünü oluşturur) GSM H içindeki payları

TABLO) Çeşitli yıllarda ve ülkelerde Konsolide Bütçe 
Harcamaları /  GSMH oranlarıÜlke 193t 1983 1985 1987

S S S S - ,Yunanistan 35.9 38 2 43.7 44.6Portekiz 43.9 47.9 43-iIspanya 35 6 38.8 42.1AT Ülkeleri 48,2 49 3 49.5 ‘ 49.2"Türkiye 2T6 2". 5 22.4 233Türkiye(Yeni GSMH Serisine yöre) (22.0) (22.1) (17.0) (17.5)
gönilmekiedir.O) Kamu sektörünün ekonomideki göreli özellikle yeni GSM H serisi esas alınarak yapılan hesaplamada oranlar, tüm

TABLO 2 Kamu Harcamaları Ekonomik Dağılımı 
(GSMH içindeki payları)

Yıllar

1981

1983

1985

1987

1989

1991

ağırlığı hakkında iyi bir fikir veren bıı oranlar karşılaştırıldığında, Türkiye dışındaki bütün ülkelerde kamu kesiınininin ağırlığının antiğim görüyoruz. Türkiye'de kamunun payı azalma eğilimi göstermesi yanında

ülkelerin çarpıcı biçimde altında seyretmektedir.Kamu harcamalar bileşimininincelenmesinde iki tiir sınıflama yapılır; kuntu harcama!an ekonomik dağılımı ve fonksiyonel dağılımı. Ekonomide
TABLO 3 Borç Failleri ve Transfer Harcamaları /  

GSMH

Yıllar Foiz/GSMH Trans. Harc./GSMH

1981 0 9 .2

1983 2.1 10.1

1985 2.8 8.3

1987 3.9 10.0

1989 5 8 10.1

1991 5.3 9 .7

kanıtı kesiminin oynadığı rol hakkında iyi bir fikir veren, harcama bileşim leri Tablo 2 ve 3' de yer almaktadır. Tabloda görüldüğü gibi transfer harcamalar dışındaki tüm harcama kalemlerinin GSMH içindeki payı gerilerken, yatırım harcamalarının payı yarı yarıya azalmıştır. Transfer harcamalar içinde ise borç faizlerinin payı giderek yükselmiş ve özellikle 1987 yılından sonra yaklaşık yarısını oluşturmaya başlamıştır.Kamu harcamalarının fonksiyonel dağılımı, Bir yandan konsolide bütçe içinde kullanılan kaynakların iç dağılım ını, bir yandan da sosyal nitelikli harcama kalem leri kanalı ile devletin fırsat eşitliği ve sosyal adalet açısından oynadığı rolü bir başka deyişle kamu harcamalarının gelir dağılımına etkisini gösterir.Tablo 4'de fonksiyonel dağılıma göre kamu harcamalarının G SM H  içindeki payları görülmektedir.Tablo 3 ve 4, iç borçlanmayla karşılanan kamu açıklarının kamu bütçesi üzerine getirdiği yükü oldukça net bir biçimde yansıtmaktadır.19S7 yılından beri faiz ödemeleri toplam sosyal hizmetlerin payını aşarken, 1989'dan itibaren de ekonomik hizmetler toplamının üstüne çıkmıştır.Faiz ödemeleri dışındaki bütün harcama kalemlerinin gerilediğini gösteren bıı tablolar soıunun diğer boyutunu-, yani kamu gelirleri boyutunu göznrdı ederek kamu açıklarının enflasyonunun en önem li
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TA8I0 4 Konut Harcamalarının GSMH içindeki payları ̂ Kamu harcamaları 1981 1983 1985 1987 1989 1991 ■1
1. Genel id. Hiz. I8.3 14.9 İ l i !0| 8.1 9 1Genel Hiz. 12.4 8 4 5.8 6.2 5.0 5,7Savuanta 4.9 5.5 4.7' 3.8 2.7 30Adolet-Emniyet 1.0 1.0 O.18 09 0.7 0.42. Ekonomik Hız. 5.1 6.1 5.1 4,8 3.2 2,9Îorım-Orman-Koy İşi. 1.4 t i 1.2 12 0.9 1.2Su İşleri 1.6 t.î 1.6 1.8 1.2 09Karayolları 1.2 1.3 1.1 0.9 0.6 0 .6Ulaştırma 0.2 0 6 0.4 03 0.2 0.1Madencilik 0.1 O.t 0.1 0  1 01 0.13. Sosyal Hiz. 4.1 4.3 3-5 3.7 3.3 5.2Eğitim 3.9 3.3 2.6 2.7 2.5 1.0Sağlık 0.S 07 0.6 0.7 2.6 0.9Kültür 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2Turizm 0.1 0.1 0,2 0.2 0.1 0 t

11 Borç, Faiz Ödemeleri 0.0 2.1 2.5 39 5.8 5.3 1

vergi sisteminin bir başka olumsuz göstergesi j fonlar da dahil edildiğinde, dolaylı vergilerin toplam vergiler içindeki payının yüzde 60'ın üzerine çıkmasıdır.

Vergi Reformu
gerçekleştirilmeden
kamu
harcamalarını 
düşürmek abesle 
iştigaldir!Yukarıda yapılan saptamaların ışığında aşağıdaki değerlendirm eyi yapm ak olasıdır:

(Oyaıı, O. ve 
Aydın, A.R.. 
Türkiye'de 
Maliye ve Fon 
Polmuzları. 
Adım Yayıncılık. 
Ankara. 1991, 
s.46)

•  G ünüm üz koşullarında ülke içi güc ilişkileri, devletin karar alıcılarının hızlı büyüm eye yönelik karar alanlarını daraltmışlar;
DİSK-AR tarafından yapılan bir başka hesaplama, toplam dolaylı vergilerin de yaklaşık yüzde

•  Çalışan kesimlerin görece güçsüz I eşmes i, sermaye kesimlerim m iyop bir saldırıya itmiştir. Böylece bütün varlığını sürdürmesi açısından, ülke geleceği ipotek altına alınmaktadır.(kimileri için tek) nedeni olduğunu ileri sürmenin yetersizliğini açık biçimde ortaya koymaktadır.Kamu açıklarının harcamalar kısılması yolu ile kapatılması mümkün değildir. Bu nedenle vergi gelirlerinin artırılması kaçınılmaz bir zonınluhıkıur.Tablo 5 çeşitli ülkelerde vergi gelirlerinin GSMH içindeki paylarını vermektedir.Tablo 6 Türkiye’de vergi yükünün ne denli düşük
TABLO 6Yıllar Veroi Gelirleri /Bütçe Horlamaları (%)1985 (0.91987 70.81989 (>5.7199f fi0.2

olduğunugöstermekledir. Vergi gelirlerinin konsolide

bütçe giderlerini karşılama oranlarını incelediğimizde, 1987 yılında bir miktar yükselen hu oranın, sonraki yıllarda azaldığı, 1991’de yüzde 60'a indiğini görüyoruz.Vc-rgi yükünün düşüklüğü yanında, Tiirk

40'ının ücretliler tarafından ödendiğini ortaya koymuştur.

(DİSK-AR Aylık Bülteni, 
Aralık 1993, sayı 12)Bugünkü yapısıyla Türk Vergi Sistemi, sosyal adalet ilkesi ile hiçbir şekilde bağdaşmaması yanında, kanıtı açıklarının ve dolayısıyla enflasyonun en önemli nedenidir

•  Dünya konjonktürü (kapitalizmin varolan krizi) hızlı büyüm e alılımian için ortamı görece elverişsiz hale getirmişi ir.•  Türkiye gerekli atılanları yapabilirse, luzlı büyümeyi yakalayabilecek potansiyele erişmiştir. Bıı ise dünya güç odaklarının Türkiye'ye yönelik polilik/ekonomik engellem elerine neden olmakladır.Yukarıda sıralanan maddelerin somut ifadesi şudur:Türkiye'de vergi potansiyeli (sermaye kesimlerinin değer yaratıcı alanlara yatırmadıkları fonlar) değerlendirilebilir ve sanayici-kapilalistler ileri teknolojiye dayalı, geleceği hesaba katan yatırımlara yönlendirilebilirlerse iyimser olunabilirdi'.Ancak dünya konjonktürü ve içerideki güç ilişkileri

TABLO 5 Vergi Gelirleri /  GSMH

Ülke 1 9 8 5  1 9 8 7  1 9 8 9

Yunanistan 22.6 258 22.SPortekiz 23-4 22.6 25.9 "Ispanya 16.9 20.8 22.5AT Ülkeleri 27.9 28.8 28.6Türkiye (Eski seri) 15.6 18.5 18.9Türkiye (Yeni seri) 12.1 14.1 13.7

*  Ihı ıv eliger tablalnıııı ultıştıınthmmtKİtı O '̂llikk.nıraılaııılifiımızkııynak; Târkıyv'th' Kanıtı 
Mâliyesi, Fiıuıımıl Yapı ıv Pulilihcılıır. Tarih Vakfı. Yıırl Yayınlan, kanimi 1993

bıı dıırııınun tam tersini yaratmaktadır.
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SÖYLEŞİ
V eys i S E V İG :

t'trıjji düzenlemelerinin ekonomi içindeki önemi hükümet tarafından gündeme getirildiğinde "kayıt dışı 
ekonomi" olgusu da çeşitli kesimler tarafından tartışmaya açıldı Ancak vergi Yasalarında hu konunun  

önüne geçilmesi için ciddi hir girişimde bulunulmadı. Türkiye’nin CSMH'sinin yansıııa ulaştığı 
tahmin edilen "kayıt dışı ekonomi" konusunda Başbakanlık eski danışmam ve Marmara l hıireısiiesi

Öğretini Üyesi Ve)siSevig DİSK-AR'm sorulanın yanıtladı.

DİSK-AR: Kayıt dışı ekonomiyi denetim altına almanın yolu nedir?SEYİĞ: Türkiye’de şu anda kayıt dışı ekonominin önüne geçecek mevzuatı koyamıyoruz. Bıı mevzuat nedir? Kişiler, sahip olduğu servetin hesabını versinler. Ben bu serveti şöyle kazandım, milli piyangodan para çıktı, çalıştım, kazandım, vb. Yani eski servet bildirimi esasını sistemin içine tekrar kovalım. Bunıı yapınca ne oluyor? Şüphelendiğiniz bir adama, çabuk zenginleşen bir adama, sen bunu nasıl kazandın diye sorabiliyorsun. Adam izah edemezse, demek ki ortada vergisi ödenmemiş bir gelir vardır. Tabii yalnız buradan gitmiyorsun, gümrük kapılarını kontrol akına alıyorsun, üretimi, banka sistemini de kontrol altına alıyorsun. Bu Alman vergi kanununda da vardır. Alman vergi kanunu diyor ki: "Bir kişi, bir dönem içindeki harcamalarını, aynı dönem içindeki vergisi ödenmiş geliriyle ispat etmek zorundadır.”Şimdi bir Alman denetim elemanı sorarsa bir adama, arkadaş sen bu sene bir daire almışsın, yıırtdışına gitmişsin, birde araba almışsın, bu kadar da rahat yaşıyorsun, sen ne iş yapıyorsun, nereden kazanıyorsun?.. Ben nüfus idaresinde memunım. Maaşım da üç milyon, yılda 36 milyon.„  Sen o zaman bu daireleri alamazsın. Nereden aldın?.. Diye sorup cevabını alamazsa, en yüksek vergi diliminden cezayı basıp vergiyi alıyor ve hapis var. Çünkü toplum içindeki zenginleşme-sini izah edemiyor.Utı sistemi koyalım dedik buna da herkes karşı çıktı.DİSK-AR: Kayıt dışı ekonomi için getirilen önlemlere neden ve kim

karşı çıkıyor?SEVİĞ: Şimdi bazı şeyleri söylediğiniz zaman inanılmaz tepki alıyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki kayıt dışı ekonomi nerede? Kayıt dışı ekonominin menşei belli. Kayıt dışı ekonomi rüşvetten başlar. Düşünün malınız gümrükte dıınıyor. Çürüyebilir ya da bozulabilir malınız. Kurtarmak istiyorsunuz. Diyorlar ki parayı ver kurtar. Mecburen veriyorsunuz. Verdiğiniz rüşveti nereden çıkaracaksınız? Tabii ki fiyatlardan. Ya da müteahhitsiniz. Yaptığınız binayı tapuya tescil ettirirken değerini göstermiyorsunuz. Onu gösterdiğiniz vakit zarara girersiniz, verdiğiniz rüşvetleri defterinizde gösteremiyorsunuz çünkü. Devletin resmi kayıtlan hile kayıt dışı ekonomiyi yönlendiriyor. Bu rüşvet musluğu da dalga dalga yayılıyor ekonomiye. Kayıt dışı ekonomiyi önleyeceğim derseniz, işportacıyı yakalayarak önleyemezsiniz. Önce devletten başlamanız lazımdır, Btınıı söylediğinizde tabii ki büyük itirazlar gelecektir size. Bugün kayıt dışı ekonomi kayıt içi ekonomiyi yemek üzeredir Türkiye'de . Bağırtı da oradan kopuyor zaten. Bakın piyasaya şimdi. Heryerde istediğiniz malı istediğiniz fiyata alabilirsiniz. Ama fatura aldığınız zaman yüksek, fatıırasız aldığınız zaman daha ekonomik bir fiyata alabilirsiniz. Ama ne isterseniz. İster iş makinast alın, ister otomobil parçası. Önce devletin günlük işlemlerini düzeltmesi lazımdır. Bu işlemler kayıt dışı ekonomiye itiyor zaten. Eğer müteahil 300 milyonluk daireyi tapuya 50 milyon liraya kaydeltiriyorsa, 250 milyon lira kayıt dışı kazanç sağlıyor demektir.Ya da siz adamlarınızı asgari ücretten gösteriyorsunuz ama hepsine onar milyon lira maaş veriyorsunuz. Nereden bunu karşılayacaksınız?DİSK-AR: Fişslz alışveriş yapana ecza kcsilirck kayıt dışı ekonomi kontrol edilemez mı?SEVİĞ:Bakın, Türkiye ekonomisini kimler yönlendiriyor?

Bunu araştırdığımız vakit, Türkiye ekonomisini yönlendiren taş çatlasın 20 bin firma vardır. Çünkü ekonomi İstanbul'dan yönlendiriliyor. Hu 20 bin tırmanın üretim merkezlerine ve gümrüklere hakim olursanız, Türkiye ekonomisindeki mal dolaşımı belgeli olıır.Yani, üretici futu rayı keserse, bakkal da faturalı mal salmak zorunda kalır. Siz üreticiyi bırakıyorsunuz, bakkalla uğraşıyorsunuz. Bakkal zaten dar gelirlilikle, sermayedar olına arasında savaş veren bir adanı. Yani adam yolunu yordamını bilir tezgahını kurarsa büyüyecek, yoksa kapatıp bir yerde çalışmaya başlayacaktır. Bu adama denetime gittiğiniz vakit bir şey bulamazsınız. Bıı bakkala kayıl dışı mal ve ren! ede ilişkilidir. Şimdi siz bu 20 bin fimıa ve gümrüklerdeki malların geçişini kontrol ederseniz, Erzurum'daki bakkal da faturalı mal vermek zorundadır. Siz şimdi simitçi kovalıyorsunuz... 20 bin firmayı, kontrol edin, gümrükleri denetleyin, kamu görevlilerine sahip çıkın, kayıt dışı ekonomi durur.Şimdi siz işportadan fişsız gömlek alan adama 200 bin lira ceza kesiyorsunuz. Adam zaten tüm ekonomik dengesini hu küçük avantajlar üzerine kurmuş, bir de ona ceza keserseniz mahkemeler ne olacak? Zaten adliyeier dolu.Ekonomide bıı hayatı canlandıran kesim belli. Gazeteyi açıyorsunuz adam diyor ki, "5 milyar lira borç veriyoruz, aylık faizi yüzde 10" Bu adam vergi mükellefi değil. Olam az da. Çünkü İHI adaınm böyle bir ilaıı verebilmesi için Ödünç Para Verme Kanunu'na göre müsaade alması lazım. Açıyorsunuz telefonu "şenel islemem beyefendi , parayı size vereyim, üç ay sonra alırım " diyor.Alır da... Adam İkiyle bir düzen kurmuş. Adliyenin 50 metre ilerisinde bu işi yapıyor. Bu adamı takip edemezsen işportacıdan vergi toplayamazsın. Peki vali, defterdar, maliye bilmiyor mu hu işi? Biliyor. O  vakit kayıt dışı ekonominin ortağı defterdar, vyli, vergi dairesidir.DİSK-AR: P ek i, ç e ş itli e k o n o m is t-le r  k a y ıt d ış ın d a , h i ç  b ir  h e s a p ta  g ö rü n m e y e n  p a r a la r ın  v a r lığ ın d a n  sö z  e d iy o r la r . H a tta  b a n k a  s iste m in in  d ış ın d a , b a n k a  s is te m in in  üç katı p a ra  o ld u ğ u
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s ö y le n iy o r . B u  n e r e d e  v e  n asıl tu tu lu yo r?SEVİG: Doğrudur. Bu para döviz, ya da değeri çabıık artan bir takım gayri menkul ve taahhüt işlerindedir. Bakın döviz cinsinden hesapların büyüklüğü yüzde 60'a ulaşmıştır. Bu para Merkez Bankası'nın garantisinde olduğu için artmaktadır. Yarın öhıirgiin hir şey olursa karşılığı Merkez Banlcası'ndadır. Ayrıca bugünkü sistemle bankaya yatırdığınız bin dolarla 10 bin dolar yaratmanız da mümkündür. Yani kentli içlerinde bir denge kurulmuştur. Şu anda devalüasyon gereklidir ama yapılamamaktadır. Citldi bir devalüasyonda bankalar açık pozisyon nedeniyle zor duruma düşebileceklerdir. Çıinkii karşılığı döviz olan mevduat çok yüksektir. Ayrıca Türkiye dışarda bazı İsviçre bankalarının Türk parasıyla ayakta durdukları İsviçreliler tarafından da söylenmektedir.Şimdi Türkiye üzerinde yeni hir baskı çıktı. Diyorlar ki, yabancı yatırım fonları Borsa'ya girecek. Bunun üzerine iki tane tebliğ çıktı Halta Sermaye Piyasası Kunıitı'nım size ulaşmayan, sırf onun için yayınlanan mükerrer Resmi Gazete'de bir sirküleri çıku. O  resmi gezeteden de yalnız 200 tane basildi Orada şıı var; yabancı para cinsinden Türkiye'ye gelen yatırım fonları her tiirlii vergi, resim, harçtan muaftır. Kazancı da muaftır. Bu yabancı yatırım fonlarının menşei,Amsterdam, Berlin, Frankfurt gibi yerlerdir. Peki bu gelecek fonlar kimin parası? İşte benim adamlarımın parası. Kayıt dışındaki para... Bunlar im parayı borsuya getirip hisse senedine bağlamak istiyorlar. Sümerhank'a şuraya, buraya talip olanlar da işte bu paraların sahipleri.DİSK-AR: Yani bu para aslında dışarıdan gelmeyecek...SEVİG: Hayır. Bu benim vergi mükellefi olmayan işadamlarımın [Hırası. Bu para şu tında dışarıda ya da içeride depoda duruyor.DİSK-AR: Bu p a r a  b o rs a y a  ç e k ile re k  e k o n o m iy e  s o k u la b ilir  m i?  B ö y le ce  k a y ıt  a lt ın a  a lın a b ilir  mi? SEVİĞ: Tabii para gelecek. Gelecek ama bıı para kimin? Bu para geldiği vakit ekonomi el değiştirecek. İşte TÜSİAD'ın bağırmasının bir nedeni ele o. Ekonomi el değiştirirken ile yapısal bir değişiklik göreceğiz. Çünkü bunların siyasi ve ekonomik anlayışları da hakim olacaktır.DİSK-AR: G e le c e k  o la n  s e rm a y e n in  m e v c u t  s a n a y ic id e n  n e  fa rk ı o la ca k ?SEVİG: Bunlar bugünkü birikimini nereden sağladı? Hep kayıt

dışı ekonomiden, yasa dışı yollardan sağladı. Atsa anlayış olarak nasıl bir sistem getirirler orası bilinmez...DİSK-AR: F a k a t  borsa k a n a lıy la  b ıı k a y ıt  d ış ı  p a r a n ın  ş ir k e t le r i  c i c  g e ç ir m e s i n a s ı l  m ü m k ü n  o la c a k ?  Ş ir k e tle r in  h a lk a  a ç ık l ık  o r a n ı ç o k  d ü ş ü k . P iy a s a d a k i tü m  h is s e le r i  a ls a la r  b ile  b ıı  k ü ç ü k  b ir  y ü z d e  o la c a k t ır .. .SEVİĞtTabii bıı şekilde ele geçiremezler. Ama eğer piyasadaki hisseler toparlanırsa, diyelim ki 10 kişide, fiyat kontrolü mümkün olur. Fiyatın yükselip azalması başkalarının eline geçer. B11 da ana şirketleri sıkıştırır. Çünkü ana şirketlerin motivasyonu, Borsa'da IKilli bir miktar kağıtla oynayıp buradan gelir elde etmektir. İşte onu kırarlar. Ben bunu bir uluslararası seminerde de anlattım. Bugün borsuda hisse senedi olan tiim şirketler, bu hisselerden kar ederler. Diyelim ki bin birim kağıt ihraç elmişler, bu bin birim kağıdın İv irşatla sirküle etmesi lazımdır. Birisi gelip 600 birimi alsa, geri kalan 400 birimin bir gün ortaya çıkması gerekir. 400 birim nerede? Ana şirkette. Sermaye Piyasası Kurulu'nun bunu denetlemesi lazım. Borsa'da dolaşmayan kağıdın nerede olduğunu denetlemesi lazımdır. Eğer karşı taraf bıı 400 birimi de ele geçirirse, o zaman fiyatı tamamen elinde tutacaktır. An a şirket bundan kar edemez ve baskı altına girer. Ana şirketin manipülasyonıtnu kırar. O  zaman ana şirkel hisseyi elinde toplayanlara mahkûm olur. Bu yolla hisseyi toplayanlar şirketin içine sızacak yolu açarlar.DİSK-AR: Başbakan 1995'tc 125 trilyon fazla vergi alacağını söylüyor...SEVİĞ; Doğrudur alacaktır...DİSK-AR: A m a  v e r m e y e n d e n  a la c a ğ ım  b u  p a r a t 'ı  d iy o r . . .SEVİĞ: İşte t) yanlıştır. Verenlerden alacaktır...DİSK-AR: B ir  d e  ta h a k k u k  e tt iğ i h a ld e  to p la n a m a y a n  v e r g i  s o r u n u  v a r , ö r n e ğ in  b u  y ı l  7 7  tr ily o n  t o p la n a m a d ığ ı s ö y le n iy o r .SEVİG: Evet verginin toplanamadığı doğrudur, üstelik bunun için çok güzel sistemler geliştirilmiştir. Size bir örnek vereyim. Mesela siz muhtasar beyannameyi yani ücretten kesilen vergiyi geç ödemek istiyorsanız bıınıın kolay bir yolu vardır. Bir çek düzenlersiniz vergi dairesine, bunu Hopa'dan postaya verirsiniz, bu çek iki ay sonra tahsil edilir bu parayı da iki ay daha işletirsiniz. Bunun için tle vergi dairesi müdürüne yüzde 1 verirsiniz. Çünkü Hopa'dan 35 günde geliyor, 7 gün bunu kanuni olarak işleme koymak için beklenir, 15 gün de memurun atması 2 ay sürer. Onun için bazı vergi dairesi müdürleri

SÖYLEŞİ

tanıdık simalara uzaktan bir yerden adres verirler, güvenilir birine bir çek defteri yollarlar oradan kesilir gelir, iki ay gecikmeyle tahsil edilir, bunun için de yüzde I alırlar.Bakın, uydu aracılığıyla TV programı yapıyoruz ama bunu yapamıyoruz. Bunu 10 sene önce Ingiltere yapıyordu. Sizin vadeniz bugün bitiyorsa, bir hafta içinde vergisini ödemeyenlerle vergi idaresi temasa geçer ve sorar; Arkadaş senin bir sıkıntın mı var? Sıkıntın varsa sana vade verelim. Ama sıkıntın yok, zevkinde solandasın. Ben de hu vergiyi senden çatır çatır alırım diyordu. Beğenmediğimiz, buna göre de vergi sistemi bozuk olan Ingiltere'de bile vadenin bittiği gııniin akşamı horçlulann listesi çıkar ve akşama takibe alınır. Türkiye'de adam vergisini iki sene ödemez, burnunuzun dilıindedir, kimse de sormaz niye ödemedin diye. Bir. sistemden kaynaklanan, iki. adattı kollamaktan kaynaklanan bir sorun var ortada. Btınıı yıkamadığınız sürece kimseden vergi alamazsınız. Bir de son derece önemli bir olay, adam "ben vergi kaçırdım" diyor, bakan oluyor, milletvekili oluyor. Böyle sistem olur 11111?DİSK-AR: Vergi geliri biraz adtırılırsa 1994 için ekonom ide bazı şeylerin düzelm esi m üm kiin olabilir 111i?SE V İĞ :Benim gördüğüm kadarıyla hazırlanan, içeride ve dışarıda hazırlanan tüm raporlar çok olumsuz.DİSK-AR: Bu durumda özelleştirme geliriyle m i idare edilecek?SEVİĞ:Sinıdi özelleştirme işinde çok değerli bir insan vardı. Özer Ertuna. söylediği bir laf var; özelleştirme işinden gelir beklemeyin diyor. Özelleştirme değil özerkleştirme önemlidir eliyor. Bu KİTleri politik etkilerden çıkartmak, daha çok kazandırıp daha az vergi almak gerekir diyor. Yani önemli olan bu kuruluşların ayakta durabilecek hale gelmesidir. Şimdi bunlardan iyi kötü bir gelir elde edilyorsuıuız. Peki sattıktan sonra yine bütçe açık verirse ne yapacaksınız? Yâni özelleştirmeden paıa gelmez. Bunu hiç düşünmeyin. Dünya Bankası uzmanlarıyla daha geçen lıafta konuştum. Onlar da soruyorlar, "kumu harcamaları S50 trilyon, bıı gerçekleşmeyle I katrilyona çıkar, vergi gelirleriniz ise taş çatlasa 450 trilyon lira. Aradaki 550 trilyon lirayı nereden bulacaksınız?"DİSK-AR: Peki nereden bulacaklar?SEVİĞıNe İlileyim? Para basacaklar... I milyon liralık banknot çıkartırlar. Ne olur?..
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İ Z L E N İ M L E R

Kadınlar Savaş İstemiyor!
" Gelecek Kadın-Erkek Hepimizindir"

tOSO'lı yıllardan beri, hızla yaygınların haçtın harekeli.. 1994’ün "Banş Yılı'' olarak ilanedilmesi ve laikliğin korunması iyin ortak eylem yapma karan verdi. Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı ile Ankara Üniversitesi Kadın Sonınları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAU.M) taralından 3-8 Aralık I99:Vte Ankara'da düzenlenen "Kadın Kimliği" kongresine 100'ün üzerine kadın katıklı. Kaclın derneklerinin. vakıfların, bağımsız kadın örgütlenmeleri ile sendika ve meslek örgütlerinin kadın komisyonları atlına kongreye katılan kadınlar 3 gün süresince sorunlarını ve eöziim yollarını tartıştılar.Komisyon yalıtmaları biçiminde sürdürülen kongrede. Katlın Emeğinin Biçimleri. Kadın Örgütlenme Biçimleri, Siyasette Kadın, Kadın İmgesinin Üretimi ve Dola.şımı, Sanatın İçinde Katlın ve Kadın Bedeninin Tanımlanması başlıklı konulan tartışan 0 komisyon, kongrenin son günü çalışma ön raporlarını Katlından Sorumlu Devlet Bakanı Türkan Akyol yönetiminde oluşturulan bir kurula sundular.Komisyonlarda tartışmalar barış, anayasa ve diğer yasalarda yer alan cins ayrımcı maddeler ile örgütlenme özgürlüğünü sınırlayan yasalar, siyasette kadın, katlının geleneksel rolünün sürdürülmesine katkıda bulunan ideolojik değerler, cinsiyetçi eğitim, medyada kadm ve laikliğin korunması konularında yoğunlaştı."Türk-Kıirt Kadını Kardeştir, Savaşa Hayjr!"Katılımcılar oybirliği ile 1994 yılının "Barış Y ı l ı "  Han edilmesi ve rürk-Kûrt Kadını Kardeştir.Savaşa Hayır" sloganıyla kampanya başlatılması, laikliğin korunması için ortak hareket etme kararını altlı. Bu çerçevede,Türkiye çapında "Kadın Platformu"

oluşturularak ve S Mart Dünya Kadınlar Günü'niin 91 Barış yılının anlamını taşıyacak şekilde şenlik olarak kullanması için tüm kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği yapılacaktır."Kadınlar siyasi karar organlarında laikliğin, dem okrasinin, dem okratik bütün hak ve özgürlüklerin, bağım sızlığın savunucusu olarak yer ahmak istiyorlar"Kongrede aynen Türkiye'de kadınların parleınentodaki temsil oranı bakımından Avrupa'da sonuncu, dünyada ise sondan dördüncü olmak ayıbına son verilmesi gerektiği vurgulandı. Bu bağlamda tüm siyasi partiler, delegelikten parlementoya katlar her kademede en az yüzde 23 Oranında katlın kotası uygulamaya davet edilerek, gerekli yasal düzenlemelerin acilen yapılması islendi."Örgütlenm e özgürlüğünün olm adığı b ir ülkede kadııı- erkek eşitliği ve özgürlüğünden söz edilemez"Kongreye DİSK, Türk-lş ve bağlı sendikaları atlına katılan sendika temsilcilerinin tartışmaları ise yasalar, örgütlenme özgürlüğü ve özelleştirme üzerinde yoğunlaştı. Sendikacılar, örgütlenme özgürlüğünün olmadığı bir ülkede, kadının özgürlüğünden sözedilemeyeceği İni nedenle sendikalar kanununun yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurgulayarak aşağıdaki taleplerini dile getirdiler;0  Terör ve ami-terör yasası kaldırılmalıdır.D  Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi, Nairobi ileriye Dönük Stratejileri, kadını ilgilendiren II.O sözleşmeleri ivedilikle uygulamaya konulmalıdır.H  Binlerce katlın işçimizin çalışma hakkını ( is akdi fesih ve

erken emeklilik) elinden alan onu açlığa ve sefalete ilen özelleştirme çalışmalarına son verilmelidir.□ Katlın emekçilerin sendikalarda etkinliklerde bulunmaları, kadınlara karsı ayrımcı, erkek egemen geleneksel anlayış nedeniyle engellenmektedir. Kadınların çalışırken ve sendikal faaliyetlerde bulunurken aynı zamanda geleneksel rollerini ile sürdürmeleri beklenmektedir. Kadınlara erkekler arasındaki hu rol aynını dengeleri değişmelidir.ö  Sendikalar erkek egemen anlayış çerçevesinde örgütlenmişlerdir. Kadınların ihtiyaçlarına cevap verecek bir örgütlenme için bu anlayışla mücadele etmek gerekir. Katlın üyelere erkeklerle eşit haklar sağlanmalı, yönetim birimlerinde katlın üyelerin, toplanı üye oranına uygun temsil hakkı sağlanmalıdır. Toplu sözleşme masalarına katlın temsilciler tle oturmalı kendi taleplerini tlile getirmelidir.□  Örgün ve yaygın eğilimde hakim olan erkek egemen ideolojinin ve ciııs ayrımcılığının katlının ikincil konumunu ve cinsel meta olarak görülmesini meşrulaştıran tüm uygulamaların kaldırılması için, müfredat yeniden gözden geçirilmelidir. Ayrıca okullarda cinsel sağlık eğitimi uygulaması başlatılmalıdır.□  Kadınlara her alanda eşit eğilim şansı tanınması ve aldıkları bu eğitimi iş yaşamında kullanabilmeleri İçin, pozitif destele sağlanmalıdır.□  Kadın emekçilerin evlilik ve annelikten kaynaklanan nedenlerle ayrıma uğraması engellenmelidir. Ayrıca bıı nedenle işini bırakmak zorunda kalan kadınların, yeniden çalışma hayatına girmek islemeleri durumunda eğilim kursları ile desteklenmeleri gerekir,
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Yıl 1978, bor cevherlerinin yok pahasına satılmasının önlemek için ll 'le r  olarak anılan Ecevit hükümeti Türkiye'deki bütün bor tuzu demir ve kömür madenlerini devletleştirdi.Yıl 1993, Türkiye 2. Madencilik Şurası'nm en önemli gündem maddesi, "Madencilikte özelleştirme". Kuzeyden esen ■ özelleştirme rüzgarları öncelikle karlı kuruluşlardan işe başlanmasını, yani bor işletmelerinin özelleştirilmesi tartışmalarını başlattı.Dünyanın en büyük borat cevherleri rezervine sahip olan Türkiye, dünya rezervlerinin yüzde 80'ini elinde tutuyor. Nitelik yönünden dünyadaki örneklerinden her yönden çok üstün olan bu doğal zenginlikler ülkemiz için büyük bir potansiyel oluşturmaktadır. Geniş bir kullanım alanına sahip olan bor cevherleri yüksek teknoloji hammaddesidir.Türkiye'de 19. yüzyıl sonlarından bu yana işletilen cevherlerin üretimi 1980’li yıllarda Etibank'ın yoğun yatırımları ile önemli oranda artmıştır.Etibank işlettiği bor cevherlerininden konsantre üretimi yapan konsa ntratörleri ve cevherleri B2O 3 içeriğini kimyasal yollarla arttırdığı bor türevleri tesislerini 1960'lt yıllarda kurmaya başlamıştır. Türkiye son 30 yılda kaydettiği gelişme ile ABD'nin

ardından ikinci en büyük borat üreticisi ve ihracatçısıdır.Bor ve bor ürünleri tesislerinin özelleştirilmesi durumunda bu kuruluşlar, dünya bor pazarındaki gücü nedeniyle büyük bir olasılıkla İngiliz R.T.2. (Rio Tinto Zinc) adli çokuluslu şirketin bir uzantısı olan Boraks Holding tarafından satın alınacaktır. Sözkonusu çok uluslu şirket dünya fiyatlarım bugün Türkiye ile birlikte etkileme gücüne sahip, dünyanın en büyük bor üreticisidir. Bu durumda Türkiye tümüyle fiyatları etkileme gücünü yitirecek ve yabancı şirket de nihai bor ürünleri üretmek yerine, boru hammadde olarak satmayı tercih edecektir.Türkiye'nin tüketimi giderek artan bor ürünlerinin üretimi geliştirilerek dünya pazarım ele geçirme şansı vardır. Bor alanında nihai ürün üretimine son 20 yılda başlanmış, özellikle bor madenlerinin devletleştirilmesinden sonra bu alanda önemli bazı yatırımlar

yapılmıştır. Nihai ürün üretimine yönelik yatırımların teşvik edilm esi durumunda bor ürünlerinin Türkiye ekonom isine katkısı çok  büyük olacaktır.Madencilik Şura'stna Kom isyon raporu hazırlayan üyelerin (çoğunluğu) "Dünya piyasa şartlarındaki özellikleri nedeniyle Etibank'ın bor madenleri işletmelerinin özelleştirme dışı tutulmaları önerilir." (1) ibaresini koymuşlardır. Ancak bu konudaki uzmanların görüşleri bor işletmelerinin de özelleştirme kapsam ma alınacağı şeklinde yoğunlaşıyor.
Bor ve B or Ü rü nleri 
Üretim i, Verim lilik ve 
K â rlılıkTürkiye bor cevheri ve bor ürünleri üretimi ve pazarlaması açısından varolan potansiyelini iyi kullanamamaktadır. Ülkem izin
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sahip olduğu bor rezervleri dünyadaki örneklerine göre daha üslündür.1990 yılında 
1 milyon 433 bin ton düzeyine ulaşan bor cevherleri ve ürünleri dünya üretiminin yalnızca yüzde 40'ı Türkiye'de üretilmektedir. Oysa Dünya bor rezervlerinin yüzde 
8Q'i ülke sınırlarımız içinde yer almaktadır.Bor minerallerinin dünyadaki tüketimi ise 950 bin ton B zO j düzeyine ulaşmıştır. Türkiye'deki Bor üretimi 1980'lerin ikinci yarısında artış göstererek ABD'deki üretime yaklaşmıştır. Nitekim Dünya tüketiminde Etibank'ın payı 1985'te yüzde 30,77 iken, 1989'da yüzde 41,28'e yükselmiştir.Özelleştirm e gerekçesi olarak öne sürelen kam u kuruluşlarının verimsiz çalıştığı savı, bor ve bor

1980 1982 1984 1986 1988 1990
ürünleri için geçerli değildir. Verimliliği kişi başına düşen üretim miktarı olarak kabul edersek, yatırımların sürekli azalmasına karşın kişi başına düşen üretim miktarı önemli ölçüde yükselmiştir. (Bkz. Grafik 1) 1980-3991 döneminde bor işletmelerine yapılan yatırım miktarı yaklaşık yüzde 85 azalarak yılda 60 milyon lira düzeyine düşmüştür. Ekonomik

faaliyetlerde bulunan kuruluşlar için, sermaye ihtiyacı, bu kuruluşların varlıklarınısürdürebilmek için en temel gereksinimleridir. Yatıranlardaki gerileme kârlılık oranının düşmesinde önemli biletken olmuştur. Bor işletmeleri bütün olumsuz gelişmelere karşın genel olarak kâr etmeye devam etmiş, ancak bir çok işletme için kârlılık oranı 1990'larda büyük bir hızla düşmeye başlamıştır. Kâr oranındaki azalma esas olarak, 1980'lerde yapılan düzenlemelerle işletmelerin yatırım ihtiyacının karşılanması için bankalara borçlanmalarından kaynaklanmıştır. 1988'den itibaren de sözkonusu kuruluşların mali yapıları kredi faizlerinin yükü nedeniyle önemli ölçüde bozulmuştur. Özelleştirme taraftarlarının iddia ettikleri gibi kâr oranının azalmaya veya

(Grafik 1) Bor ve Bor Cevherleri Üretim Miktarı ve Verimlilik

1 |  BOR HİKAYESİ
Türkiye'deki bor madenlerinin varlığı eski çağlardan beri biliniyor, ancak Ostnanh İmparatorluğu bu
Z v f i Z Z Z  1Şe, y arad,S * 1’ nerede kullanıldığı ve dolayısıyla değerinin ne olduğundan habersizdi. 
1860 lavda İngiliz Borax Consolidated Ltd. Şirketi, 60 bin İngiliz lirası vererek Susurluk’taki boraks sa
halarının im tiyazını satın alarak Pandermit adı altında ihraç etmeye başladı. 1935 yılında ise ilk kez

^b u tm fm ı^ tu rK  g m  kundu?,aw m  arama mhsaH verilmi4> 1944'te kamulaştırma girişimlerinde

1956 yılında MTA Genel M üdür Yardımcısı Ömer Eskici "  Biz Emet'te kolemanüe rastladık ancak bu
l m u ş  hale getirirsek ihale ile verilmesi gerekiyor. O zaman kime gideceği belli olmaz onun için biz 
bu ruhsatlan maden bulunmamış gibi size devredelim," diyerek Emet’teki borların ETİBANK'a devrini 
sağlam ıştır (Bkz Madencilik Bülteni, sayı 5, 1989. TMMOB yay.) Böylece ilk kez yabancı şirketin yanı 
sıra Etıbankda bor ihracatına başlamıştır.

1960’h yıllar boyunca kıyasıya bir fiyat düşürme savaşı yaşanmıştır. 1974 yılında Ticaret ve Enerji Ba- 
kantığı tonu 25-30 dolardan satılan bor cevherlerinin fiyatını, taban fiyatı uygulamasına giderek tonu 
70 dolara yükseltti, piyasada bor fiyatları 90 dolara kadar yükseldi. Sonunda bor madenlerinin 
değerinin altında satılmasının önlenmesi için, 1978 yılında devletleştirilmeye gidildi. Türkiye'de fa
aliyetlerim sürdüren Borax Holding, Türkiye'nin dünyapazanna girmesini önleyemeyince, bu kez de, 
rafine tesislerin kurulmasını engellemeye çalıştı. Çünkü-kendisi hammaddeyi alıyor, rafine edip pa
zarlıyordu. Jngm zlenn Fransa ve İspanya ile ortak olduğu rafinaj tesislerinde üretilen ürünlerde tekel 
durum unu koruyordu. Yabancı şirketler, Türkiye'nin rafine tesislerini kurması durumunda, kendi 
müşterilerine rakip olacağı, bu nedenle rafine ürün üretiminin yabancılara bırakılması gerektiğini 
söyleyerek, rafine tesislerin kurulmasını önleme çabalarını sürdürdüler. Ayrıca İngiliz Borax Con
solidated Ltd şirketi yen i bor aramalarına girişilmemesi için, 300'den fazla maden arama ruhsatı ala
rak bu alanda başkalarının çalışmalarını da engellemeye çalıştı. Ancak bu ve benzeri girişimler, 
lurkıyede rafine tesislerin kurulmaya başlaması ve bor madenlerinin devletleştirilmesi ile sonuçsuz
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zararlara emek verimliliğindeki azalma neden olmamış, tam tersine emek verimliliği 11 yıllık dönemde hızla artmışür. Bor işletmelerinde kişi başına düşen yıllık ürün miktarı 1980'de 156.8 ton iken, bu sayı 198Ğ'da 189.5 tona, 1990'da 286.4 tona, 1991'de ise 304.4 tona yükselmiştir.
Bor /  Bor Ürünleri 
İhracatıTürkiye'nin Bor ve Bor ürünleri ihracatı 1980-1992 arasında önemli

ölçüde artmıştır. 1980 yılında ihracat gelirleri 122 milyon 849 dolar iken, 1992 yılında 189 milyon 200 dolara yükselmiştir. Ancak ihracatın büyük bölümünü ham bor oluşturmaktadır. 1980 yılında bor cevherleri ihracatından 106 milyon 732 bin dolar elde edilmiş, 1988 yılında bu gelir 163 milyon 363 bin dolara çıkmıştır. 1992'de ise 4 yıl öncesine göre bor cevheri ihracatı gelirleri yüzde 26 azalmıştır. Bor ürünleri ihracatından elde edilen gelir ise 12 yıllık dönemde 4 katından fazla

artmasına karşılık, 1992'de yalnızca 
68 milyon 300 dolara ulaşmıştır. İhraca ün gerçekleştiği dünya pazarlan A B D , Batı Avrupa, Japonya, Eski doğu bloku ülkeleri, Afrika ve Hindistan'dır.Türkiye'nin toplam maden ihracatı 1988 yılında 503 milyon 600 bin dolardan, 1989 yılında 572 milyon 900 bin dolara yükselmiş, 1990 yılında ise 473 milyon dolara düşmüştür. Toplam  ihracatta bor ürünlerinin payı ise 1989'da yüzde 40, 1990 yılında ise yüzde 42'dir.

; Bor ürünlerinin kul; lanım alanları teknolojik gelişmelere paralel olarak giderek artmakta ve . çeşitlenmektedir. Günlük ev hizmetlerinde, gıda, tekstil,cam, sabun ve de- i terjan, sır ve emaye,
1 tarım, metal, tıp ve eczacılıkta, inşaatta, motor yakıtı olarak, 
i yangın söndürmede ve i daha birçok alanda bor , ürünleri kullanılmaktadır.

Bor Ürünlerinin Kullanım Alanları

(GRAFİK l) ABD'de Bor Ürünlerinin Kullanım Alanları

D iğerleri <Mıl2 Cam  E ly afı %20Melalıırjt %5

Avrupa ve ABD'de tüketim biçimleri değişiktir. ABD'de tüketimin yüzde 55'ine yakın bölümü cam yünü, tekstil kalite cam yünü, tekstil kalite cam yünü borsilikatlı cam yapımına yönelmişken, Avrupa ülkelerinde sabun ve deterjan yapımı yüzde 39 ile başta gelmektedir.1990 yılı verilerine göre ABD'de ve Avrupa'da nihai kullanıma göre dağılımı grafik 2 ve 3'de görülmektedir,Belirtilen kullanım alanlarında borun yerine kullanılabilecek önemli başka bir endüstri madeni yoktur. Yalıtım malzemelerindeki kullanım ise giderek artmaktadır.Özellikle ABD'de son yıllarda General Motors otomobil sanayinde cam yönüyle güçlendirilmiş plastik gövdeler, teksti!

B orosilikat cam lar %7

D elcn an lar °M 2
E m aye ve sırla r %7

siminde bor kullanım oranının artışı nüfus ve ekonom ik gelişmişlik düzeyine bağlı olarak artmaktadır.

kalite cam yönünde ise kolemanit ve borik asit kullanılmaktadır. Bu ikisi arasında yapılacak tercih tümüyle ekonomik etkenlere bağlıdır. Kolemanit yönünde yapılacak tercihte, kaynaklar açısından tüketici firmalar Türkiye'ye bağlanacaktır.
(GRAFİK 3) Avrupa'da Bar Ürünlerinin Kullanım Alanları

Deterjanlar % 40 Cam  e ly a fı %3Ğ

Borosilikat %10 D iğer %10

Gelişen teknolojiye koşut olarak önümüzdeki yıllarda boratlar özellikle kolemanitin florit yerine demir çelik endüstrisinde kullanımı artacaktır. Çelik üretiminde kolemanit kullanılmasının sağladığı yararlar, çelik üretim süresinin kısalması ve maliyetin düşmesi, fırın tuğlalarının ömrünün uzaması, çevre kirlenmesinde etkin flor gazı çıkışının Önlenmesi ve silikatların ergime noktasını düşüren katkı olmasıdır.Bor mineralleri ergime sıcaklığını düşürdüğü için kaynak ve lehim işlerinde de kullanılmaktadır. Son zamanlarda çimentoya kolemanit kalmanın bazı yararlan (ör: radyosyana dayanımı artırmakladır) saptanmıştır. Bor ana kullanma şekillerinin dışında birçok alanda az olarak tüketilmektedir. Örneğin Atom reaktörlerinde nötron absorbam, güneş enerjisiyle çalışan akümülatörlerde, bor karbürler aşınmaya dayanıklı malzem e olarak, hidrojenli bor bileşikleri jet ve roket yakıtı olarak kullanılmaktadır.1
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Bor ve bor ürünleri ihracatı Etibank ihracatının da yüzde 70'ini oluşturmaktadır.
Etibaıık'ın Pazarlam a  
StratejisiBor mineralleri ve rafine bor ürünlerinin birbirleri yerine kullanılması özellikle bu ürünlerin fıyatlandırılması açısından önemli bir konudur.Dünya bor mineralleri üretimi esas olarak A B D  ve Türkiye tarafından gerçekleş tirilmektedir.Diğer ülkelerin pazar payları çok küçük olduğu gibi rezervlerin kaliteside oldukça düşüktür.

yükseltmektir.Rafine bor ürünlerinin fiyatları esas olarak U .S. Borax firmasınca saptanmakta, Etibank ve diğer üreticiler bu pazar liderini izlemektedir. Bor ürünleri pazarı kompleks bir pazar olduğu için izlenilen pazarlama politikaları da
Etibonk'ın Bor Ürünleri Üretim Miktarı (Bin Ton)

KolemarıitleksitTînkalBoraks
Etibor
Asit Borik
Perborat

diğeri ise Lüksemburg'da (Elimine S .A) iki pazarlama şirketi kurmuştur. Etibank bor ürünlerini doğrudan tüketici firmalara sattığı gibi, tüccar, ajan, distribütörler ve ihracatçı Türk firmaları aracılığıyla da pazarlamaktadır. Etibank A .B Etiproducts gibi kuruluşiann sorumlu oldukları bölgelerde pazar pozisyonunu güçlendirmektedir.

198819911992

Rafine bor ürünleri ham bor minerallerinden üretilmektedir. Bu nedenle Etibank'ın ham bor müşterisi olan firmalar rafine bor pazarında Etibank'ın rakipleri durumundadır. Etibank öm , kolemanit, ve borik ■ asit fiyatlarını saptarken dengeyi bozucu bazı etkenleri dikkate almaktadır.Örneğin; fiyatların düşük olduğu dönemlerde yüksek maliyetli oldukları için üretimlerini durdurmak zorunda olan G üney Amerika'daki bazı borik asit üreticileri, fiyatlar yükselince tekrar üretime geçmişler, pazardaki rakip firma sayısı bir anda artmıştır. Türkiye bu nedenle dünya pazarlarındaki payını korumak amacıyla son yıllarda ham ve rafine bor fiyatlarında önemli bir değişiklik yapmamıştır.

güçleşmektedir. Kalıcı pazar payı elde edebilmek amacıyla Etibank 1980'li yıların başında biri Finlandiya'da (A.B. Etiproduct oy)
E U B A N K  B O R  İ S L E T M E L E R İişgücü Gideri H  Diğer Giderler ■  Kör - Zorar

Emet Maden İsletmesi707.5 ~ 379-2 319.3
29i 62.265.761.7 63.453.4

Bigadiç Maden İşletmesi198819911992
617.8J4 6 7 T"40475

50.9 62 3
116.1 62.9109 78

Kırka Boraks İsletmesi198819911992'
615467.2607

31.578~3~ 92.996.179 123
Bandırma Boraks ve Asîf İstetmesi

Etibank bor pazarlama stratejisinin ilk hedefi, arz ve talebin dengede tutularak kâr marjını üst düzeyde gerçekleştirmek, ikinci hedefi ise pazar payını tedrici olarak arttırarak yüzde 45-50 düzeyine

198819911992
475.5230.728Ğ.9

47-2105.2-99.3
284.8141.7"İ9 9 ”

Dünya Bar
F iy a t la r ın ın
Belirlenmesi

i /  Bor Cevheri FiyatlarıDünya bor pazarında Türkiye bor cevherleri alanında ürünün kalitesinin yüksekliği ve bolluğu nedeni ile fiyatlan tek başına belirleyebilmektedir. Türkiye'nin bu pazarda payını arttırmak içinfiyatlarım düşürmesi ■" ■ durumunda, kısadönemde Türkiye'ye olan talep artacaktır. Ancak bor cevherleri nihai bor ürünlerinin üretiminde girdi maddesi olarak kullanıldığı için, uzun dönemde nihai bor ürünlerinin fiyatı da düşecektir. Bor ürünlerinin bir özelliği, ham bor yerine girdi maddesi olarak üretilmiş nihai bor ürünün kullanılabilmesidir, İkame edilebilme özelliği nedeniyle Türkiye fiyatlan çok fazlayükseltememektedir. Ancak Türkiye'nin nihai ürün üretimini artırmasıyla, başka deyişle bu alanda yeni yatırımlarla dünya pazarma egemen olunabilir.

615.7250.1204.2"
503-8167.1' 2Î 7T
490.6292.8405
179.9
-1Ü2-31.4

Kestelek Bor Madenleri Uluslararası şirketlerin Türk bor işletmelerini istemelerinin en Önemli nedeni, ham bor fiyatlarını istedikleri gibi
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MADENCİLİKTE ÖZELLEŞTİRMEbelirleme olanağına kavuşmalarıdır. Bor işletmelerinin özelleştirilmeleri durumunda büyük bir olasılıkla Türkiye'den yalnızca ham bor cevheri ihracatı yapılacak, nihai ürün alanında varolan işletmelere yenileri eklenmeyecektir,
i /  B o r  Bileşikleri Fiyatlanİşlenmiş bor ürünlerinin fiyatlan uluslararası şirketler tarafından belirlenmektedir. Fiyatı en fazla etkileyen United States Borax and Chemical Corporation (U.S,Borax)dır, Bu şirlcet dünyanın en büyüle şirketi olan İngiliz R.T.Z.'nin (Rio Tinto Zinc) bir koludur. RTZ dünya çapında; titanyum, elmas, zirkonyum ve uranyum madenlerinin çıkartımının yüzde 45'ini, işlenmesinin yüzde 30'unu, izabesinin yüzde 21'ini, rafınasyonu ve pazarlanmasın ın yüzde 19'unu gerçekleştirmektedir. Türkiye'de de BORAKS holdingin ortaklarından olan bu uluslararası kuruluş ve diğer uluslararası şirketler üretim maliyetlerini düşük tutabilmek için üretim kapasitesini ve üretim hacimlerini çok büyük tutmuşlardır. Şirketlerin büyümesi diğer rakip şirketleri ya satın alarak veya ortaklıklar kurarak olmaktadır. İleri teknoloji ve uluslaraşırı sermayeye sahip oldukları için, üretim ve yatırımlarım pazar taleplerine göre kısa sürede ayarlayabilirler, Ayrıca verimliliği arttırıcı, maliyet düşürücü teknolojik, ekonomik ve idari önlemleri kısa sürede alabilirler. Öte yandan ortak olduğu ya da sahip olduğu yabana şirketlerin pazarlarında ve ülkelerinde yerli şirketlerin sahip oldukları bazı imtiyazlardan yararlanma olanakları vardır.Türkiye'deki bor cevherleri 100 yılın üzerinde dünyanın bu en büyük holdingi tarafından işletilmiş ve sözkontısu uluslararası şirket dünya fiyatlarım istediği gibi ayarlayabilmek için, istediği kadar cevher üretmiş ve hiçbir denetime tabi olmamış, kârının büyük bir bölümünü de ülke dışına çıkarmıştır. Dünyada tüketimi giderek artan bor bileşikleri üretimine de yönelmemiştir. Bor bileşikleri üretimi, ancak Etibank'ın bu alanda üretime başlaması ile mümkün olabilmiştir. Bu alanda yapılacak özelleştirme, büyük

mücadelede henüz 15 yıl önce devletleştirilmiş ve ülkemiz için çok büyük bir potansiyel oluşturan bor rezervlerinden ve işletmelerinden Türkiye'nin vazgeçmesi anlamına gelmektedir.
Diinyaıla B or Bileşikleri 
MaliyetleriDünya piyasalarında bor ve bor ürünleri üreticileri gizildik nedeniyle üretimlerindeki hammadde yardımcı madde, işçilik v.b maliyetleri ile bunların üretimlerindeki paylarını açıklamadıkları için bu konuda veri yoktur. Bununla birlikte bu alanda birim üretim maliyetini etkileyen en büyük unsur üretimde girdi olarak kullanılan bor cevherinin veya konsantresinin üreticiye birim maliyetidir. Avrupa ülkeleri ve Japonya önemli ölçüde bor cevheri ve konsantresi tüketmelerine karşın üretimleri olmadığı için, bu gereksinimlerini ABD ve Türkiye'den ithal etmek durumundadırlar. Öte yandan ABD bor bileşiği üreticilerinin tükettikleri cevher ve konsantre kalitesi Türkiye'de Etibank'ın ürettiği cevher kalitesi kadar yüksek değildir. Bu nedenle bor bileşiği üretiminde tüketilen cevher ve konsantreler, bor üreticileri tarafından enerji tüketen ekstra bir takım işlemlere sokulmakta ve ham borun girdi olarak tüketime hazırlanması üretim maliyetini arttırmaktadır. (B k z. Bor B ileşikleri, V I Beş Y ıllık  K alk ın m a P la n ı Ö .İ .K . R aporu , DPT. 1991 s ,22)Tüm bu nedenlerle ülkemizdeki bor işletmeleri çokuluslu şirketlerin iştahını kabartmaktadır.
ÖNERİLERİMİZO  Türkiye, dünya bor rezervlerinin büyük kısmına sahip olması, mevcut bor minerallerinin çeşitliliği ve bu minerallerin gösterdiği üstün özellikler nedeni üe dünya bor pazarında lider olabilme şansına sahiptir.•  Kullanım alanlarındaki artış ve teknolojik gelişmelere koşut olarak dünya pazarlarında bor ürünlerine talepte artış beklenmektedir.•  Bor ürünleri 1990 yılında Eti-

bank'ın ihracatının yüzde 70'ini, Türkiye'nin toplam maden ihracatının yüzde 42'sini oluşturmuştur.•  Bor ürünleri işletmeleri, Eti- bank'ın en kârlı kuruluşlarıdır.•  Bu işletmelerde var olan verimlilik daha da arttırılabilir. Kırka Boraks Işletmesi'nde başlatılan teknik reorganizasyon çalışmaları, tüm kuruluşlarda gerçekleştirilme!idir.•  A .B , Etiproducts ve Erimine S.A . gibi Etibank'ın joint-venture şeklindeki pazarlama şirketlerine özerk bir yapı kazandırılabilir.•  Özelleştirme kapsamına alınacak bor ürünleri işletmelerinin gerçek satış bedelleri trilyonlan bulmaktadır. Bu kadar büyük parasal kaynak yerli sermaye tarafından bulunamayacağından, bu sektörün uluslararası tekelci konum da olan şirketler veya bunların gizli anlaşmalı kartellerinin eline geçm esi kaçtndmazdır.•  Dünya konjoktüründe gelişen teknolojiye ve yeniliklere kolay uyum  sağlayabilen bor kaynaklan, Türkiye için stratejik bir önem e sahiptir. Türkiye'yi 2000'li yıllarda dünya bor pazarında lider duruma getirebilecek uzun vadeli stratejiler ve reorganizasyon çalışmalarına vakit kaybetmeden başlam ak gerekmektedir.
KAYNAKÇA

1) Türkiye II. Madencilik Şurası Komisyon Raporu, 1993.2) Endüstriyel Hammaddeler ve Bor Teknolojisi seminer Notlan.3) DPT VI. Beş Yıllık Kalkınm a planı, Bor bileşikleri, Özel İhtisas Kom isyon Raporu4) Tolga Şayakçı, Madenlerdeki Devletleştirme ve Deneyimi ve Özellikle Bor Tuzlarındaki Sonuçların Liberal Ekonomi Açısından Tahlili, Ankara, 1987.5) Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı, Madencilik Alanında Çalışan KtTlerin Durumunu İrdeleme Raporu, 3992.6) TM M OB Maden Mühendisleri Odası Dergisi, Özel Sayı, Mayıs 1970, Haziran 1989.7) TM M OB Maden Mühendisleri Odası Madencilik Bülteni, Sayı:5, 1939.8) Tolga Şayakçı, Devletin Madenciliğe Bakışı ve Madenlerde Özelleştirme, Ankara, 1993.9) Etibank ve Faaliyetleri, Etibank Yayınları, Ankara, 1979-
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DOSYA

Sanayi İşç
D İSK-AR bülteninin 
geçtiğimiz ay 
yayınlanan sayısında, 
İstanbul'da imalat 
sanayii işçilerine 
yönelik bir anket 
çalışmasını 
yaptığım ızı duyurmuş 
ve işçilerin kökenleri, 
çalışma koşulları ve iş 
yaşam larına ait 
sorulara verdikten 
yanıtların bazı ön 
sonuçlarım  
değerlendirmiştik. 
Hatırlanacağı gibi, 
araştırma İstanbul 
imalat sanayiinde 25 
ve daha fa zla  işçinin 
çalıştığı işyerlerini 
kapsamış ve bu kitleyi 
temsil etmek üzere 
tesadüfi örnekleme 
yöntemiyle seçilmiş 
1.100 kişiye çeşitli 
sorular yöneltilmişti. 
Bu sayıda ise, işçilerin 
İstanbul'daki barınma, 
memleketleriyle 
ilişkileri, çeşitli sosyal 
ve ekonomik 
konulardaki tutumları 
ve siyasal tercihlerini 
ele alıyoruz.

Sahip Olunan 
Eşyalar
Araştırmada işçilerin sahip oldukları eşyalar da araştırılmıştır. Buna göre buzdolabı yüzde 93,0 ile en çok sahip olunulan eşyadır. Bu eşyayı sırasıyla, renkli TV, teyp, radyo ve elektrikli süpürge izlemektedir. Telefon ve normal çamaşır makinast da işçilerin yandan çoğunun sahip olduğu eşyalar arasındadır. İşçilerin büyük bölümünün otomatik çamaşır makinası, 100'den fazla kitap, video, otomobil ve bulaşık makinası gibi eşyaları yoktur.

E ş y a l a r  ( % )

Buzdolabı 930Renkli TV 85,1TeyP 84İ1Radyo 83,3Elektrikli süpürge 76,8Telefon 57^Norm al çamaşır mak. 57,5Otomatik çamaşır m ak  28,8 Kitap (100'den fazla) 22,3Video 21,0Siyah-beyaz İ V  20,8Otom obil 10,3Bulaşık makinası 7,3

Memleketle
Bağlar

Geçen sayıda yaptığımız değerlendirmede, İstanbul'da imalat sanayiinde çalışan işçilerin sadece yüzde 14,2'sinin aslen Istanbul'lu olduklarını, kalan büyük bölümün ya kendilerinin ya da ailelerinin başka yerlerden İstanbul'a göç ederek çalışma yaşamına atıldıklarını belirtmiştik. (İstanbul

doğumlular toplam işçilerin y ü z d e  26,9'unu oluşturuyor). Araştırma sırasında, işçilerin memleketleriyle olan ilişkilerinin düzeyini ölçmek için, kendilerine İstanbul'a göç etmeden önce yaşadıkları yerlerde toprakları, evleri olup olmadığı, varsa buralardan bir gelir elde edip etmedikleri de sonıldu.
Buna göre, İstanbul imalat sanayiinde çalışan işçilerin ağırlıklı bölümünün (yüzde 54,8) memleketlerinde toprakları olduğu belirlenmiştir. Yüzde 44,4'liik bölümün ise göç etmeden önce yaşadıkları yerlerle ilişkisi büyük ölçüde kesilmiştir ve buralarda herhangi bir topraklan kalmamıştır.
Memleketinde toprağı olan işçilere buradan bir gelir elde edip etmedikleri de sorulmuştur. Buna göre yüzde 44,4'lük bölümün toprağı olmadığı için böyle bir gelir sahibi olmaları söz konusu değildir. Yüzde 33,8'Iik bölüm toprak sahibi olmakla birlikte buradan herhangi bir gelir elde etmemektedir.Memleketlerindeki topraklarından gelir elde edenler ise tüm işçilerin sadece yüzde 14,1'ini oluşturmaktadır,
İşçilerin memleketleriyle olan bağlarım inceleyen bir başka soru da buralarda bir evleri olup olmadığıdır. Araştırmaya göre, İstanbul imalat sanayi işçilerinin yaklaşık beşte dördünün (yüzde 79,4) memleketlerine gittiklerinde kalabilecekleri bir evleri vardır. Yüzde 19,5'lik bölüm ise böyle bir olanağa sahip değildir.Bununla birlikte, memleketlerine gittiklerinde kalabilecekleri evi olanların yüzde 63,2 gibi büyük bir bölümü bu evin anne -
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Kimliği - I I
babalarına ait olduğunu belirtmektedir. Yüzde 25,8'i memleketlerinde akraba ve hemşerilerinin evlerinde kalabileceklerini söylerken, memleketlerine gittiklerinde kalabilecekleri evi olanların sadece yüzde 10,9'u evin kendilerine ait olduğunu belirtmektedir. Sadece kalabilecekleri evi olanlar değil, tüm işçiler göz öniine alındığında varılan sonuç tek cümleyle şöyle özetlenebilir: İstanbul imalat sanayiinde çalışan işçilerin sadece yüzde 8,6'sıntn memleketlerine gittiklerinde kalabilecekleri kendilerine ait bir ev vardır.
Yarısı Kiracı
İstanbul'da imalat sanayiinde çalışan işçilerin yarıya yakını (yüzde 46,8) şu anda ikamet ettikleri konutun bir apartman dairesi olarak tanımlamaktadır. Müstakil konutta oturduğunu belirtenlerin oranı yüzde 29,4 olarak saptanırken, yüzde 12 ,9'luk bölüm evlerinin durumunu doğrudan gecekondu olarak tanımlamaktadır. Müstakil konutların da gecekondu kapsamında değerlendirilebileceği göz önünde tutulursa, söz konusu oranların toplamı yüzde 43,3 gibi oldukça yüksek bir düzeye ulaşmaktadır.

Kalman Evin 
Durumu (% )

Apartm an dairesi 46,8M üstakil konut 29,4Gecekondu 12,9D iğer 4,0Cevap yok 6,7
Araştırmanın sonuçlarına göre, işçilerin yaklaşık yarısı şu anda oturdukları evin sahibi durumundadır. Bu durum, İşçilerin İstanbul'a göç ettikten sonra vargüçlertyle bir ev edinmeye çalıştıklarını göstermektedir.
Araştırmada, şu anda oturdukları evin sahibi olanların oranı yüzde 48,9, kiracı olanlarmki İse yüzde 50,7 olarak saptanmıştır, işçilerin yüzde 0,4'ü soruyu cevapsız bırakmıştır.
Araştırma sırasında işçilere kendilerine ya da eşlerine ait ev, dükkan, arsa gibi herhangi bir gayrimenkulden kira gelirlerinin olup olmadıkları da sorulmuştur. Her on işçiden biri (yüzde 11,5) bu tür bir geliri olduğunu belirtirken, yüzde 84,8 gibi çok yüksek bir bölüm böyle bir ek gelire sahip olmadığını söylemiştir.
Türkiye İlerledi 
mi?

Son 10 yılda izlenen politikalarla Türkiye kalkınmıştır görüşü, sanayi işçileri arasında yarı yarıya taraftar bııhıyor. "Çağ atlama" edebiyatının bu kadar yoğun bomardımanı altında kalmalarına rağmen işçilerin yüzde 45,3'ti son

10 yılda Türkiye'nin yerinde saydığına inanıyor. Geri kalan y ü z d e  53-1 'lik kesim ülkem izin her alanda ilerleme kaydettiği görüşünde birleşirken, işçilerin y ü zd e 1 .6'sı da bu konuda fikir beyan etmemeyi tercih ediyor.
Siyasi Tercih  
Merkez Sağ 
Ağırlıklı

Araştırmada işçilere siyasal tercihlerine yönelik sorular da sorulmuştur. "Şu anda bir milletvekili genel seçim i yapılsa hangi partiye oy vermeyi düşünürsünüz?" şeklindeki soruya verilen yanıtların dağılım ı şöyledir. işçilerin y ü z d e  28,9'u bu soruyu ya cevapsız bırakmakta, ya da kararsız olduğunu belirtmektedir. ANAP, D Y P  gibi m erkez sağ partileri tercih edeceklerini belirtenlerin oranı y ü z d e  36 , 5 ,SHP, D SP, C H P  gibi sosyal demokrat partileri tercih edeceklerini belirtenlerinki ise y ü zd e  2 1,2  olarak belirlenmiştir. Y ü zd e  12,9'luk bölüm  daha sağdaki partileri, y ü z d e  0, 5'lik bölüm ise daha soldaki partileri tercih etmektedir.
İşçilere bıı konuda som lan bir başka soru da kesinlikle oy vermeyi düşünm edikleri bir siyasal partinin ya da partilerin olup olmadığıdır. Buna göre, yüzde 
53'lük bölüm  kesinlikle o y  verm eyi düşünmedikleri bir parti veya partilerin olm adığını, y ü z d e  47'!ik bölüm  ise böyle bir partinin ya da partilerin var olduğunu belirtmiştir. Kesinlikle oy vermeyi düşünmedikleri bir siyasal parti olanlara som lan bir başka soru bu partinin hangisi olduğudur. Buna
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Serbest piyasa rekabet ve bDİluk 
itinde kalkınmayı sağlar

göre, İstanbul imalat sanayiinde çalışan işçilerin yüzde 53'ünün kesinlikle oy vermeyi düşünmedikleri parti yoktur. Tüm işçilerin yüzde 8,8'i merkez sağdaki partilere,yüzde 20,3'ü de daha sağdaki partilere kesinlikle oy vermeyeceklerini belirtmektedir. Buna karşılık, yüzde 7,1'lik bölüm sosyal demokrat partilere, yüzde 4,6'Iık bölüm ise daha soldaki partilere kesinlikle oy vermeme eğilimindedir. Mevcut partilerin hiçbirine hiçbir zaman oy vermeyeceklerini söyleyenlerin oranı yüzde 3 ,4  olarak belirlenirken, kendi tercih ettikleri partiden başka hiçbir partiyi hiçbir zaman tercih etmeyeceklerini belirtenlerin oram yüzde 2,8 olarak saptanmıştır.
İşçiler
Sendikalardan  
M em nun Değilİstanbul'da görüşülen bin 100 sanayi işçisinin sendikalarla ilgili görüşleri, sendikalar için önemli bir uyan niteliğini de taşıyor. "Sendikalar işçi haklan için yeterli çabayı gösteriyorlar mı?" sorusuna verilen yanıt büyük ölçüde olum suz H e r  yüz İşçiden 23.9'u sendikaların bu konuda yeterli çabayı sarfetliğini düşünürken 71.1*1 sendikaların yeterli çabayı göstermediğini düşünüyor. Bu soruyu yanıtsız bırakanların oranı ise yüzde 5 düzeyinde.

Yasalar
Sendikaları
SınırlarÇalışma yaşamını ilgilendiren yasaların sendikaların çalışma alanını sınırlandırdığı görüşü imalat sanayi işçileri arasında oldukça yaygın. Her yüz işçiden 48.5'i yasaların, sendikaların çalışmasını sınırlandırdığını düşünürken, yüzde 35.3'ü böyle bir sınırlamanın sözkonusu olmadığı göriişiinde.Yasal düzenlemeler konusundaki somya cevap vermeyenlerin oranı ise yüzde 16.3'e ulaşıyor.
Özelleştirme
SakıncalıÖzelleştirme uygulamasının gereksiz ve sakıncalı sonuçlar

doğurabileceği görüşü sanıldığının aksine yalnız kamu işçileri arasında değil, özel sektör çalışanları arasında da oldukça yaygın."Devlet verimsiz işletmelerini kapatmalı veya devretmelidir" görüşünü savunan işçilerin oranı 
yüzde 26.3'te kalırken, yüzde 70.9 gibi bir bölümü de devletin kapatmak ya da devretmek yerine "verimsiz işletmeleri verimli hale getirmesi" gerektiğini söylüyor. 
Yüzde 2.8'lik kesim ise bu konuyla ilgili olarak fikir beyan etmemeyi tercih ediyor.
Piyasaya Devlet 
Denetimi Gerekirİstanbul imalat sanayi işçilerinin "serbest piyasa ekonomisi" konusunda pek olumlu düşündüklerini söylemek de mümkün değil. Görüşülen 1.100 işçinin yüzde 31.2'si serbest .piyasanın "bolluk içinde kalkınmayı" sağladığını düşünüyor. Yüzde 66.71 ik bölüm ise serbest piyasa ekonomisinin orta sınıfları zor durumda bırakabileceğini, bu nedenle devlet denetiminin zorunlu olduğunu vurguluyor.
Kadm da 
ÇalışmalıKadınların çalışmasıyla ilgili olarak, tutucu görüşlerin sanayi işçileri arasında giderek taraftar yitirdiği görülüyor. Her yüz işçiden 66,2'si, "Kadın gerektiğinde çalışarak eve kazanç sağlamalıdır" derken, "ne olursa olsun kadın çalışmamak" diyenlerin oranı ise 

yüzde 32.9'da kalıyor. Bu soruya yanıt vermeyenlerin oranının sadece yüzde 0.9'da kalması, sanayi işçilerinin kadınların çalışması konusunda ne denli kararlı olduklarının bir göstergesidir. Bunun, aile gelirinin düzeyi ile yakın bir ilişkisinin olduğu düşünülebilir.
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T ü rk iye , bttgiine kadar, 
to p la m  173 ILO  
sö z leşm esin d en  35'ini 
onaylattı. Dünya  
orta la m a sın ın  çok 
a ltın d a  seyreden bu 
o r a n  Türkiye'nin  
ç a lış ın a  ilkelerine ne 
d e n li duyarlı 
o ld u ğ u n u n  ıhı bir  
ö lç ü s ü  oldu. Türkiye'nin 
b ir  b a şk a  ayıbı da, 
k a b u l etliği re  
o n a yla d ığ ı sözleşm eleri 
y ü r ü r lü ğ e  
k o y m a sın d a k i  
'tutuklu k"tn. 12 Eylııl 
1980 a sk e r i darbesinin  
a rd ın d a n , çatışma  

y a ş a m ın a  ilişkin  
k a za n ılm ış birçok y a s a l  
re  "doğal" haklara  
k a r ş ı  alımın tavır ve 
y a p tır ım la r  ILO  
ta ra fın d a n  Türkiye itin 
k a r a  listeye alnımeıstııa 
n ed en  oldu. 1990 
so n la r ın d a  kurulan  
D V P -S IIP  koalisyon  
b iik iim e ti ilişkileri 
y e n id e n  canlandırma  
ça b a la rın a  girdi.
2 5  K a sın ı 1992 
ta rih in d e  M ecliste  
oyla m a ya  smııtlau 
sö zleşm elerden  iş 
g ü ven cesin e  ilişkin 135 
ve 158 sa yd ı sözleşm e  
ile  m em urlara sendika  
h a k k ı tanıyan 87 ve 151 
s a y ılı  sözleşm eler 222 
o y la  kab ul edildi. Ancak  
A n a y a s a  hükm üne  
g ö r e : Cum hurbaşka
nı 'uca ila "onaylanması 
ve  y a y ın la n m a sı "  şartı 
a ran dığ ın dan  (M  
lOd/b-5),
P a rla m en to d a  
on a yla n a n  "Hizmet 
İ liş k is in e  İşveren  
T arafın dan Son 
V erilm esine İlişk in " 158 
s a y ılı  ILO  sözleşm esi 
ra h m etli
C tım bu rbaşkam  Turgut 
Ö z a l tarafından  
'T ü rk iye  için lükstür" 

g e re k çe siy le  veto edildi. 
( R e s m i G a zete ’nin 
25.2.1993 tarihli 
n ü sh a sın d a  59, 87, 135, 
1 İ2 , 151 ve 144 saydı 
sö z leşm e le r  yayınlandı) 
B ir  sü re  gündemde 
k a la n  ve tartışılan bu 
sö z le şm e  hakkında  
n ed en se  aradan geçen 
b ir  y ı l  zarfında bir "çıt" 
b ile  çıkm adı. Bakalım, 
T ü r k iy e  için liiks" olan 
bu b a şa  beta ILO  
sö z le şm e si de neymiş?

SORULAR

1 ) İsçinin işten atılmasına neden teşkil etmeyen, gerekçe bile gösterilenleydi maddeler 158 Sayılı Sözleşmekle "açık ve seçik olarak" ifade edilmiştir. Bakalım bulabilecek misiniz?a) Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya işverenin rızasıyla çalışma saatlerinde sendikal faaliyete katılmak,b) işçi temsilciliği yapmış olmak, yapmak veya işçi temsilciliğine talip olmak,c) İşvereni sikayel etmek veya işveren aleyhine mevzuata aykırılık iddiasıyla haşlatılmış sürece katılım veya işveren aleyhine idari makamlar neztlintle müracaatta bulunmak,d) Irk, renk, cinsiyet, medenî hal, aile sorumlulukları, hamilelik, din, siyasi görüş, etnik veya sosyal köken işten atılmak için geçerli neden/ ler değildir.
2) Rahmetli htı sözleşmeyi veto etmemiş olsaydı, işveren işçinin işine son vermeden önce ya da son verme sırasında ne gibi yöntemleri yerine gelinilesi gerekecekti.a) İş hayatında duygulara yer yoktur. Bu açıdan son bir kez işveren yaptığının doğru bir davranış olup olmadığını işçi üzerinde test etmek zorundadır. Uygulanacak test dikkat ve uyanıklık üzerine olmalıdır ve değerlendirme bir yanlış üç doğruyu götürür şeklinde olmalıdır.b) İşveren haklı nedenlere dayalı olsa bile bir işçiyi ya da işçileri, işlen çıkarmadan önce atılmasına neden olan iddialara karşı savunmasını almadan, o işçinin uıtumıı ve verimi ile ilgili nedenlerle iş nkıidini sona erdiremez.c) işveren, neden işten attığını işçiye açıklamak zorundadır.

Onu ikna etmelidir ve son ra da isçi- işverenilişkisinin sembolü olan "bülbül yuvasıtatlısını ikram etmeli ve kapıya kadar ıığurlamalıdır. d) 158 sayılı sözleşme der ki: Bir işveren haklı nedene dayanılırsa bile, işçinin işine son vermesine nihai olarak karar verecek merciinin o ülkede bürosu bulunan Uluslararası Çalışına Ütimsu'nun yeminli yetkilisidir. O  ne derse o olur!

__JJL

3) Hizmet akdi sona eren bîr işçi atılına gerekçesinin haksız nedenlere dayandırıldığı kanısını taşıyorsa mahkeme, is mahkemesi, hakemlik kumlu veya hakem gibi tarafsız bir merci Hezelinde itirazda bulunma hakkı varılır. Sözleşme böyle ifade ediyor. Beki hıı sözleşme bağımsız ıner- ciilere ne gibi yetkiler tanıyor ilersiniz?a) Merciler, son vermenin, gerçeklen işçinin kapasitesine, işin yütürüımmc. işyeri gereklerine dayalı nedenlere bağlı olup olmadığını incelemeye ve kanır vermeye yetkili kılınır.
b) Sözü edilen ilgili merciler, son verme işlemini haksız bulursa ve son verme işlemini iptale ve/ veya işçinin işe iadesini öngönneye ya ila önermeye ulusal mevzuat ve uygulamalara göre yetkili değillerse veya bunları uygulanabilir bulmazlarsa, yeterli bir tazminat veya uygun addolunan bir diğer telafi biçimini kararlaştırmaya yetkili kılınır.c) Merciilefin işine son verilen işçinin başvurusunu takip altına alabilmesi ve yetkili kılınabilmesi için, en geç bir hafta içinde Uluslararası Çalışma Bürosu

Yönetim Kunılıı’na uygulama ile ilgili bir rapor sunmalıdır. Yönetim Kıı- nılu'nun kararı doğrultusunda yetkili kılınır ya ila kılınmaz.
4) İşveren, ekonomik, teknolojik, yapısal gibi netle illerle isçi veya isçile rin hizmet ilişkisine son vermeye karar verdiğimle binlerine bilgi vermek ya ila danışmak zorumla tnnlıı? Bakalım:a) İşveren işkildim ise kocasına. işadamı ise babasına danışmak zorundadır.i ler iki durumda ila savın patron muhatap bulamaz ise bulamadığına ılair noter tasdikli bir belgeyi ilgili çalışma müdürlüğüne iletir ve sonucu bekler.b) Haklı nedenleri olsa bile işveren ilgili işçi temsilcisine sun verme işlemlerinin nedenlerini, bu işlemden etkilenecek işçi sayısı ve grupları ve son verme işlemlerinin ne kadarlık bir zaman diliminde gerçekleştirileceği ile dahil olmak üzere gerekli tüm bilgileri zamanında sağlamalıdır.c) İşveren, son venııe işlemlerini mümkün okluğu kadar önceden yazılı gerekçelerle yetkili makama bildirir, liı- kilenecek işçi sayısı ve kategorileri ve son vermenin uygulanacağı süre hakkında bilgi verir.Y A N I T L A R :1- Hepsi (Mattık- S)2- b (Matlık- 7)3- a (Matlık' VI ve b (Mattık HU4- b (Mailde 15) ve e tM.ıtkk l u

DİSK-AR Ocak 199 t /  21



ÜCRET

MESİS'in YöntemAltı Katı Kazanıyorsa©  ©  ©

M M ETAL Sanayicileri İşveren Sen dikası (M ESİS) g eçen lerd e bir çalışm a yayınladı. T ü rk iy e 'd e  Milli Gelir He Ücretler Arasındaki Aşırı D engesizlik" adını taşıyan bu çalışm ada ö n e sürülen iddiaları bazı alıntılarla ele alm ak istiyoruz. M ESİS yö n etim  kurulu başkanı M üm in Erkunt im zasını taşıyan Ö N S Ö Z 'd e  şöyle deniyor:
B iz  hu kitapçıkta bölüşüm  
so ru n ların ın  akılcı b ir tabana  
oturtulabilm esi iç in  emek, 
serm aye ve m üteşebbis üçgen 
arasındaki m enfaat dengesinin; 
21 ülkenin ekonom i verilerini 
inceleyerek, "ücretler" ile "milli 
g elir"arasın d aki oransal 
ilişkinin b a ııg i düzeyde  
old uğunu araştırdık ve gördük k i 
sanayileşm iş ve sanayileşm ekte  
olan 2 0  ülkede işçilik maliyeti/ 
kişi başı m illi gelir oranı 
1.24-2.25 arasın d a  d a r  bir sın ır  
iç in d e oynarken, ülkem izde bazı 
kesimlerce 2  m ilyon bazı 
kesim lerce d e  5  m ilyonu aştığı 
belirtilen işsiz  sayısı acı bir  
gerçek olarak karşım ızda durup  
dururken, sendikalarda  
organize olup eline grev silahını 
geçirm iş b u lu n a n  sayıları 1.5 
m ilyonu geçm eyen sınırlı bir işçi 
kesim i elde ettiği a ş ın  ücretlerle 
bu oranı 6 -1 5 katına çıkararak,

" iSÇilik maliyeti/kişi başına milli 
gelir" arasında korunması 
gereken rasyonel oranı 
kökünden bozmuştur.Bir başka yerde de "Türkiye'nin kendi milli gelir düzeyine göre dünyada başka benzeri olmayan bir yüksek ücret ülkesi olduğu görülmüştür” deniyor ve şu dilekte bulunuluyor:

Sayın politikacıların, yüksek 
bümkrat ve teknisyenlerin, 
ekonomi hocalarının, 
sanayicilerin, işçi 
sendikalarının  
çalışm amızın  
dayanağını 
oluşturan tablo ve 
grafiklerin ortaya 
koyduğu gerçekleri 
inceleyerek; 
memleketimizde hu 
şartlar devam ettiği 
sürece,
sanayileşmenin, 
adi! bir ücret 
dağılım ının ve 
enflasyonun  
indirilmesinin  
mümkün olup 
olamayacağı 
hususunda  
düşünmeleri, 
çarelerim  
aramaları ve 
gereken adımları

atmaları en sam im i 
dileğimizdir.

Bizde bu dileğe uyarak sözkonusu çalışmayı incelem eye karar verdik. Yalnız yazıda tablo ve grafiklerin ortaya koyduğu gerçeklerden söz ediliyor. Bu araştırmanın değerlendirilmesi sadece tablo ve grafiklerin ortaya koyduğu gerçeklere bakılarak yapılmaz. MESİS, hu gerçeklerden ne gibi sonuçlar çıkarıyor, ona da bakmak lazım. Ö yle ya, tablonun

22 /  DİSK-AR Ocak 1994

ÜCRET

kendisi doğru olabilir, ama b u n d an  çıkartılan, daha doğrusu o tabloya atfedilen sonuçlar yanlış olabilir.
Y a z ıd a k i alıntılar, sanıyoruz ki M E SİS araştırmasının ana mesajını ortaya koymuştur. Deniyor ki "Türkiye'de işçilik m aliyetlerinin GSMH'ya oram ö te k i ülkelerden yüksektir, dolayısıyla Türkiye bir yüksek ücret ülkesidir. İşçilik m aliyetleri mutlak olarak öteki ü lkelerd en  düşük olabilir, ama ülkelerin  zenginlik derecelerine g ö re  bakıldığında bu maliyetler yüksektir. Dolayısıyla ücretlerin düşürülm esi
M ESİS'in bir başka iddiası da işsizliğin sebebinin bu yüksek ücretler olduğu. Bu çalışmaya g ö re  ortada büyük bir haksızlık vardır." (s.9) Türkiye'de tüm iktisadi ölçüler ve dengeler, sendikalarım ızın yaptığı toplu iş sözleşm eleriyle yerle bir ed ilm iş durumdadır, (s.28)
Y a n i sendikalı işçiler, bu ü lk e d e , genel zenginliğimize kıyasla yüksek iicret alm aktadırlar ve bütün e k o n o m ik  sorunların temelinde h u  vardır. MESİS araştırmasının b ir d iğer mesajı budur.
Ş im d i araştırmanın tahliline geçersek:
1. Çalışm ada kullanılan resmi G S M H  rakamları gerçeği yansıtm amaktadır. Türkiye’de o k lu k ça  büyük çapta bir kayıt dışı ekonom inin varlığı h erkesçe kabul edilmektedir. H atta bu kesim dikkate alın d ığın d a gerçek GSMH'nın b e lk id e  resmi rakamın iki k atın a  yaklaşacağını öne süren ler vardır. Bu bağlamda iki husu sun  altını çizmek gerekir.
a) K ayıt dışı ekonomi büyük ö lç ü d e  em ek dışı gelirlerden

oluşur.
b )  Her ülkede kayıt dışı ekonom i olduğu, dolayısıyla ülkelerarası kıyaslama açısından sonucun değişm eyeceği söyle nme ktedir. Bu hatalıdır. Sözgelimi bir Almanya'da, bir Fransa'da,

Türkiye ölçü sün de kayıt dışı ekonom inin bulunduğunu varsaym ak m üm kün değildir.
2. MESİS çalışmasının tem el hatalarından biri kişi başına GSM İ I rakamını Türkiye'nin zenginlik ölçütü olarak almasıdır;

TÜRKİYE'DE METAL İŞKOLUNDA TOPLU İS SÖZLEŞMESİ İLE SAĞLANAN 
ÜCRET ARTIŞLARI SONUCUNDAKİ ORTALAMA İŞÇİLİK MALİYETİ'

A) Toplu İ ;  Sözleşmesi Dönemine Göre İşçilik Maliyeti

İŞÇİLİK MALİYETİ

Dönem Artış % TL /  h TL /  Yıl1,9.1987 - 31.8.1933 2,195 A 610.0001,9.1938 - 31-3.1939 142 5.314 11.160.0001.9.1989 - 31-8.1990 74 9.244 19.412.6001.9.1990 - 31.S.1991 210 23.660 60.1,36.0001.9.1991 - 31.8.1992 (30)* 37.260 73.246.0001.3.1992 - 3İ-K1992 (35)** . 50.300 105 6.30.0001.9.1992 - 28.2.1993 (40)™ 70.400 147.340.000
• Çıplak Ücret Zıınııııı % 3S - Ortalama Artış % 311 "  Çıplak ÜCfL-1 Zammı 11 '(2.2 ■ Ortalama Artış'11 13 ■■■ (ı Aylık İlcrcl Zammı %40 Olarak Tahmin İrilikli1 S) Yıllara Göre işçilik Maliyeti

Yıl İşçilik Maliyeti TL GSMH/Kişi TL
İşti Mal, 

G SM H/KişiI9K8 6.266.000 2.495766 2.51J989 13.223.750 4.2H6.620 3031990 29.606.000 7.127.524 4,151991 74.701.000 11.003.477 6.791992 115.136.000 17.270.000 6.67
I C) 1992 Yılında BağıtlananBozı İş Kollarındaki Toplu İş Sözleşmelerine Göre İşçilik Maliyeti

İşçilik Maliyeti GSMH/Kişi
İşçi M al. 

GSM H/KîşiMetili İşkolunda 115.000.000 17.270.000 6.67Çimento Sanayiinde Lıstik Sanayiinde 160.000.000 17.270.000 9.26170.000.000 17.270 000 9:34
------1

M artp ırin + D y tfr ja nSanayiinde 250:000.® 17.270 0 00 14.48
* MESİS: "Türkiye’de Milli Gelir ile Ücretler Anısındaki Aşırı Dengesizlik. Tablo S"
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kişi başına G SM ] I bazı am açlar bakım ından bir ülkenin zenginlik  ölçiitii olarak kullanılabilir, am a aynı rakam  bazı am açlar bakım ından son derece y a n ıltıa  da olabilir ve M ESİS araştırmasında yapılan tam da bu İkincisidir.
Türkiye'de gelir dağılım ı son derece bozuktur. Bu hem  ülkenin geçm iş on yıllarına kıyasla höyiedir, hem de başka - ö zellik le  de M ESİS araştırmasında örnek seçilen ülkelere - k ıyaslan dığın da ... (D evletin  T ürkiye G elir D ağılım ı araştırm asından kaçınm ası, k im seye " rakam yok" diye bu gerçeği görm ezd en  g elm e 'rahatlığını' verm ez.) G e lir  dağılım ının bıı kadar b ozu k o ld u ğ u bir yerde, ücret /G SM H  oranı ile, gelir dağılım ının farklı oklu ğu ülkelerin ücret/GSM H  oranını karşılaştırmak sağlıklı sonuçlar verm ez ve bu tür bir çalışm anın bilim sel geçerliliği yoktur. Şö yle  düşünün: Ü lkenin geliri yüksek kesim lerine yönelik  bir m al üretiyorsunuz. B öyle mallarda fiyat v e  kârlar genellikle yüksek olur, ücretlerde ülke ortalam asının üzerine çıkabilir. Bu durum da o sektördeki yüksek ücretleri m ah ku m  etm eye kalkarsanız b u n u ne adına yapacaksınız? Eğer ücret d engesizliğinden bahis açacaksak , o zam an burada iki hususu ayırdetm ek gerekecektir:

a) Eğer bir ek o n o m id e ücretler arasında farklılaşm anın kendisini yanlış bulu yorsan ız, yine savunduğunuzu söylediğiniz Liberal ekonom i anlayışıyla çelişiyorsunuz. Verim lilik farklarına, piyasa yapısına ve talep yapısına göre ücretler farklılaşabilir.b) Y o k  eğer e k o n o m ik  açıdan savunulm ası m üınkiin  olm ayan ücret farklılıkları var eliyorsanız bu

doğrudur.
3- MESİS araştırmasının S. sayfasında 1 Araştırmada İzlenen Y ol' başlığı altında çalışma yöntem i maddeler halinde sıralanmış. 9. maddede de şu ifade yer alıyor. "Son beş yıllık dönem de (3988-1992)
Türkiye'de kayıt dışı 
ekonomi çok büyüktür, 
dolayısıyla çalışmada 
kullanılan GSMH  
rakamları gerçeği 
yansıtmamaktadır.

Türkiye'deki Metal İş Kolu’ndn Toplu İş Sözleşmeleriyle sağlanan zamlardan sonra oluşan " İşçilik Maliyeti" ayrı bir tablo haline getirildi, (bak. Tablo) İşte MESİS çalışm asında işçilik maliyetlerinin hesaplanm asında esas alınan

rakamlar bunlardır.1988 yılı, işçilerin 12 Eylül'ü izleyen yıllar boyunca düşürülen reci ücretlerine karşı sokağa döküklükleri ve gaspedilmiş haklarının bir kısmını geri alabildikleri yıldır. Neden bu yılı esas alıyorsunuz? O  yıl nominal ücretlerde yüzde artışın yükselmesi dışında hiçbir sebebiniz yok. Neden 12 Eylül'den itibaren işçilik maliyetlerine bakmıyorsunuz?
4. MESİS çalışmasında dön sektör ( Leştik, çim ento, margarin ve deterjan) seçilmiş ve bunların işçilik maliyetleri esas alınmıştır. Acaba neden luı dört sektör? Neden bütün sektörleri kapsayan bir işçilik maliyeti «kafası oluştur tınıyorsunuz? Böyle yapıldığında aynı sonuçların alınmayacağı kesindir. Söz konusu dört sektör özellikle seçilmiş ve ücretlerin görece yüksek olduğu sektörlerdir.Bilinçli olarak çalışmayı saptıracak (ironik olanda bu) dört sektör seçeceksiniz, sonra yine ücretlerin bir anda yüksekliği yıllar bulacaksınız, bunlara dayandırdığınız işçilik maliyetlerini, gelir dağıtımı bozuk bir ülkenin zenginlik ölçütü olarak seçtiğiniz GSM İTya bölüp, çıkan oranı başka (gelir dağılımı farklı) ülkelerin genel işçilik maliyeti/ GSM H  oranıyla karşılaştıracaksınız..,. İşin tuhafı MESİS yetkilileri çalışmayı sunarken bilimsel bir yol izlediklerinden o kadar eminler ki, bu bizde samimi oklukları izlenimini yarattı. O  zaman araştırmayı yapanların ya bilgileri yeteriz ya da bunu bilinçli olarak yapıyorlar. Doğrusu, aklımıza başka bir şık gelmedi.

D oç. D r. A H M E T  Ç A K M A K
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İdari Yargılama Usul Yasası'nın 2. Maddesi Değiştiriliyor

12 Eylül 1980'den beriyasalarda yapılan değişiklikler, kent ve çevre yağmasını hızlandıran en önemli etm enlerden biri oktu. Ancak b u gü n e değin hükümetlerin Uim uğraşlarına karşın değiştirmeyi başaramadıkları bir yasa var. Bu yasaya göre, bir kişinin, grubun ya da kurum un, yerel ya da merkezi yönetim lerin kamu zararına ve hukuka aykırı işlem ve uygulam alarına karşı idari yargıda dava açma bak ve yetkisi bulunm akladır..Şimdi ise aynı yasa, 22 aralık 1993'de SHP Çorum Milletvekili ve T B M M  Adalet Komisyonu Başkanı C em al Şahin tarafından verilen ve A dalet Komisyonu'nda kabul edilen bir öneriyle tekrar TBMM Genel K ıım lıı'nun öniine getirildi. Sessiz sedasız kabul edilen değişildik tasarısına göre; yürürlükteki yasada bulunan "menfaatin ihlali" kavramı daraltılarak "kişisel menfaatin doğrudan ihlali" koşuluna indirgenmektedir. Ayrıca geçici bir m addeyle de kesinleşmemiş davalar kapsanarak, kent ve çevre değerleri üzerindeki toplumsal sahiplenme devre dışı bırakılmak istenmektedir.Yasa tasarısını protesto eden T M M O B  Mimarlar Odası, tasarının "demokratik hukuk devleti olma sürecine karşı ciddi bir tehlike ve toplum un kamu haklarını 'kendi hakkı' olarak koruma bilinç ve yeteneğine indirilmiş ağır bir darhe"olarak niteliyor. İstanbul B aıosıt da yasanın hukuki olarak getireceği sonuçları irdeleyerek, değişikliğin, parlementodan ASLA G EÇM EM ESİ gerektiğini vurguluyor. H ukukçulara göre 2872 sayılı Çevre Yasası'nı da işlemez hale getirecek olan TBM M  Adalet Komisyonu’nda kabul edilen değişiklik metni aynen şöyle;(6.1.1982 tarih ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 2 inci Maddesinin (1) numaralı fıkrası)

"İdari dava türleri şunlardır: a) tdarî işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için, kişisel menfaatleri doğaldan ihlal edilenler tarafından açılan iptal davaları, Ek Geçici Madde l'e  göre:Değişitirilmiş olan 2. maddenin hükmü ve bu Kanunun yürürlüğünden evvel açılmış olup devam eden veya hükme bağlanmış olup da kesinleşmemiş bulunan davalarda da uygulanır."İşin bir başka ilginç yönü ise. Cemal Şahin'in yasa teklifinin aynısının Bedrettin Dalan'ın İstanbul Belediye başkanı olduğu 1988 yılında ANAP tarafından gündeme getirilmiş olması.Bu değişiklik tasarısı, TBMM Adalet Komisyonu'nda 24 Mart 1988'de kabul edilmiş, ancak SHP milletvekillerinin muhalefeti karşısında bu tasarının yasalaşması mümkün olmamıştı.SHP’lilerin hu değişikliğe karşı çıkına gerekçelerini aynen vermek, konunun ciddiyetini ve Adalet Komisyonıı'nun şu andaki çelişkisini ortaya koymak açısından yeterli olacaktır."Kişise! menfaatlerin doğnıdan ihlal edilmesi hükmü çağdaş hukuk devletinin idari yargı anlayışına terstir. Günüm üzde özellikle çevre hukukundaki gelişmeler, idari yargıdaki menfaat ilişkisi kavramını çok geniş boyutlara ulaştırmıştır. Örneğin, idarenin çevreye zarar veren faaliyetleri nedeniyle tümvatandaşların..... dava hakkı vardır.Bugüne kadar 'tercihli yol' 'Aliağa Termik Santrali1,,..'H afize Öznl1 gibi davalarda vatandaşlar hep bu haklarını kullanmışlardır. Bundan rahatsız olan ANAP iktidarı vatandaşların idari yargıya başvurma hakkını kısıtlamaktadır. Bu da ANAP'ın hukuk ve çevre

anlayışının ne kadar çağdışı olduğunu göstermeye yeteri idir."Yasa teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda yasalaşması durumunda yitirilecek davaların birkaç tanesinin adını anmak bile, yerel seçimler yaklaşırken bu yasa değişikliğinin kimlere yarayacağım açıkça anlatıyor:
1} Park Oteli DavasıDavacıları: Ayazpaşa Çevre Güzelleştirm e ve Yaşatma Derneği ile Ayapaşa'da oturan 8 belde sakini.Davalıları: Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyiikşehir Belediye Başkanlığı ve Beyoğlu Bld. Başkanlığı.Davalılara Katılan: Turotel Turizm  ve Otelcilik A.Ş. (Park Otel inşaatının sahibi olan şirket)
2) Çatalca Serbest Bölge Davası:Davacısı: TM M O B  Mimarlar O dasıDavalıları: Başbakanlık, DPT Müsteşarlığı, İstanbul Valiliği (Serbest Bölge Müdürlüğü)Davalılara Katılan: İSBAŞ Istanbul-Trakya Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A .Ş. (Serhest bölge topraklarının sahibi ve işletecek olan ticari şirket)

3) Fenerbahçe "Pyramid" DavasıDavacıları: TM M OB Mimarlar O dası ve belde sakini Müslim KaptanDavalısı: Kadıköy Belediye Başkanlığı.
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Sosyal Patlamayı
Sözleşmesi

Wolfgang Lecher
Alman Sendikalar Birliği (DGB) 

Ekonomik ve Sosyal Araştırma Enstitüsü Araştırma Müdürü

VW  üretim biçiminde

IG Metal! ve Volkssvagen firması arasındaki beş toplantıdan sonra Volks- svagen Fabrikalarında çalışan işçilerin iş güvencesi 25 Kasım 1993'de sağlandı. Fabrika Yönetim Kumlu ile 16 Metal arasında yapılan toplu sözleşme görüşmeierinde tüm maddelerde anlaşmaya varıldı,•  İş güvencesinin sağlanması ve toplu işten çıkarmaların önlenmesi için, bütün çalışanlan kapsayacak biçimde (yöneticiler ve memurlar dahil) haftalık çalışma süresinin 28.8 saate indirilmesine karar verildi.•  Almanya'da bulunan 8 VW fabrikasında, uzlaşma sağlanan toplu sözleşme ile iki yıl için işletmelerden kaynaklanan nedenlerle işçi çıkarımı yapılmayacak.•  Yeni uygulama VW fir- masınal994 yılında yaklaşık 1,6 milyar Alman Markı tasarruf sağlayacak.
20 bin kişinin iş güvencesi 
sağlandıAlmanya'da bulunan VW fabrikalarında 100 bin kişi istihdam ediliyor ve otomobil sanayinin içinde bulunduğu kriz ve yeni teknolojilerin daha az işçiye gereksinim duyması

nedeni ile 30 bin kişinin, yani çalışanlann yüzde 30'unun işten atılması gerekiyordu. Çalışma saatlerinin kısaltılması; tek bir işçi bile işten atılmadan istihdam edilen işçi sayısında yüzde 20 azalmaya tekabül ediyor. Yani kabul edilen bu model ile 20 bin kişinin iş güvencesi sağlanmıştır.
1995‘de 10 bîri işçinin 
işfetı atılması planlanıyorAncak istihdamdaki bu- düşüş yine de önümüzdeki yıllar için yeterli değildir. Çünkü

değişikliğe giderek, yalın üretim -leari production- modeli geliştirdi. Gerçekleşmesi istenilen verimlilik düzeyi ve hatasız üretim yapabilmek için varolan istihdam düzeyi çok yüksektir. Bu nedenle 10 bin kişi daha,1995 yılında işgüvencesinden yoksundur. Kabul edilen haftada 4 gün çalışma modeli ile haftalık çalışma süresi 28,8 saate inerken, ücretlerde de yüzde 10-20 (hesaplama biçimine göre değişiyor) azalma olacaktır.1995 yılı içinde işten

aülması planlanan 10 hin işçinin işgüveniiğini sağlayabilmek için, iki model üzerinde daha tartışmalar devam etmektedir.
\/ Birincisi yılda 8-9 ay arasında çalışmayı, 3-4 ay niteliklerin geliştirilmesini öngeren "blok model"dir,✓  "Stafette modeli" olarak adlandırılan diğer model ile de işletmede kuşaklar arasında bir denge kurulmaktadır. Sözkonusu model genç işçilerin çalışma hayatına günde 4.5-6 saat çalışarak başlamalarım, buna karşılık 55-60 yaşlarındaki işçilerin ise erken emeklilik hakkına sahip olmalarını öngörüyor.
Tasarruf hesapları 
birbirini tutmuyorAlman basınında modelin tartışması W  firmasının ve IG Metali sendikasının elde edilen tasarruf hesaplarının biribirine uymaması konusunda yoğunlaşıyor. Bir muama haline gelen bu hesaba göre, VW persolel giderlerinden yüzde 20 tasarruf edildiğini iddia ederken, IG Metali ücret giderlerinin yüzde 10 azaldığını söylüyor. VW bünyesindeki
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muhasebeciler, personel giderlerine ücret, maaş, ücret benzeri giderlerin yanışım, hesabın değişik çıkmasına neden olan sözleşmelerle sağlanmış bazı haklan da katıyorlar. Bunlar arasında yeni sözleşme ile önemli ölçüde gerçekleştirilmesi engellenen kısa süreli çalışma, tazminatlar ile eğitim-öğrelim ve V\V firmasının "sosyal işveren" imajının sağlanabilmesi için yapılan harcamalar da yer alıyor. Böylece VW'in hesabında yaklaşık 4 milyar Alman Markı fazlalık oluşmaktadır. IG Metali için ise gerek ücret azalması yüzde 10.5'dur.
Vokswagen modeli 
sosyal patlamayı önlediBu üç modelin, (haftada 4 gün çalışma- blok modeli, - stafette modeli) birlikte uygulanmasıyla 30 bin işçinin işglivenliği sağlanabilir. Ancak VW firması bu işçileri işten atmak zorunda kalırsa, işletmeden kaynaklanacak bir işten atma olacağı için, bu durum karşısında Alman yasa uygulayıcıları sosyal bir tercih yapmak zorundadır. Alman yasalarına göre, işten atılmada öncelikli gruplar evli olmayanlar yani

gençlerdir. Eğer 30 bin kişinin işten aülması sözkonusu olursa, genellikle yabancı işçiler evli olduklan için işlerini korurken, evli olmayan genç Alman işçiler işlerini kaybetmek zorunda kalacaklardır, Böylesi bir tablonun ortaya çıkması, çok büyük bir sosyal patlamaya neden olabilir. Yalnızca bu nedenle bile V\V yönetimi ve fG Metall'in görüşleri ile oluşturulmuş yeni modelin anlamı büyüktür. Ayrıca V\V İşveren Derneğine üye olmayan az sayıda büyük Alman firmalarından biridir. Bu nedenle de VW firması bugüne kadar bağıtladığı toplu sözleşmelerle işçilere her zaman, işkolu ortalamasının üzerinde ücret ve sosyal haklar vermiştir. İşçi ücrederini işkolu ortalaması veya onun altında belirleyen ■ firmalar göz önüne alındığında, V\V için ücret düzeyini düşürmek çok daha kolay olmaktadır.
Bu modelin uygulama 
alanı sınırlıdır,

VW modelinin bütün ayrıntıları örnek alınmadan çalışma saatlerinin azaltılması yönünde oluşturulacak bir sözleşme politikası, uzun dönemdeAlmanya'daki ücret eşitliğini bozacaktır. VW istisnai bir durumdur; alman otomotiv endüstrisinde ücretler hiçbir zaman VW düzeyinde oluşmamıştır. Ayrıca yeni modelle ortaya çıkan ücret indirimi, aynı zamanda

çalışma süresinin azaltılması ile gerçekleşmiştir.Dolayısıyla bu modelin uygulanabilmesi için, işveren ve işçiler arasında anlaşmaya varılması gerekmektedir. Ücret eşitliğini bozacağı v.d sakıncalar: nedeniyle birçok sendikacı ve işveren, VW modelinin başka işyerlerinde uygulanabilir olduğunu düşünmüyorlar. Ancak entellektüel çevrelerin yorumu, bu modelin bazı ilkelerinin ülke çapında sözleşme politikasında uygulanmasının olası olduğu konusunda yoğunlaşıyor. VW'de iş süresinin kısalülması her türlü sözleşme için kural olmayabilir, çünkü kâr mantığına göre yönetilen bu işletmeler üretim sürecine bağlı olarak işçi çıkarmamayı vaat etmeyebilirler. Öte yandan kriz dönemlerinde işletmeler daima azalan kaynaklara uygun davranmaya hazırdırlar, başka çare olmadığı için sözleşme maddeleri yükselen maliyetlerin işletme üzerindeki etkisinin azaltılması yönünde oluşturulur. Sözleşmelerde uygulanması sürekli olan zorunlu maddeler ne kadar azsa, işletme yönetiminin ve sendikaların işi de o kadar zordur.Haftada 4 çalışma günü modeli, kısa süreli çalışmadan kaynaklanacak bütün değişiklikler incelenerek, daha önce haftada 35 saat uygulaması yapan baz işletmelerde sözkonusu olabilir. Ancak bu durumda da, işletmelerin kısa süreli çalışmayı

uyguladıkları dönemde işçi çıkarmayacakları güvencesini vermeleri gerekir. Örneğin IG Chemie sendikası da işten çıkarılması planlanan işçilerin atılmasını önleyebilmek için, böyle bir model üzerinde çalışıyor ve çalışma süresinin kısaltılarak, ücretlerin azaltılmasının bir süre denenmesini istiyor. Aynı şekilde IG Bergbau ve Energie sendikala n da işten atılmalan önleyebilmek için bu yönde bazı girişimleri başlattılar,Volkssvagen fabrikalarında yapılan anlaşma, Almanya'da her kesimde uzmanın yeni sözleşme politikaları modelleri oluşturabilmek i için yoğun bir çalışma içine girmelerine neden oldu. Özellikle metal işkoiundaki krizden ötürü bu alanda faaliyet gösteren sendikalar çözüm arayışlarını yoğunlaştırdılar. IG Metal sendikasının sözleşme politikasına karşı çıkanlar ise, V\V anlaşmasından sonra büyük bir şaşkınlığa uğradılar. Metal endüstrisinin devleri ise bugünlerde "haftada 4 çalışma günü" uygulamasından hiç söz etmiyorlar, Gelecek aylarda ve önümüzdeki yıl içinde de bu konunun gündeme getirilmeyeceği tahmin ediliyor.
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ALM ANYA
Çalışma Hayatına 
Geri Dönmek İsteyen 
Kadın Sayısı 
Altı Yılda 
4 Katına Çıktı

Almanya'da 1984-1992 arasında çalışma hayatına geri dönmek isteyen kadınların sayısı 350 bin kişiden 1 milyon 400'e yükseldi, Yeniden çalışmak isteyen kadınlann faal nüfus içindeki kadınlara oranı da yüzde 3-5'dan yüzde 12'ye çıktı.Almanya'nın Nürnberg kentinde bulunan istihdam Piyasası ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü'niin (1AB) yaptığı bir ankete göre, yeniden çalışmak isteyen kadınlann büyük bir bölümü çocuk bakımı nedeniyle çalışma hayatına ara vermek zorunda kalmışlardı. Her yedi kadından biri uzun süre işsiz kaldıkları için çalışmaktanvazgeçtiklerini, her yirmi kadından biri ise eğitim veya yeniden eğitim için

çalışma hayatına ara verdiklerini ifade etmiştir.Araştırma Enstitüsü kadınların yeniden çalışma hayatına geri dönm ek istemelerinde şu faktörlerin etkili olduğunu belirtiyor.•  Kadın nüfusunun artışı. SO'li yıllarda 25-40 yaş grubundaki kadınların sayısı yaklaşık 1 milyon artarak, 7 milyon 240 hine ulaşmıştır.•  Nüfus arlış oranı yükselmiştir.•  Eğitim nedeniyle işine ara veren kadınların b itn ik  bölümü 1986-1989 arasında özellikle 1992'de yeniden çalışma hayatına katılmak istediklerini bildirmişlerdir. Eğilim izni almaya hak kazanan kadınların yüzde 9Ğ'sı bu haklarını kullanmış ve her kadından ikisi bu iznin sonunda çalışma hayatına geri dönmek istediğini söylemiştir.
Bütün bunlara ek olarak işletme ve toplu sözleşme düzenlemelerine göre eğitim izninden sonra kadınlara işlerinde yükselme olanağınınsağlanacağı belirtilmekte dir. Özellikle çalışmanın desteklenmesi yasasında da, kadınlar için pozitif ayrımcılık öngörülmüştür. Bu yasaya göre, işsizlik parası almaya hak kazanmış kişiler, des

teklenmesi onaylanmış kişiler ve yeniden eğitim için işine ara veren kişiler bu haklardan yararlanabiliyorlar.
AVRUPA
"Beyaz Rapor" 
Eleştiriliyor

Avrupa liderleri 11 Aralık cumartesi günü yaptıkları açıklamada, işsizliğin azaltılması konusunda büyük bir boşan beklenmemesi gerektiğini, fakat yeni sunulan "Beyaz Raporcun ekonomik hliyüme ve iş yaratmanın ınolonı olacağını belirttiler.Uzun süredir beklenen Rapor'ıı kaleme alan AT Komisyonu Başkanı Jaeques Delors, mucize çözümün olmadığını hatta kısa vadede ülkelerin , işsizlik sorununun daha da ağırlaşmasına hazır olmaları gerekliğini belirtiyor. Fakat "Beyaz Rapor"da yer alan tavsiyelerin uygulanması ve Avrupa çapında bir consensüse varılması durumunda, iki yıllık bir süre sonunda ülkelerin yüzde 3.5'lik bir büyüme hızına ulaşacağı da ifade ediliyor.Bu arada karayollarına, demiryollarına, enerjiye ve iletişime milyar dolarlık yatırımların yapılmasını öngören Rapor'un içeriğine pek katılmayan Ingiltere Başbakanı John Majör gibi Avnıpa'lı liderler de var. Örneğin Belçika Başbakanı Jean-Lııc Dehaen, hükümetlerin

önüne iş yaratımım bir hedef olarak koymanın eski bir alışkanlık olduğunu, oysa hedeflerin değil yalnızca bir çerçevenin hazırlanması gerektiğini belirtiyor. AT komisyonu uzmanları Rapor'da yer alan Trans-Avrııpu ağı için 20 milyar ECU'luk (22.8 milyar dolara yakın) bir harcama yapılması gerektiğini helirtiyorlar.Daha şimdiden AT'nin bütçesinden 6 milyar dolar ve Avrupa Yatının BankasTndan 7.4 milyar dolar ayrılmış durumda. Geri kalanın ela borç ve değerli kağıt çıkarma yoluyla temin edilmesi öngörülüyor. Rapor aynı zamanda gençlere yönelik bir istihdam planın hazırlanması gereğine de işaret ediyor: Gençler için, yaşlı bakımı, çocuk bakımı, ev işine yardım, su temizlenmesi, apartman güvenliği vb. is alanları açılması öneriliyor.Rapora karşı bir başka göriiş de bu planla, paranın yine yoksullardan alınıp, yoksullara verileceği yönünde.Ayrıca Avrupa düzeyinde yüzde 
lO.riik işsizlik sorununun çözümüne yönelik ciddi bir çöziim sunmadığı da dile getiriliyor. Yatırımın her zaman iş yaratmak anlamına gelmediği, teknoloji yenileme yatırımlarının işsizlik üzerinde hiçbir etkisinin bulunmadığı konusunda oldukça kabarık örnekler sıralanıyor.
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H O N G  KONG
Geleceği Çin'e Bağlı

Çin-tngillere arasında, H o n g  Kong'da reformların nasıl gerçekleştirileceğine yön elik  tartışmalar sürerken, önemli altyapı projelerinin ertelenmesine rağmen, iilk e  yüzde 5'lik bir büyüm eye ulaştı. Hong K o n g  Bankasfnm  üç aylık  yayınladığı ekonom ik rapora göre, ülkenin ekonomik geleceği, gelişmiş ülkelerin yaşamakta olduğu sorunlar göz ö n ü n e alındığında Asya ülkelerinin ve özellikle d e  Çin'in ekonomik başarısının devamına b ağlı.
1993'ün son çeyreğinde Ç in  ekonomisinin zor bir d ön em ece girmesine karşılık, Pekin, alt yapı yatırımlarına daha fazla kaynak ayıracağın),ve ü lk e  ekonomisinin dışa açılm asının devam edeceğini açıkladı. 1994 yılı içinde, Çin'in büyüm e hızının yüzde 13'den daha sağlıklı bir rakam  olan yüzde 9'a ineceği tahmin ediliyor. Bankanın raporuna göre H o n g  Kong'un ihracat potansiyeli ve toplam ekonom isindeki başarısı so n u ç olarak Çin'in hızlı ekonom ik büyümesini

sağlıklı bir ekonomiyle bağdaşlırabilmesine bağl ı.
Uruguay'da geçenlerde sonuçlanan GATT görüşmeleri de Hong Kong'a önemli faydalar sağlayacak. Bununla birlikte ufuktaki en önemli tehlike ABD'nin, insan haklarındaki olumsuz sicilini öne sürerek Çin'in "en fazla kayırdan iilke" statüsünden vazgeçmesi. Böylesi bir ABD kararının Hong Kong'da yaklaşık 70 000 iş kaybına ve milli gelirde de yüzde 3 lük bir azalmaya yol açacağı sanılıyor.
Fakat Banka, geçenlerde Seattle'da (ABD) gerçekleşen Başkan Clıtıton ve Çin Başkanı Jiang Zemingörüşmesinin bu tehlikeyi bertaraf edeceğine inanıyor. ABD, Çin'in söz konusu statüsünü 1994'de de yenilerse Hong Kong'un Çin'e yaptığı ihracattaki yavaşlamanın en fazla yüzde 2 oranında gerçekleşeceğini hesap ediyor.
İNGİLTERE
Ailede İş Paylaşımı, 
İşsizliğe Alternatif 
Görülüyor

İngiltere'de işsizlik sorunun aşılması için , kimi "erkek işçi" uzmanlan, iş paylaşımını öneriyorlar. Öte yandan, çalışma saatlerini azaltmanın işsizlik sorununun

aşılmasında etki sağlayacağı, kadınların mücadelesini verdiği "iş-çocuk arasındaki dengenin sağlanması" konusunda da faydalı olacağı sanılıyor.
Part-time çalışmanın yanında, böylesi bir projenin kariyer olanağını açtığı ve daha yüksek ücretli işlere kanlımı sağladığı için başarılı olacağı belirtiliyor.
Department o f EtnploymenL'in 16 Aralık günü açıkladığı rakamlar, Eylül ayı içinde 70 bin kadın işsizin iş bulmasına karşılık, bu sayının erkek işsizlerde 15 bin dolaylarında okluğunu gösteriyor. Resesyonun bitiminden bu yana yaratılan her 9 işten S'ini kadın işsizlerin alması da bir başka dikkat çekici nokta. Vasıflı erkek işçilerin az iicredi part- time işlerde çalışmak istememeleri katim işçilere yarıyor. Bu nedenle ekonomik durgunluktan en fazla etkilenen kesimi vasıflı erkek işçiler oluşturuyor, tş paylaşımı yöntemi ise özellikle, doğum sonrasında İşten ayrılan kadın çatışanlara büyük bir avantaj getiriyor. Bir araştırmaya göre fitli time çalışan annelerin haftalık çalışma saatleri 48.5 saat ve yüzde 40'ı bunıın azalmasını istiyor.İş paylaşımı AT'nin beyaz raporunda da öngörülüyor. Fakat bir çok "Think Tank" kuruluşu aynı zamanda ücrette de bir paylaşımı

getireceği için, projenin destekbulamayabileceğinden söz ediyorlar. İngiltere tş Politikası Enstitüsü yöneticisi John Philpolt'a göre ise asıl sorun, büyüm e yönelimli politikaların, işsizlik sorunuyla nasıl bağdaştırılacağında yatıyor

D
Ü
N

İSVEÇt ,
Stockholm'de İşsizliği 
Protesto

İsveç'in çeşitli bölgelerinden işçiler, 15 Aralık’ta Stockholm'de işsizlik sorununu ve hükümetin işsizlik yardımından yaptığı kesintileri protesto etmek için toplandılar. İsveç'te işsizlik bugün yüzde 14 düzeyinde. Merkez sağ koalisyonun hazırladığı işçilere yönelik vergi artırımı (zorunlu yüzde 2'lik işsizlik sigortası kesintisini de kapsıyor) kararı ülkede büyük tepki topladı. Sosyal Demokrat muhalefetin lideri Ingvar Carlsson, hükümeti işsizlliğe karşı gereken mücadeleyi veremediği için suçluyor. Yeni yasa teklifi, firmalara işçi çıkartmada kolaylıklar da tanıyor. Sendika liderleri hükümetin asıl amacının örgütlü emeğin gücünü zayıflatmak olduğunu söylüyorlar. Gelişmiş ülkeler arasında en yüksele bütçe açığına sahip olan (milli gelirin yüzde 13'ü) İsveç'in ınuhafazakar lıiıkCimeti, önümüzdeki 5 yıl içinde kamu harcamalarında 21
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2 C=Ö milyar dolar Kısıntıya gidilmesini öngörüyor. Bu kesintiler de özellikle işsizlere yönelik harcamalardan yapılacak. Çalışma Bakanı Borje Homltınd, hükümetin ekonomiyi küçültmekten başka çaresinin olmadığını söylüyor.
HOLLANDA
Kısa Süreli Çalışmaya 
"Evet"!Hollanda'nın en büyük işçi sendikaları konfederasyonu FNV. Iö ve daha yukarı yaşlardaki binden .fazla kişi arasında bir araştırma yaptı. Çalışma süresi üzerine yapılan araştırmada, Hollandalılann geçici olarak daha kısa süreli çalışmaya "evet" dediği ortaya çıktı.FNV'nin yaptığı araştırma sonucunu göre, haftada 20 ile 54 saat çalışmak isteyenler çoğunlukta. Geçici olarak kısmi zamanlı çalışmanın bir hak olmasından yana olanlar faizde 67. Bu oran kadınlar arasında yaklaşık yüzde 72'yi buluyor. Geçici olarak kısmi zamanlı çalışmanın bir hak olarak kabul edilmesine karşı çıkanların oram ise yüzde 9-3. Çalışma sürelerinin kısaltılması, kısmi zamanlı çalışmanın hayata geçirilmesi gibi talepler yalnızca çocuklu aileler arasında kabul görmüyor, tek başına yasayanlar için de geçerli.

• * •
In g i l te r e 'd e  Ö z e lle ş t irm e :
ÖZEL OTOBÜSLER GENEL SORUNLAR YARATIYOR...

I
' 198Ö‘li yıllarda ekonomideki durgunluğun ve ülkedeki pek çok sonımın yeni 

liberallerin "icad" elliği sihirli ilaçlarla çözüleceğine inanan Matgaretb Tbalcber, bur jj 
derde deva özelleştirme hapım İngiliz balkına yuttururken, balkın pek kiiçük hiilümn 
huşlarına geleceklerifarltedebiliyordıı. Ancak aradan on küsür yıl geçtikten sonra, bu ■; 
kez İngiliz balkının oldukça büyük bir bölümü, özelleştirme ilacının yan etkilerinin. ' 
tedavi gücünden çok daha fazla olduğunun ayrumna varabildi. Büyük iddialarla jj 
başlatılan ve şimdi de sürdürülmek istenen kent içi ulaşım hizmetinin özel kesime 
devredilmesi de bugünlerde lng ilizlerin geleneksel centilmenliklerini bir kenara 
bırakarak kızgınlıklarım açıkça dile getirdikleri konulardan biri.

i Büyük Britanya'da 1986dan itibaren Londra dışındaki kentlerde şehir için olohiis ..
taşımacılığı özelleştirildi. 199.1 sonunda da Londra, özelleştirme kapsamına giriyor.

\ Giriyor ama, diğer kentlerdeki özelleştirme uygulamalarından elde edilen sonuçlanıl ' | pek iç açıcı olmaması Londralıların da kara kara düşünmesine neden oluyor.

\ Diğer kentlerdeki olumsuz sonuçlar ise şöyle sıralanıyor:i Hizmet kalitesindeki düşüşe karşılık bilet fiyatları yükseldiği İçin yolcu sayısı azaldı. 
Şoförlerin gelirlerinde düşme ve çalışma koşullarında kötüleşme kaydedildi.

Oysa özelleştirmeden beklenenlerin başında mal ve hizmet kalitesindeki yükselme

I
 geliyordu, Şehir içi taşımacılıkta ise fiyat aritşlart yanında hizmetlerde de ciddi bir 

azalma gündeme geldi Şu anda birçok batta, arlık kârlı olmadığı için olohiis 
çalıştırılmıyor. Kârlı batlarda ise "rekabet" oldukça yoğun. Duraklara diğer şirketin 
aracından önce varmak için birbirini "sağlayan sağlayana"... Yolculardan gelen 
şikayetlerde de ciddi bir artış olduğu belirtiliyor. Özelleştirilen kentlerde bilet 
fiyatlarındaki artış oranı yüzde 32'yi bulurken Londra'daki artış oram yalnızca 
yüzde 12. Bu nedenle Londralılar özelleştirmeden sonra bilet fiyatlarının en az yüzde : 
10 (arlı enflasyon oram) ariacağtndan korkuyorlar. j Diğer taraftan İngiltere'deki özelleştirme yanlıları yine berzamanki savlarım 

\ tekrarlamaya devanı ediyorlar; rekabet artınca bilet fiyatları düşecek, hizmet ! kalitesinde yükselme olacak. Gerçekle ise hunim tam tersi oluyor. Otobüs şirketleri i arasındaki birleşmeler nedeniyle rekabet düzeyi de azalıyor. Özelleştirmeyle birlikle ; yaşlılara, öğrencilere yapılan indirimler de ya tamamen ortadan kaldırılmış ya da ıj oldukça küçük oranlara inmiş durumda. Çocuklar, yaşlılar ve özellikle de özürlüler ;! için düzenlenmiş otobüsleri alan özelfirmalar bu lûryatırımları da kârlı ii bulmadıkları için bu insanlar şimdi kendi başlarının çaresine bakıyorlar. Böylece p İngiltere'de tekerlekli sandalye ile bayatını sürdüren SO bin kişi, 6 milyon özürlü ile | yaşlı ve çocuklar özelleştinneniıı "nimetlerinden'1 doya doya faydalanma fırsat t ii buluyorlar. Özelleştinnenin Ingiltere’de toplu taşımacılığın getirdiği "yenilikler"| burada da bitmiyor. Zira 1986'da araç parkı içinde yüzde 19 olan 12 yaşından eski \ ■i otobüslerin oranı 1989'da yüzde 24’e yükselmiş durumda. Şu andaki durumun daha 
ii da kötü olduğunu tahmin etmek de hiç zor değil.| Özelleştirmenin çalışanlar üzerindeki etkisi de oldukça olumsuz. Birçok hal ortadan : kalktığı için bu ballarda çalışan şoförlerde işlen çıkartılıyor. Kalanların da aylıkları 

ve sosyal baklan tırpanlanırken çalışma süreleri artıyor.i Sonuç olarak Kraliçe'nin ülkesinde toplu taşımacılığı özelleştiren Demir Leydi ’nin 
İngiliz balkına hediyesi, yoğunlaşan otobüs trafiği, kalitesiz otobüsler, hizmetle | azalma, tecrübesiz; sinirli şoförler biçiminde özetleniyor. Özelleştirme propagandası 

\ sırasında hizmet kalitesinde yükselme ve fiyatlarda düşüş bekleyen tüketicinin hu i İşten memnun olup olmadığını sormaya ise pek kimsenin cesareti yok.
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Hazırlayan
Prof. Dr. Ali Rıza Okur
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YE TKİ (BARAJ)İş Hukuku alanında yetki kavramı toplu sözleşme yapabilme yel- kisi anlamında kullanılmakladır. Bu açıdan yetki kavramından önce "Ehliyet' ıvramma açıklık ■ ilmelidir. Toplu I- A es meşine taraf ılr diyeli sadece T ısveıen sendikal., unmıştır (A Y. ı Ancak sendika ö imayaııişven ı. çek veyatüzel ı kendi işyeriiçin in; ■ - özleşme yapma ııliyetine sahiptir. Taraf ehliyetine sahip olmayan kişi, örgüı veya grupların yaptığı toplu iş sözleşmeleri hukuki açıdan geçersizdir. Bu nedenle Konfederasyonlar ve fiili işçi grupları, sendika üyesi işverenler, toplu iş sözleşmeşi yapamaz.Yetki kavramı ehliyet kavramından daha dardır. Ehliyet genel anlamda toplu iş sözleşmesine taraf olabilmeyi ifade ederken, yetki bu ehliyetin belli bir alanda veya yerde kullanılması demektir. Yetki ehliyetten daha sonra ve ancak ehliyetin varlığı halinde aranacak bir kavramdır. Başka bir ifade ile ehliyel yetkinin ön koşuludur.Yetki toplu sözleşmenin işveren tarafından ziyade, işçi tarafı açısından önemlidir. 2822 sayılı Yasa işçi sendikasının toplu iş sözleşmesine taraf olabilmesi için işçilerin temsil ka

biliyetininolmasını aramaktadır. Burada kullandığı ölçü ise sendikaya üye işçi sayısıdır. 2822 sayılı yasaya göre işyeri veya işyerleri için toptu sözleşme yapabilmek için biri baraj (önşari) niteliğinde olan iki koşulun gerçekleşmesi gerekmektedir (m. 12/1). İlk koşula göre, işçi sendikası kurulu bulunduğu işkolunda çalışan işçilerin yüzde onunu üye olarak bünyesinde toplamış olmalıdır. Bu baraj tarım, ormancılık, avcılık ve balıkçılık işkollarında aranmamaktadır. Yüzde onluk baraj aşıldıktan sonra aranan ikinci koşul, işçi sendikasının, toplu sözleşme yapmak istediği işyeri veya işyerlerinin lıer birinde çalışan işçilerin çoğunluğunun (yarıdan fazlasının) kentli üyesi olmasıdır. İşletme Toplu İş Sözleşmesi konusu ise çoğunluk, tüm işyerleriııdeki işçi sayısı dikkate alınarak saptanacaktır. Sözkonusu olan Grup Toplu İş Sözleşmesi ise, işçi sendikasının toplu sözleşme yapılacak lıer işyerinde ayrı ayrı çoğunlukta olması gerekir.Yüzde onluk barajın teshilinde Çalışına ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yayınlayacağı istatistikler dikkate alınacaktır, Bıı is- talisıiklerde belirtilecek bütün işçi sayısı ile, bıı işkolıındaki sendikalara mensup üye sayısı, yeni İstatistik yayınlanmcaya kadar geçeriitlir. Bu istatistiklere itiraz da mümkündür, Yayımından

itibaren 15 gün içinde itiraz edilmeyen istatistikler kesinleşir. İstatistiğin gerçeğe uymadığı gerekçesiyle başvurulacak mahkeme Ankara tş Mahkemesi'dir. Mahkeme itirazı 15 gün içinde sonuçlandırır.Kararı ilgililer veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 15 gün içinde Yargıtaya başvurarak temyiz edilebilir. Yargıtay da temyiz talebini 15 gün içinde kesin olarak karara bağlamak zorundadır (2822 S.K . m. 12). K esinleşen istatistiğin yüzde on barajını aşan ve aşamayan tüm sendikalar açısından yenisi yayınlanmcaya kadar geçerli olması, sendikaların yeni istatistik yayınlanana kadar geçecek sürede üye sayılarındaki değişiklikleri ileri sürerek yetki konusunda yeni bir itirazda bulunmalarını engeller (Nuri Çelik, İş Hukuku Dersleri; neııurdoglu/Centel. İş

H u k u k u ; Feyzi Ş a h lan an . T n p lıı İş Sö zleşm e si. İstan bu l, 1992; İtiiç lıan  Işık, Ehliyel ve Y e ik i. Ankara 1977).Ç oğun luk ve yüzde on koşullarının sendika özgürlüğüne ve 11,0 normlarına aykırılığı tartışmalara neden olmuştur. Konu ile ilgili olarak ILO'nıın A p likasyon Kom itesi ve U zmanlar Kom itesi değişik kararlarında ve top lantılarında Türkiye'yi eleştirmiştir. İLO ’nun tüm denetim organları, Türk toplu iş m evzuatının İL O  ilkelerine ve Türkiye'nin onayladığı sözleşm elere uygun olm adığı k o nusunda görüş birliği içindedir. Çözüm  için beş kez İLO heyeti ülkem ize gelm iş, ancak uyum un sağlanacağı ve aykırılıkların giderileceği yolunda hüküm etlerim izin verdiği sözler hir türlii gerçekleşmemiştir (Arzu Kııbaıı, Uluslararası Çalışma Örgülünün Denelim Mekanizması ve Türkiye. İstanbul 199.il
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Dosya Çevre

Araştırma

4 V e r g in in  d e  K a y n a ğ ı D e m o k r a s id ir
fnfıhıutıtıt ■ 
kestmUıuıtın siyasete 
m üdahalesini engelleyen 
auli - demokratik 
yasttkm  deyisi irmeden 
ıergi reformu 
geıçekleşttFmek mümkün  
m ii'  ' . . >tn diye 
tanıtılan \eııi yasal 
düzenlemeler. ücretliler 
açısından ne anlam  
taşıyor

K a m u n u n  H a r c a m a s ı D ü ş ü k , A ç ığ ı B ü y ü k
lOSO'lerde moda olan 
"kamu açıklanın  
düşürenık enflasyımu 
önleme" Türkiye için pek  
fazla aulam  ifade 
etmiyor. Aerttpa ülkeleri 
içinde kamu 
harcamalarının  
GSMIT'ye oranının en 
düsiik olduğu ülke 
Türkiye.
Buna karşılık t ergi 
loplamaeytsrine borçlannıa 
politikasının yarattığı fa iz  
yükü, kamil açığını re 
-enflasyonu artırıyor.

Söyleşi

1() "B u  S is te m le  K a y ıt  D ış ı  E k o n o m i Ö n le n e m e z "
1 p ı  tasarısının  

oluştmııtna kaiılau. 
ancakdahn sımra-güa'tş 
aynılıkları nedeniyle 
Başbakanlık  
Daıtış-ıruıııltğı 
gömrinden ayrılan 
M aaaara Unirem tesi 
Öğ&'ttnt lîynsi Tcysi 
Seuğ. Kzryıt Djşt 
Bkuııom r üzerine 
D İSK-AR iu sorularım  
yanıtladı.

13 Y a b a n c ıla r ın  G ö z ü  B o r  P a z a r ın d a
Derim bankalarının  
özelleşti ı il m esri a rtısnuı- 
larında adı geçen Bti- 
baıık, ayn-ı zım nında  
Türkiye'nin yeraltı kay
naklanın ctcgerleudiıen 
en önem li kuruluş. 
D ünyanın  en zengin -hur 
rezervini isleten bu ku
rulusun öZL-lh’stirihıu.’Si. 
ileride tamiri m üm kün  
olmayan s o r r m ia r a  i t i/  

açabilir.18 İ s t a n b u l S a n a y i İş ç ile r i P r o fi l i
I IlSK-A II i n İstemim! 
İmalat Sanayi İsçileri 
arasım la ppıçcklepirdTpy 
anketin ön sonuçlan: 
İşçiler sendikalarından  
m em nun ıııııi'..
Özelleşin m ıuvrekli ım f.. 
Kadınlar çalışmak m ır..

12
İzlenimler

K a d ın la r  S a v a ş  İs te m iy o r
Ankara da düzenlenen  
"Kadın Kim liği”
Kot iği esi i  ı de Kadın  
derneklerinin, 
vakıfların, bağımsız 
kadın örğütlenmeleri 
ile sendika re meslek 
öiğ fitlerin in kadı n 
komisyonlarının  
temsilcileri, üç gün  
suresince sim ınlannı re 
çözüm atıllarını 
tartıştılar.
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