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Sanayi Kârlarının Yansı 
MESS'cüerin

B üyük sanayi firmalan geçtiğimiz yıl da
kârlılıklarının düştüğünden yakına dursunlar, metal 
eşya - otomotiv alt sektörlerinden oluşan "metal 

işkolu" son beş yılda büyük kâr patlamaları yaşıyor. Kısa adı 
MESS olan işveren sendikasının da üyeleri olan bu sektörün 
firmalan, 105 bin işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme 
görüşmelerinde sendika taleplerini reddedince grevin eşiğine 
gelindi.
MESS, ücret taleplerini, kârlılıklan düştüğü gerekçesiyle 
reddediyor. Oysa, DİSK-AR'm, İstanbul Sanayi Odası "500 
Büyük Firma" anketlerinden yaptığı araştırmanın sonuçlanna 
göre 1986-1991 döneminde en büyük kâr artışlan metal 
sektöründe gerçekleşti. 1986'dan 1991'e parlak bir dönem 
geçiren "metal" sektörü 1986'da 409 özel sanayi firmasının 
kârlarının %24'üne sahipti. 1991'e gelindiğinde 414 özel 
firmanın kârlannm %45.6'smm, sözkonusu işkoluna ait 
olduğu dikkati çekiyor. Başka bir ifadeyle "metardler 
1986'dan 1991'e, kâr havuzundaki paylarını nerdeyse ikiye 
katladılar. Özellikle metal eşya ve otomotiv alt sektörlerinin 
kâr havuzundan aldıklan paylan olağanüstü tırmandı. 
Özellikle otomotiv sektörü, otomobil satışlanndaki patlama 
sonucu tarihinin en yüksek kazançlannı sağladı. 1986 kân 
temel alındığında, enflasyondan anndınimış kârlar 1987'de 5 
kat artarken aynı artış 1988 ve 1989'da sürdü, 1990'da ise

Özel Firmaların 1986-1991 Dönemi Reel Kârları
1986= 100 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Otomotiv 100 530.0 743,3 710.9 1.375.2 623.2
Madeni Eşya 100 258.9 209.6 218.2 323.8 272.9
Kağıt ve Basım 100 254.9 296.8 120.2 215.1 186.6
Kimya-Petrol 100 133.7 153.3 212.5 180.5 158.8
Metal Ana 100 77.0 140.5 125.3 69.4 103.8
Taş-Toprak San. 100 128.6 116.0 81.5 133.5 119.4
Orman Ürünleri 100 198.2 76.1 142.8 103.0 160.9
Dokuma 100 206.3 200.8 157.4 152.4 33.5
Gıda-lçki 100 304.1 771.1 355.9 -159.5 - Ü .İ
Elektrik 100 95.5 -111.9 89.7 50.2 57.4
Madencilik 100 64.2 43.6 16.4 22.5 28.2

1986'daki düzeyinin 13 katma ulaştı. 500 büyük firmada 
"zarar yılı" ilan edilen 1991'de bile, otomotiv, 1986 kârlarının 
6 katı kâr sağladı.
1992, otomotiv için yine parlak bir yıl olmanın işaretlerini 
veriyor. Bu alt sektörün lokomotifi otomobil. 1991'de 196 bin 
otomobil üretilmişti. 1992'nin ilk altı ayındaki üretim 122 bin 
dolayında. Bu da otomotivin 1992'yi büyük kârlarla 
kapatacağını gösteriyor.

"METAl'in Kâr Havuzundaki Payı
 ̂ Madeni Eşya 

%8.4 
Metal 

Ana 
%8.4

1986:%24 1991:%45 7

Madeni
Eşya
%26.8
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Beyaz eşya ve TV üretiminin ağırlıkta olduğu metal eşya 
sektörü de otomotiv gibi, son yıllarda altın günlerini yaşıyor. 
Bu alandaki büyük firmalar 1986'daki kârlannı 1987'de 2.5 
katma çıkardılar ve 1990'da yine 1986'nm 3 katı kâr artışı 
sağladılar. 1991’de yine kârlar yüksekti ve 1986'nm %272 
üstünde gerçekleşti.
Metal işkolunun demir-çelik, bakır, alüminyum gibi alt 
dallarım içeren "metal ana sanayii"nde kârlar 1986'daki 
düzeyinin, sadece 1987 ve 1990'da altına düştü, 1991'daki 
düzey korundu.
Metal eşya sektöründe beyaz eşya ve TV üretimi 1992'nin ilk 
yansında da bütün hızıyla sürüyor. 1991'de 836 bin çamaşır 
makinası üreten sektör 1992'nin ilk altı ayında 430 bin 
çamaşır makinesi üretmiş durumda. Yine 1991'de 1 milyon 
buzdolabı üreten sektör 1992'nin ilk yarısında 550 bin 
dolayında üretime ulaşmış durumda. Renkli TV üretiminde de 
199Tde ulaşılan 2 milyon 567 bin renkli TV üretimine karşılık 
1992'nin ilk altı ayında 1 milyon 200 bin renkli TV üretilmiş 
durumda.
Bu sonuçları, metal eşya sektörü için 1992'nin de parlak bir yıl 
olacağını gösteriyor.
Metal sektörünün, sanayideki bu egemenliği, sanayideki 
gelişmenin sağlıklılığı açısından da endişe verici. Ağırlıkla iç 
pazara dönük faaliyet gösteren ve ihracat getirisi sınırlı olan 
bu sektör, dışa bağımlılık oranının yüksekliği nedeniyle de, 
Türkiye'nin ödemeler dengesini olumsuz etkiliyor.
Öte yandan, sanayide "yatırım malı" sektörlerinin yanısıra 
hammadde üreten sanayilerin ihmal edilmesi bahasına, metal 
sektörü gelişiyor. Bu tek yanlı hormonal büyüme, sanayinin 
geleceği açısından da endişe verici.
Metal sektörü bir avuç tekelin elinde. Sanayideki çarpık 
gidişten sadece belli bir azınlık mutlu.

Metalin Hakimi Koç
Metal sektörünün, sanayinin kâr havuzunun yansına el 
koyması, sanayinin çeşitlenmesini, çok yönlülüğünü 
olumsuz yönde etkilerken bu olanaktan sadece birkaç 
sermaye grubu özellikle de Koç yararlanıyor.

■  o t o m o t iv d e  KOÇ
Otomotiv sektörünün 1991 
kârları 1 trilyon 87 milyar 
TL'yi bulurken bu toplamın 
%5rini oluşturan 554 
milyar TL'si tek başına Koç 
Grubuna ait. Otomotiv 
sektörünün egemeni Koç, 
1991'deki 554 milyar TL'lik 
otomotiv kânnm 180.5 
milyar TL'sini Tofaş'tan,
158 milyar TL'sini de 
Otosan'dan sağladı. Tofaş'ın 
yerli otomobil pazarındaki 
payı %46. Otomotiv 
sektöründe Koç ve diğer 
önemli kârlı kuruluşların 
payları bitişik tabloda.

KOÇ Kâr' 91 
m ilyar TL

Tofaş 180.5Otosan •158.3Mako 56.8
Döktaş 49.3
Otokar 44̂ 0
Karsan 30.1
Oto-Yol 8.4
Koç Toplamı 527.4

OYAK RENAULT 94.6
Özel Firma 
Toplamı 1.087

Koç'un Payı %48 
Oyak-Ren. Payı %9
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■  BEYAZ EŞYADA DA KOÇ
1991 kârlannın 1 trilyon 997 milyar TL'yi bulduğu metal eşya 
sanayiinde kârlarım çoğunluğunun yine Koç Grubu'na ait olduğu 
dikkatleri çekiyor.
Koç Grubu'nun ana firmalanndan Arçelik, 199Tde 518 milyar 
TL'lik kârla, sektörün en kârlı firması oldu. Grubun diğer önemli 
firması Bekoteknik, renki TV pazanndaki payını %36'ya 
yükseltmiş durumda. Demirdöküm, 160 milyar TL’lik kârıyla 
sektörün üçüncü önemli Koç firması. Böylece beyaz eşya 
sektöründe "Koç Kârlan" 947 milyar TL'yi buluyor. Bu, toplam 
kârlann %47'si demek. Beyaz eşyanın diğer devi Profilo. Bu 
grubun iki firması 1991'de 112 milyar TL kâr sağlayarak kâr 
havuzundan %6’lık pay aldı. Vestel ise iki firmasıyla, sektörde 
79 milyar TL'lik kârla dikkat çeken bir diğer grup oldu.

GRUP FİRMALARI KAR: '91
518 milyar TL.

Bekoteknik 269
Demirdöküm 160

BEKOTEKNİK Peg Profilo 65
Profilo Tel ra 47 "

VESTEL Elektronik 75
Goldstar 4

özel Sektör Toplamı 1.996 milyar TL

Koç Payı %47 / Profilo Payı %9 / Veslol Payı %4

İSK'in kapatılmış olmasından dolayı, bir kısım 
f ■ i  sendikal münasebetler yönünden bekleyiş
m m içindedirler. Militan sendikacılar bu işçileri tahrik 
JL/ etmek ve faaliyeti süren sendikaların yönetim 

kadrolarına sızarak kendi davalarını devam ettirmek 
niyetindedirler. Bu durum bilinerek, hazırlanacak kanunlarda 
gerekli tedbirler alınmalıdır. ”
Bu sözler, "imparator" namıyla bilinen Vehbi Koç'a ait. 
Muhatap ise 12 Eylül darbesinin başı Kenan Evren.
12 Eylül öncesinde DİSK'i kendilerine ayakbağı gören büyük 
patronlar, yapılacak işler listesinin başına DİSK'i kapattırmak 
maddesini koydururken, darbeci generallere hazırlattıkları 
anayasa ve yasalarla da anti-demokratik çalışma düzenine 
kavuşuyorlardı. Grevsiz, sendikasız bu gül bahçesinde, büyük 
sermayenin kârlan da olağanüstü artışlar gösterdi. Özellikle 
büyük sermayenin iki ağır topu Koç ve Sabancı, 12 Eylül 
sonrası dönemde, inanılmaz bir birikime kavuşup güçlerine 
güç kattılar. 1991 sonunda bu iki grubun çalıştırdığı işçi sayısı 
70 bine yaklaşırken kârlan da 6 trilyon TL'yi buldu.
1991'de Koç Grubu yılı 3 trilyon 178 milyar TL kârla. Sabancı 
ise 2 trilyon 830 milyar TL kârla kapadı.
DİSK-AR'm Koç ve Sabancı gruplannm kendi verilerinden 
yararlanarak yaptığı hesaplamaya göre, 12 Eylül 1980'e doğru
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Reel kârlar, 1976 fiyatlaryıla 
(Milyon TL)
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MC H Ü K Ü M E T İ
I Ekonominin, 
DÇM türü 
borçlanmalarla 
yürütülmeye 

I çalışıldığı bu 
dönemde, dünyadaki 
petrol fiyatı artışları 
ekonomiye yansıtılmaz- 
ken içe dönük sanayi
leşmenin ömrü de birkaç 
yıl uzatıldı. Ancak her 
denizin bir sonu vardı. Ve 
kriz derinleşiyordu. Koç 
ve Sabancı için 1970'lerin 
mutlu yılları sayılırdı.

4000

K A R L A R  V E
C 1 9 T 6

E C E V İ T  D Ö N E M İ
TÜSÎAD'ın bile "Umudumuz 
Ecevit" dediği 1978 başında, 
tıkanan kapitalizm Ecevit'e 
restore ettirilmek istendi. 
Toplumsal uzlaşma,

Türk-Iş'in "evet", DİSK'in "hayır" dediği 
bir öneriydi. Döviz tükeniyor, fiyatlar 
artıyor, ekonomi tekliyordu. Koç ve 
Sabancı'da kârlar inişe geçti. Koç ve 
Sabancı Demirel'e son bir şans 
verdiler.

İ l i l  
D E M İ R E L  D Ö N E M İ
Turgut Özal'ın MESS 
koltuğundan 
Demirel'in müsteşar
lığına geldiği 1980 
başı. 24 Ocak
paketiyle yeni bir dönem. DİSK 
ayakbağıydı. Rekor düzeyde 
grevler yaşanıyordu. Koç ve 
Sabancı'da kâr düşüşü devam 
ediyordu. Beklenen tank sesleri 
12 Eylül sabahı duyuldu.

İ k t i d a r l a r
- 1 9 9 1 )

1 2  E Y L Ü L  
D Ö N E M İ
Generaller 
parlamentoyu 
kapattı. Grev 
yasak, sendikalar 
askıda, DİSK 
Selimiye Kışlası
nda cezaevinde... 
Keyfi yargıla
malar işkenceler, 
kayıplar,
ölümler... Koç ve 
Sabancı'da önce 
döneme uyum, 
sonra kârları 
yeniden 
yükseltme 

— sevinci

2000

1976 1977
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A N A P  D O N E M İ
ANAP'm uygulamalarından en 
çok Koç ve Sabancı yararlanıyor. 
Özal döneminde kârlar olağan
üstü tırmanıyor. Nerede kâr 
varsa, iki dev orada. Sanayiden 
bankacılığa, rantiyelikten 
emlakçılığa olağanüstü kârlar 
ve devler, rakiplerle arayı 
açarken iktidar düzeyinde 
önemli bir tekelleşme 
görülüyor.

1978 1979 1980 1981 1982 1*
10 SABANCI - - - - ■

1984 1985 1986
— KOÇ

1987 1988
11

1989 1990 1991
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kârları azalan bu iki dev, darbeyle yeniden hayat buldular. 
1976'da Koç'ta 20 bin, Sabancı'da ise 23 bin işçi çalışıyordu. 
1976 fiyatlarıyla Koç 1976'da işçi başına 99 bin TL, Sabancı 
ise 55 bin TL kâr sağlıyordu. 1991'e gelindiğinde Koç'un işçi 
sayısı 39 bine, Sabancı'nınki ise 28 bine çıktı. Koç yine 
1976'nın parasıyla işçi başına 229 bin TL, Sabancı ise işçi 
başına yine 1976'nın parasıyla 285 bin TL kâr elde ediyordu. 
Bir başka ifadeyle 1976-1991 arasında Koç'un işçi başına 
sağladığı kâr, enflasyondan arındırılmış halde, %132 artış 
göstermişti. Sabancı'da da 1976-1991 dönemi işçi başına kâr 
artışı %418'i buluyordu.
Koç ve Sabancı'nm kâr grafiğinin 1976-1991 serüvenine 
bakıldığında 1979-1981 döneminde kârlann hızla düşmeye 
başladığı "12 Eylül+24 Ocak" müdahalesiyle beraber krizin 
emekçi kesimin üstüne yıkılması sonucu, kârlann yükselmeye 
başladığı görülüyordu. Koç'un kârlan 1983'den itibaren 
düzenli bir artış içine girdi. Sadece 1989 ve 1991'de görece 
düşüşler yaşandı. Sabancı'nm kârlannda da 1984'den itibaren 
hızlı yükselmeler yaşandı.
Zaman zaman timsah gözyaşlan döken Koç ve Sabancı 
gruplan, tarihlerindeki en büyük büyümeyi 1980'li yıllarda 
yaptıktan sonra da ekonominin belirleyici gücü olma yolunda 
büyük mesafeler katettiler. Patronlar dünyasının önemli bir 
kısmını rahatsız edecek ölçüde tekelleşen ve güç toplayan bu 
iki sermaye grubu, kontrollerinde tuttukları TÜSİAD 
aracılığıyla hükümetlere yön vermeyi sürdürüyorlar.

Alternatif Vergi 
Politikası

MHJJ gelirdeki 
PAYI vergiye  KATKISI

fl(p

EMialkı ücvetfi
M illi gelirden daha çok  pay alanlar vergi ödem ekten  
kaçar ya da kaçınırlarken, gelir pastasından zaten  
küçük bir dilim  alan ücretliler, verginin ağır yükü  
altında eziliyorlar.



endika düşmanı bir dönemi simgeleyen 19801er, 
ücretlileri, sendikal haklannı aslaya alarak, enflasyon 
altında ezerek yoksullaştırmakla kalmadı: vergi 

yoluyla da ücretlinin gelir dağılımından aldığı pay küçültüldü, 
gasbedilen bu gelirler büyük sermaye kesimine aktarıldı. 
Bugün de geçerliliğini koruyan adaletsiz vergi sisteminde yük 
ücretlilerin sırtında.
1980'lerde başlayan ve bugüne uzayan uygulamada, 
KDV'lerle, fonlarla dolaylı vergilerin payı, toplam vergi 
gelirleri içinde %56'ya yaklaştı. Dolaylı vergi yükü, ağırlığını 
çalışanlann oluşturduğu tüketici kesime kaydınidı. Toplam 
vergi gelirleri içinde %44 payı olan dolaysız vergilerin de 
hamalı yine ücretliler. Gelir vergisi içinde ücretlilerin yükü 
1987'de %37 iken, 1990'da %55'e çıktı. Oysa ücretliler, gelir 
vergisinin yüzde 55'ini ödedikleri yıl, milli gelirin ancak 
%15'ini alıyorlardı. Bu, ücretlilerin, milli gelir paylarının 3.7 
katı bir vergi yükü altında ezilmeleri demek. Oysa, ücretli 
kesim dışında kalan kâr, rant, faiz, tanm geliri sahipleri, milli 
gelirin %85'ine el koymalarına karşılık gelir vergisinin 
yandan azını (%45'ini) ödediler.
Gelir vergisinin ağır yükünü taşıyan ücretliler, mal ve 
hizmetlere yedirilmiş biçimde alman dolaylı vergilerin de, ”en 
geniş tüketici kesim" olarak yükünü taşıyorlar. Nitekim, Prof. 
Dr. Oğuz Oyan'm dolaylı ve dolaysız vergi yüklerini bir arada 
ele alarak ve konsolide bütçe dışındaki vergi kategorilerini de 
kapsayarak 1987 için yaptığı bir araştırma, toplam vergilerin 
%44'ünün ücretlilerce ödendiğini ortaya koyuyor. Aynı yıl, 
ücretlilerin milli gelirden aldıklan payın % 17 olduğu 
anımsandığında, ücretlilerin milli gelir paylarının 2.5 katı bir 
vergi yükünün altında ezildikleri görülüyordu... Bu yük, 
1988’den sonra devreye giren ve bir istihdam vergisi 
niteliğinde olan. Çalışanların Tasarruflannı Teşvik Fonu ve 
Konut Edindirme Yardımı gibi kesintilerle birlikte daha da 
ağırlaştı.

Adil Bir Vergi Sistemi için 
ALTIRNATİF,%%%

T ürkiye'deki vergi sistemi oldukça adaletsizdir.
Öncelikle gelir dağılımındaki adaletsizliği dikkate

------- alacak, kaynak kullanımını olumlu etkileyerek
yatırımlan artıracak, işsizliği azaltacak, enflasyonu 
frenleyecek bir vergi reformuna acilen gereksinim vardır. Bu 
reformun ana unsurları şunlar olmalıdır:
♦  DOLAYLI VERGİDEN DOLAYSIZA GEÇİLMELİ 
Öncelikle dolaylı vergi yükünün ağırlığının azaltılması 
gerekir. Dolaysız vergilerin ağırlık kazanması, kendiliğinden 
adalet yolunu açmaz, ama dolaysız vergilerde belli 
düzenlemelere gidilerek vergi adaletinin yolu açılabilir.
KDV, fonlar gibi dolaylı vergiler, ödeme gücünü dikkate 
almadan herkesi aynı ölçüde vergilendiriyor. Bir paket sigara 
alırken zengin de aynı vergiyi veriyor, fakir de. O nedenle, 
ödeme gücünü dikkate alabilecek dolaysız vergilerin, sistemde 
ağırlık kazanması gerekir. Çünkü dolaysız vergilerde, "ödeme 
gücü" dikkate alınabilir, gelir arttıkça vergiyi artırma ilkesi 
uygulanabilir, aynca ödenilen vergiyi üçüncü kişilere yansıtma 
istisnai bir durumdur. Bu nedenlerle, adil bir vergi reformu, 
dolaylı vergiden dolaysıza geçişle başlayabilir.
♦  ÜCRETLİNİN GELİR VERGİSİ YÜKÜ AZALTILMALI 
G elir vergisi, bugünkü durumuyla "sedüler" yapıdadır, yani 
gelirler ayn' ayn vergilendirilmektedir. Oysa, doğru olanı 
"ünitler" bir yapıya kavuşması, ücret, kâr, faiz, kira vs.
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gelirlerin toplamının, artan oranlı tarzda vergilendirilmesidir. 
Dolaysız vergiye geçişle beraber gelir vergisinde bazı 
düzenlemelere gidilmelidir.
Gelir vergisi sahasında yapılması gereken ilk şey, bu verginin 
kurumlar vergisinden ayniması, böylece şirket ortaklaniıa 
dağıtılan kâr paylannın gelir vergisinin artan oranlı tarifesine 
tabi tutulmasıdır. Hem gelir vergisinde, hem kurumlar 
vergisinde alınan vergiyi kuşa çeviren "muafiyetler" en aza 
indirilmelidir.
B Hayat standardı ve götürülük uygulamaları zamanla gerçek 
usule çekilerek daraltılmalı. Özellikle, tanmda büyük toprak 
sahiplerinin gerçek yöntemle vergilendirilmesi sağlanmalıdır. 
B Gelir vergisi ana tarifesi dilimleri, ortalama fiyat artışlarına 
endekslenmeli. Tarifenin ilk dilimi, ücretli kesimi koruyucu 
olmalı ve bugünkü %25 oranından %20'ye indirilmelidir. 
İndirim oranı ikinci ve üçüncü de sırayla %26 ve %32'ye 
indirilirken daha yüksek gelir dilimlerinde bugünkü durum 
korunabilir.

Gelir Vergisi Yeni Tarife Oranları Önerisi

1 • 20 Milyon TL ve altı (en olt dilim)
2. 40 Milyon TL'nin 20 Milyon TL'sı için 

5 Milyon fazlası
3 . 80 Milyon TL'nin 40 Milyon TL'sı için 

11 Milyon fazlası
4. 160 Milyon TL'nin 80 Milyon TL'sı için 

25 Milyon fazlası
5. 320 Milyon TL'nin 160 Milyon TL'sı için 

57 Milyon fazlası

Şimdiki % - Öneri %
25 
30

35

40

45
6 . 320 Milyon TL'nin fazlasının 320 Milyon TL'sı 

için 129 Milyon TL fazlası (en üst dilim)

B Ücretliler lehine düşünülebilecek gelir vergisi 
hafiflemesinin bir diğer önlemi, asgari ücretin vefgi dışı 
bırakılması olmalıdır.
B Aynca, ücretliler lehine gelir vergisi sisteminde getirilen 
vergi hafiflemeleri, "zorunlu tasarruf" kesintisinden ücretliler 
payına düşen oranın azaltılmasıyla sürmelidir,. %4Tük bu oran 
bir yıl içinde %2'ye indirilmeli; ikinci yıl içinde ise 
sıfırlanmahdır. Buradan doğacak Hazine’nin gelir kaybı ise, 
işverenlerin kişisel gelir vergisi yüklerini yükselterek ve 
kurumlar vergisi ödemelerini artırarak telafi edilebilir.

♦  RANTİYE GELİRLERİ VERGİLENDİRİLMELİ 
1980 sonrası ekonomik 
politikalar ücretlileri 

; yoksullaştırırken ücret 
' dışı kesimde de 
rantiyeleri palazlandırdı.
Yüksek faiz, yüksek 
kentsel rantlarla, bu 
azınlığa, vergilendiril
meyen olağandışı 
kazançlar sağlandı.
Vergi reformuyla bu tür 
kazançlar ivedilikle vergilendirilmelidir.
B Emlak vergisinde artan oranlı bir tarifeye geçilmelidir. Tek 
konutu olanlara indirimli oranlar uygulanırken lüks konutlar 
ve yüksek değerli kentsel rantlara artan oranlı bir vergi 
uygulanmalıdır. Önerdiğimiz Emlak Vergisi Oranları 
yukandaki gibidir.

V Emlak vergisi, 4 yılda bir yapılan beyana dayandığı için 
J matrah ve vergi hızlı bir biçimde aşınmaktadır. Buna karşılık,

Artan Oranlı Emlak Vergisi Önerisi p
Konut Vergi Tek Konutu
Değeri Oranları Olan
50 milyon 75 bin Tl 75 bin Tl
50-200 milyon binde 4 binde
200- 500 milyon binde 5 binde
500-1000 milyon binde 7 binde
1 milyar - 2 milyar binde 10 binde 10
2 milyar- 5 milyar binde 15 binde 15
5 milyarın üstü binde 20 binde 20



emlak vergisinde de endekslemeye başvurulması gereklidir. 
Bugünkü sistemde hisse senedi, tahvil gibi menkul 
kıymetlerden sağlanan gelirler stopajla ve çok düşük oranlarda 
vergilendiriliyor. Bu gelirler, vergi mükellefinin diğer 
gelirleriyle toplanarak, artan oranlı gelir vergisi kapsamına 
alınmalıdır. Eğer uygulamada güçlükler olacaksa, bu tür 
gelirlerin çoğunda kesintiye alınan verginin %10'dan %20’ye 
yükseltilmesi tercih edilebilir.
Aynca, Kurumlar Vergisi ile gelir vergisinin ilişkisi yeniden 
düzenlenmeli ve şirketlerce dağıtılan kârlar gelir vergisine tabi 
kılınmalıdır.
B  Peşin vergi uygulaması yerinde bir vergi tedbiridir. Yıllarca 
ücretlilerden peşin vergi alınırken ücretli dışı kesimin bundan 
bağışık tutulması ciddi bir haksızlıktı. Ancak, enflasyonun 
yüksekliği dikkate alınınca oranın düşük olduğu ortaya 
çıkmaktadır.
♦  KDV TABANI GENİŞLETİLMELİDİR 
\  ergi sistemi çinde dolaysız verginin ağırlığı artmlırken 
dolaylı vergilerin içinde de "dolaylı fon’larm yerini KDV 
almalıdır. KDV tabanı genişletilmelidir. KDV yasasındaki 
istisnalar kaldınimalıdır, özellikle üretken ve ihracata katkısı 
olmayan yatırım harcamaları için KDV teşvikleri 
kaldınimalıdır. KDV’nin yürürlükten kaldırmadığı dolaylı 
vergi niteliğindeki vergiler, KDV kapsamı içine alınmalıdır. 
Bu tür vergiler arasında ek Taşıt Alım vergisi. Akaryakıt 
Tüketim vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi gibi 
gelirler bulunmaktadır. Örneğin Banka ve Sigorta Muamelen 
Vergisi bugünkü %5’lik oranından standart KDV oranı 
düzeyine yükseltilirse 1991 için öngörülen hasılatlı 1.6 
trilyondan 3.9 trilyon TL'ye yükselecekti. Böylece elde edilen 
2.3 trilyon liralık gelir, tek başına asgari ücretin vergi dışı 
bırakılması operasyonunu finanse etmeye yetecekti.

Akaryakıt Tüketim Vergisi de bugün olduğu gibi, gelirleri 
fonlara aktanimadan doğrudan bütçeye gelir kaydedilmelidir.
♦  TAŞIT ALIM VERGİLERİNE DEĞER ESASI 
GETİRİLMELİDİR 
Dolaylı vergilerle ilgili yapıla
bilecek bir diğer reform. Taşıt 
Alım Vergisi ve benzeri spesifik 
vergilerde "değer esasına 
geçilmesidir. Taşıtlara değeri 
üzerinden yüklenecek vergiyi 
saptarken, sigorta şirketleri 
birliği ile işbirliği yapılarak 
yıllık değer tespiti bu 
kuruluş aracılığıyla 
yapılmalıdır.

♦  FON SİSTEMİNE'
ÇEKİDÜZEN 
VERİLMELİDİR
xAiNAP döneminde milli gelirin %10 boyutlarında 
yaygınlaştırılan, her tür denetimden uzak, istismara açık "fon 
uygulaması"na son verilmeli ve "fonlar" bir tasfiye sürecine 
sokulmalıdır. Fon adı altında alınan gelirlerin, özünde %75'i 
vergi niteliğindedir. Bunlar hemen bütçe içine alınmalıdır. Geri 
kalan fonlar, özelliklerine göre ya tasfiye edilmeli ya da yeniden 
düzenlenerek denetime açık bir özelliğe kavuşturulmalıdır. Bazı 
büyük fonlardan örnek vermek gerekirse. Fak Fuk Fon, Eğitim 
Sağlık Vergisi Fonu, Tanıtma Fonu gibi fonlar birinci gruba, 
yani hemen bütçe içine alınacak fonlar grubuna; Toplu Konut 
Fonu, Akaryakıt İstikrar Fonu, Dış Krediler Kur Farkı Fonu gibi 
fonlar, yeniden düzenlenecek fonlar grubuna alınmalıdır.



♦  SERMAYE KESİMİNİ KAYIRMAYA SON 
İ980'lerde büyük sermayeye tanınan vergi kolaylıkları ileri 
boyutlan buldu. Yasalarda %46 olarak görülen Kurumlar 
Vergisi oranı hiç bir zaman söz konusu oranda 
gerçekleşmemektedir. Yatırımları ve ihracatı teşvik 
gerekçesiyle sağlanan bağışıklık sayısı 20'nin üzerine çıkmış, 
ancak bu bağışıklıklarla hedeflere ne kadar yaklaşıldığı 
anlaşılamamıştır. Gelir Vergisinde ve Kurumlar Vergisinde 
büyük sermayeye sağlanan kolaylıklar, alınması gereken 
verginin yarısının da altına düşmüştür. Örneğin, 1989'da 
indirim öncesi kurum kazançlan 10.6 trilyon TL olarak 
belirlenirken, vergiden bağışık tutulan kazancın 4.4 trilyonu 
bulduğu, geri kalan 6.2 trilyon liralık kazançtan 2.2 trilyon 
liralık vergi alındığı görülmüştür. Böylece yasalarda %46 
oranında görülen Kurumlar Vergisinin, indirimler sonucu 
%21'e kadar düştüğü belirlenmiştir. Yapılması gereken, bu 
indirim ve istisnalarm ciddi bir biçimde daraltılmasıdır.

♦  VERGİ KAÇAKÇILIĞI ÖNLENMELİDİR
V ergi gelirlerinin artmlması için vergi kaçaklannın daha 
etkin bir denetimle ve daha etkin bir yaptırım sistemiyle 
önlenmesi gereklidir. Servet beyanının yeniden konması, bu 
konuda gerekli önlemlerden biridir. Hızla, gayrimenkul ve 
taşıtlar konusunda bir "bilgi bankası" oluşturularak çapraz 
denetim olanağı yaratılmalıdır. Vergi kaçağına karşı 
"ekonomik suça ekonomik ceza" gerekçesiyle cezalann 
hafifletilmiş olması yerinde değildir. Sık sık vergi aflan 
çıkarılması, vergi ahlakına zedelemiştir. Vergi borcunu 
zamanında ödemeyenler, vergi kaçıranlar hapis cezasını da 
içeren ciddi yaptırımlara tabi tutulmalı, kamuya teşhir 
edilmelidir.

12 Eylül rejiminin mirası "anti-sendikal düzen", 
işçilerin örgütlenme ve toplu sözleşme yapma 
haklarına önemli kısıtlamalar getirdi. 1982 
Anayasası'na ve o çerçevede çıkarılan çalışma 
yasaklarına konulan maddeler, bir dizi engeli ve barajı 

içeriyor. "Demokratikleşme" vaadleriyle iktidara gelen 
Koalisyon hükümeti de "anti-sendikal" mirasa henüz 
dokunmadı.
Bir sendikanın toplu iş sözleşmesi bağıtlayabilmesi için,
1. Bulunduğu işkolundaki işçilerin en az %10'unu,
2. Toplu sözleşme imzalanacak işyerinde çalışan işçilerin 
yandan bir fazlasını üye kaydetmesini gerektiriyor. 
Sonuncusu Temmuz 1992’de yayımlanan işkollan istatistiği, 
28 işkolunda 73 sendikanın Bakanlığa yetki başvurusunda 
bulunduğunu belirtiyor. Bunlar Türk-İş ve Hak-İş üyesi 
sendikalar ile bağımsız sendikalar. Sendikal yaşama yeniden 
adımını atmaya hazırlanan DİSK'ten sadece Oleyis ve Gıda İş 
bu 73 sendika arasında. % 10 barajına baştan takılıp yetki 
alamayan sendika sayısı 26 ve üye sayılan da 23 bin. 
işkolu ve işyeri barajlan, sendikal yaşamda yeniden yerini 
almaya hazırlanan DİSK üyesi sendikalan öncelikle 
ilgilendiriyor. Bu barajlann, DİSK'in sendikal mücadelede 
yeralmaması için oluşturulduğu her halinden anlaşılıyor.



özellikle bazı işkollannda %10 barajının oldukça yüksek 
olduğu dikkat çekiyor. %10 barajı en yüksek 10 işkolu şöyle; Görüldüğü gibi, sendikal örgütlenmenin bir hayli güç olduğu 

inşaat işkolunda yetki alabilmek için öncelikle 60 bine yakın 
üye edinmek gerekiyor. Yine sendikalaşmanın zayıf olduğu 
ticaret ve eğitim işkolunda yetki için, öncelikle 35 bin üyeye 
sahip olmak gerekiyor.
DİSK'in metal işkolundaki sendikası Maden-İş'e konulan baraj 
45 bin üyeyi, Tekstil-İş'inki 35 bin üyeyi geçiyor. Gıda İş'in 
barajı 25 bine. Genel İş'inki 22 bine yaklaşıyor.
Temel insan haklan, çağdaş çalışma yaşamı ilkeleri, faşizm 
döneminin ürünü bu baraj düzeninin kaldınimasmı 
gerektiriyor. "Sendika enflasyonunu önlemek" savını 
taşımasına karşılık, özü DİSK’i devre dışı bırakmak olan baraj 
düzeni kaldınimadan çalışma dünyasının istikrara kavuşması 
da pek mümkün görünmüyor.
Baraj düzenine sermaye kesimi sıkısıkıya sarılırken 
Koalisyon hükümeti vaadlerini unutmuş görünüyor. DİSK 
dışındaki sendikal kuruluşlar da bu anti-demokratik 
uygulamaya dar koltuk çıkarları uğruna sessiz kalıyor, hatta 
düzenin korunması için lobi faaliyeti sürdürüyorlar. DİSK'in 
onca sendikasız işçi varken, kendi üyelerine göz diktiğini iddia 
ediyorlar. Oysa sigortalı oldukları halde sendikadan uzak 
kalan 1.5 milyona yakın sendikasız işçiye de zaten bu baraj 
düzeninden dolayı ulaşılamıyor. Örneğin, ticaret-eğitim 
işkolunda 250 bin sendikasız çalışan olmasına karşın, bu 
işkolunda örgütlenmenin önüne 35 bin üyelik bir baraj 
konulmuş durumda. İnşaat dalında sendikasız 400 bin işçiye 
ulaşmak için 60 binlik üye barajına aşmak gerekiyor. Bunların 
hepsi bir yana, baraj düzeni, DİSK'in faaliyetleri askıda olduğu 
bir sırada konulmuştur. Bir anlamda, pistte yanşa aday DİSK, 
demir parmaklıkların arkasında tutulurken yanş başlatıldı ve 8 
yıllık bir uygulamanın ardından DİSK'ten pistte koşması ve 
engelleri aşması bekleniyor. Bu yarışın adil olmadığı her 
halinden bellidir.



k a ç  işçi, KAÇ SENDİKALI, NE KADAR BARAJ?

XC^r\lTT SGYidikcı IŞK U LU  Sayısı

Tarım
Madencilik
Pet-Kim-L.
Gıda
Şeker
Dokuma
Deri
Ağaç
Kağıt
Basm Y.
Banka S.
Çimento
Metal
Gemi
İnşaat
Enerji
Ticaret - E.
Kara Taş.
Demiryolu
Deniz Taş.
Hava Taş.
Ardiye
Haberleşme
Sağlık
Konaklama
Milli Sav.
Gazeteci
Genel İş.

5 
2 
4
3 
1 
7 
1
4 
1 
1 
4 
2
6
1
3
4 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
1
3
4 
1 
1 
4

Toplam Sendikalı Sendikalı 
Sigortalı İşçi Yüzdesi

120.745
130.751
162.737
248.592

40.855
351.427

48.044
59.985
24.831
26.368
79.768

120.061
452.541

10.233
594.226
147.452
343.816

60.710
39.498
29.343
15.978
11.368
23.070
32.084

153.168
39.780

6.778
222.800

111.667 
112.792 
99.866 

236.917 
38.343 

297.252 
13.531 
22.339 
15.795 
5.167 

67.459 
70.381 

330.196 
7.382 

202.270 
126.302 
76.442 

6.346 
31.622 

. 14.051 
12.618 
8.422 

22.510 
15.708 
43.776 
39.003 

4.387 
220.687

92.5
86.3
61.3
95.3 
93.8
84.6 
28.2
37.3
69.6
19.6
84.6
58.6
73.0
72.1
34.0
85.7
22.2
10.6
80.1
47.9
78.9 
74.1
97.6
49.0
28.6
98.0 
64.7 
99.0

Vo 10 Baraj 
İçin Üye

Baraj yok 
13.075 
16.273 
24.859 
4.086 

35.142 
4.804 
5.988 
2.483 
2.636 
7.976 

12.006 
45.254 

1.023 
59.422 
14.445 
34.381 

6.071 
3.950 
2.934
1.598
1.137
2.307
3.208

15.316
3.978

678
22.280

TOPLAM 73 3.569.469 2.254.271 62.7

Kaynak: Çalışma ve 
Bak. Temmuz'92 
DİSK-AR Ekim 1992

Sosyal Güvenlik istatiklerinden hesaplandı.

İşçilerin %4'üne Düşük Baraj
B ir sendikanın toplu iş sözleşmesi bağıtlayabilmesi için 

kurulu bulunduğu işkolundaki işçilerin en az %10'unu 
üye kaydetmeleri koşulu, işkollarındaki işçi yoğunluğunu 

dikkate almıyor. Bu koşul, irili ufaklı tüm işkollarına %10 barajını 
koyarak bir eşitsizliğe de gözyummuş durumda. Örneğin, oldukça 
dağınık olan ve geçici işçi istihdamının yaygın olduğu inşaat 
işkolundaki bir sendika yetki almak için en az 60 binlik üye sayısına 
ulaşmak zorundayken, daha derli toplu olan gemi işkolunda bu baraj, 
işkolundaki işçi azlığı nedeniyle 1000 dolayında.
Yüzde 10 barajını aşmak için 3000'in altında üyenin yeterli olduğu 8 
işkolu bulunuyor. Bu işkollanndaki toplam sigortalı işçi sayısı 140 
bin dolayında. Bu da Türkiye'deki toplam sigortalı işçilerin %4'ü bile 
değil. En düşük barajlı işkolu, tekelleşmenin en hızlı olduğu ve ona 
paralel olarak işsizliğin ve sendikasızlaşmanın da en yoğun olduğu 
"gazetecilik" işkolu. Bu dalda yeni bir sendika için 700 dolayında 
üyeye sahip olmak yeterli. Ancak "Milliyet" gibi, işçi haklanna 
saygılı bilinen gazetelerde bile çalışanların aba altında sopa 
gösterilerek sendikadan istifa ettirildiği bu işkolunda yeniden 
örgütlenmek güç görünüyor. Sözkonusu işkollan içinde sendikasız 
işçi sayısının Türkiye ortalamasına yakın ya da altında olduğu 3 
işkolu var. Bunlar, Türkiye ortalamasına yaklaşan kağıt işkolu 
(%63.6) ve ortalamanın çok altında olan deniz taşımacılığı (%47.9) 
ile basın-yayım (%19.6) işkollandır.

E N  o u ş l j k : b a r a j e i  i ş k :o i .i a .r i

SENDİKALCIK
işk o lu işçi SENDKAU ÜYE %

Gazetecilik 6.778 4.887 678 64.7
Gemi 10.223 7.382 1023 72.1
Ardiye-Depo 11.368 8.422 1137 74.1
Hava Taş. 15.978 12.618 1598 79.0
Haberleşme 23.070 22.510 2308 97.5
Kağıt 24.831 15.795 2484 63.6
Basın-Yayın 26.368 5.167 2637 19.6
Deniz Taş. 29.343 14.051 2934 47.9
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Diyelim ki haciz geldi...
Ücretlisiniz. Taksitle evin ihtiyacı olan bazı harcamalar 
yaptınız ama ya geliriniz yetmedi, ya da işten 
çıkarıldınız... Belki de hesapta olmayan .  ̂i r
masraflarınız oldu ve derken alacaklılar 
hacze geldiler. Bakalım, haklarınızı yeterince 
biliyor musunuz?

Alacaklı maaş veya ücretinizi haczetmek 
isterse...

a) Maaş veya ücret haczedilmez.
b )  Maaş ve ücret haczedilebilir, yapacak birşey yok.
c) Maaş veya ücretin ancak dörtte biri haczedilebilir.

2  • Aşağıdaki mallarınızdan hangileri haczedilebilir?
a) Giyecekler, yatak takımı, mutfak eşyaları, dolap.
b) Radyo, buzdolabı.
c) Televizyon, video.
d) Gözlük, dolmakalem, Kur’an ve tercümesi.

2  .  Haczi yapan görevli size karşı zor kullanabilir mi? 
İsteklerini yapmasanız ne olur? Hangi ifade en 
doğrusu?

a) Evet, zor kullanabilir.
b) Hayır, kılıma bile dokunamaz.
c )  Ancak mahkeme kararıyla zor kullanabilir.
d) Zor kullanabilir ve kolluk küvetleri ona yardım etmek 

ve emirlerini yerine getirmek zorundadırlar.
Haciz işlemi için günler ve sizin orada bulunup 
bulunmamanız da önemlidir. Hangi ifade doğru?

a) Resmi ve tatil günlerinde haciz yapılamaz.

b) Borçlunun yokluğunda haciz yapılamaz.
C) Geceleyin, yani güneşin batmasından bir saat sonra ile güneş

in dogmasından bir saat önceki evre içinde haciz yapılamaz
S .  Haciz konusu olan şey ev ise, borçlunun hangi 

durumdaki evi haczedilir?
a) Kendi bannma ihtiyacını karşılayan ev.
b) Kiraya verdiği ev.
c) Pansiyon olarak işlettiği ev.
d )  Alacaklıdan satın aldığı ve taksitlerini ödeyemediği için 

haciz gelen ev.

6 »  Hangi işlemle alacaklının haczi geçerli sayılmaz?
a) İcra dairesi borçlunun otomobilinin trafik kaydına haciz 

koyar, haciz gerçekleşir.
b) Otomobilin fiilen ele geçirilmesi ile ancak haciz 

gerçekleştirilebilir.
Borçlunun telefon abone hakkı haczedilebilir ve PTT'ye 
bildirilerek telefon konuşmaya kapattmlır.

7 •  Borçlu, icracılardan televizyonunu kurtarmak için 
onu komşularına taşıdı. Komşu "T V  benim" derse...
a) Suç işlemiş sayılmaz.
b ) TV nin onun olmadığı kanıtlanırsa suç işlemiş sayılır.
c )  icracı, komşuya zor kullanabilir.

8 .  Alacaklı, borçlunun bankadaki mevduatına nasıl 
haciz koyabilir?
a) Bankalar Birliği’ne başvurup mevduatı olan bankaları 

öğrenir ve haczi gerçekleştirir.
b) Haciz yapabilmesi için, mevduatı olan bankayı öğrenir 

ve ilgili banka şubesindeki mevduata haciz koyar.
c) Bankayı biliyor, ama şubeyi bilmiyorsa, o bankanın genel 

müdürü icra müdürüne şubeyi ve mevduat hesabını 
bildirmek zorundadır.

YANITLAR: 1) c, 2) c, 3) d, 4) c, 5) d, 6) a, 7) b, 8) b
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Latin Amerika'nın 
Damarları Hala Kesik

1980'ler boyunca mağdur olan yalnız Türkiye'deki işçiler 
değildi. Latin Amerikalı emekçiler için de 1980-1990 
arası 'karanlık' yıllar oldu. Çalışma olanaklan ve koşullan 
. olumsuz gelişme gösterdi. İşçiler, sigortasız, vergisiz resmi 

olmayan sektöre kayarken, gelirleri düştü, çalışma güvencelerini 
yitirdiler, işsiz kaldılar.
ILO Çalışma Raporu'na göre, Latin Amerika'da da 1980'lerde 
sendikal faaliyet büyük bir baskı altındaydı. Yasalarla sendikalar 
işveren tarafından üstelik bir işyerinde birden fazla olmak üzere 
oluşturuldu. Bunun sonucu bir ülkede binlerce mini sendika 
ortaya çıktı. Sadece Bolivya, Küba ve Uruguay'da sendikalar tek 
bir federasyon çatısı altında kaldılar.
İşsiz sayısı, 1980'e göre 1990'da düşüş gösterdiyse de iğreti işler 
(eksik istihdam) ile birlikte işsizlik oranları %42'ye vardı. Latin 
Amerika ülkelerinde çalışanlann çoğu yanm günlük ya da 
sözleşmeli işlere kaydı. Haftada 24 saatten az çalışanlann oranı 
Panama'da %3'den %8'e, Arjantin'de %5'den %8'e, Kolombiya'da 
%6'dan %10'a çıktı. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'de 
1983-1988 arasında mevsimlik çalışanların oranı %18'den %28'e 
yükseldi.
1980'li yıllar boyunca modem sektörlerde çalışan Latin Amerikalı 
işçinin reel geliri %7 oranında azaldı. Küçük işletme çalışanlara 
ve kamu işçilerinin gelirleri %30 oranında gerilirken, bu düşüş 
resmi olmayan sektörde %42 oldu. Tanm sektöründe de asgari 
ücret %20 oranında azaldı.
1980'de kıta nüfusunun %35'i fakirlik sınırının altında yaşarken, 
bu oran 1990'da %44'e, fakir sayısı da 183 milyona yükseldi. 
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Latin AmerUca ve Karaibler'deki bu olumsuz gelişmelere 
bölgeden ihraç edilen hammaddelerin fiyatının düşmesi, dış 
borçlann çok artmış olması, iç ödeme dengelerinin kamu 
sektörünün merkez bankasına ve mali piyasalara çok borçlanmış 
olmasından dolayı bozulması, neden oldu.

■ SENDİKAL YAŞAM
ILO Çalışma Raporu'na göre çarpıcı olan Latin Amerika'daki 
çalışma koşullannm kötüleşmesi değil, tüm verilerin eş zamanlı 
olarak olumsuz gelişme kaydetmiş olması.
Sendikalar bu tablo karşısında, çalışma koşullarını düzeltme 
konusunda çok faydalı olamadılar. Bir kere üye sayıları düşüktü. 
Zira Latin Amerika'da işgücünün ancak yansı resmi sektörde faal 
ve bunların da ancak %30'ü sendikalara kayıtlı. Üye sayısının 
artması, yasalar tarafından da oldukça zorlaştmlıyor. 
kolombiya'da ekonomik olarak aktif nüfus 12 milyon, bunun 6.7 
milyonu resmi olmayan sektörde çalışıyor. 2.3 milyonu 
sözleşmeli olarak çalıştığından sendikal faaliyete katılamıyor. Bu 
durumda geriye resmi olarak çalışan 2.3 milyon KolombiyalI 
kalıyor. Sendikalı sayısı 1 milyon. Ancak grev ve toplu sözleşme 
hakları yok.
Şili'deki sendikal tablo şimdilerde daha iyi. Sendikalarla 
dayanışma gösteren kişiler bugün hükümette yer alıyor. 
Sendikalarla hükümet arasında varılan anlaşmalar sonucu, diğer 
Latin Amerika ülkelerindeki huzursuzluklar demokrasiye geçiş 
ertesinde yaşanmadı. Şili'de serkiikal yasalar daha yumuşatıldı. 
Şilili işçinin asgari geliri de kıtanın diğer işçilerine göre 
yükseltildi.
Orta Amerika'da işverenle işbirliği içinde olan 'işbirlikçi' 
sendikalann varlığı sendikalı işçi sayısının yüksek görünmesinde 
etken oluyor. Meksika'nın serbest ihracat bölgelerinde de 
sendikalı işçi oranı düşük. Tüm Meksika'da çalışan her 4 işçiden
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Bizim Rekorlarımız
Nüfusun Patladığı Yıllar; 1960'lar
Türkiye nüfus artış hızında %2'ler dolayında bir gelişme 
gösteriyor. Nüfusun en hızlı arttığı dönem 1960'lar. 1960 
nüfus sayımı, nüfusun yılda %2.83 arttığını gösteriyordu. 
Nüfusta artışın yavaşladığı dönem yıllık nüfus artışının %1.05 
olduğu 19401ar.

En Pahalı ve En Ucuz Yıl
Enflasyonun zirve noktası, 1980'de % 107.2 olarak 
kayıtlara geçti. 12 Eylül darbesine de gerekçe oluşturan bu 
enflasyon, TL tarihinin rekor enflasyonudur. En az fiyat 
artışı olan yıl ise tarihte, 1964 yılıdır. 1964'de fiyatlar bir 
önceki yıla göre sadece %1.2 oranında arttı. Şimdilerde bu 
artış 1 ayda yaşanırsa bayram yapıyoruz.

En Yaşlı TÜSİAD’lı
"İmparator" Vehbi Koç, büyük patronlar kulübü 
TÜSİAD'm en yaşlı üyesi. 1901 doğumlu olan 
Koç, kurucusu olduğu TÜSİAD'm Yüksek 
İstişare Konseyi Onur Son Başkanı.

Tuzu Kuru Memurlar
Kamu da en yüksek maaşı alanlar, T. Petrolleri Anonim 
Ortakhğı'nda. İkinci sırayı Devlet Tiyatro, Opera ve Bale 
çalışanlan alıyor.


