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SENDİKA BAŞKANLARINDAN 
1993'E BAKIŞ
DİSK-AR bundan sonraki çalışmalarında zaman zaman ankete 
dayalı alan araştırmaları gerçekleştirerek, bilgi üreüneyi sür
dürecek. İlk çalışma olarak geçtiğimiz günlerde DİSK-AR, 
sendika başkanları arasında bir soruşturma yürüterek, sendika 
başkanlarmm 1992 değerlendirınesini ve 1993’e bakışlanm 
ortaya koydu. Anket sorularını, DİSK ve TÜRK-İŞ'e bağlı sen
dikaların başkanları yanıtladı.

Türkiye yerinde sayıyor
Sendika başkanlarmm yüzde 80'ine göre Türkiye 1992'de ye
rinde saydı. Yüzde 13'lük bölüm Türkiye’nin 1992’de d i ıa  
iyiye gittiği, yüzde 7’lik bölümse kötüye gittiği inancını ta
şıyor.

En acil ekonomik sorun enflasyon ve işsizlik
Türkiye’nin en acil ekonomik sorunlan olaıak enflasyon ve iş
sizlik gösteriliyor. Anketi cevaplanduanların yansı en önemli 
ekonomik sorunun enflasyon olduğunu belirtirken, işsizlik 
yüzde 44 ile ikinci sırayı aldı. Bu 2 sorunu yüzde 6’lık oranla 
büyüme izliyor.

Sendika başkanları enflasyon, işsizlik ve büyüme 
konularında karam.sar
DİSK-AR sendika başkanlarından bu üç acil ekonomik so
runun çözümüne ilişkin görüşlerini de aldı. Buna göre, ol
dukça karamsar bir tablo ortaya çıkıyor. Anketi ce- 
vaplandıranlann yüzde 25’i 1993’te yüzde 50-60 aı*asında, 
yüzde 56’sı yüzde 60-70 arasında, yüzde 19’u ise yüzde 70-80 
arasında bir enflasyon olacağını tahmin ediyor. Anketi ce- 
vaplandıranlaıın hiçbiri hükümetin işsizlik konusunda çözüm 
getirebileceğine inanmıyor. Yüzde 69’luk bölüm hükümetin bu 
konuda başanlı olamayacağını belirtirken, yüzde 3Tlik bölüm

hükümetin bu sorunu çözmeye niyeti olduğuna bile inanmıyor. 
Yine sendika başkanlarmm yüzde 56’sı, hükümetin 1993’te bü
yüme hedefini gerçekleştiremeyeceğine inanıyor.

Hükümetin çalışmalarının değerlendirilmesi
Sendika başkanlarından, hükümetin çeşitli konularda şimdiye 
kadar yaptığı çalışmaları değerlendirmeleri istendi. Bu ko
nular sırasıyla enflasyonla mücadele, işsizlikle mücadele, ça
lışma yasalarının demokratikleştirilmesi, insan hakları, KİT 
politikası ve sosyal güvenlikti. Anketi cevap
landıranların tamamı hükümetin enflasyon ve işsizlikle mü
cadele konularında başarısız olduğunu belirtti. Hükümet en 
olumlu puanı çalışma yasalarının demokratikleştirilmesi ve 
insan hakları konularında aldı. Görüşülen kişilerin yüzde 87’si 
hükümetin çalışma yasalarının demokratikleştirilmesi ko
nusundaki çalışmalarını vasat olarak nitelendirdi. İnsan hak
ları konusunda ise yüzde 13’lük bölüm hükümeti başarılı, 
yüzde 53’lük bölümse vasat bulduğunu açıkladı. Sendika baş- 
kanlannın yüzde 67’si hükümetin KİT politikalarını başarısız 
olarak değerlendiriyor. Hükümetin sosyal güvenlik alanındaki 
çalışmalarını başarısız bulanların oranı ise yüzde 73.
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1993’te olumlu gelişmeler bekleniyor
Sendika başkanlarına 1993 yılının 1992’ye göre çeşitli ko
nular açısından nasıl bir yıl olacağı da soruldu. Bu konular 
enflasyon, işsizlik, büyüme, çalışma yasaları, insan hakları ve 
sosyal güvenlikti. Sendika başkanlarmm yüzde 63’üne göre
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1993 enflasyon açısından 1992 ile benzer bir yıl olacak. 
1993'te işsizlik açısından bir şeyin değişmeyeceğini dü
şünenlerin oranı yarının biraz üzerinde. Yüzde 40'lık bö lüm 
1993'te durumun daha da kötüleşeceği inancını taşıyor. Bü
yüme konusunda herhangi bir değişme beklentisi içinde ol
mayanlar yüzde 80 ile en ağırlıklı grubu oluşturuyor. Bütün 
bunlara karşılık sendika başkanlarmm yüzde 80'i 1993'ün ça
lışma yasaları açısından 1992'ye göre daha iyi bir yıl ola
cağını düşünüyor. Aynı iyimserlik insan haklan konusunda da 
geçerli: Sendika başkanlarmm üçte ikisi 1993'ün 1992'den 
daha iyi olacağı inancı içinde. Sosyal güvenlik konusunda ise 
en ağulıklı grup yüzde 60 ile 1993'te 1992'ye göre bir de
ğişiklik olmayacağını düşünenler.

KONULAR DAHA İYİ DEĞİŞMEZ DAHA KÖTÜ
enflasyon İ3 63 25
işsizlik 7 53 4Ö
büyüme 7 80' İ3
çalışma yasaları 8Ö 20 Ö
İnsan hakları 67 33 Ö
sosyal güvenlik \ 33; 60 ? 7

Sendikal düzenlemeler
Anketi cevaplandıran sendika başkanlannm  tamamı sen
dikaların siyasi pai'tilerle olan ilişkilerini engelleyen yasalann 
kaldırılması gerektiğine inanıyor. Grev hakkı konusunda ise 
şöyle bir tablo ortaya çıkıyor: Yüzde 33'lük bölüm grev hak
a n ın  ILO sözleşmesiyle uyumlandırılması gereğine işaıet 
ediyor; yüzde 60'lık bölüm ILO sözleşmelerine de ba
kılmaksızın tüm sınırlamalann kaldırılması gerektiğini be
lirtiyor. Grev hakkına ülke koşulları göz önünde tutulaıak sı
nırlar getirilebileceğini düşünenlerin oranı ise yalnızca 
yüzde?.

Koalisyona bakış
Sendika bakanların ın  üçte biri 1993'te koalisyonun da- 
ğılabileceğini, yaklaşık yarısı ise devam 
edeceğini belirtiyor. 1993'te erken seçimin gündeme ge
lebileceğini düşünenlerin oranı yüzde 27 ücen yüzde 53'lük 
bölüm böyle bir ihtimalin ortaya çıkmayacağını düşünüyor. 
Tüm bunlara karşılık, sendika başkanlarmm yüzde 73'ü 
1993'te bir erken seçim yapılmasını gereksiz buluyor.

1 9 9 3 ’te  erk en  s e ç im  g e r ek li m i?
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Darbe ihtimali karşısında tavır
Sendika başkanlannm yüzde 87'si bir darbe üıtimalinin ortaya 
çıkması halinde kim olursa olsun direneceğini ve tüm üyelere 
direnme çağrısı yapacağını belirtiyor. Yüzde 13'lük bölüm ise 
böyle bir durum kaişısında önce bekleyip, sonra karar ve
receğini söylüyor.



ÇOCUK İŞÇİLER; SİGORTASIZ 
SENDİKASIZ
Türkiye'de eğitim tezgahından geçen hemen herkesin ilkokul 
sıralarından aklında kalan bir kaç şeyden biri de her sabah tek
rarlanan, "büyükleri saymak, küçükleri korumak"la ilgili söz
lerdir. Ancak yıllar geçip yaş kemale erdikten sonra hayat şart
larından olsa gerek, büyükler sayılmaya devam etse de 
küçükler pek akla gelmez. Zaten eğer gelseydi her gün ortalıkta 
bir şeyler satmaya çalışan, boyundan büyük makinaların içine 
girip tamir eden çocukların, olur olmadık yerde boy gösteren 
küçük kızların neler yaptığı, hangi şartlarda yaptığı biraz 
olsun akla gelirdi.
Türkiye'de DİE'nin tahminlerine göre 1993 nüfusu 59.8 mil
yon kişiye ulaşıyor. 1990 nüfus sayımı oranlarına göre de ik- 
tisaden faal nüfus içinde sayılan 12-19 yaş nüfusunu oluşturan 
çocukların sayısı 10.6 milyon kişi civannda. (%17.8) Bu ço
cukların da yaklaşık yüzde 37.7'lik bölümü (4 milyon kişi ci
vannda) Türkiye'nin 22 milyon kişiyi aşan işgücü ordusu 
içinde yer alıyor. Bir başka deyişle, işgücüne d ^ i l  her 100 
kişinin 18'i henüz çocuk denecek yaşta.

TÜRKİYE NÜFUSU İÇİNDE 
GENÇLER (1993 tahmini)
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Çocuk işçilerin Türkiye çapında bakıldığında ağırlıklı olaıak 
tarım kesiminde istihdam edildiği görülüyor. Şehirlere ge
lindiğinde ise imalat sanayiinde ücretli olarak çalışan ço

cukların ağırlık kazandığı gözleniyor. Yaklaşık 3.4 milyona 
varan iş sahibi çocuğun 800 bini ücretli ya da maaşlı olarak 
çalışırken 350 bini mevsimlik işçi, 2.2 milyonu da ücretsiz 
aile işçisi statüsüne giriyor. Geriye kalan 80 bin civarındaki 
çocuk da işveren ya da diğer konumlarda çalışıyor. ^

12-19 YAŞ GRUBUNUN İŞTEKİ DURUMU
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DİE'nin Hane Halkı İşgücü istatistiklerine göre çocuk işçilerin 
iktisadi faaliyet kollarındaki ağırlığı da şöyle; Tarım Orman 
Avcılık ve Balıkçılık alanında faaliyet gösteren nüfusun 
yüzde 23.3'ü, yani neredeyse dörtte biri çocuklardan oluşuyor. 
Çocuklar açısından ikinci önemli alan olan imalat sanayiinde
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içinde çocuk işçiler, hiç de ihmal edilemeyecek bir ağırlık ta
şıyor. 8 milyon ücreüinin yüzde lO'luk bölümü çocuklardan 
oluşurken, mevsimlik olarak çalışan ortalama 350 bin çocukla 
birlikte bu oran yüzde 14'e kadar yükseliyor.

Yine DİE'nin Hane
TOPLAM İŞSİZLERİN YAŞ 

GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI

25+ yaş 
43.37%

12-19 yaş 
32.53%

Halkı işgücü an
ketlerine göre, ço
cukların çalışma sa
atleri büyüklerden 
aşağı kalmıyor. 12- 
19 yaş grubundaki 
çocukların ortalama 
çalışma saatleri haf
tada 41-45 arasında 
değişiyor. Bunların 
yüzde 2.4’ü ek iş ya
pıyor ve ek iş ya
panların çalışma

süreleri haftada 55 saate kadar uzuyor.
Çalışma saatleri açısından büyüklerden aşağı kalmayan ço
cukların iş kazaları açısından geride kalması elbette bek
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lenemez. Kayıtlara geçen işkazası ve meslek hastalıklarından 
ne kadarına küçüklerin maruz kaldığını görmek için SSK ve
rilerine bir göz atmak gerekiyor. 1991 rakamlarına göre, si
gortalıların uğradığı iş kazası meslek hastalıklarının yüzde 
i r i n i  12-19 yaş arasındaki çocuklar oluşturuyor. 1991 yılında 
iş kazası ve meslek hastalığı geçiren 14 bin 664 sigortalı ço
cuktan 64 tanesi hayatını kaybederken, 379 tanesi daimi ola
rak işgöremez duruma gelmiş, 14 bin 22 Pide geçici iş- 
göremezlikle kaza ya da hastalığı atlatmış.

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARININ YAŞ 
GRUPLARINA GÖRE DAĞIUMI

19 yaş i

30 yaş üzeri 
47%

20-24 yaş 
17%

25-29 yaş 
25%

Çalışan ya da çalışma isteğinde olup da işgücüne dahil olan 
çocuklar açısından bir başka ilginç sonuç da işsizlik ko
nusunda çıkıyor. İşgücü anketlerine göre işsizlik oranının en 
yüksek olduğu yaş grubu yine 12-19 yaş arasındaki çocuklar. 
DİE verilerine göre, Türkiye genelinde işsizlik oranı yüzde 8 
civarında seyrederken 12-14 yaş grubundaki çocuklar ara
sında yüzde 13.5'e, 15-19 yaş grubunda ise yüzde 16'ya kadar 
yükseliyor. İşsizlik oranının en yüksek olduğu yaş grubu da 
yüzde 17.3’le 20-24 yaş a ra sm d ^ i gençler. Oysa 25 yaş ve 
üzerindek gruba toplu olarak bakıldığında işsizlik oranının 
yüzde 5’e kadar düştüğü görülüyor.



Sayıları 4 milyona kadar ulaşan çocuk işgücü konusunda ver
diğimiz bu rakamlar elbette buzdağının yalnızca görünen ta 
rafı. Zira 12 yaş altındaki 17 milyonluk kesimin ne kadarının 
işgücüne dahil olduğu, bunların hangi alanlarda çalıştığı ko
nusunda hiç bir veri bulunmuyor. Iktisaden faal nüfus içine gi
rerek işgücü istatistiklerine dahil olan 12-19 yaş arasındaki ço
cukların da yalnızca 200 bine yakın kısmı çocuk işçiler için 
hazırlanan çıraklık yasası’nm hükümlerinden yararlanabilyor. 
Ücretli olarak çalışan 800 bin çocuk, mevsimlik çalışanlarla 
birlikte 1.2 milyona ulaşırken bunların çalışma şartları ancak 
genel çalışma yasalarında yer alan kısıtlı bir kaç maddeyle dü
zenleniyor. Tanm kesiminde çoğunlukla ücretsiz aile işçisi 
olarak üretime katkıda bulunan çocukların durumu ise ta
mamen gündem dışında bulunuyor.

12-19 YAŞ GRUBUNUN NE KADARI 
İŞGÜCÜNE DAHİL (1993 tahmini)

işgücü 
37.7%işgücü 

dışı 
62.3%

Şehirlerde, özellikle İstanbul gibi büyük kentlerde çalışma ya
şamı içinda bulunan 12 yaş altı ya da üstü çocuklaı ın durumu 
ile ilgili sağlıklı veriler bulmak son derece güç. Çocuklar ara
sında büyük kentlerde marjinal sektörlerde çalışmanın son de
rece yaygın olması da bu güçlüğü anırıyor ve çocuk iş
gücünün sömürüsünü hesaplanamayacak boyutlaıa yükseltiyor. 
Çocukların hiç olmazsa belirli bir yaşın altında çalışmalarının 
engellenmesi, uygun olmayan işlerde çalışm alannm  ön
lenmesi, çalışma şaıtlannm  düzenlenmesi de üzerinde ciddi 
olaıak çalışılması gereken bir dizi ekonomik ve yasal önlem 
gerektiriyor.
(DISK-ARIN b ir  SONRAKİ SAYISINDA ÇOCUK İŞÇİLER KONUSUNDAKİ 
YASAL DÜZENLEMELERE YER VERECEĞİZ)

TÜRKİYE VE DÜNYADA MEMUR 
SENDİKACILIĞI
Türkiye'de memur statüsündeki kamu çalışanlannın sendikalaşma 
denemeleri kuşkusuz yeni başlamış değil. Özellikle 1960’lı yıl
lardan itibaren atılan dikkat çekici adımlar bulunuyor. 1961 Anay- 
asasî’nm Toplu Sözleşme sendikalaşma ve grev hakkını garanti d- 
tma almasından sonra, memur sendikalarının da sahneye çıktığı 
görülüyor. Zira 1961 Anayasası'nın 46. maddesi, ''çahşaniann ön
ceden izin almaksızın” sendika kurabileceğini "işçi niteliği taş
ımayan kamu görevlilerinin” haklannm da yasayla düzenleneceğini 
belirtiyor. Burada memur sendikalarının işçi sendikaları ile aynı 
statüde olamayacağı, memurlara bir tS ım  kısıtlamalar ge
tirilebileceği üstü kapalı olarak belirtilse de memurlara sen
dikalaşmanın tamamen yasaklanması gibi bir hüküm de get
irilmiyordu. 1961 Anayasası’nın kabul edilmesinden dört yıl sonra 
624 sayılı ”Devlet Personeli Sendikaları Kanunu”nun kabul edilerek 
memur sendikalaşmasının yasal bir düzene kavuşturulduğunu gö
rüyoruz. Ancak 624 sayılı kanun memur sendikalarının işleyişini 
zorlaştıracak bir takım geri hükümler ihtiva ediyordu. Buna rağmen 
kanunun çıkmasından sonraki iki yıl içinde 322 memur sendikası 
faaliyete geçti. 1970 ’lerin başında da kamu çalışanlannın yarı
sından fazlasının sendikalaştığı, özellikle küçük memurların yüzde 
90’ a yakın kısmının sendika üyesi olduğu bir yapı ortaya çıktı. An
cak bu dönemde de, Türkiye’nin örgütlenme ve toplu pazarlık hak
kını düzenleyen 98 sayılı ILO sözleşmesini imzalamış olmasına 
kai‘şılık memurların toplu pazarlık ve grev gibi haklarından hiç söz 
edilmedi.
Grev yapamayan, açık hava toplantıları düzenleyemeyen, siyasi ör
gütlerle ilişki kuramayan memur sendikaları 624 sayılı kanun’ a' 
göre sendikadan çok ”demek” görünümünde faaliyetlerini sür- 
dürnıek zorunda kaldılar. 1970’lere gelindiğinde, bu yasal dü
zenlemeye kai'şın, kunılan 400 memur sendikasından İSTİ üyelerin 
çıkan için girişimde bulunmaya başlamış, 7ö’e yakın sendika yazı
lı bildirilerle yönetimi uyarmış, 37 sendika protesto yürüyüşleri dü
zenlemiş ve 2 sendika da üyelerini boykot eylemine götürmeyi ba
şarmıştı. 12 Mart 1971 asken müdahalesi ve ardından gelen baskıcı 
yönetim, işçi sendikaları üzerinde olduğu gibi memur sendikalan



üzerinde de kısa zamanda etkisini gösterdi» Memur sendikaları kap
atıldığı gibi, bu sendikalara dayanak oluşturan, anayasanın 46. mad
desi de değiştirildi. Böyîece memur sendikalanmn ilk 10 yıllık se
rüvenine nokta konmuş oldu. 1971 değişiklikleriyle, anayasanın 46 
ve 119. maddelerinde memur sendikacüıgma olanak veren hükümler 
gibi, 657 sayılı devlet memurları kanunu'nun sendika hakkı tanıyan 
ancak grev yasağı getiren 22. maddesi de yürürlükten kaldınlmış, 
bunun için de grevsiz bir sendikalaşma hakkının kavram kargaşası 
doğurduğu, memur sendikalarının daha çok politika ile uğraştıkları 
türünden gerekçeler öne sürülmüştür. Sendika hakkının ortadan kal- 
du*ılmasıyla, memurların elinden tamamen alınamayan örgütlenme 
hakkı bu kez 'kuruluşlar'^ olarak düzenlenmiş, memur örgütlenmesi

1993 HÜKÜMET PROGRAMI’NDAN

Kamu çalışanlarını sendikal hak ve özgürlüklerinin hukuksal 
çerçevesini oluşturmaya yönelik çalışmalara devam edilmiştir..

sf.l72
Çalışma hayatı mevzuatının AT'a uyum şartlan çerçevesinde ve 
ILO normalnna uygun biçimde geliştirilmesi ilkesi kapsamında, 
Devlet Personel RejiLmi Reformu çalışmalına devamedilecektiı*...

sf.l96

de bir dahaki generaller darbesine kadar "dernekler" düzeyinde sür
dürülmüştür.
1980 sonrasında başlayan memur sendikacılığı haı^eketinin baş
langıcı ise 1985 yılma dayanmaktadır. 12 Eylül'ün "aynntıh yasak 
koyma" anlayışı sonucunda memur sendikacılığı uzun süre akıllara 
gelmemiş, ancak daha sonra hukukçulai', 1982 anayasasında memur 
sendikalarına açıkça bİr yasak getirilmediğini şaşkınlıkla mü- 
şahade etmişlerdir. Bu tespitlerden sonra özellikle "milli eğitim" 
den sorumlu bakanlann memurlara "oda"laıda örgütlenme tavsiye 
etmiş olmasına karşın memur sendikacılığı hai'eketi yeniden yol al
maya başlamıştır. 1992 Temmuz ayında faaliyetini sürdüren 40’a 
yakın memur sendikası ve bir de konfederasyon, memurlann sendik
al haklara kavuşması konusunda önemli mesafeler alındığını gös
termektedir.

T

Danıştay’ın, 28 Şubat 1991 tarihli, memur sendikalarının yasa dışı 
olduğunu ilan eden İçişleri Bakanlığı Genelgesi'ni geçtiğimiz Ka
sım ayı içinde iptal etmesi de memur sendikalanmn attığı önemli 
adımlaırian bir tanesi oldu. Ancak gerek DYP gerekse SHPnin ayrı 
ayn kendi programlannda ve hükümet protokolünde memurlara sen
dikal haklar tanıyacaklarını taahhüt etmelerirte kai‘şıİık,^lLO'nun 
151 sayılı sözleşmesini meclise kabul ettirmekten başka, bu yönde 
şimdiye kadar hiç bir somut adım atmamaları, hatta DYP'lı İçişleri 
Bakanı'nın kendi bakanlığının genelgesinini kaldırmaya yanaş
maması, her iki partinin de memur kesiminden yeterli baskı görm
eden bu tür işlere yanaşmayacağını izlenimini güçlendiriyor.
Zaten memurların da grevli toplu sözleşmeli sendika hakkını par
tilerden beklemek yerine kendi güçleriyle "almalan" ileride "hakkın 
geri alınması" tehlikesine karşı en büyük güvenceyi oluşturuyor.

BATI ÜLKELERİNDE DÜRÜM
Batı ülkelerinde memurlann çalışma hayatmdaki konumİanm 4 ana 
başlık altında toplamak yararlı olacaktır.

â. Sendika hakkının düzenleniş biçimi
b. Toplu pazarlık
c. İş uyuşmazlıklannın çözümü
d  Grev hakkı

a. Sendika hakkının dlizenteniş biçimi
Bâtılı ülkelerde memurlann örgütlenme hakkı iki şekilde dü
zenlenmektedir. Bunlardan birincisi, sendikalara uygulanan genel 
yasalai'da ayrım gözetmeyerek^ kamu görevlilerine de işçilere uy
gulanan sendikal yasalann uygulanmasıdır, ikinci yöntem ise me
murlar için özel sendika yasaları çıkartarak, kamu görevlilerinin ör
gütlenme hakkını özel olai'ak düzenleme yöntemidir. Almanya, 
Avusti’alya, Avusturya. Danimarka, Fransa, Finlandiya, Hollanda, 
İngiltere. İrlanda, İsveç, İtalya, İzlanda, Norveç ve Portekiz, me
murlara genel sendikal yasalaı* çerçevesinde örgütlenme hakkı ta
nıyan ülkelerdir. Buna karşılık, ABD, Belçika, Ispanya, İsviçre, Ja
ponya, Kanada ve Lüksemburg gibi ülkelerde kamu görevlilerinin 
örgütlenme hakkı özel yasal düzenlemelerle sağlanmaktadm 
Gelişmiş batılı ülkelerin hiç birinde kamu görevlilerinin örgütlenme 
hakkı ilke olaı^ak reddedilmemektedir, İLO raporlarına göre me
murların örgütlenme hakkını tamamen ya da büyük ölçüde yasak-



TBMM”nin onayladığı ”kamu hizmetinde 
örgütlenme hakkının korunmasına ve istihdam 
koşullarının belirlenmesi yöntemlerine ilişkin "  
151 sayılı sözleşmeden :

* Kamu görevlileri, çalıştırılm aları konusunda 
sendikalaşma özgürlüğüne halel getirecek her türlü 
ayrımcılığa karşı yeterli korum adan yararlanacaklardır.
* Kamu görevlileri örgütleri, kam u makam larından 
tamamen bağımsız olacaklardır.
* Kamu görevlileri örgütleri kuruluş, işleyiş veya 
yönetimlerinde kamu m akam larının her türlü 
müdahalesine karşı yeterli korum adan 
yararlanacaklardır.
* Kamu görevlileri örgütleri ve kam u makamları 
arasında çalışma koşulların ın  görüşülm esine olanak 
veren yöntemierin ve kamu görevlileri temsilcilerinin 
anılan koşulların belirlenm esine katılm alarını sağlayan 
başka her türlü yöntem in en geniş biçim de geliştirim esi 
ve kullanılmasını teşvik için gerektiğinde ulusal 
koşullara uygun önlem ler alınacaktır.
* Çalışma koşullarının belirlenm esiyle ilgili okarak 
ortaya çıkan uyuşm azlıkların çözüm ü ulusal koşullara 
uygun olarak taraflar arasında görüşm e yoluyla veya 
ilgili tarafların güvenini sağlayacak şekilde kurulan 
arabuluculuk, uzlaştırm a veya tahkim  gibi bağımsız ve 
tarafsız m ekanizm alardan yararlanılarak araştırılacaktır.
* Kamu görevlileri, diğer çalışanlar gibi yalnızca 
görevlerinin niteliğinden ve statülerinden kaynaklanan 
yükümlülüklerine bağlı olarak örgütlenm e özgürlüğünün 
normal olarak uygulanm ası için geçerli kişisel ve siyasi 
haklardan yararlanacaklardır.

layan ülkeler şunlardır : Bolivya, Çad, Dominik Cumhuriyeti, El 
Salvador, Ekvator, Etiyopya, Ürdün, Liberya, Nikaragua, Şili, Tay
land, Yemen ve Zimbabve. Görüldüğü gibi batılı ülkelerin hiçbirinin 
adı böyle bir liste içinde geçmemektedir. Bununla birlikte gelişmiş 
ülkelerin bir bölümünde bazı kritik konumlan olan kamu gö
revlilerinin örgütlenme haklanna kısıtlamalar getirilmiştir. Bu mes
lek kategorilerinin başında silahlı kuvvetler personeli gelmektedir. 
Avusturya, İngiltere, Danimarka, Almanya, Finlandiya, İsveç, Nor
veç ve Lüksemburg gibi ülkeler, silahlı kuvvetler personeline mes
leki çıkarlarını savunmaları için örgütlenme hakkı tanırken, Bel
çika’da silahlı kuvvetler personelinin sendikalaşma hakkı tamamen 
yasaklanmıştır. Hollanda’da silahlı kuvvetler personelinin, amaçları 
kara ve deniz kuvvetlerinin amaçlarıyla veya askeri disiplinin ko
runmasıyla bağdaşmayan örgütlere üye olmaları yasaklanmıştır. 
Dünya ülkelerinin bir çoğunda örgütlenme hakkı tanınmayan meslek 
kategorilerinden birini de polisler oluşturmaktadır. Bununla birlikte, 
gelişmiş ülkelerin çoğunda polislerin örgütlenme hakkı ya diğer 
kamu görevlileriyle birlikte genel statüyle ya da özel yasal dü
zenlemelerle tanınmıştır. Avusturalya, Avusturya,Belçika, İngiltere, 
panimaika, Almanya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İsveç, 
İzlanda, Lüksemburg ve Norveç polislerin de örgütlenme hakkım ta
nıyan ülkeler arasındadır. Batılı ülkelerden sadece Japonya, özel ku
rallarla polisi örgütlenme kapsamı dışında tutmuştur.
Bir çok ülkenin örgütlenme hakkını tanımadığı bir başka meslek 
kategorisi ise itfaiyecilerdir. Bununla birlikte, Japonya dışında batılı 
ülkelerin tümünde itfaiyecilerin sendikalaşma hakkına herhangi bir 
kısıtlama getirilmemiştir.
Bazı ülkeler, cezaevi personeline de sendika yasağı koyma eğilimi 
gösterirken, tıpkı itfaiyeciler için olduğu gibi, Japonya dışındaki ba
tılı ülkelerin tümünde cezaevi personeli de sendikalara üye olma 
hakkına sahiptir.

b. Toplu pazarlık
Devletin tek yanlı kai'ar alma ayrıcalığını ortadan kaldıran toplu pa
zarlık hakkı genel kural olarak gelişmiş ülkelerin hemen hemen tü
münde ilke olaıak benimsenmiş, yasal çerçeveler içinde dü
zenlenmiştir. İngiltere, memurlara toplu pazarlık yapma hakkını 
tanıyan i)k ülkedir. Bu Ülkede 74 yıl önce Whitley Kurulları ku
rulurken toplu pazarlık hakkı doğmuştur. Bu sisteme göre, çalışma



koşullarına ilişkin sorunlarda, sendikaların ve kamu yetkililerinin 
temsilcilerinden oluşan ikili 
kurullara önemli yetkiler verilmiştiı\
ABD, Kanada,Finlandiya, İsveç ve Norveç gibi ülkelerde kamu gö
revlileri 1960 ve I9701İ yıllarda toplu pazarlık hakkını elde ederken 
toplu pazaıiık hakkını tanıyan yasal düzenlemeler İtalya'da 1983’te , 
Portekiz ve Belçika’da 1984'te, Ispanya'da ise 1987'de yürürlüğe gir
miştir. Buna karşılık. Örneğin Almanya'da memur statüsünden ya
rarlan^ tüm göıevliler, kamu gücünü temsil ettikleri ve devlede 
özel bir çalışma ilişkisi içinde bulunduklan gerekçesiyle toplu pa
zarlık kapsamı dışında tutulmaktadır.
Belirtilmesi gereken bir önemli nokta, kamu kesiminde toplu pa
zarlığa konu olan sorunların sınırlı olmasıdır, işveren konumundaki 
devlet, kamu görevlilerinin çalışma koşullarını tek yanlı ya da yö
netsel kurallaıia düzenleyerek kamu kesiminde toplu pazarlık al
anını daraltmaktadır. Kamu kesiminde bir çok tartışma ve uy
uşmazlıklara yol açan toplu pazarlık alanları ve kapsanacak sorunlar 
ülkeden ülkeye değişiklikler göstermekle birlikte, genel olaıuk toplu 
pazarlığın dört alana yöneldiği ortaya çıkmaktadır. Bunlaı*, sendika 
güvenliği, ücretler ve ek avantajlar ile istihdam güvencesi ve ça
lışma koşullai'idır. Birçok ülkede, yaşlılılk, hastalık ya da analık si
gortaları, iş süreleri, izinler ve işsizlik ödemeleri gibi temel sorunlar 
toplu pazaıiık kapsamı dışında tutulmakta ve bunİann yasama or
ganlarınca belirlenmesi yoluna gidihnektedir.

c, İş uyıışmazlıklarm çözümü
İş uyuşmazlıkların çözülmesi konusunda özel kesimde çok önemli 
bir rol oynayan uzlaştuma ve aıabuluculuk, kamu kesiminde çok ge
niş bil- biçimde kullanılmamaktadır. Bununla birlikte. Batı ü̂l
kelerinin önemli bir bölümünde uzlaştınna ve arabuiucluluk yön
temlerinden biri ya da diğeri kurumsallaştınlmıştır. Bu ülkeler 
arasında ABD, Avusüalya, Ingiltere, Danimaıka, Finlandiya, Hol
landa, Ispanya, İsveç, Kanada ve Lüksemburg sayılabilh*.

d. Grev hakkı
Kamu görevlilerinin grev hakkına ilişkin yasal düzenlemeler ülk
eden ülkeye önemli farklılaşmalai' göstermektedr.Bazı ülkelerde 
grev hakkına sayısız kısıtlamalar getirilirken, bazılarında bu hak ta
mamen ortadan kaldırılmıştır.

Batılı ülkelerin önemli bölümünde, uyuşmazlığın varolan barışçı 
yollarla, danışma ya da toplu pazarlık yollaııyla çözülememesi ha
linde, kamu görevlilerine grev hakkı açık bir biçimde tanınmıştır. 
Kamu görevlilerine grev hakkını yasayla tanıyan batılı ülkeler şun
lardır : ABD'nin bir çok eyaleti, Finlandiya, Fransa, Ispanya, İsveç, 
İtalya, Kan ada, Lüksemburg,Norveç, Portekiz ve Yunanis tan. Hemen

SEÇİLMİŞ ÜLKELERDE SENDİKA 
ve GREV HAKKI

ÜLKE SENDİKA İGREV HAKKI
HAKKI \

ABD Özel yasa ^Birçok eyalette yasayla tanınmıştır
AİMnya Genel yasalar şStatüsel konumdakilerin hakb
Avusturya Genel yasalar jYasa yok, tartışmalı

Finlandiya
Özel yasa ___jY ^a yok, tartışmalı......... ........ .....
1 Genel yasalar -Yasayla tanınmıştır

F r a n s a ;iGenel yasalar [Yasayla tanınmıştır
Hollanda Genel yasalar şYasayla tanınmıştır
Inşiltcre Genel yasalar jYasa yok, ilke olarak tanmrmştır
îs j^ ^ a  i Özel yasa [Anayasal hak
İsveç iGenel yasalar [Yasayla tanınmıştır
İsviçre İÖzel yasa jGrev tümüyle yasak
İtalya Genel yasalar i Yasayla tanınmıştır __ _____

Kanada
Özel yasâ __ __________________________ _
Özel yasa [Yasayla tanınmıştır

Lüksemburg özel yasa [Yasayla tanınmıştır
Norvşç Genel yasalar [Yasayla tanınmıştır
Portekiz Genel yasalar [Yasayla lınınmıştır



eklemek gerekir ki yukanda sayılan ülkeler dışında, Benin, Fildişi 
Sahili, Guatemala, Kıbns Rum Kesimi, Komor Adalan, Meksika, 
Nijer, Peru, Senegal, Sri Lanka, Togo ve Zaire gibi ülkelerde de 
kamu görevlilerinne grev hakkı yasalarla açıkça tanınmıştır. Batılı 
ülkelerden ABD’de federal hizmetlerde çalışan görevlilerin greve 
gitmeleri yasaklanırken, İsviçre ve Japonya, kamu görevlilerinin 
grev hakkım açık biçimde tümüyle yasaklayan iki ülkedir. 
Ingiltere'de konuya ilişkin herhangi bir yasal düzenleme bu
lunmamakla birlikte, genel kural olardc grev hakkı örtük bir biçimde 
ilke olarak benimsenmiştir. Buna karşılık, yine herhangi bir yasal 
düzenleme olmayan Almanya'da tam tersi bir yorum yapılmaktadır. 
Buna göre, bu ülkede statüsel konumdaki görevlilerin grev hakkı 
yoktur. Kural boşluğunun yaşandığı ülkelerden Belçika, Hollanda 
ve Avustuıya'da kamu görevlilerinin grev hakkı olup olmadığı ko
nusu tartışmalı bir sorun olarak günümüzde de belirsizdir.
Kamu görevlilerine grev hakkını yasayla tanıyan ülkeler, bu hakkın 
kullanımını çeşitli yönlerden kısıtlamıştır. Buna bağlı olarak kamu 
hizmetlerinde gı*ev hakkının kullanımı açısından ülkeler arasında 
bazı önemli farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Bazı ülkelerde bazı grev 
türleri yasaktu*. Almanya, Fransa, Finlandiya ve Ingiltere "siyasal 
grevleri". ABD, Ingiltere ve Kanada, doğrudan doğıaıya işyeriyle 
ilişkisi bulunmayan uyuşmazlıklar için başvurulan grevleri", İsveç 
ve Almanya ‘'bireysel ve toplu hak uyuşmazlıkları için yapıl
abilecek grevleri" yasaklamıştır. Avusturya, Danimaika, Almanya 
ve İsviçre’de statüsel konumdaki kamu görevlilerinin grev hakkı 
yoktur. Bütün bunlara ek olaı^ak, Almanya, ABD ve Norveç'te ba- 
nşçı yolların denendiği ve toplu sözleşmelerin geçerliliğini sür
dürdüğü dönemlerde greve gitme hakkı tanmmamaktadır.
Grev haİ^ına getirilen biı* başka kısıtlama da görev alanıyla il
gilidir. Örneğin, memurlara grev hakkının yasayla tanındığı ül
kelerden İngiltere, Fransa,Noı*veç ve Portekiz'de asker ve polisler 
grev hakkından yoksun bırakılmıştır. Fransa'da cezaevleri ve gü
venlik personeli ile, İçişleri Bakanlığında iletişim görevi yapan per
sonelin, yargıçların ve diplomatlann grev hakkı yoktur.
İtalya'da demiiyollan personeli ile havacılık şirketlerinin per
sonelinin aynı anda greve gitmeleri yasaklanmıştır.
Lüksemburg’da hükümet arabulucuları, diplomatlar, yai'gıçlar ve tıb
bi personelin grev hakkı yoktur. Norveç, İsveç ve Finlandiya da ise 
yönetici konumundaki yüksek memurlar grev hakkından yoksundur.

AVRUPA’YA 158 GEREKLİ MI?..

Cum hurbaşkanı Turgut 
Özal'ın, “nasıl olsa Avrupa 
ülkelerinin çoğu 
imzalamadı” diyerek veto 
ettiği 158 sayılı ILO 
sözleşmesi acaba gerçekten 
AvrupalIlar tarafından 
imzalanmadı mı?
ILO'nun işgüvencesine dair 
158 sayılı sözleşm esini 
imzalayan 13 ülke arasında 
AT ülkelerinden yalnızca 
Fransa ve İspanya 
bulunuyor. İmzalayan diğer 
ülkeler ise “gelişm ekte 
olan'” ülkeler.
İş buraya kadar gerçekten 
de Sayın Özal'ın dediği gibi. 
G erçekten de gelişm iş 
ülkelerin çoğu bu 
sözleşmenin altına imza 
koymamışlar. Ancak im za 
koymayan bir çok Avrupa 
ülkesinin yasalarında 158 
sayılı sözleşme hüküm lerini 
aşan m addelerin 
mevcudiyeti Sayın Özal'ın 
gözünden kaçanlar arasında. 
Örneğin Almanya, 
sözleşmeyi im zalam am asına 
karşın iş güvencesi

konusunda en ileri 
hükümlere sahip ülke 
konumunda bulunuyor. 
G enelde azgelişm iş 
ülkelerin ILO sözleşmesine 
ilgi göstermesi de daha çok 
yasalarındaki boşlukları 
kapatma kaygısından 
doğuyor.
Birçok Avrupa ülkesinde, 
kapsamları ülkeden ülkeye 
değişmekle birlikte bireysel 
ve toplu işten çıkartm alarda 
uygulanacak bazı usûl 
kurallarının geliştirildiğini 
görüyoruz. Bu kurallar 
tamamen, haksız işten 
çıkartm alara karşı 
çalışanların korunm ası 
amacına yöneliktir. Oysa 
ülkemizde, İş Kanunu'nun 
13. maddesine göre işveren, 
nedenini bildirmeye bile 
gerek görm eden işçinin iş 
akdini feshedebilme 
olanağına sahiptir.
Avrupa ülkelerinin hemen 
tam am ında işten 
çıkartmanın ancak geçerli 
bir nedenle mümkün 
olabileceği yolunda



düzenlemeler mevcuttur. 
Örneğin Fransa ve İsveç 
hukukunda 'geçerli neden', 
'objektif bir neden' olarak 
tanımlanmış, hangi 
nedenlerin 'geçerli' 
olabileceği de yargı 
organına bırakılm ıştır. 
Avusturya, Danimarka, 
Almanya ve Norveç 
yasalarında ise geçerli neden 
kavramı 158 sayılı 
sözleümeye uygun biçimde 
(işçinin davranışları ve 
kişiliği ile ilgili veya 
işletmenin koşulları ve 
ihtiyaçlarından kaynaklanan 
nedenlerle) açıklanm ıştır. 
Ayrıca tüm bu ülkelerde 
'haklı nedeni' ispat 
yükümlülüğü de işverene 
aittir.
Birçok ülkede geçerli bir 
neden belirtme 
zorunluluğunun yanında 
belirli bir çıkarma prosedürü 
de öngörülmüştür. Bu 
çıkarma prosedürü 
genellikle yasalarda yer 
almakta, bazen de Fransa'da 
olduğu gibi toplu iş 
sözleşm elerinde, işçinin 
disiplin nedeniyle işten 
çıkartılması sırasında 
savunma hakkının verilmesi 
kabul edilmektedir.

Avusturya, Almanya, 
Norveç, Portekiz ve İsveç 
gibi ülkelerde de işçi 
çıkarılm adan önce işçi 
tem silcilerinin görüşünün 
alınm ası öngörülm üştür. 
İşten çıkarm a durum larında 
işçilere açık olan bir başka 
yol da şikayeti dinleme ve 
karar verme yetkisi bulunan 
bir resmi kuruma, bağımsız 
bir hakem  heyetine ya da 
mahkemeye 
başvurabilm ektir.
Adı geçen ülkelerde bir 
işçinin haksız olarak işten 
çıkartıldığına karar veren 
yetkili makamlar, genel 
olarak üç yola 
başvurabilm ektedirler. 
Portekiz, İspanya ve 
İngiltere'de tarafsız 
makamlar, haksız 
durum larda işverenin işçiyi 
geri almasına karar 
yerebilmektedir. Hatta 
İtalya'da işveren, işçiyi işe 
alana kadar, çalıştırm adığı 
sürenin ücretini ve sosyal 
haklarını da ödemekle 
yükümlüdür. Üçüncü ve 
daha orta bir yol da 
Fransa'da uygulanmaktadır. 
Bu ülkede yetkili makam, 
işçinin yeniden işe 
alınm asına karar verdiğinde

işveren ya da işçiye işe 
iadeyle tazminat arasında 
seçim yapma olanağı 
vermektedir.
Türkiye'de iş güvencesi 
yasa tasarısıyla getirilm ek 
istenen sistem de daha çok 
Fransa'da uygulanan esnek 
sisteme yakın düşm ektedir. 
M ahkem e, işçinin işten 
haksız olarak çıkartıldığına 
karar verse de işçi ve 
işverenin birlikte çalışm a 
koşullarının ortadan 
kalktığını görürse, bu 
konuda taraflardan birinin 
görüşünü de alarak işe iade 
yerine tazminata karar 
verebilecektir. Avrupa 
ülkelerinde bireysel 
çıkartm aların dışında, toplu 
işten çıkartm alar için de 
ayrıca düzenlemeler 
getirilm iştir. Toplu işten 
çıkartma uygulamaları 
ancak ekonomik, teknik, 
teknolojik ve yapısal 
nedenlere
dayandırılabilm ektedir. 
AT'nin 12 ülkesinde de toplu 
çıkartmalardan önce 
mutlaka işçi tem silcilerinin 
istişari düzeyde de olsa 
görüşünün alınm ası 
zorunluluğu vardır. Yine 
aynı düzenlemenin bir

parçası olarak toplu 
çıkarmaların önceden resmi 
bir makama bildirilmesi ve 
belirli bir süre beklenmesi 
gerekmektedir. Örneğin 
Fransa, Hollanda, Portekiz 
ve Ispanya'da çıkarmalar 
konusunda önceden resmi 
makam lardan görüş alma 
zorunluluğu bulunmaktadır. 
Belçika ve Almanya'da ise 
daha ileri gidilerek resmi 
makamlara toplu 
çıkartmaları erteleme 
yetkisi tanınm ıştır, 
işsizlik düzeyinin 
Türkiye'den çok daha düşük 
olduğu, ayrıca işsizlik 
sigortası türünden sosyal 
korum a mekanizmakarınm 
oldukça mükenunel işlediği 
Avrupa ülkelerinde hiç bir 
işveren elini kolunu 
sallayarak istediği işçiyi 
kapının önüne 
koyamamakta, daha da ileri 
giderek istediğinde 
işyerinin kapısına kilit 
vuramamaktadır. Bu tür 
düzenlemeler artık bittiği 
söylenen “sosyal devletlin  
en önemli görevlerinden biri 
olduğu gibi, bu ülkelerdeki 
sosyal barışın da en büyük 
teminatı olararak 
görülmektedir.



işçilerin Yarısı Hala Sendikasız!
Çalışma Bakanlığı’nın her yıl Ocak ve Temmuz aylarında 
yayınladığı istatistiklere şöyle bir bakıldığında, sigortalı iş- 
01er arasında sendikalaşma oranının oldukça dalgalı bir seyir 
izlediği görülüyor. 1984 yılında yüzde 54 oranında bulunan 
sendikalaşma, 1986-1988 arasında yüzde 64'e yükselerek son 
on yılın en yüksek düzeyine ulaşmıştı. Ancak bu tarihten son
ra yoğun olarak gündeme gelen işten çıkarmalar ve sen
dikasızlaştırma yönündeki baskılar, bir yıl gibi kısa bir süre 
içinde sendikalı işçi or- ^
anını yüzde 51 gibi dü-
şük bir seviyeye in- IŞKOLLARI (1985-1992)
dirmeye yetti. 1990 
sonrasında kademeli ol
arak artan sendikalı işçi 
oranı. Temmuz 1992 is
tatistiklerine göre hala 
yüzde 63'ün izerine çık
abilmiş değil. Zira en 
küçüğünden en büy
üğüne kadar iş
yerlerinde anti-sendikal 
yasalaıla beslenen sen
dikasızlaştırma op- 
erasyonlaıı tüm hızıyla 
sürmekte.Üstelik, Ba
kanlık istatistiklerinin 
ne dereceye kadai* sa
ğlıklı olduğunu dü
şünürsek, durumun gör
ünenden dalla da kötü 
olduğunu anlamak hiç de zor değil.
Sendikasızlaştınna İnaliyetlerinin en yoğun olaıak yaşandığı 
işkolları ise Banka-Sigorta ve Petiol-kimya-lastik sektörleri. 
Her iki işkolunda da 1985-1992 arasında sendikalı işçilerin

İŞKOLLARI AZALMA (%)
petrol-kimya-lastik _____  14
banka sigorta 13.5
enerji 9.24
basın^i^ın !______ ^8A7
kağıt 6.07
sağlık _____  4.79
çimen to-toprak-cam 3.8
tic. b ü m eğit. £z. sanat 1.63
kara taşımacılığı 1.36
şeker 1.14
deri 0.79
madencilik 0.7

oram yüzde 13'ten fazla azalmış görünüyor. Sendikalaşma 
oranının en fazla azaldığı diğer işkolları ise enerji, basın- 
yaym, kağıt, sağlık şeklinde sıralanıyor. Sedikasızlaşan iş-

kolları arasında devletin iş-
TEMMUZ 1992’DE 

SENDİKALAŞMA ORANLARI

kara taşımacılığı
tic.böro eğit, gz. sanat?

__L
inşaat
basın, y^ym
deri

10.54
22.23

- " i m
”34'ÖT

19.59
"28.16
37.24

deniz taşımacılığı 47.89
gazetecilik 64,72

sağiık
9 7 . ^
T 0 6

0mento-toprak-cam j 5B.62
ardiye-antrepo

(Vrwwvwi>çwvyyvv'*vvyv<vvw
74,09

metaj^
gemi

72.96

dokuma
kağıî

84,87
T r S T

jiava taşımacd  ̂ 78 -ğ j
pe^ol [ 6 İ.3 7
tanm,orm.avç,bahk. j 92A l

milli savunma
m adenilik 
enerji

9 ^
'W .0 4
8 6 ^

T5,66
şeker
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genef işler

1 93.85
84.52

T 9ZÖ6
toplam 62,68

veren olarak ağırlıkta ol
duğu sektörlerin bulunması 
da kamu işvereninin sen
dika konusundaki duy
arlılığının özel iş
verenlerden hiç de aşağı 
kalmadığını gösteriyor. 
Temmuz 1992 is
tatistiklerine göre sen
dikalaşma oranının en dü
şük olduğu sektörlerin 
başında. Kara Ta
şımacılığı geliyor. Bu iş
kolunda 1985-92 arasında 
yüzde 1.36'lık azalma gös
teren sendikalılık oranı 
sonucunda sendikalı iş
çilerin sigortalılaıa oranı 
onda biri ancak aşıyor. 
Sendikalılık oranı Basın ve 
Yayın işkolunda yüzde 
20’nin, Ticaret Büro Eğitim 
ve Güzel Sanatlai'da yüzde 
23'ün. Deri,. Konaklama ve 
Eğlence işkollarında yüz
de 30’un altında seyrediy
or. Sağlık, Deniz Ta
şım acılık  ve Ağaç 
sektörleri de İşçilerin yarı
sından fazlasının sen
dikasız olduğu diğer iş- 
kolları.



iş g ü c ü  MALİYETLERİNİN EN 
DÜŞÜK OLDUĞU ÜLKE
Tü r k iy e

Son günlerde ülkemizde sık sık gündeme gelen bir yakınma iş
çilere ödenen ücretlerin gereğinden çok yüksek olduğu şek
lindedir. Bu görüşü ortaya atan çevreler, emeklilik ödemeleri, 
sosyal güvenlik, vergiler, çeşitli fonlar, yemek masrafları, tatil 
parası vb. gibi ücret dışı maliyetlerin de yüksekliğinden yakın
arak toplam işgücü maliyetlerinin makro ekonomik dengeleri 
altüst edecek kadar aşırıya gittiğinden söz etmekteler. Bu tez
lerini de, işgücü maliyetini kişi başına yıllık milli gelire oran- 
tılayarak buldukları çeşitli katsayılarla kanıtlama çabasına gi
rişmektedirler.

Oysa, nereden bakılırsa bakılsın, rakamlar, Türkiye'nin işgücü 
maliyetlerinin en düşük olduğu ülkelerden biıi olduğunu açık
ça ortaya koyuyor. Bunu, en basit bir hesapla çeşitli ülkelerde 
bir işçinin bir işyerine bir saatlik maliyetinin ne olduğuna ili
şkin kaişılaştırmalaı* tartışma götürmez bir biçimde gözler 
önüne seriyor.

MESS verilerine göre, 1990'da imalat sanayiinde çalışan bir 
işçinin bir saatlik ortalama maliyeti 11.082 TL idi. Aynı yıl 1 
Alman maikının ortalama kurunun 1951,43 TI_. olduğu göz 
önünde tutulduğunda, bu miktann 5,68 Alman maikına tekabül 
ettiği ortaya çıkıyordu. Yine MESS verilerine göre , işgücü 
maliyetinin en yüksek olduğu işkolu çimento, en düşük olduğu 
ise tekstildii'.

Aslında, MESS'in hesapladığı işgücü maliyetleri, başka kay- 
naklaıda verilen işgücü maliyetlerine göre dalıa yüksektir. Ör

neğin. Alman Ekonomi Enstitüsü, yine 1990 için Türkiye’deki 
saat başı işgücü maliyetinin 3,56 Alman markı olduğunu be
lirtmektedir. Bu değer, MESS'in hesapladığı değerin yüzde 
63’ü düzeyindedir. Hangi değer esas alınırsa alınsın sonuç de
ğişmiyor: Türkiye Avrupa'da işgücü maliyetinin en düşük ol
duğu ülke. Türkiye’yi en yakından izleyen Portekiz’de bile 
1990'da bir işçinin saat başı maliyeti 7,14 Alman markıydı.

işkoUannda işgücü maliyeüeri 1990 (DM/saat)

Bir başka deyişle. Alman Ekonomi Enstitüsü, Türkiye'deki iş
gücü maliyetinin, kendisini en yakından izleyen ülke olan 
Portekiz'in ancak yarısı düzeyinde olduğunu hesaplıyor. Al
man Ekonomi Enstitüsü’nün verilerine göre, Türkiye’de bir iş
çinin saat başı maliyeti, Yunanistan’dakinin üçte biri, In- 
giltere'dekinin yedide biri, İtalya'dakinin sekizde biıi, İsviçre 
ve Almanya’dakininse onda biri düzeyinde.

Hemen eklemek gerekü* ki, Türkiye’de işgücü maliyeti içinde, 
çeşitli fonlar, vergiler önemli bir kalem tutmakta ve doğrudan



se ç ilm iş  ü l k e l e r d e
İŞGÜCÜ MALİYETLERİ 

1990 (DM/SAAT)

T ürkiye 
Portekiz
Yunanistan 
Ispanya

10.49
2 l".88

ABD___
İngiltere
Fransa
Japonya
Kanada
İtalya

Almanya

işçinin eline geçen para 
önemli ölçüde azalmaktadır. 
Ücret dışı maliyetler söz ko
nusu ülkelerde önemli fark
lılıklar göstermektedir. Adı 
geçen ülkelerden sadece İtal
ya’da ücret dışı maliyetler, 
işçiye ödenen ücretin üzerine 
çıkmaktadır. 1990'da bu ül
kede toplam işgücü ma
liyetinin yüzde 50,7'sini ücret 
dışı m aliyetler oluş
turuyordu. Avrupa'da ücret 
dışı maliyetlerin toplam ma
liyet içindeki payının en dü
şük olduğu ülke ise Dan- 
imai'ka. 1990'da bu ülkede, 
ücret dışı maliyetler top
lamın yalnızca beşte biri dü
zeyinde idi.

İŞGÜCÜ MALİYETLERİ (TÜRKİYE= 100)
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Almanya
l.sviçre

İtalya
Kanada

Japonya
Fransa

Ingiltere
''a b d

İspanya
Yunanistan

Portekiz
Türkiye
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m 1032

23 838
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ABDULLAH BAŞTURK 
ARMAĞANI

DİSK-AR’m Abdullah Baştürke Armağan olarak hazırladığı 
’T990'larda Türkiye İşçi Sınıfı: Sosyal ve Ekonomik Göstergel
er" adlı kitap yayınlandı. Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan 
kitapta Türkiye İşçi sınıfının 1990’lardaki durumu renkli gra
fiklerle ele alınıyor. Kitapta, başta Devlet İstatistik Enstitüsü ol
mak üzere, devlet ku
ruluşlarının verileri 
kullanılarak 1990'larda 
Türkiye İşçi sınıfının 
portresi çeşitli boy
utlarıyla ortaya konuyor.

Kitap 11 bölümden ol
uşuyor. İlk bölümde gen
el olarak ücretlilerin du
rumu ele alınıyor, 
bölümü işsizlik

ABDULLAH BAŞTUHKt ARMAĞAN

1990'larda 
TÜRKİYE 

İŞÇİ 
SINIFI

S O S Y A L  V E  
E K O N O M İK  

G Ö S TE R G E LE R

A TRIBUTF TO ABDUl l ̂
TURKISH 
VVORKING 
CLASS 
in 1990s
S O C IA L  A N D
E C O N O M IC
IN D IC A TO R S

nusunun incelendiği

400 600 800 1000 1200

Bu 
ko- 
bö-

lüm izliyor. Üçüncü bö
lümde kadın, dördüncü 
bölümde ise genç işçiler 
konuları ayrıntılı olarak 
inceleniyor. Sektörel da
ğılımın ele alındığı be
şinci bölümün ardından 
sendikal yaşamla ilgili 
veriler üzerinde duruluy
or. Gelir dağılımı ve 
ücretler, memurlar, iş 
kazaları, sosyal güvenlik, 
sanayi işçileri ve göçmen işçiler kitapta yer alan diğer konu 
başlıklarını oluşturuyor.

"1990’larda Türkiye İşçi Sınıfı; Sosyal ve Ekonomik Göstergeler”, 
DİSK Ai'aştırma Enstitüsü'nden temin edilebilir.



TEST

NE KADAR SİGORTALISINIZ?
Her ay ücretinizden kesilen SSK prınuennın nerelerde kullanıldığını, 
kimlere ucuz kredi olarak gittiğini gazetelerden okuyorsunuzdur. Hat
ta emekli olduğunuzda aylığınızı alacağınız bile şüpheli görünüyor. 
Ama siz yine de ödediğiniz primlerin takipçisi olmaya devam edin. Bu 
arada hangi konuda ne kadar sigortalı olduğunuzu da unutmayın.

1) Nihayet iş buldunuz. Çok mutlusunuz. Mutluluktan yerinizde 
duramıyorsunuz. İşyerinizin bahçesinde zıplamaya başladınız. 
Ayağınız kayıyor. Yerdesiniz ve ayağınız bilekten kırılmış.

Daha 4 saatlik taptaze işçisiniz. İşvereniniz, SSK'ya sizle ilgili 
bildirimi bile yapmamış. Sosyal güvenliğinizi kim sağlayacak ?

a) Geçmiş olsun. Talihinize küsün. Sağlık ve benzeri yardımlardan 
yararlanmanız hiç bir biçimde mümkün değildir.

b) Arkadaşlarınız size acır. Topladıkları parayla sizi taksiye bin
dirir ve SSK hastanesine götürüıder. İşveren, bildirimi yaptıktan sonra 
sizden alınan tedavi benzeri masraflar kurumca işverenden kesilir.

c) Bu bir iş kazasıdır. Kurum’dan işgörememezlik geliri alır ve 
tüm sağlık hizmetlerinden yaraıianu-sınız.

2) Laf iş kazalarından açıldı. İstenmez ama, ülkemizde maalesef 
yaygın bir olgu.

Vıllarınızı vermiş kalifiye bir işçisiniz. İşveren bir gün sizi çağ
ırır. Görevli olarak bulunduğunuz yerden bir başka yere gönde
rir. Mesai saatleri dışında bedeni ya da ruhsal bir arızaya uğrad
ınız. Kara kara düşünüyorsunuz.Tedavi masraflarının altından 
nasıl kalkacaksınız.?

a) îşyerinizden uzak olmanızdan dolayı, olası her türlü iş kazası iş
vereni katiyen ilgilendii'mez. lİurumu da bağlamaz. Mesai saati dış
ında daha dikkatli olsaydınız.

b) Bulunduğunuz yerin sağlık kuruluşundan bir rapor alırsınız. Am
eliyat dışındaki her tüldü tedavi ve benzeri giderler kurumca kar
şılanır.

c)îşveren, görevli olarak gönderdiği kişinin mesai saatleri dışında 
bile olsa, iş kazası geçirmesi halinde, sağlık durumunun getirdiği yar
dımları, kurumca işe el konuncaya kadar, yapmakla yükümlüdür.

3) Havalar dengesiz İnsanın hasta olmaması mümkün değil. 
Kötü üşütmüşsünüz. Öyle, yedi günde atlatılacak gibi değil. Ku
rumca tedavi altına alındınız. En çok 18 ay tedavi altında kal
abileceğiniz söylendi. Neyse ki siz 14 ay sonra sağlığınıza ka
vuştunuz. İşe başladınız. Şu şansızlığa bakın. Kısa bir süre 
sonra yeniden hastalandınız. Aynı hastalık da olabilir bir başkası 
da. SSK hastanelerinde daha ne kadar tedavi görebilirsiniz?

a) Yeniden 18 aylık tedavi hakkınız doğar.
b) llk hastalığınızda 14 ay yatmıştınız. Tedavi olma sürenizin sı

nın neydi ? 18 ay! O halde hastanede en fazla 4 ay kalabilirsiniz.
c) llk hastalığınızın geçmesiyle birlikte işbaşı yaptığınız tarihten, 

ikinci hastalğımzm başlangıç tarihi çıkarılır. Diyelim ki 20 gün. Bun
dan da 18 ay çıkarılır. İşte tedavi süreniz.

4) Bir çocuğunuz doğdu. Sigortalısınız ya da kocanız sigortalı, 
mutlu bir annesiniz. Ancak çocuğunuz doğduğunda ne yazık ki ai
lece sigortalılık niteliğini yitirmişsiniz. Kurumun sigortalıya sa
ğladığı olanakların uzağında olduğunuzu düşünüyorsunuz. An
alık veya maktu para yardımları gibi. Bakalım durum nedir ?

a) Sigortalılık niteliğini yitirmenizden başlamak üzere 300 gün 
içinde çocuğunuz doğmuş ise ve doğum tarihinden önceki 15 ay 
içinde en az 120 gün analık sigortası primi ödemişseniz ya da öden
mişse analık, sağlık, emzirme yardımlarından ve maktu para yar
dımından yararlanırsınız.

b) Yukarıda belirtilen süıelere bağlı olarak kurum size sadece analık 
ve sağlık yardımında bulunur. Emzirme ve para yardunmı bek
lemeyin.

c) Siz zaten sigortalı değilsiniz ki. Kanun ne diyor "Sigortalılık ni
teliğini yitiren..." Hiç biı* şey alamazsınız. Yeniden sigortalı olmaya 
bakın ya da kocanızı sigortalatın. Bu arada da sakın çocuk yapmaya 
kalkışmayın.

YANITLAR
1) C, 2) C, 3) A, 4) A



9 3 'TE NELER VAR?
Bu sayımızda "BİZİM REKORLARIMIZ"! bir 
kenara bırakıp 1993 yılında bizi nelerin 
beklediğine bir göz atalım dedik. Açtık 
hükümet programını, önümüzdeki 300 küsür 

gün değerli yöneticilerimizin neler 
yapmayı planladıklarına bir baktık.
Her zaman olduğu gibi, iyimser vaadler 
gördük. Bunlardan bir kaçını size de 
gösterelim istedik. Bu yılın sonunda 

bakalım ne olacak?
1990'da yüzde 9.2 artan GSMH, 1991'de 

yüzde 0.3 yükselebildi.
1992 yılında yüzde 5.4 oranında büyüyen 
Türkiye ekonomisinin 1993'te yüzde 5 
düzeyinde büyümesi hedefleniyor.
GSMH artışında hedeflenen bu rakam 
sonucunda, 1992 yılında 1.944 dolar 
olan kişi başına milli gelir, 1993'te 

yüzde 2.7 artarak 1.997 dolara ulaşacak.
Hükümet Programı'nda, "arz yönünde 
beklenen gelişmelerin yanında, kamu 
açıklarındaki azalma nedeniyle GSMH 
deflatörünün..." yüzde 51 seviyesine 

geri1eme s i hede f1eniyor.
İşin Türkçesi, 1993 sonunda enflasyon 

yüzde 51'i pek aşmayacak.


