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Merhaba,

Geçen sayımızdan buyana  
normal periyodumuzu biraz aştık. 
Bunun farkındayız. Ancak, 
ekonomide ve sendikal alanda 
yaşanan tartışmalar öylesine sıcak 
ki, bu taıitşmalarda son 
gelişmeleri yakalamak aylık bir 
yayın için bayii güç. Buna bir de 
Şubat ayının 2 8 gün olması 
eklenince, ister istemezMart'ı 
bulduk.

Türkiye'nin iki büyük 
konfederasyonu Türk-lş ve DİSK 
arasında yaşanan "Yetki Krizi" bu 
konulardan yalnızca biri, işkolu 
yetkilerine karşılıklı olarak itiraz 
edilip edilmeyeceği merakla 
beklenirken, itirazlar 
gerçekleştikten sonra bu kez de 
karşılıklı olarak geri alınacak mı 
tartışmaları başladı. Her iki 
konfederasyona bağlı sendikaların 
çatısı altında örgütlenen işçilerin, 
özellikle de belediye işçilerinin 
uyarı eylemlerine karşılık yetki 
itirazlarının geri alınması şu ana 
kadar mümkün olmadı. B izde  
zaten elverişsiz olan çalışma 
yasalarına ve sendikalara karşı 
her türlü zorluğu çıkartmak üzere 
hazırlanmış sendikal yasalara 
karşın, ısrarla sendika üyesi 
olmayı sürdüren işçileri bile toplu 
sözleşme hakkından yoksun 
bırakan itiraz davalarını hukuki 
açıdan inceleyerek işe başladık.

İçinde yaşadığımız şıı günlerin 
sıcak tartışma konularından bir 
başkası da ekonomik kriz ve kriz 
sonuç unda tekrar 5 ün deme 
getirilen "istikrarpaketleri".

Uluslararası fin a n s  
kuruluşlarının, ülkemizdeki 
sermaye çevrelerinin ve hükümetin 
ısrarla dayattığı istikrar 
önlemlerinin kime ne getireceğine 
şöyle bir göz attıktan sonra, salt 
ücretlilerin değil, "herkesimin 

fedakarlığa ortak olacağı" bir 
istikrar paketinin nasıl olması 
gerektiğini de araştırdık. Bizim  
"istikrar"paketimizin ana 
batlarını, gerekçeleriyle beraber 
kamuoyunun dikkatine 
sunuyoruz...

Mart sayımızda yapmayı 
planladığımız, ancak gecikmemiz 
nedeniyle bu sayıya aldığımız 
dosya konumuz, kapağımızda da  
gördüğünüz gibi "kadın", yalnızca  
8 Mart Dünya Kadınlar Günü  
vesilesiyle değil, değişik 
sayılarımızda da çeşitli 
boyutlarıyla ele aldığımız; hatta ilk 
sayımızda dosya olarak 
sunduğumuz kadın konusuna bir 
kez daha dikkat çekmek istedik. 
Rakamlar, balen yürürlükte olan 
yasal düzenlemeler ve toplum 
yapısı, ülkemizde kadın olarak 
yaşamanın (ve de çalışmanın) 
dezavantajlarım açık seçik ortaya 
koyuyor. Hatta yasaların, 
toplumun en azından belirli bir 
bölümünde yaşanan değişimin 
çok çok gerisinde kaldığım  
söylemek bite hiç zor değil. Tabii 
bu durumun değiştirilebilmesi, 
kadınların aktif olarak siyasete ve 
diğer toplumsal alanlara 
ağırlıklarını koyabilmeleri ile 
mümkün. B iz  de, şimdiye kadar 
yaptığımız gibi sık sık kadın 
sorunlarına değinmeye devanı 
edeceğiz.

Tekrar görüşmek dileğiyle.

DİSK-AR
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Hem istatistiğe itiraz dâvalarıma çok 
uzun sürmesi, hem de işyeri yetkilerine 

itiraz davalarında, bu davaların 
bekletici sonat yapılması devletin 

sosyal yönünü düzenleyen Anayasal 
ilkelere, iş hukukunun işçi yararına 

yorum ilkesine, T.İ.S. düzenine aykırıdır.

Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanıınu'nun 12. Maddesi'ne göre, yüzde 10 barajını geçtiği tesbit olunan sendikaların Resmi Gazete'de yayımlanan işkolları istatistiklerinde ilanından itibaren, Bakanlığın bu idari tasarrufunun hukuki sonuçlarını doğurmaya başlayacağı temel bir idari hukuk prensibidir. Zira idarenin bütün tasarrufları tebliğ veya ilandan itibaren hüküm ifade ederler.2822 sayılı Yasanın 12. Maddesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının kendi kayıtlarına göre yaptığı idari teshil ve kararına 15 gün içinde itiraz edilmemesi halinde kesinleşeceğine dair hüküm vaz edilmiştir. Bu itirazın yetki işlemlerini durduracağına ve T .İ.S. ehliyeti için bekletici mesele sayılacağına dair bir hüküm kanunda yer almamaktadır. Aksine, 12. Madde1 ye göre istatistikte belirlenen rakamlar ve T.İ.S. ehliyeti, Toplu Sözleşme ve diğer işlemler için yeni istatistik yayınlanıncaya kadar geçerlidir. (Md.. 12/3) Buradaki düzenleme, itiraz için 15 günlük sürenin hak düşürücü bir süre olduğunu vurgulama

•  •  lkemizdeki Toplu
UIş Sözleşmesi yetki sürecinin kilitlenmesine, ilk

önce Yargıtay Nöbetçi Hukuk Dairesi'nin, (19.8.1993 gün. 93/11862 E-12202 K. nolu) daha sonra da Yargıtay 9- Hukuk Dairesi'nin aynı doğrultuda, arka arkaya verdiği kararlar yol açmıştır.Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin anılan kararlarının özü; 2822 sayılı Toplu İŞ Sözleşmesi-Grev ve Lokavt Kanunu'nun 122. Maddesi'ne göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yıl içinde iki kez O cak ve Temmuz aylarında yayımlanan, işkollarında çalışan toplam işçi sayılan ile, işkolundaki sendikalara üye işçilerin sayısını gösterir istatistiklere itiraz edilmesi durumunda, bu hususun, yine aynı kanunun 15.Maddesi'sine göre, işyeri toplu iş sözleşmesi yetkisine yapılan itirazın incelenmesinde, bekletici sorun yapılarak, istatistiğe itiraz davasının sonucunun beklenmesi gerektiğidir.2822 sayılı Toplu İş
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amacına yöneliktir, itirazların işlemleri durduracağı haller yasada açıkça beiirıiimişlir.Çünkü bunlar kuralın istisnalarıdır. İstisnalar teker teker açıkça belirtilmemiştir. Yorum ve kıyas yoluyla, istinai hükümlerin teşmili hukuka aykırıdır.Örneğin 2822 sayılı Yasa'nm 15. Maddesi'nde işyeri yetkisi konusundaki itirazların, karar kesinleşinceye kadar yetki işlemlerini durduracağı belirtilmiştir.
33- Maddc’nin 2. Ftkrası'ntla Grev ve Lokavtın Bakanlar Kunılu'nca ertelenmesi halinde Danıştay'da iptal davası açılabileceği ve yürütmenin durdurulması istenebileceği hususu bir İstisna olarak açıkça ve ayrıca düzenlenmiştir.46/2. maddeye göre hakim, tesbit kararının kesinleşmesine kadar, dava konusu grev veya lokavtın ihtiyati tedhir olarak durdurulmasına karar vermeye açıkça ve istisnaen yetkili kılınmıştır.
2822 sayılı Yasa'da düzenlenen hu istisnai durumlar dışında bir lehir-i icra veya tedhir karan olmadığı sürece, idarenin ve yargının verdiği kararlar yürürlüktedir.
Yargıtay'ın bu kararı esasa ilişkin ve nihai olarak verilmiş bir karar olmadığından şekli ve maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmez. Zira kesin hüküm ile taraflar arasındaki uyuşmazlık çözümlenir, dava sona erer. Oysa Yargıtay, kararında hu davada

bekletici sonın yapılması gerektiğine karar vermiş, yani uyuşmazlığın devam ettiğini açıklamıştır.Yargıtay'ın verdiği bu karar 2822 sayılı Yasa'nm 15. maddesine göre verilmiş bir karar değildir. Yani bu ihtilafın özelinde, yerel mahkemelerin bu karara uymama, direnme hakları vardır. Nitekim, İş Mahkemesi sıfatıyla yargılama yapan Orhangaazi Asliye Hukuk Mahkemeşi'nin, Yargıtay Nöbetçi Hukuk Dairesi'nin anılan bozma kararına uymayıp direnme kararı vermesi sonucu, dava Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'na gitmiştir.12, Maddeye göre çalışma istatistiğine yöneltilen itirazların 15 gün gibi kısa bir süre içinde sonuçlandırılması öngörüldüğü için, itirazın kesin olarak karara bağlanmasına kadar istatistiğin işlemlere esas alınamayacağı yolunda herhangi bir hükme yer verilmemiştir.Yargıtay'ın hu anlayışı hasın organlarında yer aldığı gibi zaten yanlış ve sakat olan Toplu İş Sözleşmesi düzeninin kitleyecektir. Zira doktrinde kabul edildiği gibi istatistikle yer alan rakamlardan etkilenen, hukuki yararı bulunan işçi ve işveren sendikası ile sendika üyesi olmayan işveren T.İ.S. yetki itirazında bulunabilmektedirler.
Kötü niyetli bir işverenin veya sendikanın, gerçek durumu hile bile haklı olmayan ve geçerli sonuç doğurmayacağı Önceden belli itirazlarla işkollarında T.İ.S.

bağıtlama ehliyetini haiz olduğu tespit olunmuş sendikaların, T.İ.S . bağıtlama yetkilerine, işyerindeki çoğunluk (yüzde 50+1) itirazları dışında bir itiraz ile durdurması kamu düzenine aykırıdır.Yargıtay, kanaatimizce yasaya aykırı olan bir içtihadı ile sadece bir itirazın bulunması halinde bile Bakanlığın idari işleminin ve yargı kararlarının yürümeyeceğine karar vermiştir. Oysa, idare hukuku sistemimizde, bütün idari işlemler ve idari mahkeme kararları aksi saptanıncaya kadar hukuka uygun saydır ve yürütülür..İdari veya hukuki bir davanın açılması, temyiz yoluna başvurulması, aksi yasada açıkça öngörülmedikçe, dava konusu idari işlem ve kararların veya mahkeme kararlarının yürütmesini durduramaz.Yargıtay'ın eleştiri konusu kararında yer alan anlayışta, taraf sayılarllardan birinin haklı, haksız, gerekli, gereksiz, geçerli geçersiz bir itirazı ile idari işleme karşı bir dava açıldıktan sonra idari işlemin kendiliğinden durması yolunun, eleştiri konusu içtihadla benimsenmesi, Çalışına ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın işlerini güçleştirir, yetki işlemlerini içinden çıkılmaz hale getirir ve 2822 sayılı Yasa'da aslında yanlış benimsenmiş olan T.İ.S. sistemini çalışmaz duruma, mefluç hale sokar.Yasa koyucunun iradesinin bunun aksine olduğu açıktır.

Yasaya aykırı içtihad yaratılamaz.Yasada yer alan, 15 gün içinde itiraz edilmeyen istatistiğin kesinleşeceği hükm ü, 15 günlük itiraz süresinin hak düşürücü şiire olduğunu belirtmek am acıyla vazolunm uştur. Bu am açla yer alan hükm ü, kam ın koyucunun amacından saptıracak şekilde yorumlayarak itiraz edilen istatistiğin, kesin karara bağlanana kadar yetki işlemlerine esas alınam ayacağı sonucuna varmak, kanun koyucunun iradesine ve kanunun özüne aykırıdır. Kaldı ki, aynı fıkrada itirazın 15 gün içinde sonuçlandırılması, temyiz halinde de Yargıtayca 15 gün içinde kesin olarak karara bağlaması öngörülmüştür.Uygulamada ise bu sürelere uyulm am akta, itiraz davaları bir yılı aşkın sürelerdesonuçlanabilınektedir.Hem istatistiğe itiraz davalarının çok uzun sürmesi, hem de işyeri yetkilerine itiraz davalarında, bu davaların bekletici sortin yapılması devletin sosyal yönünü düzenleyen Anayasal ilkelere, iş hukukunun işçi yararına yorum ilkesine, T .İ.S . düzenine aykırıdır.Yasaya ve kanun kokucunun am acına aykırı içtihad yaratılması, böylesine önem li bir idari tasarrufun itiraz halinde kendiliğinden hukuki varlığının, etkisinin yok sayılması, hem sendikalar, hem işçiler hem  de devlet İçin hukuki istikran zedeler.
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Geçtiğim iz günlerde TV kanallarından birinde, sokaktaki insanlara yeni fedakarlıklara katlanıp katlanmama konusundaki düşünceleri soruldu. Çoğu kişi, artık kemerlerde sıkacak delik kalmadığını söyledi...Geçmiş yılların gazele koleksiyonlarını bir karıştırın, hep aynı hikayeyi göreceksiniz. İstikrar programları, kemer sıkmanın memleket ekonomisi açısından kaçınılmazlığı üzerine nutuklar, artık sıkacak delik kalmadı feryatları,.. Ve aynı sonuç:İnsanların yaşam standartlarının düşürülmesi. Yıllardır, iki üç yılda bir bu film i seyrediyoruz. Daha doğrusu bu filmde oynatılıyoruz. Film vizyona girmeden önce yaşananlardan biri de her seferinde şu olur; senaristler bize ekonominin düzelmesi için kemerlerin sıkılması gerektiğini söylediklerinde aramızdan bazıları, "ne yapalım, madem iyiliğimiz için, biz de katlanırız" der. Sözünü ettiğimiz TV röportajında da aynen bunları söyleyen bir hanım vardı. Ama o hanım ve onun gibi düşünenler m aalesef yine yanılıyorlar.İstikrar programları, devletlerin bütçe açıkları ve ödemeler dengesi açıkları taşınamaz duruma geldiğinde dayatılır. Artık devletin gelir ve giderleri ile ülkenin döviz kazanma ve harcama kapasitelerinde küçük olmayan ayarlamalar yapmak kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu ayarlamaların yapılabilmesi de toplumdaki insanların yaşam standartlarının düşürülmesini gerektirir. Başka yolu yoktur.Burada da ilk akla gelen iki olgu vardır;"işleri kim bu hale getirdiyse bedelini de onlar ödesin" denebilir yada "bir kere olan olmuş, şimdi bedelini

birlikte eşit olarak Ödemeliyiz" denebilir. Şimdi bu noktada durup Türkiye'de büyük sermaye çevrelerinin son günlerdeki istikrar programı önerilerine bir göz atalım, bakalım bedelin kimler tarafından nasıl ödeneceği konusunda ne diyorlar?
Sermayenin İstikrar 
Dem etleriBüyük sermaye çevreleri bir kısa, öteki orta vadeli olmak üzere İlci öneri demeti sunuyorlar.
'■% Kısa vadeli önerileri şunlar:□  Sermaye hareketlerini kısıtlamayı ve serbest piyasa kurallarının dışına çıkmayı gerektirecek zorlayıcı tedbirlere kesinlikle gidilmemeli.

Yani; döviz kuru ve faizler devlet 
müdahalesinden uzak tutulmalı, 
kısmi de olsa döviz kontrolüne 
kalkışılmamak,□  Döviz piyasasındaki talebin karşılanabileceği konusunda gerekli güvenin sağlanabilmesi için taze döviz girişi temin edilmeli.
Yani; döviz kurları yukarı doğru 
ivme kazandığında bunu 
durdurmak için yeterli döviz 
Stoklarınız olmalı. Bunun ne yapıp 
edip bir yolunu bulmalısınız. 
(Öteki maddelere bakıldığında bu 
yolun KİT'Ierin dış piyasalarda 
satılması olduğunu görebiliyoruz,

bu gelire, istikrar programı 
uygulamalarında uluslararası 
fınans çevrelerinden ve doğrudan 
devletlerden gelen borçları da 
ekleyebiliriz.)□  Devletin Tıirk lirası taahhütleri geciktirilmeden ve eksiksiz olarak yerine getirilmeli.
Yani; devlet bütün borçlarım 
zamanında ödemeli, tncscln 
müteahhitlere olan borçlar 
hemen ödenmeli.□  Özelleştirmeye çok acil olarak ve hiçbir aksine görüşe bakılmadan girişilmeli.
Yani; bizim de kısmen dahil 
olduğumuz "bazılarının" elinde 
toplanmış olan büyük miktardaki 
paraları vergi olarak vermeyiz. 
Uzun vadede kârlı olabilecek 
yüksek teknolojili büyük 
yatırımlara da girmeyiz.
Bu paranın saatli bomba gibi 
döviz piyasalarınuı tehdit 
etmesini istemiyor ve devletin 
eline geçmesini istiyorsanız 
devletin kârlı işletmelerini ucuz 
tarafından bize satın. Toplumun 
öteki kesimleri itiraz ederse 
onları dinlemeyin.□  Fara piyasasında durma noktasına gelen kredi arzına kısa süre içerisinde yeniden işlerlik kazandırılmalı.
Yani; bankalardan yeterince kredi 

bulamıyoruz, buna 
çare bıılun.□  Daralacağı tahmin edilen iç piyasa yanında, yerinde sayan ihracatın önü mutlaka açılmalı. İhracat yeni enstrümanlarla desteklenmeli.Yani; insanların alım gücü
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düşeceğinden iç piyasa daralacak. 
Bu durumda ihracata dönmeniz 
gerekecek. Bizi yine ihracata vergi 
iadesi gibi önlemlerle destekleyin.Şu halde büyiik sermaye çevrelerinin kısa vadede istediklerini şöyle özetleyebiliriz:Bize bankalardan parasal destek sağlayın, ihracat karşılığı devlet kaynaklarından para verin, devletin kârlı işletmelerini bize ucuza satın, bize olan borçlarınızı hemen ödeyin.

Gelelim büyük sermaye 
çevrelerinin orta vadeli önerilerine...Bunları maddeler halinde ele almaya gerek yok. Kısaca şunları istiyorlar; baraj, yol gibi yatırımları durdurun. Devlet kesiminde çalışanların ücret ve maaşlarını kısın. Tarım ürünlerine verilen destekleri asgariye indirin. Döviz kurlarını düşük tutmaya çalışmayın. Faizleri düşürmeye çalışın. Devletin bina ve arsalarını satın.Sermayenin önerileri bunlar... Anlaşılan yükü eşit paylaşmaya veya bedelin ödenmesine katkıda bulunmaya niyetleri yok. Bunun bir tek mantığı olabilir. Bizler sıkıntıya gireriz, fonlar sermayeye akar, onlar da yatırım hamlelerine girişerek gelecekte rahatlamamızın yolunu açarlar. Biraz saflık yapıp bu yönde düşünm eye çalışalım. Yukarıdaki senaryoyu yürürlüğe sokalım, bakalım ne olacak?Hızlı ve kapsamlı bir özelleştirmenin kısa vadede, Salih Neflçi'nin " bir defalık vergi" önerisine paralel bir sonucu olabilir; parasal fonların bir kısmı devletin eline geçer. (Buna devletin gayri menkullerinin satışını da ekleyebiliriz.) Böylece kısa bir süre için döviz piyasası üzerindeki baskı hafifler, devlet harcamalarım para basmadan karşılama imkanı bulur, enflasyonda düşme eğilimi başlar.O  arada devlet toplumun okul, hastane, maaş gibi ihtiyaçlarını biraz daha rahat karşılayabilir.Hatta banka fonları üzerindeki devlet talebi hafifleyeceğinden sanayi kredi arzı artabilir. Sonra devlet borçlarını rahat öder, ihracata destek bile verebilir. Dahası, dış piyasalara satılacak KIT'lerden döviz girdisi sağlanır, bu da kâr ivmesini düşürür. Şu halde

eğer KİT satışları umulan ilgiyi görürse kısa vadede olumlu sonuçlar verebilir. Peki bunun bir bedeli yok mu? Artık herkesin öğrendiği bedelleri var tabii.Birincisi, KIT'lerde önemli bir işçi tasfiyesi yaşanır. Bazı fabrikalarda işçiler çıkarılır, bazıları ise tamamen kapanacağından -birçok KİT sırf arsası para ediyor diye alınacak- onların işçileri tamamen işsiz kalır. İkincisi, KİT ürünlerinin fiyatları yükselir. Buralarda da bedeli tüketici öder. Daha açıkçası, satılan KIT'ler sizlere daha pahalı su, elektrik, telefon parası vb. olarak geri dönecektir...Orta vadede büyük sermaye, devletin alt yapı harcamalarını kısmasını, "maaş ve ücretleri verimlilik esasına göre ayarlamasını" (bu da genel olarak maaş ve ücretlerin azalması demektir), tarım kesimi gelirlerinin düşürülmesini istiyor. Bu, enflasyonu düşürür, İnsanların talebini kırarsanız enflasyon düşer, bunu herkes bilir. O  arada iç piyasa olarak büyüme yavaşlar. Eğer bu yapılabilirse enflasyon gerçekten azalır, çalışan sınıfların ve küçük üreticilerin yaşam standartlarının düşürülmesi ve alt yapı yatırımlarının kısılması pahasına.
H ikayeler TükenmezOlayın özeti şudur: Büyük sermaye yeni bir şey söylemiyor. Önümüze sürülen eski hikayedir.Alternatifsiz eleştiri yapıcı değildir derler. Bunda doğruluk payı vardır Ama özelleştirmenin alternatifi var; KIT reformu, kısmi özelleştirme ve asıl alternatif olarak vergileme. Parasal fonlar devlete vergileme yoluyla da aktarılabilir. O  zaman yukarıdaki olumsuz sonuçlar da doğmaz. Ama bunun yapılabilmesi, yani bedelin eşit olarak ödenmesi için toplumsal güç dengesinin buna uygun olması gerekir.Bugün için çalışan sınıflar yeterince örgütlü olmadığı ve ideolojik olarak sersemletilmiş olduğu için istikrar programı çalışan sınıfları değil, büyük sermayeyi kollayan bir biçimde gündem e geliyor. Burada sendikaların ve gerçekten vergileme yanlısı partilerin, çalışan sınıfları özelleştirmeye karşı vergilendirme alternatifi konusunda

yeterince harekele geçiremediklerini kaydetmek zonınlu.Bu arada devletin KIT'leri ve gayri menkullerini satması konusunda küçük bir sürpriz ihtimali üzerinde de durmak gerekiyor. Devletin arsa, bina, fabrika vb. satarak para toplamasının anti-enflasyonist etkisi hiç de beklendiği gibi olmayabilir. Birincisi; bu sürekli bir gelir kaynağı değildir. Bir defalık rahatlama sağlar. İkincisi; bıı yolla gelecek olan fonlar efektif mal ve hizmet talebinden kısılmaya yol açmayacağı için anti enflasyonist etkisi az olabilir.Peki, azalan enflasyon, daralan iç piyasa ve dfevledn yeniden destek vermesi sonucu ekonom i orta ve uzun vadede ihracata dayalı bir büyüme sürecine girebilir mi? Girebileceğini söylem ek oldukça zor. Bazıları Türkiye'nin uzak doğu ülkeleri benzeri bir hızlı ve istikrarlı büyüme sürecine girmesinin sadece enflasyonun düşürülm esine bağlı olduğunu savunuyorlar (Sözgelimi TÜ SlAD 'ın Görüş dergisinin son sayısında bu fikir işleniyor). O ysa, enflasyonun Türkiye'nin ihracat probleminin tek engeli olduğunu sanmıyorum. Asıl sorun şudur: Uzakdoğu, özellikle d e  bu bölgenin tipik örneği G . Kore devletin ekonom iye yoğun ve sektör bazında m üdahalesiyle ihracata dayalı büyüm eyi gerçekleştirmiştir. Burada serbest piyasa ekonom isi uygulanmamıştır. Sadece piyasa ekonomisinin gerçekleri göz önünde tutulmuştur. Ö zel sektör devlet tarafından desteklenm iş, güdülm üş, cezalandırılmış, örgütlenmiştir. Kısacası devlet tarafından uzun vadeli büyüm e hedefleri doğrultusunda kullanılmıştır, çünkü özel sektörün ancak uzun vadede kârlı o labilecek yüksek teknolojili yatırımlara sevkedilm esi ancak böyle olabilir. Türkiye'de ise böyle bir tulum  hiç gözükm üyor.Bir ek daha... "Bazı yılların çalışan sınıflarını, belirsiz bir g elecek  için harcamak" Buna kim in hakkı vardır? Bu can alıcı sorunun cevabını kimse verem edi, verem ez. D em okrasi, bu anlam da çalışan sınıflara kendilerini savunm a im kanlarını verir.O  bunları kullanam azsa serm ayenin diktatörlüğü olur. D em okratik bir rejim  kisvesi altında olsa b ile ...
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Oldukça kısa aralıklarla gündeme gelmeye başlayan "istikrar paketi" ihtiyacı, çalışan sınıflar için yine bir yoksullaşma sürecinin başlayacağını haber veriyor. Oysa işadamlanmız dahil herkes, "ekonomik önlemlerin yükünü tüm kesimler paylaşmalı, fedakarlığa herkes katlanmalı" edebiyatı yaparken, fedakarlıkta bulunmak için ücretlilerden başka aday gösterilmiyor. Zaten hükümetin ve sermaye kesiminin "istikrar" yöntemlerinin ne işe yaradığı da herkesçe malum. Oysa ücretliler gibi toplumun diğer kesimlerinin de fedakarlığı paylaşacağı bir "istikrar paketi "nin nasıl olması gerektiği de aslında ortada. Bütün İş, çalışan sınıflann siyasete agırlıklannı koyabilmelerinde ve diğer toplum kesimlerini de fedakarlığa ortak edebilecek bir siyasi iktidar yaratabilmelerinde.Demek ki yöntem belli, yapılacaklar belli ve "asıl" istikrar paketi belli:
1) Kamu Kesiminin Finansmanında Yüksek 
Faizli İç Borçlanma Yönteminden Derhal 
Vazgeçilmelidir1994 yılı Hükümet Programı'na göre konsolide bütçe açığı 192 trilyon olarak tahmin edilmektedir. Kamu kesiminin toplam açığı ise 1994 için 305 trilyon hedeflenmektedir. Ancak 1994 için hedeflenen açığın çok üzerine çıkılacağı şimdiden anlaşılmaktadır. Konsolide bütçenin 819 trilyon liralık harcama kalemlerinin içinde en büyük payı da 399 trilyon lira ile transfer harcamalan oluşturmaktadır. Transfer harcamalarının 306 trilyon liralık bolümü, yani konsolide bütçede yer alan toplam harcamaların yüzde 37.3'lük bölümü de iç ve dış borçların anapara ve faiz ödemelerinden oluşmakladır. İç ve dış borçların faiz toplamı 217,5 trilyon lira, anapara toplamı ise 88.5 trilyon lira düzeyindedir.Iç-dış borç büyüklüğüne bakıldığında ise ödemelerin yüzde 85'inin iç borçlara gittiği

anlaşılmaktadır. 1994 yılında faiz ve anapara olarak toplam 44.6 trilyon lira dış borç ödemesi hedeflenirken, yine faiz ve anapara olarak toplam 262.3 trilyon lira iç borç ödemesi gerçekleştirilecektir, tç borç ödemeleri toplamı 1994 yılında toplam milli gelirinin yüzde 12.3'ü, konsolide bütçe harcamalarının da yüzde 32'si gibi yüksek bir rakama tırmanmış olmasına karşılık, bu borçların ödenmesinde yine iç ve dış borçlanma yöntemine başvurulmaktadır. 1994 yılı içinde, sözü edilen 192 trilyon liralık bütçe açığının finansmanı için 45.6 trilyon liralık dış, 453.3 trilyon liralık iç borçlanma olmak üzere toplam 498 trilyon liralık borçlanmaya gidileceği öngörülmektedir. Kur değişiminin beklenenden hızlı olması nedeniyle özellikle dış borç ödemelerinde öngörülen seviyenin tutturulması mümkün olmadığı gibi iç borçlanmada gözlenen faiz yükselmesi ve yine Türk lirasının engellenemeyen değer kaybı, iç borç talebinin ve ödemesinin planlanandan yüksek olacağını ortaya çıkartmaktadır. Kamıı harcamalarının vergi toplamak yerine iç ve dış borçlarla finanse edilmesi yönteminin kamu kesimi genel dengesi ve konsolide biitçe üzerinde yarattığı olağan dışı baskı yanında gelir dağılımını bozucu etkileri de herkes tarafından kabul edilmektedir. 1994 yılında konsolide bütçe içinde yalnızca faiz ödemelerinin 217 trilyon liraya ulaşması, 25 trilyon lira fazla vermesi gereken bütçenin 192 trilyon lira açıkla kapanmasına neden olmaktadır. Şimdiye kadar tercih edilen iç borçlanma yerine aynı miktarın “vergi" yoluyla kamuya aktarılması tercih edilseydi, yaklaşık olarak denk bir bütçe ile, kamu kesimi açığının makul düzeylerde tutulması mümkün olabilir, borçlanmanın gelir dağılımını bozucu etkilerine de maruz kalınmadan enflasyon tek haneli rakamlara indirilebilirdi.Bu nedenle, 10 yıldan fazla bir süredir uygulanan, kayıt dışı

kazançları besleyerek gelir dağılımım bozmaktan başka bir işe yaramayan "vergi almayalım borç alalım" yöntemi derhal terkedilmeli, büyük ölçüde ücretlilerin sırtına yüklenmiş olan vergi yükü yaygınlaştırılmalıdır.
2) İç Borçlar Ertelenerek Zamana 
YayılmalıdırKamu kesimi açığı ve konsolide biitçe üzerindeki en büyük baskıyı, toplam 262.3 trilyon lira ile milli gelirinin yüzde 12.3’üne, konsolide bütçe harcamalarının da yüzde 32'si gibi yüksek bir rakama tırmanan iç borçlar oluşturmaktadır. 1994 yılında toplanması hedeflenen 473 trilyon liralık verginin yüzde 55.5'ine ulaşan borç ödemelerinin kamu açıklan ve enflasyon üzerindeki etkisi, kamunun tüm diğer harcamalarının çok üzerindedir. Bu nedenle iç borçlanma yöntemi terkedilirken, bir yandan da yüksek düzeydeki iç borçların ertelenmesi yoluna gidilmelidir. Böylece, doğrudan ve dolaylı vergi yükleri ve enflasyon yoluyla ücretli kesimin katlandığı fedakarlığın bir bölümünün rantiye kesim üzerine aktarılması mümkün olabileceği gibi kamu harcamalar) içinde en büyük enflasyonist baskıyı oluşturan kalemin de kontrol altına alınması sağlanacaktır.
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Prof. Dr. Korkut Boratav'ın önerdiği gibi iç borçların dövize çevrilerek uzun vadeli bir ödeme programına yayılması ya da kamuoyunda tartışılarak oluşturulacak bir başka yöntemle iç borçların mutlaka ertelmenme.si yoluna gidilmelidir.
3) Acil Olarak Kapsamlı Bir Vergi Reformu 
Yapılmalı, Sermaye Kesiminin Vergi Yükü 
Artırılmalıdır1994 yılı hükümet programına göre 819 trilyon olacağı hesaplanan konsolide bütçe giderine karşılık 473 trilyon vergi toplanması hedeflenmektedir. Bu koşullar altında kamu kesiminin toplam açığı GSMFTnin yüzde 14.2'sine ulaşmaktadır. Öte yandan DİSK-AR'ın daha önce yayınladığı hesaplamalara göre milli gelirden yaklaşık yüzde 24 oranında pay alan ücrettiler, gelirlerinin yüzde 44'lilk bölümünü dolaylı ve dolaysız vergi olarak kamuya aktarmaktadırlar. Oysa ücret dışı kesimler için aynı oranlar sırasıyla, yüzde 76 ve yüzde 21 düzeyindedir. Aynı şekilde konsolide bütçenin dolaylı ve dolaysız (sosyal güvenlik primleri dahil) vergi gelirlerinin yüzde 42.4'liik bölümü de ücrediler tarafından karşılanmaktadır.Ücretli kesimin bu denli yüksek bir vergi yükü altında ezilmesine karşın, son yıllarda olağanüstü boyutlara ulaşan faiz ve rant gelirlerinin ciddi bir biçimde vergilendirilmesi üzerinde hiç durulmamıştır. Oysa kamu mâliyesinin sağlıklı işleyebilmesinin tek yolıı, vergi dışı kazançların asgari düzeye indirilmesidir. Ülkemizde faiz, rant ve kâr gibi sermaye kazançlarından mümkün olan en düşük seviyede vergi alınması gibi bir politika yıllardır hüküm sürerken, milli gelir toplamının yarısı kadar büyüklüğe ulaşügı söylenen ve hiç vergilendirilemeyen "kayıt dışı ekonomi" gün geçtikçe daha da palazlanmaktadır. Toplam 20 milyon kişilik ulaşan işgücü ordusuna karşılık vergi mükelleflerinin 10 milyona bile ulaşmaması, bunun 6 milyonunun da zaten işçi ve memurlardan oluşması son derece düşündürücüdür Bu nedenle;1) Vergi tabanını genişletmeye yönelik,2) Menkul ve gayri menkul sermaye kazançlarının daha yüksek oranda

vergilendirilmesini sağlayacak,ciddi bir vergi reformuna gereksinim duyulmaktadır. 1994 yılında GSMH'nin yüzde 22'sıne ulaştırılması hedeflenen vergi gelirlerinin yaklaşık yüzde 30'u ücretlilerden gelir vergisi olarak tahsil edilecektir. Ortalama olarak vergi gelirlerinin yüzde 50'sint oluşturan dolaylı vergilerle birlikte vergi gelirlerinin yüzde 80'i ücretlilerden ve tüketicilerden tahsil edilmektedir. Geri kalan tüm sermaye kazançları (faiz, ram, kira) ve servet vergileri ise vergi gelirlerinin ancak yüzde 20'sini, GSMH'nin yüzde 4.5'ini oluşturmaktadır. GSMH'nin yüzdesi olarak vergi gelirlerinde sağlanacak her 1 puanlık artış, kamuya yaklaşık 22 trilyonluk vergi geliri sağlayacaktır. Milli gelirin yarısına ulaştığı söylenen kayıl dışı ekonominin tamamının vergilendirilebilmesi durumunda ise yine yüzde 22'îik oran esas alındığında bile toplam vergi gelirinin 700 trilyon lirayı aşacağı kolaylıkla hesaplanabilir.
4) Sanayi, Ticaret ve Rant Kesiminden Bir 
Defaya Mahsus Özel Servet Vergisi 
AlınmalıdırProf. D r Salih Neftçi tarafından iki yıl önce ortaya atılan, ancak "yeni bir varlık vergisi faciası" olarak nitelendirilerek büyük tepki çeken bu öneri, ekonominin geldiği noktada kaçınılmaz olarak kendisini dayatmaktadır. Çok düşük oranda vergilendirilen ya da hiç vergilendirilmeyen sermaye kazançlarım elde edenlerden bir defaya mahsus özel bir ek vergi alınması, bozulan ekonomik dengeleri ve gelir dağılımını düzenleyici etki yaparken mevcut kamu açığının kapatılmasını, böylelikle yeni borçlanmalara gidilmemesini de sağlayacaktır. Ancak burada da önemli olan nokta, "ek vergi"nin salt vergi mükellefleri üzerine yıkılmaması, vergi mükellefi olmadığı halde büyük kazançlar elde edenlerin üzerine gidilebilnıesidir. Bunun için de vergi idaresinin etkinleştirilmesi ve yetkilendiril mesi gerekmektedi r. Menkul ve gayri menkul servetleri ile kazançlarından hiç bir vergi ödemeyen kesimin peşine düşülerek ciddi bir vergileme çalışması yapılması, hem büyük kamu

açıklarının kapatılmasını sağlayacak, hem kayıt dışı ekonominin önüne geçecek, hem de bundan sonra kamu giderlerinin sağlıklı yollardan finanse edilmesini olanaklı kılacaktır. Ancak bu arada kayıt dışı ya da kayıt içi kazançların vergileme korkusuyla yurt dışına kaçmasını önleyici ekonom ik ve yasal önlemlerin alınması zorunludur.
5) Başta Sosyal Güvenlik Kuruluşlarının 
Prim Alacakları ve Vergi Alacakları Olmak 
Üzere Kamunun Tüm Alacaklarının Derhal 
Tahsil Edilmesi Yoluna Gidilmelidir.Sermaye kesimi üzerindeki vergi yükünün son derece düşük olması yanında tahakkuk eden vergi ve sosyal güvenlik primi gibi bazı kamu alacaklarının ödenmemesi de ciddi problemler ortaya çıkartmaktadır. Vergi istatistiklerine bakıldığında konsolide bütçede tahakkuk ettirilen vergi gelirlerinin yüzde 15-20 gibi yüksek bir oranmnın tahsil edilemediği görülmektedir. Vergileri kaynakta kesilen ücretliler dışında son derece düşük vergilendirilen diğer kesimler, zaten düşük olan vergilerini ödemekten de kaçınmaktadırlar. Bu durum herkesin bildiği gibi yalnızca vergiler için değil, sosyal güvenlik primleri için de geçerliliğini halen korumaktadır. Borçlannın kat kat üzerinde prim alacakları ile zor duruma düşen Sosyal Sigortalar Kurumu’nun borçlarını ödeyebilmek için gayri menkullerini elinden çıkarmaya başladığı bir ortamda, tüm kamu alacaktanmn derhal tahsil edilmesi zorunluluğu ortaya çıkmaktadır.Kamu açıklarını kapatmak amacıyla eldeki varlıklar satışa çıkartılmadan önce düşünülmesi gereken vergi kaçakçılarının peşine düşmek ve topluma karşı suç işleyen bu kişileri en ağır biçimde cezalandırmak olmalıdır.
6) KİT Reformu GerçehleştirilmelidirKamu açıklarının kapatılması amacıyla Kamu kuruluşlanmn özelleştirilmesine hız verileceği hükümet tarafından sürekli tekrarlanmaktadır. Kamu açıklarının böyük ölçüde zarar eden KİTlerden kaynaklandığı ve KIT'lerin özelleştirilmesiyle birlikte okonominin düze çıkacağı propagandası da tüm hızıyla
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İSTİKRAR PAKETİsürdürülmektedir Oysa kanuı açıklarının ve dolayısıyla enflasyonun zarar eden KIT'lerden kaynaklandığını tekrarlamak kısaca "yalan" söylemekten başka bir şey değildir. Hükümetin yürüttüğü bıı propagandaya karşılık yine Hükümet tarafından hazırlanan 1994 Programındaki rakamlara göz atmak bıı "yalan''! anlamak için yeterlidir.1994 yılında GSMH'nın uizde 34.2'si (304 trilyon lira) düzeyinde tutulması hedeflenen kamu kesimi borçlanma gereğinin yalnızca yüzde 22’lik bölümü (yaklaşık 68.5 trilyon lira GSMH'nin yüzde 3.2'si) işletmeci KlTlere ait bulunmaktadır. Oysa tek başına faiz ödemeleri kamu kesimi borçlanma gereğinin yüzde 71,Tine (217.5 trilyon lira,GSMH'nin yüzde 10.2'si) ulaşmaktadır. Bu rakamlardan da anlaşılacağı üzere, büiçe üzerindeki faiz yükünü ortadan kaldırmadan özelleştirmeye girişmek, KIT'leri kelepir fiyattan yerli ve yabancı tekellere devretmekten, bu satıştan elde edilen parayı da rantiyelere aktarmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Kaldı ki, bu kuruluşların satışından elde edilecek gelirle tüm borçların ödeneceği düşünülse bile, işletmeci KIT'lerin faaliyet kazançları ve (dolaylı-dolaysız) ödedikleri vergilerin de ortadan kalkması nedeniyle devletin ciddi boyutlarda bir gelir kaybı sözkonusu olacak, sonuçta yine kapatılması olanaksız kamu açıklarıyla karşılaşılacaktır. Üstelik bu kez elde satacak bir varlık da olmadan...Kamu harcamalarını düşürmenin en kolay yolu olarak K irlerin satılması, burada çalışan işçilerin, işten çıkartılması ve sermaye kesiminin yeni yeni terennüm etmeye başladığı gibi "ücretlerin dondurulması" gösterilmektedir.Kamu harcamalarını düşürmenin kolay yollarından birinin personel harcamalannı kısmak olduğu elbette kabul edilebilir. Ancak ekonomik açıdan hiç de rasyonel bir yol değildir. Zira kamu kesiminde çalışan işçi ve memurlar, 217.5 trilyon liralık faizi hiç bir değer üretmeden kasalarına aktaran rantiyelerin aksine, ekonomide hatırı sayılır bir katma değer yaratmaktadırlar. Bu nedenle KIT'lerin ne olursa olsun satılması ve işçilerin işten çıkartılmasının

ekonomi üzerinde genel olarak 5 olumsuz etkisi sayılabilir:1) KIT'lerin satışıyla yerli ve yabancı tekellerin ekonomideki etkisi artacak, tekelleşmenin olumsuz sonuçları daha fazla hissedilmeye başlanacaktır.2) Ekonomik açıdan kârlı olmayan, ancak sosyal faydası olan alanlar kârlı olmadığı için, bu konularda mal ve hizmel üretimi duracak, gelir dağılımı daha da bozulacaktır.3) Karlı olmayan Kirlerin kapatılması ya da satılması durumunda yarattıkları katma değer de ortadan kalkacağı için ekonomide daraltıcı etkileri olacaktır.4) Kamuda çalışan işçilerin ve memurların işten çıkartılması ya da ücretlerinin dondurulması durumunda bu kişilerin devlete ödediği gelir vergisinden de vazgeçilmiş olacak, böylece kamu harcamaları azaltılmaya çalışılırken kamu gelirleri de azalacaktır. Ayrıca işten çıkartılması kararlaştırılan işçiler için düşünülen "İşsizlik Sigortası" gibi uygulamalar da kamu harcamalarım artırıcı etkiye sahip olduğu için, azalan vergi geliriyle birlikte toplandığında aslında kamu kesiminin bu işten hiç bir kârı olmayacak, aksine gelir-harcama dengesi daha da bozulacaktır.5) Ekonomi büyüme değil küçülme trendinde olduğu için kamu kesiminden çıkartılan işçi ve memurlara bu şartlar altında yeni iş alanlarının açılmasını beklemek çok zordur. Yüksek enflasyona karşı ücret sınırlaması yöntemi iç talebi kısacağı için ekonomideki daralma daha da hızlanacak, varolan işsiz ordusu daha da büyüyecektir. Ekonomide sağlıklı büyüme sinyalleri ortada yokken genişletilen işsiz ordusunun neden olacağı sosyal huzursuzlukları da hiç bir parasal büyüklükle ölçmek mümkün değildir.Bu nedenle, ekonomideki açıkların kapatılması için “ne olursa olsun satalım" gibi tehlikeli yöntemlerden derhal vazgeçilerek operasyonlar iç borç ve vergi üzerinde yoğunlaştırılmalı, bunlar yapılırken, toplumun tüm kesimlerinin katıldığı bir tartışma ortamında KİT

reformları gerçekleşti ri ImeÜdir.
7) Savunma Bütçesi KısılmolıdırKamu açıklarını yaratan önemli kaynaklardan bir tanesi de hiç bir karşı göriişe ve itiraza bakılmaksızın günden güne büyütülen savunma bütçesidir. Bütçede ayrılan ödenekler dışında çeşitli fonlardan yapılan akıannalar da hiç bir üretim karşılığı olmayan harcamalarla enflasyonist baskı yaratmaktadır. Bu nedenle, öncelikle Kiiri sorununa acil demokratik çösürn üretilmesi için tüm olanaklar seferber edilmeli, daha sonra da Genel Kurmay Başkanlıgı'nm açıklamalarına göre Güney Dogu'da yaşanan "Düşük Yoğunluklu Çatışma"nın maliyeti ortadan kaldırılmalıdır.

8) Sektöre! Düzeyde Makro Politikalar 
İzlenmelidir. Dünya Ekonomisinde Yüksek 
Teknolojiyi Temsil Eden Sektörler 
Saptanarak Sanayiciler Bunlardan Uygun 
Olanlarına YönlendirilmelidirBurada hedef, uzun vadede dünya ekonomisinde söz sahibi olabilmektir. Bunun ön koşulu, kısa vadede karlılık ölçütünü terkeimektir, Böyle bir politikanın tipik örneği, G . Kore'nin gemi inşa sanayiidir. 60'iı yılların ortalarında bu sektörde hiç bir varlığı olmayan bu ülke, uzun vadeli sek törel bir politika izleyerek 70'ti yıllarda dünya gemi inşa sanayiinin devlerinden biri haline gelmiştir, söz geiimi TÜSİAD'ın yabancı bir uzmana hazırlattığı ünlü raporunda Türkiye'nin önem vermesi gereken sektörler listesinde, tarım, tekstil, turizm gibi dallar ön sıralarda yer alırken, elektronik, listenin sonundadır. Oysa, elektronik alanında hızlı bir gelişme sağlanamazsa, önümüzdeki yıllarda dünya ekonomisinin in dışına ililme tehlikesi bile vardır. Buradaki hata, kısa vadeli karlılığın sektörel tercihte kriter olarak alınmasıdır. Ülkeler ağırlık verecekleri sektörleri saptarken, coğrafi konumlarından, yeraltı ve yerüstü kaynaklarına, insan güçlerinin niteliklerine kadar bir sürü hususu tabii ki gözöniinde bulundurmak zorundadır. Ama bu, karşılaştırmalı üstünlüklerin kabul edilmesi anlamına gelmez. "Karşılaştırmalı üstünlükler" değiştirilebilir ve bunu yapabilen ülkeler başarılı olabilir.
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A s g a r i  G e ç i m21. yüzyıla doğru "çağ atlayan" ülkemizde asgari ücretin brüt 2 milyon 497 bin, net 1 milyon 963 bin lira olduğunu sanınz herkes hatırlıyordur. "Günlük kur" ayarlamalarıyla idare edilen ekonomimizin de bir gecede yüzde 13'liik bir devalüasyona maruz kaldığını ise duymayan kalmadı.
Şimdi moda olduğu üzere asgari ücret meselesini dolara vurduğumuzda, malüm "kur ayarlaması" gününden önce 16 bin lira olan ABD doları üzerinden asgari ücretli bir işçinin eline net olarak 123 doların geçtiğini görüyoruz,Dolar kurunun bir gecede iki bin lira birden artarak 18 bin liraya yükselmesi sonucunda aynı işçinin eline geçen paranın da tam 14 dolar birden azalarak 109 dolara indirilmesi de gerçekten "büyük başarı" olarak kabul edilmeli.
Hükümetin ve iş Çevrelerinin "istikrar paketi gerekiyor, mutlaka kemerler sıkılmalı..." nidalarının ucunun

Ekim ayından bu yana, 
İstanbul'da yaşayan bir 

aile için, aile bütçesinin maruz 
kaldığı üç aylık enflasyon 

oranı yüzde 21.57 düzeyine 
ulaşıyor.

Geçim

nereye dayandığı da yapılan bu küçük dolar hesabından kolayca anlaşılıyor. Daha devalüasyon konusu ve onu izleyen zamlar gün dem e gelm eden önce O ca k  ayına ait rakamlarla, İstanbul'da asgari geçim düzeyinin, neredeyse 9 m ilyon liraya, asgari ücretin de 4.5 katına yükselm esi önüm üzdeki gün lerde bizi nelerin bekled iğin i gayet iyi anlatıyor,..
D İSK -A R , 1992 yılının Ekim  ayı içinde, İstanbul'da yaşayan bir ailenin asgari gelirinin ne olm ası gerektiği konusunda bir araştırma başlatmış ve bu araştırma 1993O cak-N isan-Tem m uz-Eki m  aylarında tekrarlanmıştı.
D ÎSK -A R ’ın Ekiın'92 için yaptığı ilk araştırmanın sonuçlarına göre iki çocuklu bir ailenin evine girmesi gereken asgari gelir 4 m ilyon 151 bin lira olarak hesaplanm ış, bu miktar Ocak'93'te 5 m ilyon 208 bin liraya, Nisan'93'te de 5 milyon 788 bin liraya, Temmuz'93'te 6 m ilyon

Sınırı
Asgari Ücretin

4.5 Katı!
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A s g a r i  G e ç i m

848 bin liraya. Ekim  '93'te 7 m ily o n  225 bin liraya yükselm işti. Ekini, Kasım  ve Aralık aylarındaki fiyat artışlan dikkate alınarak Ocak'94 için gerçekleştirilen 6. araştırmada aynı aileye gim ıesi gereken aylık gelirin 8 m ilyon 783 bin liraya (yanlış okum adınız yazıyla da; sekiz m ilyon yedi y ü z  seksen üç bin lira) ulaştığı görülüyor.
Ekim ayın dan bu yana, İstanbul'da yaşayan bir aile için, aile bütçesinin maruz k ald ığı üç aylık enflasyon oranı yüzde 21.57 düzeyine ulaşıyor. Araştırm ada, ailede çocuklardan yalnızca birinin o k u la  gittiği , büyüklerden yalnızca birinin yol masrafı olduğu, ailenin kirada oturduğu, eğlence, tamirat, misafir, seyahat, oyuncak, hatta ders kitabı masrafının dahi o lm adığı

DÖRT KİŞİLİK AİLENİN AYLIK HARCAMALARININ DAĞILIMI %)

Gıda 45.57K o n u t 23.14

G iy im  18.86 Diğer 8.81
Temizlik Okul 0-76

3,47 Isınma 
’ 2.89

konut alıyor. Giyim  harcamaları için aile bütçesinden ayrılması gereken pay yüzde 18.86'yı bulurken tem izlik ısınma ve okul masrafları aylık gelirin yüzde 7‘den fazla bir kısmını alıyor. "Diğer harcam alar” kalemi içinde değerlendirilen

ulaşım, gazete ve sigara türüden harcamalar ise bütçe içinde yüzde 8.31'ük büyüklüğe ulaşıyor. DİSK-AR'ın aile bütçesi için Ekim 1993-Ocak 1994 arasındaki üç aylık dönemde tespit ettiği yüzde 21.57lik enflasyon oram ile birlikte, aile

varsayılıyor.
D İSK -AR'ın Ekim'93 için "yoksulluk sının" olarak da tanım ladığı 8 m ilyon 783 bin liralık A sgari Gelir Ihtiyacı'nın yüzde 42.57'lük bölüm ünü gıda masrafları oluştururken, ikinci b ü y ü k  harcam ayı yüzde 23.14'lik p ayla

DÖNEMLER İTİBARİYLE DÖRT KİŞİLİK AİLENİN ASGARİ HARCAMALARI (TL)

Ekim  1992 Ocak 1993 Nisan 1993
E G ıda 1.782.294 2.185.569 2.445.863Konut 1.081.900 1.218.900 1.523.900
F Giyim 650.312 926.713 801.401Diğer 329.000 474.000 584.000F Isınma 166.667 166.667 166.667Temizlik 156.844 183.194 213.533
1 O kul 47.500 50.250 51.083Toplam 4.151.517 5.208.293 5.786.447

Temmuz 1993 Ekim  1993 Ocak 19941 G ıd a 2.920.979 2.935.916 3.739.128Konut 1.724.759 1.930.834 2.032.562T  Giyim 1.056.098 1.081.931 1.656.733Diğer 677.500 700.000 730.000[ Isınma 179.167 225.000 254.167Temizlik 238.736 285.201 304.465r  O ku l 51.083 66.417 66.417Toplam 6.848.322 7.225.299 8.783.472

tüketimine konu olan temel maddelerin fiyatlarının 930cak-94 Ocak arasındaki bir yıllık sürede ayda ortalama yüzde 4.5 oranında antiğini gösteriyor, Ü ç aylık döneme ilişkin ortalamalara bakıldığında ise aylık ortalama gider artışının yüzde 6.7 g ib i bir düzeye yükseldiği görülüyor.
Ekim ayından O c a k  ayına kadar geçen süre için de giyim giderleri yü zd e 53,13, gıda giderleri yüzde 27,36, konut masrafları yiizde 5,27, ısınma giderleri yü zd e 12,96, ve temizlik giderleri yüzde 6,75 düzeyinde aile gelirini aşındırmış durumda.
1993 Ocak ayından bu yana geçen süre gözöniinde tutukluğunda, ailenin asgari gelir ihtiyacına konu olan temel m addelerin fiyatlarının 12 aylık süre içinde y ü zd e  68.64 oranında arttığı görülüyor.Bu yıllık fiyat artışları dikkate alındığında da aile bütçesinin gereksinim d u ydu ğu  ortalama 9 ay lık  artış, yüzde 51,8, 6 aylık artış, yüzde28.2, 3 aylık artış yüzde 21.5 ve ortalama ylık artış da yüzde 4.5 düzeyine ulaşıyor.
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DOSYA

2000'li yıllara gelinirken Türkiye'de kadınlar hala birçok yasal ve geleneksel ayrımcılıkla karşı karşıya bulunuyor. 1980 askeri darbesi ile başlayan süreç, kadın konusunda da pek çok değişimi beraberinde getirdi. 1990'Iarda kadınlar, önceki dönemlere göre daha ucuz çalıştırılan, büyük bir kesim için örgütlenmeleri olanaksız hale getirilen ve çifte sömüreye maruz kalan, toplumun en zayıf kitlesi durumuna gelmiştir.Öte yandan toplumun üretim ve yeniden üretim süreçlerine aktif olarak katılan kadınların etkinliklerinin çok küçük bir bölümü "çalışma" olarak kabul edilmekte, yaptıkları işlerin büyük bölümü onların geleneksel rol ve görevleri gereği yerine getirilmesi zorunlu görülen faaliyetler olarak değerlendirilmektedir.

Türkiye’de Doğumda Anne 
Ölüm Oram Azgelişmiş 
Ülkeler Düzeyinde

Bilindiği gibi doğum  sırasında anne ölümleri, birçok ülkede kadınların

Kadına ilişkin sosyal, ekonomik ve demografik göstergelerle kadının topiumııdaki yerini incelediğimizde oldukça düşündürücü sonuçlarla karşılaşıyoruz.

Azgelişmişlikten
Kurtulamıyoruz!
Türkiye'de Kadının Toplumsal Konumu Ekonomik 
Gelişmişlik Düzeyine Göre Çok Düşük

Türkiye 1991 yılında 1894 $lık kişi başına düşen ulusal geliriyle dünyanın 69, ülkesidir. Dünya Bankası tarafından her yıl yayım lanan Dünya Kalkınm a Raporu'nda (World Developm ent Report), kişi başına düşen GSM H  ($ cinsinden) rakamlanna göre, düşük gelirli, orta gelirli (bu grupta kendi içinde orta-alt ve orta üst olarak ikiye aynhyor) ve yüksek gelirli ülkeler olarak sınıflandırıl makta ve çeşitli göstergeler açısından karşılaştırılmalı olarak İncelenmektedir.

sık sık yaşadıkları bir durum .A ncak, özellikle kırsa! nüfusun yoğun  olduğu ülkelerde, doğum  sırasında gerçekleşen ölüm  olaylarının kayıt dışı kaldığı da bir başka gerçek. Bununla birlikte yüz bin canlı doğum da, kadınınölüm ünü ifade eden "anne ölüm  oram "nın farklı ülkeler için karşılaştırılması yaklaşık bir eğilim i göstermektedir.

1993 yılı Raporu'nda 1991 yık kişi başına düşen GSM H  650$'ın altında olan ülkeler düşük gelirli ülkeler, olarak tanımlanmış (40 ülke), kişi başına GSM H'sı 650 ile 2520 $ arasında olan ülkeler orta-alt gelirli (42 ülke), 2520 $ ile 7820 $ arasında olanlar oıta-üst gelirli (21 ülke), bu rakamın üstünde geliri olanlar ise yüksek gelirli (21 ülke) ülkeler gnıbuna dalıil edilmiştir.
Türkiye bu gnıplandtrmada orta-alt gelirli ülkeler grubuna girmektedir.

Ü lkem izde 1992 yılında her 100 bin canlı doğum da 146 kadın yaşam ım  yitirmiştir. 1993 D ü n ya Kalkınm a Raporu'na göre, Türkiye ulusal gelirine yakın ülkelerin içinde bile oldukça yüksek "anne ölüm  oranı"na sahip. Gelişm iş ülkelerde genellikle bu oran -0-, başka bir deyişle gelişmiş ülkelerde doğum  nedeniyle kadın ölüm üne hemen hem en hiç rastlanmıyor. (Bkz. T ablo 1) Ülkelerin kişi başına düşen gelir düzeyi arttıkça, cehalet ya da yetersiz sağlık koşullan nedeniyle ortaya çıkan anne ölüm leri de azalıyor.
K adının toplum sal konum unu gösteren diğer
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bir dem ografik gösterge ise, 2.5 k g ’ın  altında b e b e k  doğum  oranı. (B k z. T ablo  1) Esas olarak annenin yetersiz beslenm esinden kaynaklanan bu  duruma ilişkin oranların düşük gelirli ülkelerde o ld u k ça  yüksek olduğu görülürken, y ü k se k  gelirli ülkelerde düşm ektedir. Orta gelirli ülkeler gru bu n d a ise bu oran açısından çok belirgin  farklar olm adığım  gözleyebiliyoruz.
H e r 1000 canlı doğum da 5 yaşın altın d a ölüm  rakamlarını gösteren ü ç ü n cü  dem ografik göstergede de ilg in ç  o lan , tüm ülke gruplarında

erkek çocu k ölümlerinin kızlardan daha yüksek olması. (Bkz. Tablo 1) Dünya Kalkınm a Raporu'nda, genel olarak dünyada erkek çocuk doğunılannın kız çocuk doğumlarından daha yüksek olduğu belirtilmektedir. Ülkelerin gelir düzeyleri arttıkça, 5 yaşın altında ölüm  rakamları önemli ölçüde azalm akta, ancak erkek çocuk sayısı, kız çocu k sayısından daha fazla olmaya devam etmektedir. Türkiye'deki durumu d e  aldığımızda, 5 yaşın altındaki ölüm  rakamlarının, genel eğilime uygun olarak erkek çocuklarda daha yüksek olduğunu görüyoruz.
TABLO 1 C )

Âıme öKhn Düşük
oram 100.000 kilolo

canlı doğum
doğumda 1988) orûtı(V»)

...........  ....... ı
S Yaşma varmadan 
ölüm aranı [Her 100 

canlı doğumda (1991))
K I Z ERKEK

ORTALAMA YAŞAM UMUDU TABLO 2 (•)

K A D I N
1970 1991 1 r 1970

Düşük Gelirli Ülkeler 587Uganda 550 10Bangladeş 600PakistanZimbabwe 27077
31

~ 25~
İ T

13 5J Z L~13Ğ~
13950

1481951301 5 T63

47 57
~W

46~49~
44~47~~52~

52~59~
WOrta Gelirli Ülkeler

46
49~49~

A ncak her iki cinsiyete ilişkin rakamlar hem orta gelirli ü lk e le r ortalamasının, hem d e orta-alt gelirli ülkeler ortalamasının oldukça üstündedir. Bu d uru m  doğum  sırasındaki an n e ölümlerinde olduğu gibi, ç o c u k  ölümleri açısından da, T ü rkiye'n in  düşük gelirli ülkelere d ah a y a k ın  olduğu görülmektedir.
Kadınlar Daha Uzuk 
YaşıyorB u ülkelerde kadın v e  e rk e k le rd e k i yaşam umudu göstergeleri T a b lo  2'de görülm ektedir., Ülkelerin gelir düzeylerinin artm ası,- daha iyi b eslen m e v e  sağlık koşulları anlamına geldiği için , yaşam u m u d u n u n  da artmasını ifade etmektedir. T a b lo d a k i göstergeler, bir y a n d a n  bunu doğrularken, diğer taraftan 1970 v e  1991 yılları arasında bütün ülkelerde ya şa m  umudunun y ü k se ld iğ in i göstermektedir. Y in e  bütün ülke gru p ların d a kadınların yaşam  umudu rakam ları h er ik i yıl da erkeklerin üzerindedir. T ü rk iye 'd e  de bu göstergeler orta gelirli ve orta-alt gelirli ülkeler ortalam asına yakındır.

E R K E K
1991

54J Lİ T
59 59 '

( * )  W odd Developmenl Repon 1993 verilerinden yararlanılarak tarafımızdan hazırlanmıştır.

Kızlar

Eğitim göstergesi o la ra k  (Bkz. Tablo 3), b irincil eğitim (temel eğitim ) v e  ikincil eğitim (tem el eğitim sonrası), h er 100 erkek çocuğa d ü şen  k ız  çocuk sayısı ele alınmıştır, 1970 v e  1990 yılları arasında, g e n e l olarak bütün ü lke gruplarında, eğitim
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İSTİHDAM EDİLEN NÜFUSUN İŞTEKİ DURUMU D  G R A F İ K  l

KADIN

1 3 .0 7  
Ifenrfİ hesubına 

çalışanlar

6 5 . 1 2  ÜtrelsizDİlt

17.40 İİtrelli
0.37 işveren 4.04 YevmiyeliC) Dili, Hane Halkı İşgücü anketi sonuçlan, Ekim 1992

13-99 Ücrelsiı aile îıfHerl

ERKEK

7.70 işvı
8.58 Yevmiyeli

37.91 Ücretli
gören kız çocuk sayısının arttığını görüyoruz. D üşük gelirli ülkelerde, ikincil eğitimdeki kız çocuk sayısı önemli ölçüde düşerken, yüksek gelirli ülkelerde artmaktadır.

Birincil (Temel) Eğilim İk inc il (Eğilim )1------------1970 1990 ‘ 1-------------1970 19 9 0 1Düşük Gelirli Ülkeler 61 76 44 66Uganda 65 ' ~ -  ' 31 -Bangladeş " 47 " T i - 49Pakistan 36 T  2' " 25 41Zimbabwe "" 79 ..... 99 ....63 ' 88Orta Gelirli Ülkeler 86 91 94 104Orta Ait 80 90 89 104Bolivya 69 90 64 -Ekvator 93 - 76 -Ürdün ?8 ' 94 53 T 5 s ' “Suriye 57 87 * 36 71Tunus 64 85 38 77Türkiye 73 89 37 63Şili 98...... 95 130 115İran 55 t <t ~ 49 74Orta Üst 94 95 101 102Botsvvana 113 107 “ İ S " 114Macaristan 93 95 202 198Venezüella 99 99 102 137Brezilya "  "99 ' " - 99 ~ -Kore 92 94 65 .....87Yunanistan 92 94 " 98_ " 103Yüksek Gelirli Ülkeler 96 95 95 100Singapur ' 88 ' 90 103 100Ingiltere ” 95 96 T T 96Avusturya 95 95 95 94İsveç 96 95 92 109Japonya 96 95 101 99

Türkiye 1970 yılında, hem birincil eğitim, hem de ikincil eğitimdeki kız çocuk açısından, düşük gelirli ülkelere yakın durumdadır. 1990 yılı verilerine göre birincil eğitimde T 00 erkek çocuğa düşen kız çocuk sayısı orta gelirli ülkeler ortalamasına

C) World Developmenl Repon 1993 verilerinden yararlanılarak 
tarafımızdan hazırlanmıştır.

yaklaşmıştır. A ncak ikincil eğitim deki kız ço cu k la n n  oranı h ala çok  düşüktür ve 1970 yılında olduğu gibi düşük gelirli ü lkeler ortalamasının sürekli altındadır.
Çalışm a
H ayatında K adın

Ü lkem izde 1992 yılında halen kadınların (12 ve daha yukarı yaştaki nüfus) % 25'i okuryazar değildi. T oplam  okuryazar o lm a ya n  nüfusun % 77'sini ise yin e kad ın lar pluştunıyordu.
Kadınların ülke nüfusunun yarısını oluşturmalarına karşılık, ekonom ik olarak aktif olan her 1000 kişiden 321'i kadındır. Bu kadınların %65'ini ücretsiz aile işçisi olarak tarım kesiminde çalışan, dolayısıyla gerçek anlamda işgücü piyasasına girmeyen ve hergangi bir sosyal güvencesi olmayan kadınlar oluşturmaktadır. (Bkz-, Grafik 1) Altı milyonu aşan ev dışında çalışan kadınların yalnızca % 17.4'ü ücretli, 13-1'i kendi hesabına, %4'ü mevsimlik yada yevm iyeli işlerde çalışmakta ve % 0.37'si de işverendir.Kadınlar ancak eğitim düzeylerini yükselttikçe, erkek egem en iş dünyasında söz sahibi olabiliyorlar. Buna karşılık ev dışında çalışan kadınların ezici çoğunluğu ilkokul m ezunu ya da okum a yazma dahi bilmiyorlar. Bu nedenle kadınların büyük
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İSTİHDAM EDİLEN NÜFUSUN EĞİTİM DURUMU (*) g r a f İk  2

KADIN □  ERKEK

Okuryazar Okul 
olma yanlar bitirmeyenler

İlkokul Ortaokul 
ve dengi

Lise Yüksekokul
ve dengi veya lakülleC*) DİE. Haııe Halkı İşgücü anketi sonuçlan, F.kim 1992

bölüm ü nitelik gerektirm eyen düz işlerde çalışıyor. (B k z. G ra fik  2) Ö te  yandan eğitim  düzeyi arttıkça işgücü ne katılm a oranı da yükseliyor. Y ü k se k  o k u l veya fakülte m ezun u kadınların % 84’ü, lise m ezun lann ın %46.1'i çalışm a hayatına girerken, ortaokul ve ilkokul m ezun lan için bu oranlar sırasıyla %14.5 ve % 32.6 .Bununla birlikte bu sayıların gerçekleri yansıttığım söylem ek o ld u k ça  güçtür. Ö zellik le  son 10 yıldır eve iş verm e sisteminin yaygınlaşm asıyla birlikte evde d okum a tezgahlarında çalışan veya parça başı sistem i ile  tekstil atölyelerine iş yap an  kadın sayısında ç o k  ö n em li bir artış olm uştur. Erkeklerin işgü cü ne katılm a oranı da eğitim  düzeyi arttıkça yü k selm ek le  birlikte % 55'in altına düşm üyor.
Eksik Eteğe Eksik Ücret!Evde hiçbir karşılık b eklem ed en  çalışan kadınlar, çalışm a yaşam ına girdiklerinde de em eklerin in  karşılığım yeterince alam ıyorlar.1992 SSK verilerine gö re, kadınlar erkeklere göre % 10 daha az ücret alm aktadır. (B k z. T ab lo  5) 1992'de erkek sigortalıların prim e esas gün lü k  ortalam a kazancı
16 /  D İSK-AR Ş uba t 1994

87.499 lira iken, kadınlar için aynı rakam 79-093 liraya düşüyor. Kadınların yoğun olarak istihdam edildiği, Kağıt ve Kağıt Eşya İmalatı, Gıda Maddeleri Sanayi ile Ardiye ve Antrepo işkolları başta olmak üzere pek çok işkolunda, aym işi yapnıalanna karşılık kadınlar daha düşük ücret alıyorlar.Bu konuda da yalnızca cinsiyet ücretin düşük belirlenmesinde rol oynuyor.

T ablo  5 incelendiğinde kadınların düşük ücret aldıklan işkollarırun başında nitelik gerektirmeyen işlerin başta geldiği gözlenm ektedir. Bu durum da kadının em egininin karşılığını alabilm esi için de eğitimin önemli rol oynadığını ortaya koym aktadır.Kadınların eğitim düzeyleri arttıkça ücretteki bu dengesizlik de azalm aktadır. Hatta bazı işkollarında kadınlar erkeklere göre daha fazla ücret almaktadır. Örneğin Bankalar ve Mali Müesseselerde kadınlar erkeklere göre % 15, H ukuk,Ticaret ve Teknik

Hizmetlerde % 5 daha fazla kazanmaktadır.
Gene Kadınlar İssiz/ *Yetersiz eğitim, iş yaşam ında deneyim eksikliği, geleneksel teknolojinin en basit işlerde bile yetmemeye başlam ası, kadınları erkeklere oranla daha fazla etkilemektedir. 1992'de Türkiye genelinde 12 ve daha yukarı yaştaki kadın nüfus içinde işsizlik oram % 7.2 idi. Ancak bu oldukça yanıltıcı bir göstergedir. Çünkü kırsal kesimde 12+ yaştaki kadınların büyük bir bölüm ü ücretsiz aile işçisi olarak çalıştığı için, istihdama dahil edilm ektedir. Nitekim kırsal kesim de kadınların yalmzca % 2.5'u işsiz gözükürken , aynı oran kenüerde % 20.5'a ulaşmaktadır. İşsiz kadınların ezici çoğunluğunu gençler oluşturuyor. 12-24 yaş grubundaki işsizler, kadın işsizlerin % 64'ünü oluşturuyor. Bu gruba 24-34 yaş grubu daeklendiğinde, işsiz kadınların % 90'ını oluşturan 12-34 yaş grubu kadın sayısı 423 hine ulaşıyor. Türkiye genelinde eğitim görm e yaşındaki 0 4 -2 9  yaş arası) gençler arasında işsizlik oram % 55 dir.

TOPLAM ERKEK VE KADIN NÜFUS İÇİNDE İŞSİZLİK ORANLARI (*) |GRAFİK 3

% 2.5
ERKEK KADIN

C) Dili, Hane Halkı İşgücü anketi sonuçlan. Ekim J9S>2

İSTİHDAM EDİLEN KADINLARIN FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ ve İŞTEKİ DURUMU * <%) Tablo 4—uu
Çalışma
Süresi

Toplam Ücretli Yevmiyeli İşveren Kendi
Hesabına

Ücretsiz 
Aile İşçisi

ı-39 50.0 13.7 24.2 4.3 59.7 59.3
40 9.5 36.9 7.3 10.5 1.7 4.5
41-71 37.5 47.2 67.2 62.7 32.8 33-6
Diğer 3-0 2.2 1.3 22.5 5.8 2.6

T o p lam 100 100 100 100 100 100O  DİE, H an e Halkı İşgücü anketi sonuçlan, Ekim 1992

KADIN

| SSK PRİMİNE ESAS GÜNLÜK ORTALAMA KAZANÇ (Tl) T a b lo  S |

KADIN ERKEK
KADIN/ 

ERKEK %
1 /  Kağıt ve Kağıt Eşya İmalatı 71.084 97.260 732/ Gıda Maddeleri Sanayi 68.202 87.269 7 8 .13/ Ardiye ve Antrepolar 81.846 99-460 82.34/ Kauçuk Sanayi 73-659 88.902 82.85/ Ecza ve Kimyevi Madde Sanayi 99.131 115.044 86.16/ Matbaacılık ve Kağıt Eşya İmalatı 88.935 102.066 8 7 .17/ Dokuma Sanayi 76.562 82.269 938/ Meta! Mütea. Esas End. San. 103.204 111.504 92.59/ Tütün Sanayi 131.112 136.085 96.810/ Taş, Toprak, Kil, Kum  vs. İmâlatı 86.707 89.841 96.5• SSK halistik Yıllığı 1992

Kadınların Yarısı 40 
Saatin Âlîmda ÇaSışiyor

Dünyada ve Türkiye'de 1980'li yıllardan beri toplumsal ve ekonomik alanda ortaya çıkan değişimler "emek" üzerinde de etkilerini göstermektedir. Değişim işverenin lehine bazı istihdam biçimlerinin desteklenmesi biçiminde gelişmektedir. Sözkonusu süreçte sendikalaşmayı güçleştiren taşeron işçiliği, evde iş yapma ve part-time (kısmi süreli çalışma ) hükümet politikaları ile desteklenmiş ve işverenler tarafından da bu İstihdam biçimleri giderek daha fazla kullanılmıştır. Bu tür işlerde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadın emeği yoğun olarak kullanılmaktadır.
Türkiye'de ilk kez işgücü fazlasını azaltabilmek için alınması gereken önlemler çerçevesinde, 1982 Hükümet Programı'nda kısmi süreli çalışma konusuna yer verilmiştir. Buna göre:"çalışma hayatımıza esneklik

sağlanması part-time ve esnek zamanlı çalışma statülerinin çalışma m evzuatına getirilmesi için gerekli değerlendirmelerin yapılacağı" hükmü getirilmiştir.
VI. Beş Y ıllık  Kalkınma Planı'nda da "part-time yeni iş alanlarının açılm asına ve bu tür istihdamın geliştirilmesine önem  verilerek gerekli m evzuat düzenlem eleri'nin yapılacağı hükmü getirilmiştir.
Bakanlar Kurultı'nun gündem inde

bulunan ’Tş G ü ven cesi YasaTasarısında b u  konuya d ü zen lem e getirilmiştir.işçi bu tasanda kendi özgü r iradesi ilekısa süreli çalışm ayı kabullenm ektedirlZ  yaşın üzerinde istihdam ed ilen  kadınların % 50'si lîle  39 saat arası çalışmaktadır. Başka bir deyişle evdışında çalışan  kadınların yarısı yasal çalışm a saatinden d a h a  az çalışm aktadır.1-39 saat arasında çalışan kadınların sayısı 3 m ilyona ulaşırken, bu sayının % 77.5'unu yine tarım kesim inde çalışan ücretsiz aile İşçileri, % 15.7'sini kendi hesabına çalışanlar, % 4.8'ini ücretliler, % 2'sini ise yevm iyeli çalışanlar oluşturm aktadır.Ücretli çalışan kadınların ise % 13-6'sı 1-39 saat arası istihdam  edilm ektedir,.
Ö te  yandan ücretli çalışan kadınların % 47.2'sinin, yasal çalışma saatlerinin üzerinde (41-71 saat) çalışm ası dikkat çekicidir. Yasal haftalık çalışm a süresinden daha fazla istihdam  edilen bu kadınların ne kadann ın fazla m esai ücreti aldığı ise ne yazık ki istatistiklerde belirtilm em ektedir.
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D evlet, toplumsal ve kişisel yaşamın tüm alanlarındaki cinsiyet ayrımcılığının, erkeklerin kadınların üzerinde kurduğu baskının en önemli güvencesi olm aya devam ediyor. Bu baskıyı, yasaları ve her türlü yasal düzenlem eleri, bu çerçevede oluşturduğu kurum lan ve görevlileri ile koruyor.Kadının en önemli işlevini "doğurganlığı", en önem li görevini ise "analık" olarak belirleyen anlayış, kadına asıl olarak ve öncelikle evişleri, erkeklere de evin dışındaki bütün bir toplumsal yaşamı sunuyor. Kadının toplumsal yaşamda girişebildiği tüm iş ve uğraşlar "ikincil" ve "geçici" sayılıyor. Kadının aile içindeki konumu da, toplumsal üretime katılma biçimi de bu yargıyla biçimleniyor. Devlet de, geleceği oluşturacak yeni kuşakların bakım ı ve yetiştirilmesi görevini aileye ve özellikle de aile içindeki kadına devrederek bu sorumluluktan kurtuluyor. Aynı biçim de, çalışma yaşamı içindeki kadın ve erkek işgücününıin yeniden üretimini de kadına devrederek, bu sorum luluğu da sırtından auyor. B öylece aile içindeki kadın, aslında bütün bir toplumun ve devletin görevi olan hem insan soyunun, hem de işgücünün yeniden üretimindeki temel rolü tek başına üstleniyor,Devletin yasalarını, kurum ianm  ve bu kurumlarda çalıştırdığı tüm görevlilerini belirleyen ana mantık böyle kurgulanıyor. Bu mantık, bu niteliğiyle sorgulanıp kökten bir değişime uğratılmadıgı takdirde yasalarda yapılacak ufak-tefek değişikliklerin kadınların yaşamına köktenci değişiklikler getirmesi olanaklı değil. Çünkü devlet, tam da bu mantık çerçevesinde, kadınların sadece adını, kim liğini,

em eğini değil, bedenini de "sahibi ilan ettiği" erkeklerin, yani kocalarının; babalarının, erkek kardeşlerinin ve giderek konu-kom şunıın denetimine teslim ediyor. Eğer tüm bunlar da kadınları hizaya getirmek için yeterli olmazsa, kendi yasalarını ve kurumianm devreye sokuyor ve illa ki bu denetimi sağlıyor. Bu da devletin bütün kadın ve erkeklerin "babası" olmasının doğal bir sonucu. Gerçekten de kadınlar için en büyük baba "devlet baba".
Kadın Bedeni Üzerindeki 
Devle? DenetimiDevlet, işe daha doğum anından başlayarak karışıyor ve evlilik içi evlilik dışı doğum ayrımıyla, kendi belirlediği kurallar dışında dogmayı da doğurmayı da yasaklıyor. Evlilik dışı tüm doğumları "gayrimeşru" ilan ediyor ve babayı çocuğu reddetmeye ya da tanımaya yetkili kılıyor.Medenî Yosa madde 290 ve devamına göre, evlilik dışı ilişkiden doğan çocuk, hukuken sadece anasının çocuğudur. Yani, babasının çocuğu değildir. Bu çocuk, ancak baba tarafından tanınırsa ya da babalık davası sonunda babalığa hükmedilirse babasının çocuğu olur. Babalık davası ise, üç istisnai durumda açılır:

~l Cinsel ilişki babanın anaya evlenm e vaadinde bulunması ile gerçekleşmiş olmalıdır.D  Cinsel ilişki suç sayılan bir fiille oluşmalıdır. .
~l Kadın üzerindeki erkeğin sahip olduğu bir otoritenin suisıimali ile gerçekleşmiş bulunmalıdır.Bu üç istisnai durum yoksa,

kadınla erkek arasında tamamen rızaya dayalı bir ilişki kurulmuş ve bu ilişkiden bir çocuk dünyaya gelmiş olursa, erkek istediği takdirde o  çocuğun kendine bağlanmasına engel olabilir.Bu rızaya dayalı ilişkide baba çocuğunu tanırsa;Medeni Yosa'nın 245, maddesi .savcılara, evlilik dışı doğan çocuğunu tanıyan babanın gerçek baba olup olmadığını ayrıca araştırma hakkı verir. (Devletin çocuğun gerçek babasına ikna olması, babanın olmasından daha önemlidir!)
Namus Belası!Devlet evlilik dışında, aile dışında doğan çocuklar için inanılmaz derecede hassas. Böyle bir çocuğu, anası, babası ya da bir yakım öldürüldüğünde de anlayışla (!) karşılıyor.Türk Cem Yasası Madde 453 şöyle diyor:
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KADIN"Kasten katil cürmü, failin veya kansmın yahut anasının veya kızının ve torununun yahut kız evlatlığının veya kızkardeşinin haysiyet ve namusunu kurtarmak için yeni doğm uş çocuk aleyhine işlenmiş ise" kasten adam öldürme fiilinin 24-30 sene arasında değişen cezası 5-10 seneye ini verir.Kadınların bekaretinin korunması görevi ise, önce babaların ve erkek akrabaların görevidir. Bunlar yetmezse, devreye güvenlik kuvvetleri, hatta orman bekçileri, okul müdürleri gibi devlet görevlileri girer.Bekaretin devletçe rıza gösterilen biçimden, yani yasal bir evlilikten başka biçimlerde kaybını önlemek ya da kaybediverdiyse mahkum etmek için, devlet bekçisini, yani polisini, ahlak zabıtasını, adli tabiplerini seferber eder. Polis Vazife ve Selahiyel Yasası'na göre;" Poiis, genel ahlak ve edep kurallarına aykırı, toplum düzeni bakımından tasvip edilmeyen tavır ve davranışları (örneğin sevgililerin parkta el ele tutuşmasını, gece sokakta yalnız başına gezmesini, eteklerinin biraz kısa, omzularmın biraz açık olmasını) engelleyebilir, devamını durdurabilir, yasaklayabilir," Ve bunu zor kullanarak engellleyebilir! Y in e bu maddeye dayanarak kadınları bekaret kontrolüne sokabilir.Devlet, ayrıca kendi çalıştırdığı personel için durmadan "kılık Kıyafet Yönetmelikleri" hazırlar,

özellikle kadınların kıyafetlerini tepeden tırnağa belirler.Tabii bütün bu yasal düzenlemeler, devletin "kutsal" saydığı aile yuvası içinde görmeye ve istihdam etmeye değer bulduğu kadınlar içindir.
Tecavüzden tecavüze 
fark var!Diğer kadınlar, kazayla da olsa karakollara, cezaevlerine düşerlerse, sorguculara, polislere, tecavüz serbesttir. (Türk Ceza Yasası jop, sopa, parmak vb. ile yapılan tecavüzü, ırza tecavüz saymamaktadır.)Fuhuşla MücadeleTözögii de, onur kırıcı bekaret ve cinsel ilişki kontrolü gibi, özellikle evli olmayan kadınlara karşı kullanılan düzenlemelerle doludur.Öte yandan, tecavüze uğrayan ve şikayet etmek isteyen kadını da birçok sııkmtı bekler.Kadının tecavüze uğraması,Ceza Yasası'nda Kadının Kişiliğine Karşı Suçlar kapsamında değil, Genel Adaba ve Aile Düzenine Karşı Suçlar olarak değerlendirilir. Sonra tecavüz eden erkeğin koca ya da polis vb. olmaması gerekir. Daha sonra da tecavüze uğrandığı kadın tarafından kanıdanmalıdır. Tecavüze uğrandığını söylemek yetmez, tanıklar olmalı; bagırılmalı, direnlilmelidir ki

kadının rızası olmadığı kanıtlansın. Tecavüzün hem en ardından doktara gidip rapor almak unutulmamalı; direnildiğini gösteren darp izleri rapor ettirilmelidir.Bakire kadına tecavüzün cezası daha ağırdır, çünkü devlet "zar farkı" alır. Ama yine de, tecavüz eden erkeği, tecavüz ettiği kadınla evlenmeye ikna ederse, kadının hayatmı söndürür ve erkeği cezadan kurtanverir.Türk (eza Yasası madde 423:" Eler kim 15 yaşını dorduran bir kızı alacağım diye kızlığını bozarsa altı aydan iki seneye kadar hapsohınur. Evlenme vukuu halinde dava ve ceza tecil olunur..." der.Evlilik içinde kadının görevi, kocanın her türlü isteğini anında karşılamaktır. Cinsel saldınlar, tecavüz ve dayak sineye çekilmelidir. Türk Ceza Yasası'na göre, erkeğin evlilik içinde zor kullanarak karısına tecavüzü, eğer cebri şiddet kullanıldıysa ve ayrıca da aşırıya kaçıldıysa, sadece ve sadece "müessir fiil" ve "aile efradına karşı fena muamele" suçu oluşturur.
Aile Planlamasında 
Kadının Söz Hakkı Yok!Kadının çocuk doğurup doğurmayacağı, ya da kaç çocuk doğuracağı öncelikle kocanın, sonra da devletin denetimine bağlıdır. Kürtaj yasaktır. Ancak koca izniyle ve devletin belirleyeceği yer ve koşullarda mümkündür; aksi takdirde ciddi bir suç oluşturur (Nüfus Planlaması Hakkında Yasa madde i  ve Türk Ceza Yasası 468 ve devamı).
Kadına Herşey Zina!Aile içinde kadının hafeket alanı öylesine kısıtlıdır ki, yabancı bir erkekle kapalı bir yerde bir kere bile görünmesi, kocası ve devlet nezdinde "zina" suçu oluşturabilir (Türk Ceza Yasası madde 440).Oysa aynı yasanın 44l. maddesi, kocanın zina suçu işlemesini, karısı dışındaki bir kadınla aynı evde yaşıyor olması koşuluna bağlamaktadır.
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Kadının Emeği Üzerindeki 
Devlet Denetimi
Kocam BiliriDevletin, yasalarıyla kadınlara çizdiği tek ve meşru yaşama alanı aliledir, evidir, Baha evinden koca evine, ancak devletin nişandan nikaha ve sonrasına dek aşama aşama yasalarla belirlediği kurallar çerçevesinde geçilir. (Medeni Yasa 97 ve devamı bu süreci belirler).
Devletin savcıları 
her aşamada tetiktedirMedeni Yasa madde 101 gereğince savcılar, evliliğin sıhhatinden kuşku duyduklarında, bu evliliği engelleyebilirler.Yasalara göre, evlenen kadının yeni sahibi artık kocasıdır. Kimliği kocası tarafından belirlenir; emeği ev işlerine, koca ve çocukların, varsa yaşlı ebeveynlerin bakımına hasredilir.Medeni Yasa madde 152, 153 ve devam ı... der ki: "Koca, birliğin reisidir. Evin seçimi, kan ve çocukların uygun biçimde bakımı ona düşer."Artık kadının görevi, kocasına sadık bir eş, çocuklarına iyi bir ana olmaktır.İşte Medeni Yasa'dan birkaç örnek madde daha:"I Kan, ortak mutluluğu sağlamak için gücünün yeterince kocasının yardımcısı ve danışmanıdır. Ev işlerine karı bakar (madde 153).*7 Karının ikametgahı kocanın ikametgahıdır (madde 21).“I Evlenmekle karının nüfus kayıdarı kocanuıkine gider.*7 Çocukların velayeti konusunda kan ve koca arasında anlaşmazlık çıkarsa, kocanın oyu geçerlidir (Medeni Yasa madde 263)."7 Aile birliğini koca temsil eder. Malların idaresi konusunda, karı ve koca hangi usulü kabul etmiş olurlarsa olsunlar, koca tasarruflarından şahsen sorumlu olur 

(madde 154).

KADIN __________________
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■1 Karı, kocasının açıkça izni olmadığı takdirde, yasanın kendisine verdiği aile birliğini temsil yetkisini aşamaz (madde 158).1  Evlilik için hangi mal rejimi seçilirse seçilsin, kadının durumu umutsuzdur. Hiçbir mal rejimi seçilmemişse, evlilik birliği içinde edinilen bütün mal-mülk kocanındır. Kan, mallarının yönetimini kocasına bırakmışsa, evlilik süresince hesap sormaktan vazgeçmiş ve malların bütün gelirini, ev giderlerine karşılık olarak, kocasına bırakmış sayılır, (madde 186).
CJ Eşler sözleşme ile herhangi bir mal rejimi seçse de, kadın evlilik birliğine getirdiği mallar için kocadan güvence isterse, kocanın mal ayrılığı rejimine karar verilmesini isteme hakkı vardır (madde 176).Ç1 Mal ortaklığı rejiminde ortaklık mallarını koca yönelir. Yönetim giderleri ortaklık mallarından ödenir. Kadının evlilik birliğini temsil yetkisi oranında yönetim yetkisi vardır [madde 212),
d  Mal birliği seçildiğinde, karının evlilik birliğine kendi getirdiği mallan üzerindeki tasarruf yetkisi bile kısıtlanmıştır. Örneğin, kadın, madde 2D0 gereğince bir mirası ancak kocasının onayıyla reddedebilir. Koca izin vermezse, kadının mirası reddedebilmesi sulh yargıcının kararma bırakılmaktadır.Mal birliği rejiminde kadın, birlik mallarında, evlilik birliğini temsildeki yetkisi oranında tasarrufta bulunabilir (madde 199).
Devletin Diğer Denetim 
Alanları....Yasalar kadının asıl yeri ve görevini aile içinde tanımlamaktadır. Yaşamın diğer tüm alanları, aile içindeki görevlerinden arta kalan zamanlarda, koca ve devletin izin vereceği kadardır. Kadının ev dışında çalışması, ikinci ve geçicidir, olsa olsa aile bütçesine bjr "katkı"dır.Devlet bu noktada kadının çalışma

yaşamı içindeki konum unu da belirler. Yasalarıyla, tüzükleriyle, belli işkollarında çalışmasını yasaklar (Ağır ve Tehlikeli işler Tüzüğü}; evlendiğinde kocasına ve çocuklarına bakması için işten ayrılmasını teşvik eder (ış Yasası ve Sosyal Sigortalar Yasası)...Çalışma yaşamıyla ilgili yasal düzenlemelerde, kadınların analıkla çalışma yaşamını bağdaştıracak gerekli ve yeterli yasal düzenlemeler yoktur, ama kadının çalışma yaşamından çekilm esini kolaylaştıran birçok düzenlem e mevcuttur,Devlet, kadınların ve çocukların yurttaşlık haklarına bile m üdahale eder ve Türk erkeğiyle evlenen yabancı bir kadını otomatik olarak yurttaşlığına alır. Oysa yabancı bir erkekle evlenen Türk kadını, yurttaşlık haklarını yitiriverir. Yabancılarla evliliklerden doğan çocuklar için de durum aynıdır: Medeni Yasa madde 259 ve Yurttaşlık Yasası gereği, "Nesebi sahih olan çocu k , babasının soyadını taşır ve onun yurttaşlığını alır.". Bu da, Türkiye Cumhuriyeti devletinin yurttaşlık haklarını bala "iç evlilik-dış evlilik" kavramlarıyla açıklamaya çalışmasının, dışarıya giden kadınları ve yabancı babadan doğan çocukları yok saymasının açık bir göstergesidir.
Sonuç olarakYukarıda çeşitli yasalara sadece değinerek işaret ettiğimiz gibi yürürlükteki yasal düzenlem eler, Medeni Yasa'dan Yurttaşlık Yasası'na, İş Yasası'ndan Ceza Yasası’na dek, kadınların bütün bir yaşamlarını denetleyen ve belli bir çerçeve içine hapseden tek bir mantıkla örülmüştür. Bu m antık, varolan erkek egem enliğini güvence altına almak içindir ve kendi İçinde oldukça tutarlı bir bütün oluşturmaktadır. Bu yasalarda yapılacak tek tek iyileştirmeler ya da ayıklam alar, bu ana mantık görülüp yok edilinceye dek mücadele edilm ediği sürece, gerçek yaşam içindeki karşılıklarını bulamayacak; kağıt üzerinde kalm a ya da çok sınırlı bir uygulam a alanı bulma tehlikesini taşıyan birer mevzuat değişikliği olarak algılanacaktır.

Bundan 84 yıl önce Alman komünist önder ve 
kadın baklan savunucusu Clara Zetkiıı, 
ILEntemasyoneViıt 1910Kopenhag Kongresinde 
verdiği önergeyle 8 Mart'ın Uluslararası Emekçi 
Kadınlar Günü olarak ilan edilmesini sağlar. 
Önerge Netti York'ta 1857yılının 8 M art in d a 
çalışma sürelerinin kısaltılması ve ücretlerinin 
artırılması amacıyla grev yaparken çıkan 
yangında ölen işçi kadınların anısına yapılır. 
Başlangıçta dünya kadın işçilerinin 
mücadelesine adanan kadınlar gününün ayırım 
yapılmaksızın tüm kadınlara yönelik olarak kut
lanması, 19 ytl öncesine rastlar. Birleşmiş Mil-

I teller Örgütü 1975yılında aldığı bir kararla 8 
Marti "Dünya Kadınlar Günü"olarak ilan eder. 
Hal böyle olunca bu ayki test konumuzu da 
kadınlarımıza ayırdık.

S O R U L A R

I )  Dili 1992 Ekim istatistiklerine göre Türkiye'de yaşayan toplam 58 milyon 090 bin 274 kişi içinde kadın nüfusu erkeklerden 518 bin 354 kişi daha az. Yani 28 milyon 785 bin 960 kadın bu topraklarda yaşıyor. Peki işgücüne göre (12 ve daha yukarı yaşa göre) ele alırsak kadm-erkek toplam nüfus ile çalışan nüfus arasındaki ilişkiyi inlimin edebilir misiniz? Şıklara dikkatle bakın.
K.nüfus E.nüJiıs K.çabşan E.çalışana-20.245.843 20.194.121 6.066.896 13.461.113b-22.445.8K2 23.422.896 5.222.900 14.666.000.c-23.545.843 29.294.171 6.771.656 19.800.321d-20.345.949 22.184.021 6.150.096 13.961.103

2 )  Yiııe aynı istatistiklere göre 12-24 yaşlan arasındaki nüfusu baz alırsak, yani 14 milyon 317 bin 981 genç nüfusu, kadınlarımız sayı olarak erkeklerin önünde seyrediyor. Sayı olarak kadınlar önde de acaba eğitim durumunda kim başı çekiyor? bakalım.a- Diplomasız okur-yazar dışında erkeklerin maalesef gerisinde,
b - Diplomasız okur-yazar, ilkokul ve yüksekokul (veya fakülte) mezunu olarak kadınlar önde, ortaokul ve lise mezunu olarak geridec- ilkokul ve ytiksekokul-fakülte mezunu olarak erkeklerin önünde, diğerlerinde erkekler önde, d- Erkekler hepsinde önde.3) Onikı ve yukarı yaş grubuna giren sokakta çalışan 4l bin 379 kadınımız var. Ancak işportacı, simitçi, zerzevatçı kadın gelmesin aklınıza. Ama yine de işi açık havada. Hangi iktisadi faaliyet kolunda olabilirler sizce?a- İnşaat ve bayındırlık işlerinde b- Toptan ve perakende ticaret işlerinde, c- Lokanta ve Otellerded- Toplum hizmelleri sosyal ve kişisel hizmetler kolunda e- belki de hepsinde.

4) Kent genelinde 12 ve yukan yaştaki kadın sayısı 10 milyon 639 bin 624, erkek sayısı da 11 milyon 134 bin 422.Bu toplam içinde kentte yaşayan kadın-erkek nüfusun medeni durumuna bakarsak: erkeklerin yüzde 0.46 sı boşanmış, yüzde 1.16’ sının eşi ölmüş, yüzde 35'i hiç evlenmemiş ve yüzde 62.8'i de evlilik cüzdanına sahip yani evli olduğunu görebiliriz. Kadınların medeni durumu mu?. Onu da test sorusu yapalım. Sonuçlar ilginç olabilir.Şehirli kadının;a- Yüzde 1,05'i boşanmış, yüzde 7.8'inin eşi ölmüş, yüzde29,5'i hiç evlenmemiş ve yüzde 6l,5 evli.b- Yüzde 5.5'i boşanmış, yüzde 10.2’sinin eşi ölmüş, yüzde50'si hiç evlenmemiş ve yüzde 34.3'ü de evli.c- Yüzde 8’i boşanmış, yüzde 9'unun eşi ölmüş, yüzde 39,5'ihiç evlenmemiş ve yüzde 43,5'i evli.d- Yüzde 0.5 boşanmış, yüzde 8'inin eşi ölmüş, yüzde 25,8'ihiç evlenmemiş ve yüzde 65,7'si evli,
5 )  1985 yılında kadın memur sayısı 330 bin iken bu sayı 1990'da 500 bin dolayına çıkmıştır. Böylece 90 yılında kamuda çalışan kadınların oram yüzde 30.4' e ulaşmıştır. Kadınların en yoğun olduğu hizmet alanı yüzde 51.2 ile eğitim hizmetleridir. Kadınlara hiç rastlanmayan hizmet sınıflarının ne olabileceğini tahmin edebilir misiniz?a- Sağlık hizmetleri, b- Genel idare Hizmetleri, c- Teknik Hizmetler d- Mülki idare amirliği,6 )  Kadınlarımıza milletvekili seçme ve seçilme hakkı 5 Aralık 1934'te verildi. Yani 1789 Fransız devrimini yapan Fransa'dan 10 yıl önce. 1935 genel seçimlerinde Türk kadını Millet Meclisi'ne ilk adımını attı. Hem de 18 kadınla. Türk kadınını hükümetlerde bakan olarak görmek te vardı tabii. Peki ne zaman ve ne bakam olarak? Hatırlayın bakalım?a- 1943’te Dr. Saada Emin Kağıtçılar Sağlık Bakanı olarak b- 1935'te Mebnıre Gönenç Eğitim Bakanı olarak, c- 1939'da Belkıs Baykan Adalet Bakanı olarak d- 1971'de Türkan Akyol Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı olarak
YANITLAR:1 (a), 2 (b), 3 (e), 4 (a), 5 (d), 6 (d)
Ö Z Ü R iDİSK-AR Ocak sayısındaki Test sayfamızın birinci sütunun 27. satırında "1990 sonlarında kurulan..." cümlesinde "1991" dizgi halası nedeniyle "1990" olarak çıkmıştır. Okurlarımızdan özür dileriz,
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K O N U K
Thatcher, Kapitalizmi Kurtaramadı:

İşçi Sınıfı Halâ Yerindeİngiliz halkı için büyük umutlar yaralan özelleştirme, İngiltere'de işçi sınıfı için de önemli bir deneyim olmuştur, Bu nedenle özelleştirmeyi sadece bir uygulama olarak ele almak, tartışmak yanlıştır. Çünkü özelleştirme yalnızca dünyanın dört bir yanındaki hükümetlere dayatılan geniş bir siyasetler topluluğu değildir. Özellikle Üçüncü Dünya olarak anılan (ilkelerde bu siyasetler hükümetlere, IMF ve Dünya Bankası tarafından dayatılmaktadır. Am a öte yandan, eski Sovyetler Birliği'nde ve Doğu Avrupa ülkelerinde sosyalizm sonrası yönetimler tarafından da neredeyse bir yobazlıkla uygulanan siyasetlerdir bunlar. Bütün bu ülkelerde ortak olan şey, şıı veya bu ölçüde, sistemin devlet kapitalizmi şeklinde tanımlanmasıdır. Şimdi bu ülkelerde yeniden yapılanma süreci başlıyor. Bu sürecin amacı, devlet kapitalizminden piyasa kapitalizmine geçmektir, İşte özelleştirmeyi bu sürecin bir parçası olarak görm ek gerekiyor. Burada da özelleştirme, sanki verimlilik yani karlılık için uygulanması gereken bir siyaset olarak karşımıza çıkıyor.Özelleştirmeye karşı çıkanlar ise, kendilerini devlet kapitalizminin koruyucuları olarak görüyorlar. Bence yanlış. Bu geçiş sürecini iyi anlamak gerekiyor. Devlet kapitalizmi 20.yüzyılın ilk yarısında hem gelişmiş hem  az gelişmiş ülkelerde, ekonomilerin ulusal ölçekle canlanabileceği ve örgütlenebileceği bir dönemde ortaya çıkmıştır. Oysa bugün ulusal düzeyde örgütlenmiş ekonomiler artık geçerli değildir. Günüm üzde "global" diye ifadelendirilen örgütlenmiş ekonom ik bir yapı içerisinde yaşıyoruz. Uluslararası finans piyasaları, metalann ve işgücünün sınırlar arasında gidip gelmesi vb. Yani ulusal kapitalizmin geçerli olduğu geçm işe, nostaljik bir bakış açısıyla bakarak

özelleştirmeye karşı çıkmak mümkün değildir. Karşımızdaki global kapitalizmin gerçekliğini görmemiz gerekir. Dolayısıyla özelleştirme tartışmalarını sadece ekonomiyle sınırlandırmak yerine aynı zamanda konunun toplumsal ve siyasal yönlerini de göz önünde bulundurmak zorundayız. Özelleştirmede asıl sorun devlet sanayiinin mi, yoksa özel sektör sanayiinin mi daha verimli olduğu değil, işçi sınıfının ve örgütlerinin üzerinde yaratacağı etkinin derecesidir.Diğer ülkelerde özelleştirme tartışıldığı zaman genellikle İngiltere bir referans noktası olarak d e  alınır, Çünkü İngiltere özelleştirmenin uygulandığı ilk ileri kapitalist ülkedir. İngiltere'de özelleştirme 1979 yılında Thatcher hükümeti iktidara geldiği zaman gündeme geldi ve zaten bu hükümetin temel perspektifini oluşturuyordu. Thatcher'ın iki tenıel amacı vardı. Bunlardan birincisi, İngiliz kapitalizminin diğer kapitalizmlere oranla gerilemesini durdurmaktı, ikinci amacı ise, Ingiltere'de örgütlü işçi sınıfını önemli ölçüde zayıflatabilmekti. İkinci amaç, özellikle önemliydi. Çünkü işçi sınıfının örgüdü gücü 1974'de önceki muhafazakar İngiliz hükümetini düşürmüştü.Thatcher hükümeti iktidara gelir gelmez bir dizi kamu kunıluşunıı ele aldı. Bu kuruluşlar 20.yüzyılın ilk yarısında ya devletleştirilmişti ya da devlet tarafından kurulmuşlardı. İngiltere'de kamu ■ sektörü içinde yer alan kömür, gaz, elektrik, hava yollan, demiryolları, çelik sektörünü Thatcher başlangıçta sistematik olarak özelleştirmek amacıyla yola çıktı. Bu siyaset pragmatik bir süreç içinde iki temel ihtiyaca cevaben gelişti. İlki, basitçe hükümetin borçlanma düzeyini azaltmaktı. Örneğin telekomünikasyon şirketi özelleştirildiği taktirde bu şirketin borçlanması artık hükümet

borçlanması olarak gözükmeyecekti. Ayrıca böylesi şirketlerin özelleştirilmesinden ekle edilen gelir, hükümetin temel amaçlarından birisi olan gelir vergisini düşürmek yönünde bir adım olacaktı. Özelleştirmenin ikinci amacı ise, bazı sanayi kollarında çok güçlü olan sendikaların gücünü kırmaktı. Thatcher hükümetinin özellikle 1985 yılına kadar işçilerle yaptığı en önemli ve büyük mücadelelerden biri kamu sektöründeydi. Bu çatışmalar 80'de ilk olarak denıir-çelik işletmelerinde, 1982'de sağlık hazmederinde ve bunların içerisinde belki en önemlisi 1984-85 yılları arasında kömür madenlerinde çalışan işçilerle oldu. Bu çatışmaların bir başka ayağı da, Muhafazakar Parti hükümetinin, daha önce muhalefette olduğu dönemde hazırlamış olduğu bir rapordu. Raporun önemli bir unsuru, işçilerin tüm kesimlerini aynı anda değil, tek tek, kesim kesim karşısına almakdı. Örneğin, İşçi sınıfının en militan kesimi olan kömür madencilerini karşılarına almadan önce, bir kaç yıl köm ür stoklarım artırarak, grev durumu için bol miktarda kömtir stoku yaratıldı. Bunun amacı, ınaden grevi sırasında bir başka güçlü kesim olan enerji sektörü işçileriyle çatışmaya girilmemesini sağlamaktı. Buna büyük özen gösterilmeliydi. Özelleştirme stratejileri böylece işçi sınıfının örgütlenmesini zayıflatmak yönünde yürütüldü.Bu arada özellikle kamu taşımacılığında olmak üzere bir dizi hizmetin ihaleler açılarak taşeronlara verilmesi yöntemi kullanıldı.Yaşanan bu süreç sonunda, telekomünikasyon, su, elektrik, gaz ve havayollarında çok büyük özelleştirmeler gerçekleştirildi. Özellikle üretkenlik açısından bakıldığında, hemen bütün özelleştirilmiş sanayilerde olum lu sayılabilecek sonuçların ortaya
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çıktığı, istihdam yönünde ise, çok önemli düşüşler olduğu görülmektedir. Ancak buradaki önemli nokta da, istihdam düşüşünün genellikle özelleştirmeden önce yaşanmasıdır. Matta kömür madenciliği sektöründe bu süreç öylesine yoğun yaşandı ki, yakında Ingiltere'de kömür madencisinin kalmayacağım söylemek bile abartı olmaz. Üretkenlik alanında görülen başarının yan ıs ıra toplumsal ve siyasi olarak işçi sınıfı açısından çok büyiik bir yenilgi anlamına gelen özelleştirmenin etkilerini baslıklar halinde şöyle özetlemek mümkün.
Üretkenlik artışı:Özelleştirilen kuruluşlarda yaşanan üretkenlik artışının bizzat özelleştirmenin sonucu olup olmadığı, o kadar da berrak değildir.Zira 1980'lerin ilk yarısında İngiltere'de üretkenlik artışlarına yol açan genel bir yapılanına gözlenmekteydi.
Tekelleşme: Özelleştirmeyi meşrulaştırmakta kullanılan ideolojiye baktığımız zaman, bunun en azından bir kısmı, devlet tekelinden kurtulmanın bir yöntemi olarak göstermektedir.Oysa çoğu zaman özelleştirme uygulaması, kamu tekellerini özel tekel haline getirmiştir. Örneğin telekomünikasyon alanında özelleştirilmiş olan şirket, şu anda piyasada egemen bir şirket konumundadır. İngiliz Hava Yollan, da özelleştirildiğinden bu yana bir çok hava yolu şirketini içine katmıştır. Gaz sektöründe de buna benzer bir tablo vardır.
Ekonomide rasyonellik:Özelleştirmeyle arzulanan özel tekelin oluşturulmasını önleme çalışmaları sonuçta daha da felaket durumlara neden olmuştur. Örneğin iktisatçıların "doğal tekel" dedikleri enerji eleltirik sektörününün tekel olmasını engellemek için ciddi önlemler alınmıştı. Rekabet sonucu elektrik şirketleri enerji

santralleri yerine doğalgaz ile işleyen santraller kurmaya çalıştılar. Dolayısıyla Ingiltere'de kömür sektörü imha oldu.Yüzlerce yıl sürmesi mümkün olan bir enerji stoku sonunda çöpe atılmış oluyor. Yani kısa dönemli özelleştirme uğruna daha uzıın dönemli toplumsal avantajlar gözden çıkarılıyor.
Mal ve hizmet kalitesi:Özelleştirme sonucu sunulan hizmetlerin kalitesinde ciddi düşüşler olmuştur. Bunun en güzel örneğini sağlık sektöründen görebiliriz. Sağlık sektöründeki piyasa reformları sonucu, bu sektörde takım elbiseleriyle koşuşturan yöneticilerin sayısında büyük artış olmuştur. Aynı zamanda ası! sağlık hizmetini

sunan insanların, örneğin hemşirelerin sayısında Önemli oranda düşüş yaşanmıştır.1980'lerin sonuna gelindiğinde, İngiltere'de Reagan ekonomisine çok benzer bîr ekonomik model geliştiren Thatcher hükümetinin bu çerçevedeki uygulamalarının temelinde devealüsyon ve özelleştirme yatıyordu. Bu ekonomik sistem, zenginlerin ödediği vergilerin ve fakirlere sunulan hizmetlerin azaltılması, kısa dönemde spekülatif yatırımların teşvik edilmesi demekti. Özelleştirilen şirketlerin hisse senetlerinin saülarak fakir insanların hisse senedi alması özendirîlirken aynt zamanda

zengin olacakları düşüncesi de yayılmaya çalışılıyordu. O ysa  bu şekilde satılan hisse senetlerinin çok büyük çoğunluğu serm aye piyasasına egem en olan em ekli sandıklarının ve sigorta şirketlerinin elindeydi. Bu yöntem le, 1980'lerin sonunda kısa dönem li bir ekonom ik büyüm e yaşandı. M uhafazakar parti hüküm eti bir ekonom ik mucize yaratılmış o lduğunu, İngiliz kapitalizminin gerilemesinin engellenm iş olduğunu iddia etti. A ncak gerçekte bu spekülasyona ve borsaya yönelik bir patlam aydı. G erçek ekonom inin büyüm e hızı borsa çevresinde oluşan fantezi ekonom inin büyüm e hızından çok daha düşüktü. Yalnızca İngiltere'de değil, bir dizi ülkede de buna benzer süreçler yaşandı. Jap on ya'd a bunun adına " balon ekonom isi" dendi. 1990'ların başında balon patladı ve  bir recession (durgunluk) başladı. Durgunluk özellikle İngiltere, Kanada, Avusturya, Avustralya, Jap o n ya ve Am erika gibi piyasa ekonom isinde ileri gitmiş ülkelerde ciddi bir şekilde yaşandı. Fakat özelleştirmeyi ve piyasa ekonom isini savunanlar, kendilerine ve taraftarlarına bu uğurun • sonsuza kadar süreceğini anlatıp durdular. Bu gidişin sona erm esinden sonra yaşanan hayal kırıklığı ise çok derin oldu ve Thatcher'ın imha edilmesi ile son buldu.Thatcher'ın yerine geçen  J .  Majör bir başarısızlık mirası devralmıştı. Başarısızlığın tem elinde de, Thatcher'ın bütün propagandasına rağm en Ingiliz kapitalizminin gerilem esini durduramamış olm ası yatmaktaydı. Son uç olarak. Ingiltere'de bugün görünen popülerliğini yitirmiş hüküm et, buna karşılık 1980'lerde yaşanan yenilgilerden sonra yeniden canlanm aya başlamış bir işçi sınıfı var. Çün kü Thatcher, İngiltere'de örgütlü işçi sınıfını imha edem edi, sadece zayıflattı.
Alex C a llin ico s
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İŞGÜCÜ

Bu kısa çalışma genel hatları ile İş ve İşçi Bulma Kurumlannın günümüzdeki İşlevlerini tartışan bazı ipuçlarını sunmaya çalışmaktadır. Türkiye'deki işgücü piyasasının özellikleri, iş kurumun yeniden yapılanmasını zorunlu hale getirmektedir. Uzun yıllar bir kamu hizmeti olarak görülüp, tekel konumunda çalışan kurumun, bugün Türkiye İş Piyasası koşullarına göre yeniden düzenlenmesi konusu, değişen gereksinimler çerçevesinde ele alınmalıdır. Amacımız Dünyada ve Türkiye'de yaşanan özelleştirme dalgasının bir kamu tekelini daha yutmasının zeminini hazırlamak değildir. Ancak iş piyasalarının özelliklerine uygun örgütlenebilen esnek yapıların kurulması özendirilmedigi taktirde, oldukça dinamik süreçleri içinde barındıran işgücü potansiyeli bürokratik mekanizmaları aşarak piyasa kurallarını tek seçenek olarak karşımıza getirecektir.1- İşgücü piyasasında aracılık hizmeti sağlayarak işgücünü arz edenlerle talep edenler arasında uyum sağlanması iş kurumlannın temel görevleri arasındadır. Bu hizmetin sağlanması ve emek arz ve talebi arasındaki uyum sorunu iş piyasalarında emek unsurunun alınıp, satılması ile başlamıştır. Ancak, bu hizmetin kimin tarafından gerçekleştirileceği olgusu tartışmalı kalmıştır.İlk etapta örgütsüz ve kendiliğinden oluşan kuruluşlar, emek piyasalarındaki gelişmeye paralel olarak örgütlü ve sadece

bu amaç için kurulmuşlardır,1929 Bunalımı, iş bulma ve işe yerleştirmenin önemini çeşitli toplumsal baskılarla arttırmıştır.Belirlimerkezlerde toplanan endüstrinin daha sonra yayılması ' ile işpiyasalarında emek arz edenlerle, talep edenler arasında bilgi akışı ve denetimin sağlanması merkezi örgütlenmelere gereksinimi arttırmıştır.Iş bulma ve işe yerleştirmede sözü edilen gerekçeler hizmetin niteliğinden dolayı merkezi ve kamu tarafından yapılan bir örgütlenmeyi zorunlu hale getirmektedir. Ancak, bu noktada iş bulma ve işe yerleştirmenin bir kamu tekeli oluşunu hazırlayan zeminde, önemli değişmeleri onaya çıkmıştır.Özellikle iş piyasalarında iş arayanların ulaştıkları haberleşme kanalları teknolojik olanaklar açısından son derece iyi donatılmıştır. Böylece hiç olmazsa şimdilik belirli sektörler için, adeta iyice küçülen bir iş dünyası ve içinde belirli bir şeffaflığın

sağlanması sözkonusu olmaktadır.2- Haberleşme kanallarındaki teknolojik gelişme sadece bu alanda sınırlı kalmayıp, insanı ve yaptığı işi dönüştürme ile devam etmesi önemli ölçüde "işlerin" ve "mesleklerin" yeniden tanımlanmasına yol açmıştır. Artık sıradan ve vasıfsız em ek gerektiren işlerde ve bunları gerçekleştirenlerde ciddi sayısal azalmalar gözlenmektedir. Buna karşılık belirli nitelikler ve belirli işleri yapanlar endüstri tarafından aranır olmaktadır.
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3- İstihdamın sektörel yapısı incelendiği zaman, klasik olarak sanayiden hizmetlere doğru kayan işgücü akımı, Türkiye için son yıllarda tarımdan hizmetlere dogaı akmaktadır. Kentsel istihdamın yapısındaki hu önemli gelişme özellikle enformel sektör içindeki çalışanların sayısındaki artış ile yakından ilişkilidir. Bu konuda bazı çalışmalar olmasına rağmen henüz sağlıklı verilere ulaşılamamaktadır.4- İstihdamda ortaya çıkan bir başka gelişme de "standart dışı istihdam" biçimlerinde görülen artıştır. Özellikle kısmi süreli çalışma biçiminde ortaya çıkan gelişine Batı Avrupa ülkeleri için toplam istihdamın yüzde 33’üne kadar ulaşan oranlara çıkmıştır. (O E C D  Employement Outlook 1991) 35 saat ve altında istihdam edilenlere göre bakıldığı zaman Türkiye'de sivil istihdamın yüzde 17’si hu tür bir çalışma içinde görülmektedir. ( DİE Hane Halkı İşgücü Anketleri 1990)5- Yukarıda ifade edilen istihdama ilişkin gelişmelerin iş bulma ve işe yerleştirme hizmeti veren kıırumların mutlaka kamu tekeli olma özellikleri ileçakışma maktadır.a) Ülkemizde İş ve İşçi Bulma Kurunnı emek arz edenlerle emek talep edenler arasında bir karşılaştırma yapmakta ve buna göre işe yerleştirilecek olanların seçimini yapmaktadır. Kısaca isteklerle teklifleri Kurum biraraya getirmektedir. Oysa İş Ktırumu'nun farklı iş piyasalarının özelliklerine göre ayrı ayrı niteliklere haiz emek talep edilmekte, veya hangi iş piyasalarında emek arz fazlası oluşturmakta olduğu kurumun araştırmaları ile ortaya çıkarılmalıdır,b) Araştırma sonucu ortaya çıkan bilgilerin iş piyasasının analizi ve planlanması çerçevesinde mutlaka değerlendinIinesi gerekmektedir.c) iş piyasalarını oluşturan farklı kesimlerin gösterdikleri özellikler kamu kurumlannın halihazır yapıları ile uyuşmamaktadır. Kamu tekeli durumundaki iş kurumlannın yasal görev ve yetkileri iş piyasalarının yukarda değinilen ve hızla biçim değiştiren yapıları ile

farklılık göstermekledir. Yürütülen hizmetler bu niteliklere göre belirli bir esneklik taşımamaktadır. Bürokratik yapıya haiz her kamu kuruntunun merkezi otoriteden bağımsız karar verme inisiyatifine sahip olmaması, özerk kuruluşlara olan gereksinimi ortaya koymaktadır.Bu gelişmelerin yansıması, İş bulma ve yerleştirmede aracılık hizmeti gerçekleştiren kumulların mutlaka kamu tekeli olması olgusunu ortadan kaldırabilmektedir. Ancak özel kurumlar tarafından gerçekleştirilen iş bulma hizmetinin ortaya çıkarabileceği olumsuzlukların kamu tarafından denetlenmesinin özel bir önemi olacaktır. Bu bağlamda kamu iş bulma kurumlannın görevlerinin yeniden tanımlanmasına ihtiyaç duyulmakladır.6- İş piyasalarının yapısal özelliklerine uygun örgütlenme anlayışı, hizmeti gerçekleştiren iş kurumu ile bağlantılı hale gelmelidir. Bilindiği gibi merkezi ve bürokratik kamu kurumlan işlevleri gereği geniş ve ülke çapında standart bir örgütlenmeyi hedeflemektedir. Oysa iş piyasaları ve bu piyasalarda iş arayanlar oldukça farklı yapıdadır.Türkiye’nin oldukça genç bir nüfus yapısına sahip olması işgücünün uzun dönem içinde gösterebileceği gelişme açısından önemlidir.1990 yılı itibariyle toplam nüfusun yaş ortalaması 21 yaş dolayındadır, iş arayanların da yoğun olarak 12-24 yaşlan arasında toplanması, her yıl ortalama 300 bin kişinin iş piyasasına katıldığı düşünülürse genç işsizliğin önemi, ortaya çıkmaktadır.Bunun yanısıra 12-24 yaş grubunda ilk kez iş arayanların yüzde 92 gibi yüksek bir oranda gözükmesi bu yaşlarda okulda veya evde gözüken kız veya erkek çocukların bir kısmının iş arayanlar arasında bulunması ihtimalini güçlendirmededir. Öte yandan öğrenci konumunda olduğu halde herhangi bir işte çatışan çocukların sayısal büyüklükleri hakkında bilgi sahibi değiliz.işgücüne ilişkin mevcut yapısal sorunların kadınlar açısından da

ayrı bir örgütlenmeye ihtiyaç doğurduğu görülmektedir.Gerçekten işsizlik baskısının kadın işgücü açısından erkeklere göre daha ağır sonınları bulunmaktadır. Sadece oransal olarak kentlerde yüzde 13.4 olan işsizlik, kadınlar için yüzde 26.1'e ulaşmakladır. Bu işsizlik oranının 12-24 yaş grubu içindeki genç kızlarda ise yüzde 38.5'e ulaştığı anlaşılmaktadır.Yukarıda belirtilen sorunların dışında, bölgeler arası göçün niteliği, kent-kır işsizliği arasındaki farklılıklar, yaşlı, sakat ve eski hükümlü olanların ortaya koyduğu sorunların, merkezi ve bürokratik bir örgütlenm e içinde çözülm esi oldukça zor görülmektedir. Bu nedenle iş kurumlannın esnek bir yapıya kavuşturulması, küçük, özerk ve ademi merkezi bir yapı içinde gerçekleşebilir. İlçeler hatta kasabalarda hile örgütlenebilir ve yörenin özelliklerine duyarlı bir iş kuruntunun etkin bir yapıya kavuşması mümkündür.7- !ş kuruntunun kamu tekeli olma niteliğinin, belirli iş kollarında (örneğin formel istihdamın büyük bir kısmını içeren sanayi ve hizmetlerde) sürmesi yararlı olabilir. Ancak standart dışı istihdam alanlarında, kısmi Süreli işlerde, geçici işlerde, kadın, çocuk ve sakat em eğinin kullanıldığı belirli alanlarda özel iş kurumlan daha hızlı ve esnek bir yapıyı iş piyasasına uygulayabilecektir.8- Yukarıda belirtilen farklı statüler dışında kamu iş kurumu, iş piyasalarının göstereceği gelişime uygun olarak istihdamın yeniden eğitimini üstlenmelidir. Ortadan kalkan mesleklerde çalışanların yeni formasyonlar kazanm ası, niteliklerinin »yükseltilmesi, kısaca, sadece işsizlerin değil çalışanlarında rehabilitasyonu kamu iş kuruntunun tekelinde kalmalıdır.9- Sonuç olarak iş kuruntunun bazı işlevleri için teke! statüsünün kaldırılması gerekli olabilir. Tekel durumunu sürdüren kim i işlevlerin de mutlaka esnek ve m erkezin denetiminde olmadan sürdürülmesi gereklidir.
(") Bu çalışma, Aralık 93 tarihinde Ankara1 da düzenlenen " işgücü Piyasa Verilerinin Değerlendirilmesi" panelinde tartışılmıştır.
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21. Yüzyıla doğru giden dünyanın çehresinin ne hai alacağı son yılların en gözde tartışmaları arasında yer alıyor, Dünyanın fikir birikimi yüksek ülkelerinin tümünde 21. yüzyıl senaryoları üretiliyor, İşletmeler, kurumlar "bilgi çagı”nda neler yapacaklannı tartışıyorlar. Hükümeder, stratejik araştırma kuruluşları, üniversiteler toplumsal kalkınma politikalarını, çağa uydurmak için gözden geçiriyorlar.Ülkeler, kurumlar, şirketler değişse bile anahtar sözcük hep aynı kalıyor. Küreselleşme, rekabet gücü ve verimlilik birbirinden hiç aynlmayan bir üçlü olarak, her türlü senaryonun başrolünde yer alıyor.Senaryolarsa, ülkelerin gelişkinlik düzeylerine, dünya ekonomisindeki güç konumlama bağlı olarak değişiyor. Ne var ki, piramitin alt basamaklarında yer alan ülkeler için her derde deva olarak önerilen politika hep aynı: Özelleştirme. Anahtar sözcüklerle ifade edilirse "Küreselleşen dünyada en önemli unsur olan

rekabet gücüne ulaşmak için vazgeçilmez koşul olan verimliliği elde euısenin tek yolu özelleştirmedir."Ülkemizde de örnekleri görüldüğü gibi bu argüman hükümetler, partiler, gazete ve TV kuruluşları tarafından inanılması güç bir kampanya ile halka sunularak, kitlesel destek sağlanmaya çalışılıyor. Karşı çıkan herkes arkaik, çökmüş ideolojilerin uşağı halta neredeyse demokrasi düşmanı ilan ediliyor.Konuşos yalandan izleyenlerin bileceği gibi başta emekçi örgütleri olmak üzere birçok kurum ve bilim adamı, özelleştirmenin sakıncalarım, özellikle de sosyal sonuçları açısından irdeleyip eleştirmekledir. Ancak konunun, varılacağı söylenen hedeflere uygunluk yönünden ele almışında belirgin bir eksiklik olduğunu söylemek de yanlış olmayacaktır. Devletin, KIT'lerin yeni dönemdeki işlev;.- . konusunda, diğer ülkelerde izlenen politikaları incelemek bu eksikliği gidermek için zorunludur,

Bu tarz bîr ele alış için, ABD'ni örnek olarak seçip, politikalarını anlamak için de en yetkili ağzın, Başkan CUNTON'un tanıklığına başvurduk."Ulusumuzu bu noktaya getiren koşullar iyi biliniyor. Yirmi yıllık düşük verimlilik artışı ve durağan ücretler, ısrarlı işsizlik ve düşük istihdam, yıllar süren kamu açıklan ve geleceğimize yönelik yatırımlardaki düşüş, patlayan sağlık masrafları, sigorta kapsamı dışındaki milyonlarca Amerikalı, onbinlerce yoksul çocuk ve bu küresel ekonominin gereklerine cevap vermekten uzak eğitim ve iş eğitimi olanakları"Söyleyen CLINTON olmasa bu tanımlann rahatça ülkemiz için yapıldığım öne sürebiliriz. Öylesine bize denk düşüyor. Bu nedenle de insanın aklına ilk olarak CUNTON'un özelleştirmeyi savunacağı geliyor. Ne var ki konuşma şaşırtıcı biçimde sürüyor."Bu akşam sizinle hükümetin ne yapabileceği üzerine konuşmak istiyorum.

Çünkü hükümetin daha fazla şey yapmak zorunda olduğuna inanıyorum. Ancak öncelikle bu ülkenin büyümesinin esas motorunun özel sektör olduğunu söyleyeyim....Ve İkincisi, her birimiz büyüme ve değişmenin motoru olmalıyız. Gerçek şudur ki, hükümet olarak bu yeni ve farklı zamanda daha fazla fırsat yaratırken, karşılığında daha fazla sorumluluk istemeliyiz.Birincil önceliğimiz iş yaratmakür. Bazı insanlar diyorlar ki, toparlanma dönemindeyiz ve buna gerek yoktur. İyi de hepimiz toparlanma içinde olduğumuzu ümit ediyoruz ama daha fazla iş yaratmadığımızdan eminiz. Ve Ameriken halkım yeniden iş sahibi yapmayan hiçbir toparlanma da beş para etmez...İşler yaratmak ve kuvvetli bir toparlanmayı sağlamak için insanları hemen iş sahibi yapacak, otoyollarımızı ve havaalanlarımızı yeniden inşa edecek, evlerimizi yenileyecek, kırsal toplulukları canlandıracak ve ulusumuzun
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gençliğine umut ve imkândağıtacak yarım milyon iş yaratmak için, Kongreyi 30 milyon dolarlık bir iş için yatırım paketini yasalaştırmaya çağırıyorum.Bu planın özü uzun vadeye dönüktür. Ekonomik geleceğimiz için hayati alanlardaki kamusal ve özel yatırımları artırmak için tasarlanmış bir yatırım programıdır.Tüm  bunlar bize uzun vadede daha yüksek bir ekonomik büyüme oranı, yüksek verimlilik, daha nitelikli iş ve dünyada daha gelişmiş bir ekonomik rekabet konumu kazandıracaktır.Bu plan yollarımıza, nakliye sistemlerimize, hızlı demiryolfarımıza ve yüksek teknolojik bilgi (high-tech information) sistemlerimize yatırım yapmakla ve devlet ile yerel hükümetlerin ortaklığıyla halkı iş sahibi yapmak ve çevreyi geleceğimiz için korumak için çevresel temizliği en

iştiyaklı şekilde sağlamakladır.21. Yüzyılda patlayacak ancak bugün Amerika'da sorunlu olan "aerospace" gibi hayati sanayi dallarına özel dikkat göstermeliyiz."{Clinton, 17 Şubat 1993 tarihinde Kongre önünde yaptığı konuşma)Görüldüğü gibi ekonominin motorunun özel sektör olduğu ABD'de bile, rekabet gücü kazanmanın yolunun teknolojik yenilenme olduğu kabul edilmektedir. Daha da ilginci bu teknolojik yenilenmenin sağlanması piyasanın "görünmez el"îne bira kılmamakta, tersine kamu müdahalesini öngören programlargeliştirilmektedir. Ayrıca yoksulluğun giderilmesi ve istihdam olanaklarının artırılmasında kamuya birinci dereceden rol verilmektedir.Bu anlayışın açıkça görüldüğü diğer bir belge de CLINTON ve yardımcısı GORE'nin imzasını taşıyan 22 Şubat 1993 tarihli"Amerika'nın

Ekonomik Büyümesi için Teknoloji" isimli rapordur.Bu raporda şu sözlere yer verilmektedir."Teknolojiye yatırım yapmak, Amerika’nın geleceğine yatırım yapmaktır.""Teknoloji ekonomik gelişmenin motorudur.""Uluslararası rekabet edebilirlik, ucuz emek ve doğal kaynakların kontrolü gibi geleneksel faktörlere giderek daha az bağımlı hale gelmektedir. Bunun yerine yeni gelişen ekonomiler bilgi temellidir."Raporun en önemli yanı ise, iş yaratan ve çevreyi koruyan uzıın dönemli ekonomik kalkınmayı birinci amaç olarak seçmesidir. Aslında bu anlayış sadece CUNTON/GORE İkilisine ait değildir. Dünya Bankası 1991 raporunda şöyle demektedir,"Hükümetin geçerli ekonomik rolü, sadece pazarın düzgün çalışmaması dunımunda bu görevi yerine getirmekten çok daha kapsamlıdır. Mülkiyet haklarının tanımlanması ve korunması, etkin yasal, adli ve düzenleyici sistemlerin oluşturulması, kamuhizmeüerinin etkinliğinin artırılması, çevrenin koaınmasında devlet tam da gelişmenin çekirdeğidir.

Politik özgürlüklerin yurttaşlık hakları bir zamanlar pek moda olduğunu tersine, ekonomik büyüme ile uyumsuz değildir."1991’lere kadar sadece ekonomik büyümeyi öngören politikaları izleyen Dünya Bankası, sözkonusu yılın sonlarından itibaren "yoksulluğun azalması" (sustainable poverty redııction) öngören politikalara geçmiştir. Bankanın tüm ofislerine gönderilen d  kitabında yoksulluğun azaltılması için "Gelecekte Bankanın performansının değerlendirilmesi için referans noktası" tanımı yapılmaktadır.Görüleceği gibi özelleştirme tek seçenek değildir. Hele gelişmekte olan ülkelerde hiç değildir. Kamu yatmmlannın, devletin rolü yeni ihtiyaçlara, ülkelerin özelliklerine uygun olarak sürmektedir. Bizim gibi sanayisi yeni teknolojilere henüz sıçrayamamış, demokrasisi yeterince gelişememiş ekonomilerde bu ro! çok daha kapsamlıdır. Ülkenin bilini ve teknoloji üretebilmesinin sağlanması, toplumun refah düzeyinin yükseltilmesi, sosyal güvence ve eğitim olanaklarının yaratılması, yoksulluğun yok edilmesi, istihdamın artırılması bu rolün gereklerindendir.Toplum olarak yapmamız gereken de KİTleri nasıl satarız sorusuna değil, btı rolü nasıl yerine getiririze cevap vermektir.
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Tüketici BoykotlarıAmerika'da işçi haklarını ihlal eden işverenlere karşı uygulanan çeşitli protesto yöntemleri içinde tüketici boykotları önemli bir yer tutuyor. Tüketici boykotları Amerikan İşçi Konfederasyonu AFL-CIO'nun önderliğinde yürütülüyor. İşçiler üzerinde baskı uygulayan, toplu pazarlığa oturmayan, toplu işçi çıkartan, ayrımcılık yapan, işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarını uygulamayan ve benzer türden çalışanların aleyhine uygulamalara giden işverenler belirlenerek bir boykot listesi hazırlanıyor. Ardından sendikalı işçilere mallan boykot etme çağrısı yapılıyor. Konfederasyonun bu protesto eylemine ülkede yayınlanan bazı işçi dergileri de katılıyor. Örneğin Kasım 1993 yayınlanan aylık bir işçi dergisi, yılbaşı alışverişi sırasında dikkat edilmesi gereken firmalara ilişkin bir liste yayımladı. Listede ırk ayırımcılığı yapan, lokavt uygulayan, işçilerine çok düşük ücret ödeyen, grevde olan işyerleri yer alıyordu.Boykot listesi içinde yer alan belli başlı bazı şirketler ve ürünlere bir göz atıldığında şunları sıralamak mümkün:Ayakkabı ve giyim eşyası üreten Genesco firmasını boykot etme nedeni iki fabrikayı kapatma tehdidinde bulunması ve sendikayı taviz vermeye zorlamasıydı. Sandalet üreten Deckers firması'nın suçu da sendika île toplu sözleşme görüşmelerine oturmamasıydı. Domino, Redpath ve G\V şekerlerini boykot etme çağrısında da şu gerekçe yer alıyordu: Aynı şirkete ait bir başka işyerinde işverenin Haziran 1993'ten teri lokavt uygulaması. Lokavtın gerekçesine gelince işçilerin getirilmek istenen 12‘şer saatlik vardiya düzenine karşı olmaları, işyerinde sağlık ve güvenlik kurallarının uygulanmasını talep etmeleri. Boykot edilmesi istenen bir diğer ürün de Diamond marktı cevizler. ABD'de ceviz piyasasının yüzde 80'ini elinde bulunduran Diamond firması ekonomik kriz nedeniyle işçileri daha düşük ücretle çalışmaya razı etmesine karşın, işçilerin yüzde 30'luk alacaklarını ödememesi ceviz almama kampanyasının en önemli gerekçeleri arasında yer alıyor. Colour Aid şirketi de boykot listesinden kaçamamış. Kırtasiye malzemesi üreten Colour Aid'in, işçileri çok sıcak ortamda, yangın tehlikesi altında ve havalandırma yapılmayan ortamda boya ve çözücülerin yaydığı zehirli gazları soluyarak çalıştırması boykot kapsamına girmesine neden oluyor. Levi's kotlarının boykot edilmesinin nedenleri de şöyle sıralanıyor. Kirmanın 1990 yılında El Paso'da bin 500 işçinin işine son vermesi ve Kosta Rika'da Levj's fabrikasındaki işçileri günde 2,5 dolar ücretle çalıştırması.

İZLANDA
Not Ücret, Brütten 
daha Fazla

tzlanda'lı işçiler brüt ücretlerinden daha fazla net ücret alıyorlar. Brüt ücretten yapılan kesintinin az olması yanında devletin de yardım etmesi net ücreti, brütün üzerine çıkarıyor. İzlanda'da brüt ücreti 100 pound otan bir işçi, ayda 114 poıınd alıyor.
O ECD  ülkeleri içinde bir işçinin brüt ücretinden yapılan kesintilerden sonra ele geçen net ücretin yüzdelerine bakıldığında şöyle bir tablo onaya çıkıyor:

Avusturya 93-7, Belçika90.5, Kanada 86.5,Fransa 89.3, Almanya 78.7, Yunanistan 83.1, İtalya 84.1, Japonya 93.0, Lüksem bu rg 98.9,Norveç 84.1, Portekiz92.5, İngiltere 82.5, ABD 81.3. ve TÜRKİYE 61.7
İNGİLTERE
2000'ü yılların 
erkeğini zor günler 
bekliyor

İngiliz erkekler karıları hem dışarda hem de evde çalışsın istiyor. İngiltere'nin en büyük kamuoyu araştırma kuruluşlarından biri olan MintePin 1576 erkek arasında yaptığı araştırmanın sonuçlarına

göre, erkeklerin yüzde 83'ii "çalışma h a k k ın ın  kadınların en doğal hakkı olduğunu beyan ediyor, ayrıca "çalışan anne"nin ailenin dirliği ve düzenliği için vazgeçilmez olduğunu söylüyor. İngiliz erkeklerin kadınları gösterdikleri bu hoşgörü sebepsiz değil. Erkek ücretliler arasında işsizlik artıyor, buna karşılık kadın ücretlilerin istihdam oranı büyüyor. Şu anda hemen hemen sayısal bir denklik söz konusu. Ücrelli erkek sayısı 10.7 milyon, ücretli kadın sayısı ise 10.1 milyon.Bu arada, Mintel Araştırma Kunıluşu'nun önümüzdeki 10 yıl için yaptığı dikkat çekici bir öngürii var: “Öm ür boyıı istihdam kavramı artık pek geçerli değil. Önümüzdeki 10 yıl içinde ücretliler önem sel işsizliklere alışmak zonında..."İngiliz hükümetinin geçtiğimiz hafta açıkladığı işsizlik rakamları bu öngörüyü destekler nitelikle. Aralık 1993't eki 2.787.600 işsiz sayısına 15-500 kişi dalıa eklenmiş durumda. Bu da İngiliz işgücünün yaklaşık yüzde 10'nıınıın işsiz olduğu anlamına geliyor. Ve işsizler ordusuna katılan 15.500 kişinin büyük bir çoğunluğu erkeklerden oluşuyor. Son bir buçuk ay içinde işsiz kalan erkeklerin sayısı yaklaşık 13 bin.Bu sayıların orlaya koyduğu önemli eğilimlerden biri de yeni istihdam alanlarında
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k a d ın la rın  erkeklerden d a h a  fa zla  pay alması. Ş u b a t ayında 70 bin k a d ın  istihdam  o la n a ğ ın a  kavuşurken, bu r a k a m  erkekler için y a ln ız c a  15 bin.A n c a k , kadın ücretlilerin e r k e k  ücretlilere kıyasla ö n e m li b ir dezavantajı s ö z k o n u s u : Erkeklerin ü cretleri kadınlardan o rta la m a  yüzde 40 daha y ü k s e k .

ALMANYA
M aden ocağı işçileri 
ücret kesintisini ve 
çalışma saatlerinin 
indirilmesini kabul 
ettiA lm a n ya 'n ın  batı tarafın d a çalışan 87 bin k ö m ü r işçisi, fazla ü retim in  yol açacağı

olum suzlukları giderm ek am acıyla ücretlerinden yapılacak kesintileri ve çalışm a saatlerinin azaltılmasını kabul etti. IG  Bergbau und Energie (1GBE) Madenciler Sendikası ve A lm an Kömür Üreticileri Derneği 1994 başından itibaren 2 yıllık bir süre içinde ücretlerden yüzde 9'luk bir kesinti yapılması ve her işçinin 120 saat daha az çalışması konusunda görüş birliğine vardı. Böylece işçiler haftada 4 gün  çalışacak.
IGBE'nin aldığı bu kararla birlikte, Ruhr Vadisi maden bölgesinde çalışan 10 bin işçinin işten çıkarılması önlenirken diğer maden ocaklarına transfer edilm esini de olanaklı hale getiriyor. A ncak Alman m adencilik kunıluşlan sektördeki olumsuzlukları giderebilm ek için  1995 yılı sonuna kadar 22 bin işçiyi işten çıkarmanın gerekli olduğunu söylüyorlar.
Ö te  yandan 1G Metal Sendikası yetkilileri, güneybatı Almanya'da inşaat mühendisliği alanında çalışan işçilere de benzer bir teklif

götürüldüğünü, böylece işçilerin yıllık gelirlerinden yüzde 15'lik bir azalma olacağım  belirtirken çalışma saatlerinin kısaltılması, tatillerin azaltılması, tatil primlerinin kesilmesi gibi konuların da görüşüleceğini ifade ediyorlar.
IBM Deufsctıland'da 
haftalık çalışma 
saatleri uzatılıyor

D A G  Sendikası ve Amerikan IBM Deutschland firması işçi çıkarmalarının önüne geçilm esi için aralarında yaptıkları anlaşmaya göre çalışm a saatlerinin azaltılması yerine haftalık çalışma süresinin 40 saate çıkabileceğini belirtiliyor. Çalışm a saatlerinin uzatılması durumunda işçilere ek ücret verilm eyecek. Ancak işçiler isterlerse sonradan fazla çalışma süreleri kadar izin yapabilecekler. A nlaşmaya göre yıllık sosyal yardım ödenekleri aylık ücretin yüzde 200'ünden yüzde 130'una geriçekilebilecek. Bu yardım

ödenekleri için de tatil ödeneği, kişisel performans ikram iyesi, şirket perform ansı bonosu gibi ö d enekler de yer alıyor. 12 b in  işçinin çalıştığı ve  işçilerin yü zd e 15'inin D A G  tarafından temsil edildiği IBM  Deutschland'm  yönetim  kurulu üyesi ve görüşm elerde ekip  başı olan H ans-W arner Richter saatlik ödem e bazında ücretlerde yüzde 6'lık bir düşm e sağlandığım  belirterek anlaşm ayı özetle  şöyle değerlendirdi: "Bu esneklik doğrultusunda iki saat fazla çalışm a için de aynı ücreti ödeyeceğiz ve uygulam a şirket açısından çok faydalı olacak.Çünkü harcam a yapısı hala uygun bir kârlılığa ulaşm am ıza izin verm iyor.. Anlaşm a IBM'ye 8 m ilyon m arklık bir tasarruf sağlayacak."
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Buna karşılık, Tallavi, bu serbestliğin bile yalnızca çok özel koşullarda poligamiye izin veren Kuran'ın fazla geniş bir uygulaması olduğunu ileri sürdü.

artık eskimiş olduğunu, bunları korumanın çağdaş dünyada Islamın anlamını zedelediğini savundu.Tallavi, Mısır'da hükümetin poligamiyle ilgili yasalarıgüncelleştirmek istediğini söyledi. Bu değişime göre, ilk eş izin vermeden koca başka kadınla evlenemiyor.

BREZİLYA

Brezilya'nın 
sanayisini 1 milyon 
400 bin çocuk işçi 
ayakta tutuyor

Brezilya'da yayınlanan The Jornal D o  Brasil gazetesi devletin resmi verilerine göre yaptığı araştırmada 14 yaşın altında işçi çalıştırma yasağı olmasına rağmen ülkede halen çalışan çocuk işçi sayısı 1 milyon 400 bin olduğu ortaya çıkıyor.1970 yılında çocuk işçilerin toplam işgücü içindeki payı yüzde 6.1 iken, bu oran 1990 yılında yüzde l l 'e  yükselmiş. 14-17 yaş arasındaki işçilerin aynı yıl toplam işgücü içindeki payı da yüzde 45-

Birleşmiş
Milletler
"İslami yasaların 
modern hayata 
uygulanması 
gerekiyor"

Birleşmiş Milletler'in Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Engellenmesi Komitesi'nin 25 Şubat'taki oturumunda, uzmanlar İslami yasaların ya da "şeriat"ın çağdaş kadımn ihtiyaçlarına göre uyarlanmak zorunda olduğu konusunda görüş birliğine vardı. Kadın hakları uzmanı Tunuslu Emma Uuij, İslami yasaların Kuran'a dayalı oldukları için değiştirilemez olduğunu, İslam ülkelerinin şeriatı

kadının gelişimini önlemek için kullandığını ve Komite'nin bu eğilimi engelleyecek adımları atması gerektiğini ileri sürdü.Emma Auij, "Arap ve Müslüman dünyada, koşulların kadının modern hayat içindeki taleplerine uyacak şekilde geliştirildiğini görmek istiyoruz" dedi. Mısırlı kadın hakları uzmanı Mervat Tallavi de, Mısır'da da olduğu gibi, milli yasalara şeriatı temel alan ülkelerde esas problemin yorum konusu olduğunu belirtti ve ilginç bir yorum yaptı: "Doğru yorumlanırsa, şeriat, kadınlara bütün hakları veriyor."Tallavi, örneğin poligamiye izin veren hükümler gibi, birçok İslami yasanın bugün

Tallavi'nin "Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Engellenmesi" oturumundaki bazı iddiaları özelikle kadınlara karşı ayrımcılık konusunda tavrını koruyan Libya'ya yönelikti.Libya'nın Birleşmiş Milletler temsilcisi İbrahim Abdülaziz Ömer, Libyalı kadınların son yirmibeş yıl içinde islami yasaların haklan koruyan özel yasalarla desteklenmesiyle çok büyük kazanımlar elde ettiklerini ileri sürdü. Ömer, Libya'da kadınlara karşı şiddeti yasaklayan, poligamiyi caydırıcı özel yasaların olduğunu belirtti.Panel'in Bangladeşli üyesi Selma Han, Libya dışındaki müslüman kadınların Libyalı kadınları genellikle ilerlemenin ve siyasi katılımın bir modeli olarak gördüklerini söyledi. -
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Hazırlayan
Prof. Dr. Ali Rıza Okur

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ
Sendikalar, toplu iş ? sözleşmeleri ve grev,: cağımız endüstri j ilişkilerinin üç temel ' u acıdır. Bu araçların :eüşmesi ve endüstri Viskilerinin temelini oluşturması ile,! ekonomik çıkarların savunulması yerini uzlaşmaya bırakmıştır, işçi ve işveren artık çatışarak değil, uzlaşarak sonınlarına birlikte çözüm üretmekte, gelirin nasıl paylaşılacağına birlikte karar vermektedirler.Sendika hakkı, toplu sözleşme hakkı ve grev hakkı birlikte var olması gereken haklardır. Bunlardan birinin yokluğu diğerlerini de anlamsız ve işlevsiz kılar. Bunlar bir bütünün parçalarıdır.1982 Anayasasının 53. maddesine göre "işçiler ve işverenler, karşılıklı olarak, ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma şartlarını düzenlemek amacıyla toplu iş sözleşmesi yapma hakkına sahiptirler./. Toplu iş sözleşmesinin nasıl yapılacağı kanunla düzenlenir./. Aynı işyerinde, aynı dönem için, birden fazla iş sözleşmesi yapılamaz ve uygulanamaz".Görüldüğü gibi toplu sözleme hakkı işçi ve işverenlere karşılıklı olarak tanınmış bir haktır. 196i Anayasasında sadece işçilere tanınmış olan bu
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hak şimdi işverenlere de tanınmıştır. Ayrıntılar yasa ile düzenlenecektir. Anayasanın bu emri uyarınca 1983'de çıkarılan 2822 sayılı yasa, toplu sözleşme yapma hakkını, işçi tarafı açısından işçi sendikasına, işveren tarafı açısından ise işverene, işveren işveren sendikasına üye ise işveren sendikasına, tanımıştır. İşçi sendikasının o işyerinde toplu sözleşme yapabilmesi için, işkolunda çalışan işçilerin yüzde onu kadar üyeye sahip olması, ayrıca toplu sözleşme yapacağı işyerindeki işçilerin çoğunu da bünyesinde toplamış olması aranmaktadır, (m. 12)Toplu iş sözleşmesinin konusu hizmet akdinin yapılması, içeriği ve sona ermesi ile ilgili hususların düzenlenmesidir, (m. 2/1). Bu kısma toplu iş sözleşmesinin normatif kısmı denmektedir. Toplu sözleşmelerde böyle bir kısmın bulunması hukukumuzda zorunludur. Bunun dışında toplu sözleşmelerde bir de tarafların hak ve borçlarına, toplu sözleşmenin uygulanmasına ve denetimine, uyuşmazlıkları çözüm yollarına ilişkin hükümlere de yer verilebilir. Bu tür hükümlere toplu sözleşmenin "borçlar hukukuna ilişkin hükümleri" denmektedir.2822 sayılı yasa ile getirilen sisteme göre toplu sözleşmeler artık

sadece işyeri düzeyinde yapılabilmektedir. 275 sayılı yasadaki işyeri-işkolu toplu iş sözleşmesi ikiliğine yeni yasada yer verilmemiştir. Bunun nedeni bu ikiliğin çeşitli karışıklıklara yol açmış oluşudur. Ancak bir gerçek veya tüzel kişiye veya bir/kamu kurumuna ait bir işletme aynı işkolunda kurulu birden çok işyerine sahipse, burada sadece bir tek işletme toplu iş sözleşmesi yapabilecektir. Aynı işçi sendikası toplu pazarlığı o işkolundaki bir grup işyeri için aynı anda da yürütebilir. Sonunda toplu iş sözleşmesi imzalanırsa buna da Grup Toplu Iş Sözleşmesi denmektedir. Ancak burada bir tek toplu sözleşme değil her işyeri için ayrı bir'toplu iş sözleşmesi söz * konusudur. Görüşmeler Birlikte de yürütülse sonunda ortaya çıkan bir tek toplu sözleşme değil, işveren sayısı kadar ayrı ayrı işyeri toplu iş sözleşmesidir. Hatta bu tür sözleşmelerde işyerleri ekonomik güçlerine göre gruplara ayrılmakta, her bir gaip  için farklı zam oranları da

öngörülebilmektedir. Toplu iş sözleşmelerinin süresi ise en az bir yıl, en çok da üç yıl olabilir (m.7) Toplu iş sözleşmeleri yazılı olarak yapılmak zoaındadır. (m.4)Toplu iş sözleşmelerinin temel hükm ü, sözleşmede aksi belirtilmedikçe, hizmet akitlerinin toplu sözleşmelere aykırı olamamasıdır. Hizmet akitlerinin toplu sözleşmeye aykırı hükümlerinin yerini toplu sözleşme hükümleri alır.Toplu iş sözleşmesini imzalayan tarafların değişmesi, sözleşm eyi etkilemez.İşçilerin toplu sözleşmedenyaralanabilmesi için taraf işçi sendikasının üyesi olmaları gerekir. Taraf işçi sendikasına üye olmayanlar sendikaya dayanışma aidatı ödeyerek sözleşmeden yararlanabilir.
(Ayrıntı için kaynaklar: Nuri Çelik, Iş Hukuku Dersleri, II. Basım, İstanbul 1992, s.368-220; Fevzi Şahlanan, Toplu Iş Sözleşmesi, İstanbul 1992)
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HukukY argıtay'ın  K ararı K esin  H üküm  T eşkil Etm ez!
Yargıtay'ın çelişkili 
kararlan, zaten yalnış ve 
sakat yasal düzenlemelerle 
dolu olan toplu sözleşme 
düzenini tıkanma 
noktasına getirdi. Oysa 
yasaya ve yasa koyucunun  
am acına aykm  içtihad 
yaratılması, hem 
sendikalar, hem işçiler, 
hem de devlet için hukuki 
istikran zedeleyecektir.

İstikrar Paketi6 Ç alışan  Sın ıflara  D aha Zor G ü n ler
Artık iki üç yılda bir 
"oynatıldığımız'', "İstikrar 
Paketi" adlı film in  başını 
da sonunu da çok iyi 
biliyoruz. Kemer sıkmalar, 

feryatlar, acı reçeteler... Bu  
kez gündeme getirilen film  
de eskisinden farklı değil, 
farklı olan, yalnızca  
sonunu biliyor olmamız. 
Sermayenin ve hükümetin 
istikrar demetlerine şöyle 
bir bakıp, başımıza nelerin 
geleceğini bir görelim...8 B izim  "İstikrar" P aketim iz...
Ekonomik kriz başlayıp is
tikrar paketleri açıldığın
da, hükümetinden 
işverenine herkes toplu
mun tüm kesimlerinin 

fedakarlıkta bulunması 
gerektiğini tekrarla
yıp durur. Am a

şimdiye kadar da acı 
ilacı içmeye 
ücretlilerden başka bir 
aday bulunamadı. Oysa 
sermaye ve özellikle rant 
kesimine de "acı ilacı" 
yutturacak bir istikrar 
paketinin nasıl olması 
gerektiği gayet açık:
Bizim "İstikrar 
Paketi"miz...

Araştırma11 G eçim  S ın ırı A sgari Ü cretin  4.5 K atı!
Hala "çağ atladığı" iddia 
edilen ülkemizde asgari 
ücret 1 milyon 963 bin 
lirada, dolar hesabına 
vurulduğunda da 100 
küsür dolarda 
gezinirken, DlSK-AR'm  
Asgari Aile Geçimi 
Araştırması’na göre 
Ocak 94 itibariyle 
İstanbul'da yaşayan dört 
kişilik bir ailenin 
yoksulluk sın ın  8 milyon 
783 bin liraya vurmuş 
durumda.

Dosya13 K ad ın ın  Y eri Neresi?
Türkiye'de kadınlara 
ilişkin sosyal, ekonomik 
ve demografik 
göstergelere şöyle bir göz 
attığımızda, yasal ve ge
leneksel ayrımcılığın top
lumsal yaşam da bütün 
ağırlığıyla sürdürüldüğü  
rahatlıkla görülüyor18 K ad ın ların  B edeni, Em eği ve K im liğ i Ü zerin deki D evlet D en etim in e Son!

Devlet, cinsiyet 
ayrımcılığının ve 
kadınlar üzerinde ku
rulan baskının en önemli 
güvencesi olmaya devam  
ediyor. Bu baskıyı, y a 
satan, her türlü yasal 
düzenlem eleri, ku
rum lan ve görevlileri ile 
koruyor... İşte devletin 
"yasatan..."

Test21 R akam larla K ad ın la rım ız ...
Konuk Yazar22 İŞÇİ S ın ıfı H ala Y erin d e
York Üniversitesi Öğretim 
Üyesi A le x C a llin ico s'
un kaleminden 
Thatcher 'm özelleştirme 
operasyonlannda kul
lanılan yöntemler, 
sonuçlar ve İngiliz ka
pitalizm inin nasıl "kur- 
tanlam adığım " m n  
öyküsü.

İnceleme24 İŞ B ulm a K urum u da D eğişm eli
Türkiye'deki işgücü 

piyasasının özellikleri, İş 
ve İşçi Bulma K unım u' 
nun da işpiyasalannm  
özelliklerine uygun 
örgütlenebilen esnek bir 
yapıya kavuşturulmasını 
zorunlu hale getiriyor.

Dünya

26 Clinton'un Ekonomik 
Politikası: "Hükümet İş 
Yaratmalıdır"

Dünya Turu

28 ABD: İşçi Hakları İçin 
| Tüketici Boykotları28 İzlanda: Net Ücret 

Brütten Fazla28 İngiltere: 2000 li 
Yılların Erkeğini Zor 
Günler Bekliyor29 Alm anya: Maden 
işçileri çalışma sa
atlerinin indirilmesini 
kabul etti29 Brezilya: Sanayii 1 
milyon 400 bin çocuk 
ayakta tutuyor30 B irleşm iş M illetler:
"İslami yasalarınt,nMP 
dem hayata uyar
lanması gerekiyor

Sözlük30 "Toplu İş | Sözleşm esi" nedir?
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