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Sinema Festivalleri

Perdenin Arkasındakiler
önce Ankara Film Festivali, ardından İstanbul ve İzmir Film 
Festivalleri... Sinema meraklıları sinema ile yatıp sinema ile 
kalkıyorlar. Sayıları hızla artış gösteren özel TV'lerde ardı arkası 
kesilmeyen yerli filmlere meraklı olanlar ya da yavaş yavaş sayılan 
artan yerli dramaları seyredenler, bu renkli dünyanın ekranlara, 
perdelere nasıl geldiğini, hangi zorluklardan geçtiğini, film bitiminde 
hiç dikkat edilmeyen isim listesindeki insanların ya da bu listede 
dahi yer almayan emekçilerin ne şartlarda çalıştıklarını hiç merak 
ederler mi?
Biz de bu sayımızda festival mevsiminin gelmesi nedeniyle başta 
sinema emekçileri olmak üzere tüm "güzel sanatlar" emekçilerinin 
genellikle cilalı görüntüler altında pek de merak edilmeyen 
yaşamlarının kapısını aralamaya çalıştık.

GÜZEL SANAT EMEKÇİSİ KİMDİR?
2821 sayılı kanun gereği hazırlanan Iş Kollan Tüzüğünün "Ticaret, 
Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar" ana başlığını taşıyan 17. işkolu, 
güzel sanatlarla ilgili işleri,:"(..) sahne, perde ve benzeri güzel 
sanatlarla ilgili işler." olarak tanımlanmaktadır.
506 sayılı SSK Kanunu'nun ek 10. maddesi gereğince bir veya 
birkaç işveren tarafından çalıştınlan "film, tiyatro, sahne, gösteri, 
ses ve saz sanatçılan, müzik, resim, heykel, dekoratif ve benzeri 
sanat kollarında çalışanlar, düşünür ve yazarlar" sigortalı 
sayılmışlardır.
Yasalarda geçen bu tammlann içeriği, dünya ve Türkiye'de yaşanan 
gelişmeler sonucunda nicelik ve nitelik açısından önemli değişimler 
göstermiştir. Bu gelişmeler özellikle "görsel- işitsel" alana seslenen

güzel sanat kollarında emekçilerinin sayısında da 
büyük bir artışa yol açmıştır.
Artık Türkiye'de büyük ölçüde "güzel sanat I 
emekçilerinin" emeğiyle üretilen bir "Kültür!
Endüstrisi"nden söz etmek mümkündür. Peki, İş 
Kanunu, Sendikalar Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt 
Kanunu ve bu kanunlarla ilişkin olarak yapılmış tüzükler güzel 
sanat emekçilerinin somut, durumlarına ne ölçüde ölçüde cevap 
veriyor?
Sosyal Güvenlik yasa ve yönetmelikleri ile güzel sanat emekçilerinin 
sosyal güvenliği tam olarak sağlanabiliyor mu?

İŞ YASALARI AÇISINDAN DURUM  
İş Kanunu: Güzel sanatlar alanında çalışan veya üretim yapan 
insanların bir bölümünün yaptığı iş "sürekli iş" diğer ve büyük bir 
bölümünün yaptığı iş "süreksiz iş " kapsamına girmektedir. Güzel 
sanatlar alanında "devlet memuru" niteliğinde olanlar veya kendi 
nam ve hesabına çalışan serbest meslek elemanları olduğu gibi, 
Borçlar Kanunu çerçevesine giren, "hizmet akdi" koşulları tam 
olmadan, herhangi bir işverenle anlaşmasından dolayı değil, sanatsal 
faaliyet olarak üretimde bulunan insanlar da vardır.
"En çok 30 iş günü süren" işlerin süreksiz iş sayılması ve bunlara 
borçlar kanunu hükümlerinin uygulanması belirli sıkıntılar 
doğurmaktadır. Özellikle sinema ve televizyonda işlerin büyük 
çoğunluğu 30 işgününün biraz altında ya da üzerinde bir sürede 
bitirilmektedir. Bu alanda çalışanlar böylece, zaman zaman Iş Kanunu 
zaman zaman da Borçlar Kanunu hükümlerine tabi durumda 
kalmaktadır. Bu durum, kaçınılmaz olarak hakların korunması, 
korunmanın toplu biçimde yapılması açısından zorluklar 
yaratmaktadır. "Süreksiz iş" güzel sanatlar alanında baskın sayıda 
iş tipi durumundadır. Dolayısıyla, güzel sanat işçileri iki kanun 
arasında gidip gelmektedir.



Fazla Çalışma ile ilgili maddeler sürekli ve süreksiz 
O D O i D  işler için eşittir. Iş Kanunu, fazla çalışma durumunu 

Bölge Çalışma Müdürlüğü iznine bağlamış ve işçinin 
muvafakiyetinin alınmasını gerekli kılmıştır. Güzel 
sanat işleri özellikle sinema, televizyon gibi görsel 

sanatlar alanında bir iş gününde en az çalışma 10-12 saati 
bulmaktadır. Sürekli ve süreksiz bütün işlere uygulanması gereken 
bu hükümler, şimdiye kadar hiçbir güzel sanat işinde uygulanmamış, 
hiç bir işveren fazla çalışma ücreti ödememiştir.
Özel televizyonlar, TRT televizyonu, sinema filmi veya televizyon 
filmi yapan işverenler, "sürekli iş" niteliğinde, 30 iş gününden fazla 
çalıştırdıktan; oyuncu, yapım görevlisi, asistan, set ve ışık teknisyeni, 
diğer teknisyen ve işçileri için gerekli resmi bildirimleri tam ve 
doğru olarak yapmamaktadır.
işçi sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili yasa maddelerinin de güzel 
sanat emekçilerine yeterli düzeyde uiygulanması mümkün 
olmamaktadır. Gerek sinema, gerek televizyon yapımlarında, 
firmaların merkezi dışında, " işyeri" sabit bir yer değildir. Bazen 
stüdyolar, bazen de "set" adı verilen, değişik mekanlar işyeri olarak 
kullanılabilmektedir. Bu mekanlar "iş" başlamadan önce bellidir. 
Bununla beraber mevcut yasalar işyerine göre iş güvenliğini 
sağlayamamaktadır. Esasen gerekli yasa ve tüzükler sabit bir işyerini 
gözönüne alarak hazırlanmıştır. Oysa film üretimi zaman zaman 
"Ağır ve tehlikeli" işler sınıflamasına girebilmektedir.
İş Kanununun 85. Maddesi, îş ve işçi Bulma Kurumu dışında, "işçilere 
iş ve işlere işçi bulmayı kazanç amacı olsun olmasın" yasaklamıştır. 
Sinema, televizyon ve tiyatro gibi gösteri sanatlarında, reklam işleri 
ve filmciliğinde, oyuncu, niteliksiz oyuncu (figüran) dansçı, 
müzisyen, ses sanatçısı niteliğinde elemanlara vazgeçilmez biçimde 
ihtiyaç vardır. Yasanın emredici hükmüne karşın; "manken ve 
fotomodel ajansları" figüran ve benzeri ajanslar, değişik ticari 
adlar altında "işlere işçi” bularak kazanç temin etmektedirler.

Özellikle figüran kesimi, her türlü iş yasaları ve 
işveren sorumluluğundan uzak biçimde 
kullanılmaktadır.

Sendikalar Kanunu: Güzel sanatlann 17. işkolunda, 
ticaret, büro, kooperatif ve eğitim" işleriyle yan yana konmasının 

büyük yanlışlık olduğu açıktır. Mevcut işkolu düzenlemesinde, güzel 
sanatlann IT.işkolunda durması "yama" olarak göze batmaktadır. 
Türkiye'de artık bir "kültür endüstrisi" oluşmuş ve güzel sanatlar 
bu endüstrinin en önemli parçası haline gelmiştir. Adı ne olursa 
olsun, güzel sanatlarda çalışanlar için ayrı bir işkolunun kurulması 
gereklidir.
Işkollan açısından sorun burada da bilmemektedir. Işkollan tüzüğünde 
23. İşkolu "Haberleşme, posta, telefon, telgraf, telsiz, radyo, 
televizyon işleri ve hizmetleri için kamu idaresince kurulan her 
türlü yapım bakım ve onarım işleri"ni kapsamaktadır. Güzel sanat 
çalışanlan içinde en büyük bölümlerden birini teşkil eden görsel 
sanat çalışanlarının bir bölümü "sürekli iş" niteliğinde, TRT veya 
özel televizyonlarda çalışmaktadırlar. Yine Sendikalar yasası ve 
ilgili tüzüğe göre özel televizyonlar ve radyolar ile TRT'de çalışan 
güzel sanat emekçileri 23. işkoluna dahil olmaktadır. Aynı işi 
yaptıkları halde güzel sanat emekçileri sendikal örgütlenmede ayrı 
ayrı işkolları ve bağlı sendikalar arasında gidip gelmek zorunda 
bırakılmakta ve toplu sözleşmelerde yetki sorunları ortaya 
çıkmaktadır. Bir özel televizyonda çalışan işçi, aynı işi bir yapım 
firmasında sürdürdüğü zaman, sendika ve işkolu değiştirmektedir. 
Bu açıdan da güzel sanat emekçilerini kapsayacak tek bir iş kolu 
zorunludur.
Sendikaya üye olarak ekonomik ve sosyal haklarını toplu olarak 
korumak isteyen işçiler bu başvurularını yaptıklan zaman; O sırada 
herhangi bir işyerinde çalışmıyor, henüz hiçbir işveren tarafından 
sigortalanmamış ya da kendi sigorta sicil numarası 'olmakla birlikte



o an yazılı veya yazısız akitle çalışacağı işyerinin 
3 D Q D  sigorta sicil numarasını bilmiyor durumda 

^  olabilmektedir Haklannm tam olarak korunması için 
sendikalı olan işçinin üye kayıt fişi bu nedenden 
Çalışma Bakanlığınca geri çevrilmektedir. İlgili 

yönetmelikte yapılacak bir değişiklikle bu "traji-komik" duruma 
bir çözüm getirilmesi gerekmektedir.

Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu: 2822'nin 7. madde 
ikinci fıkrasında, faaliyetleri bir yıldan az işler için de toplu iş 
sözleşmesi yapılabileceği belirtilmiştir. Ancak yasanın diğer 
maddeleri, 21 iş günü ile 1 yılı aşmayan iş günü içerisinde süren 
güzel sanat işlerini gözönüne alacak şekilde hazırlanmamıştır. Güzel 
sanat işlerinin çoğunluğunun 21 iş günü ile 120 iş günü arasında 
tamamlandığını gözönüne aldığımızda, "yetki"nin var olduğunu 
düşünsek bile bir işçi sendikasının toplu iş sözleşmesi prosedürü 
içinde bir sözleşme bağıtlaması, bağıtlayamadığı takdirde greve 
gitmesi, prosedürün süresi açısından bile olanaksızdır. Sadece, yasal 
süre içinde zaten sözleşmenin konusu olan "iş" tamamlanmış olacaktır 
Bu nedenle güzel sanat emekçileri ve onlann sendikal örgütleri 
"toplu sözleşme düzeni" dışında kalmaktadır. Sendikal örgütler, 
bu alanda ya Iş yasası uyarınca imkan dahilinde olan "takım 
sözleşmesi"ne müdahil olarak katılmak ya da Borçlar Kanununun 
316 ve 317. maddelerine dayanarak ve grev olanağından yoksun 
olarak sözleşme bağıtlamak durumundadırlar.

SOSYAL GÜVENLİK
Mevzuata göre sanatçılar güvenlik yasalannm kapsamları içindedir. 
Kadrolu devlet sanatçılan; Emekli Sandığı, Kendi nam ve hesaplanna 
çalışanlar; Bağ-kur, Bir veya birkaç işveren tarafından bir hizmet 
akdine bağlı çalışanlar; SSK yasaları kapsamındadır. Gerçekte olan 
bitene bakıldığında ise; Güzel sanatlar, sinema ve televizyon

emekçileri 21-120 işgünü arasında biten işlerde 
çalışırken, işveren tarafından SSK'ya
bildirilmemektedir. Aynı davranış, Türkiye'de kurulu ^  i--------
özel televizyon firmaları tarafından da p l (  
tekrarlanmaktadır. Sürekli, "hizmet akdi" çerçevesinde ^  
çalışanlar SSK'ya bildirilmediği gibi, tazminatsız ve bildirimsiz 
işten çıkarılmaktadır.
Bir başka yasa dişilik, işverenin çalıştırdığı işçinin ücretini "asgari 
ücret" seviyesinde göstermesidir.
Her koşulda; bir güzel sanat elemanının çalıştığı bütün işverenler 
tarafından tam ve eksiksiz olarak SSK bildirimlerinin yapıldığını 
varsaysak bile sosyal güvenlik yasalarından tam ve eksiksiz 
yararlanabileceğini düşünmek imkansızdır.
Çünkü; güzel sanatlar alanında çalışan emekçiler; en kötü ihtimalle, 
yılda 30 işgünü en iyi ihtimalle, yılda 160 iş günü çalışmaktadırlar. 
Bir güzel sanat emekçisi;
-İş kazası ve meslek hastalığı durumunda eğer sigorta yapılmışsa 
SSK güvencesinden yararlanabilir.
-Hastalanırsa, o işveren tarafından yeterli iş günü çalıştırılmadığı 
için SSK güvencesinden yoksundur.
-Eşi, çocuğu, ana ve babası SSK güvencesinden yararlanamaz. 
-Yine yeterli prim ödeme gününü doldurmadığı için kadın ise Analık 
Yardımından, doğum ve emzirme yardımından yararlanamaz. 
-Malul aylığından yararlanmak için gerekli 1800 gün, 5 yıl sigortalı 
olmak, her sigortalı yıl süresinde ortalama 180 günlük malûllük, 
yaşlılık ve ölüm sigortaları primini dolduramadığı için malülen 
emekli olamaz.
-Emekli olması için yılda ortalama 100 veya 120 iş günü prim 
yatırıldığı düşünülürse, 30 ile 35 yıl çalışması gerekir.
Güzel sanat çalışanları "sürekli işçi"ler için hazırlanmış yasalarla 
sosyal güvence açısından da korunamaz durumdadır.



GÜZEL SANATLAR 
EMEKÇİSİNİN 8 SORUNU

1) Çalışma süresi düzensiz olduğu için îş Kanunu ve
Borçlar Kanunu 

hükümleri arasında 
gidip geliyor.
2) Çalışma saatleri 
uzun, fazla mesai 
ücretinden yoksun. 

3) Çoğunlukla

«
sigortasız çalışıyor, 

istese bile işveren 
k buna yanaşmıyor.

\  4)Çalıştığı ortamda 
J  işçi sağlığı ve iş f  güvenliği için 

gerekli önlemler 
alınmıyor.

5) Sürekli bir iş bulsa bile 
"istisna akdi" uygulamasıyla 

hakları gaspediliyor.
6) Çalıştığı alanda işkolu düzenlemesi karmaşık, bu 
nedenle sendikalaşamıyor.
7) Geçici olarak çalıştığı işlerde yasal prosedür 
nedeniyle toplu sözleşme ve grev hakkını pratikte 
kullanamıyor.
8) Sosyal güvenlik yasaları "sürekli iş"lere uygun 
hazırlandığı için bu haktan da yeterince yararlanamıyor.

İngiliz Halkı:
"Sendikalar gerekli ama güçsüz"

Ingiltere'de yapılan geniş kapsamlı bir araştırma, İngiliz halkının 
büyük çoğunluğunun işçilerinin çıkarlarının korunması için 
sendikaların gerekli olduğunu ve sendikaların işçiler için önemli 

kazançlar elde ettiğini düşündüklerini ortaya koydu. Geçtiğimiz yılın 
Aralık ayında Ingiliz toplumunu temsil eden bir ömeklem temelinde 
yapılan araştırmanın sonuçlarına göre her dört îngilizden üçü, 
işçilerin çıkarlarının savunulması için sendikaların gerekli olduğunu 
belirtirken, halkın yüzde 59’u sendikaların, üyelerinin çıkarlarını 
koruma yönündeki faaliyetlerini olumlu bulduklarını söylediler. 
Anketi cevaplandıranların sadece yüzde 24'ü "günümüzde 
Britanya'da sendikaların oldu7kça fazla gücü olduğu" yolundaki 
görüşe katıldıklarını belirtti. Bu sonuç halkın büyük bölümünün 
sendikaların mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde yeterince 
güçlü olmadığını düşündüklerini açıkça ortaya koyuyor.
Anket, yöneticilerin popülaritesinin son yılların en düşük düzeyine 
indiğine de işaret etti. Halkın yüzde 62'si "günümüzde Britanya'nın 
ekonomik sorunlarının kaynağı sendikalardan çok kötü 
yöneticilerdir" şeklindeki görüşe katıldıklarını belirtti. Bu ifadenin 
doğru olmadığını düşünen, bir başka deyişle eleştiri okunun sivri 
ucunu sendikalara yönetenlerin oranının ise sadece yüzde 14 olduğu 
belirlendi. Buna karşılık yüzde 24'lük bölüm konuyla ilgili belirgin 
bir görüş ortaya atmaktan kaçındı.
Halkın yüzde 34'ü "sendikaların çoğunun aşırı uçtakiler ve 
militanlarca kontrol edildiğini" düşünüyor. Bu görüşe 
katılmayanların oranı ise yüzde 42. Bu durum, Britanya halkının 
sendikalara yönelik önceki yıllardaki eleştirel bakışlarının önemli 
ölçüde yumuşadığına işaret ediyor. Nitekim, 1970’li-yıllarda halkın 
yüzde 60-70 arasında deşişen bölümü sendikaların aşırı uçlardakiler 
ve militanlarca kontrol edildiğini düşünmekteydi. Bu oran 1990'ların 
hemen başında yüzde 50'ye gerilerken, günümüzde yüzde 34 ile



( %  o l a r a k )  ^

^  ^  ^
Günümüzde Britanya'da sendikaların 2 4  
oldukça fazla gücü var.

14 5 6 6

Günümüzde Britanya'nın ekonomik ^ 2  
sorunlanmn kaynağı sendikalardan çok 
kötü yöneticilerdir

17 14 7

Sendikaların çoğu aşırı uçtakiler ve 34 
militanlarca kontrol ediliyor.

16 4 2 8

i
İşçilerin çıkarlarının korunması için 75 
sendikalar gereklidir;

9 1 1 6 I

Sendikalar erkeklere kadınlardan daha 33 
fazla önem veriyor.

22 35 10 f

Sendikaların üyeleri için gösterdikleri g ş  
çabalar olumludur.

18 16 7

şimdiye kadar saptanan en düşük düzeye indi.
Sendikaların kadın haklarının korunması yolundaki çabalan da 
Britanya halkından hiç de düşük sayılmayacak hır puan aldı Halkın 
sadece yüzde 33'ü "sendikaların erkeklerin işlerine kadınların 
işlerine olduğundan daha çok önem verdikleri” yolundaki görüşle 
hemfikir olduklarını belirtti. Buna karşılık yüzde 35’lık bolurn bu 
görüşe katılmadığını belirterek, sendikaların erkek ve kadın işçilerin 
haklan açısından bir ayrım gözetmediğini ifade etti.

Turizm Sektörü
Gelirler 5 Milyar Dolar,
İşçiler Sendikasız, Sigortasız

950'li yıllarda dünya gündemine giren turizm sektörü, 
özellikle sanayileşmiş ülkelerdeki refah düzeyinin 
artmasıyla ivme kazandı ve hızla önemli bir ekonomik 

faaliyet alanı konumuna ulaştı. Uzmanlar 2000 yılında dünya 
genelinde toplam turist sayısının 600 milyonu aşacağını ve 
global turizm gelirlerinin 500 milyar doların üzerine çıkacağını 
hesaplıyorlar.
Türkiye dünya turizmi içinde önemli bir yere sahip. 
Tahminlere göre 1992 yılında Türkiye'ye 7,5 milyon dolayında 
yabancı turist geldi ve toplam 4 milyar dolar döviz bırakıp 
ülkelerine döndü. Bu miktar toplam dünya turizm gelirlerinin 
yüzde 1,4'üne eşit. Turizmden sağlanan döviz gelirleri Türkiye 
için gerçekten büyük önem taşıyor. 1990'da Türkiye'nin 
turizmden elde ettiği döviz gelirleri, ihracattan elde edilen 
döviz gelirlerinin dörtte biri düzeyine ulaşıyordu. Körfez 
Krizi'nin olumsuz etkilerine karşın 1991'de de turizm gelirleri, 
ihracat gelirlerinin beşte biri düzeyindeydi.
Turizmin can damarını oluşturan otel ve lokanta hizmetlerinin, 
ülkemizin gayri safı milli hasılası içindeki payı da yüzde 2,6 
gibi önemli bir düzeydedir. Bütün bu rakamlar turizmin 
Türkiye açısından ne kadar önemli olduğunu açıkça gösteriyor. 
Bununla birlikte, çalışanlar açısından bakıldığında, sektörde 
önemli sorunların varlığı hemen dikkati çekiyor. Sektördeki 
sorunlarının başında sigortasız işçi çalıştırma uygulamasının



yaygınlığı gelmektedir. Sigortası ödenen işçilerin de üçte ikiye 
yakınının primleri aldığı ücret üzerinden değil, asgari ücret 
üzerinden ödenmektedir. İşçi ücretleri göreli olarak düşüktür. 
İşverenler çalışma sürelerini uzun tutmakta, işçiler genel olarak 
sosyal hak ve fazla mesai ücretinden yoksun bırakılmaktadır. 
Sendikaların önünde bir engel oluşturan taşeronluk 
uygulamasının yaygınlığı, sözleşmeli ve yevmiyeli çalıştırma 
uygulaması, stajer öğrencilerin düşük ücretle çalıştırılması ve 
bunların kadrolu işçiler üzerinde bir tehdit unsuru olarak 
kullanılması ve işçilerin iş güvenliklerinin olmaması sektörde 
göze çarpan diğer önemli sorunlar arasında sayılabilir.
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GELİR VE GİDERLER
Devlet Planlama Teşkilatı'nm yaptığı hesaplara göre 1992’de

Türkiye'ye gelen
5000 r  /  milyon yabancı

turist 4 milyar 
dolarlık döviz 
b ı r a k a r a k  
ülkelerine geri 
döndü. Buna 
karşılık yurt dışına 
çıkan 3,4 milyon 
Türk vatandaşı 800 
milyon dolarlık 
harcama yapınca, 
ü l k e m i z  
turizimden 3,2 

Döviz Giriş ve Çıkışı milyar dolarlık bir

2000
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kazanç sağladı. Bu 
say ılar tu rizm
gelirlerin in  ülke 
ekonomisi açısından 
taşıdığı önemi açıkça 
gösteriyor.
1970'lere kadar Türkiye, 
yabancılardan sağlanan 
döviz gelirleri ile yurt 
d ış ın a  ç ık an
vatandaşların döviz 
g iderleri dengesi 
açısından zarar eden bir 
ülke konumundaydı. 1970'lerin başında turizm gelir dengesi 
artıya geçerken, Türkiye, özellikle 1978'den başlayarak dış 
turizmden önemli gelir elde etmeye başladı. 1980'de 
yabancılardan sağlanan 327 milyon dolarlık döviz girdisine 
karşılık, yurt dışına çıkanlar 115 milyon dolarlık dövizi 
beraberlerinde götürmüş, böylece 212 milyon dolarlık bir 
kazanç sağlanmıştı. Turizm gelirleri izleyen yıllarda düzenli bir 
artış eğilimi içine girdi. Gelir-gider dengesi 1984'te 563 milyon 
dolara yükseldi, 1985'te ise 1 milyar 158 milyon doları buldu. 
1990’da 2,8 milyar dolara ulaşan gelir gider dengesi. Körfez 
Savaşı'nm olumsuz etkisiyle 1991'de 2,1 milyar dolar düzeyine 
geriledi. 1992 tahminlerine göre Türkiye'nin gelir gider dengesi 
3,2 milyara ulaştı ve DPT'nin hesaplarına göre ülkemiz 1993'te 
1 milyar dolarlık gidere karşılık, 5 milyar dolarlık turizm 
geliriyle turizmden 4 milyar dolar kazanç elde edecek. 
Turizmden elde edilen döviz gelirlerini, ihracattan elde edilen



Turizm Belgeli Konaklama Tesisleri 
________ (30 Haziran 1992)

Tür Tesis Oda Yatak
Otel, 5 yıldız 58 15.674 32.419

Otel, 4 yıldız 69 10.045 20.431

Otel, 3 yıldız 259 22.075 44.892

Otel, 2 yıldız 430 20.023 39.129

Otel, 1 yıldız 247 9.057 17.163

Motel, 1 sınıf 17 916 1.785

Motel, 2 sınıf 33 809 1.645

Tatil Köyü, 1 sınıf 38 12.664 27.133

Tatil Köyü, 2 sınıf 10 949 2.059

Pansiyon 173 2.887 5.625

Kamping 29 2.551 7.538

döviz gelirlerine 
o r a n l a y a r a k  
y a p ı l a n  
karşılaştırm a da 
turizm in ülke 
ekonomisi içindeki 
önemli yerini bir 
kez  d ah a
v u r g u l u y o r .  
İhracatta büyük 
artışın sağlandığı 
1980 sonrasında, 
turizm gelirleri de 
hızla artm ıştır. 
Turizm gelirlerinin 
ihracat gelirlerine 
oranı 1980'de 
yüzde 11,2 iken, 
bu oran 1985'te 
yüzde 18,6'ya, 

1988'de yüzde 20,2'ye, 1990'da yüzde 25,5'e yükseldi, tüm 
olumsuz koşullara karşın 1991'de yüzde 19,5 gibi önemli bir 
düzeyde kaldı.

TESİS, ODA VE YATAK DURUMU
30 Haziran 1992 itibarıyla Türkiyede turizm işletmesi belgeli 
1.431 tesis vardı. Bu tesislerde yüz bine yaklaşan odada 
205.994 yatak bulunuyordu. Turizm Bakanlığı'ndan turizm 
yatırım belgeli konaklama tesislerindeki 331.995 yatak da

Oberj

Kapılca

Apart Otel

Özel Belgeli

Toplam

16

43

1.431

363

20
345

1.612

99.993

1.162

40

1.116

3.857

205.994

t
j

Yıllar Tesis Yatak s. Doluluk %
1980 511 56.044 44.3
1981 529 58.242 42.9
1982 569 62.372 43.0
1983 611 65.934 43.3
1984 642 68.266 48.5
1985 689 85.995 49.0
1986 731 92.129 46.3
1987 834 106.214 49.1
1988 957 122.306 50.4
1989 1.102 146.086 47.3
1990 1.260 173.227 48.1
1991 1.404 200.678 37.6

hesaba katıldığında toplam 
yatak kapasitesi 500 bini 
aşıyordu.
B ö lg e se l d a ğ ılım
incelendiğinde tesislerin  
Akdeniz, Ege ve Marmara 
bölgelerinde yoğunlaştıkları 
görü lm ekted ir. A kdeniz 
Bölgesi'nde turizm işletmesi 
belgeli tesislerdeki yatak 
sayısı 65 bini aşarken, bu sayı 
Ege Bölgesi'nde 60 bine,
Marmara Bölgesi'nde ise 50 
bine yaklaşıyordu.
1980'den sonra, özellikle 
krediler yoluyla turizm  
alanındaki yatırımlar teşvik edilmiş, 1992'ye gelindiğinde tesis 
sayısı 3, yatak sayısı da 4 katına ulaşmıştır. 1980'de turizm 
işletmesi belgeli toplam 511 tesisteki yatak kapasitesi 56.044 
idi. 1987'de tesis sayısı 834'e ulaşırken, yatak sayısı 100 bini 
aştı. 1991'de tesis sayısı 1.404'e yükseldi, yatak sayısı da 200 
binin üzerine çıktı. Tesis ve yatak sayısındaki artışa karşın, 
doluluk oranlarında beklenen artış sağlanamamıştır. Turizm 
işletmesi belgeli tesislerdeki doluluk oranları genellikle yüzde 
40-50 dolayında seyretmiş, 1991'de ise Körfez Krizi'nin yol 
açtığı dış talepteki azalmanın da olumsuz etkisiyle bu oran 
yüzde 37,6'ya gerilemiştir. Talep azalmasının faturası da 
sektördeki emekçilere çıkartılmış ve 1991'de işten çıkarmalar 
rekor düzeye ulaşmıştır.



i s t ih d a m

Turizm sektörünün istihdam açısından önemli sorunlarının 
başında düşük ücretle sigortasız işçi çalıştırma uygulamasının 
yaygın olmasıdır. Sigortasız, yevmiyeli ve sezonluk olarak 
çalıştırılan işçiler resmi istatistiklerde gösterilmediğinden, 
sektörde çalışanların sayısı istatistiklere gerçekte olduğundan 
oldukça düşük olarak yansımaktadır. Yine de bu istatistiklere 
bakarak ücretlilerin durumuna ilişkin bazı saptamalarda 
bulunmak mümkün gözükmektedir. Devlet İstatistik Enstitüsü 
verilerine göre, 1989'da lokanta ve diğer yeme-içme yerlerinde 
139.045 kişi ücretli olarak çalışıyordu. Ücretli olarak 
çalışanlar, toplam çalışanların yarıdan biraz çoğunu (yüzde 
52,1) oluşturuyordu. Otel ve diğer konaklama tesislerinde 
ücretli olarak çalışanlann sayısı ise 42.526 idi ve bu kişiler bu 
yerlerde çalışanların yüzde 81,4'ünü oluşturuyordu. Böylece 
otel ve lokantalarda çalışan ücretlilerin toplamı 181.571'e 
ulaşırken, toplam çelışanlara oranı yüzde 56,9'u buluyordu.

Ücretli sayısı
Yıllar Lokanta Otel Toplam

Sayı % Sayı % Sayı %
1986 115.981 49,0 48.704 84,2 164.685 55,9
1987 112.800 46,9 41.647 82,1 154.447 53,0
1988 134.246 53,3 46.476 85,6 180.722 59,0
1989 139.045 52,1 42.526 81,4 181.571 56,9

ÜCRETLİLERE YAPILAN ÖDEMELER
Devlet İstatistik Enstitüsü verilerine göre, 1989'da lokanta ve 
diğer yeme-içme yerlerinde çalışan ücretlilere yapılan yıllık 
ödemelerin toplamı 307 milyar liraydı. Toplam giderler içinde

ücret giderleri yüzde 20'yi buluyordu. Buna karşılık ücretlilerin 
katma değerden aldığı pay sadece yüzde 13 idi. Otel ve 
konaklama tesislerinde çalışan ücretlilerin duruniü lokantalarda 
çalışanlara göre biraz daha olumlu bir tabloya işaret 
etmektedir. Aynı yıl otel ve diğer konaklama tesislerinde 
çalışan ücretlilere 230 milyar liralık ödeme yapılmıştı. Bu 
işkolunda ücretlerin toplam giderler içindeki payı yüzde 43 
iken, ücretlilerin katma değerden aldığı pay yüzde 28 
düzeyinde kalmaktaydı.
Turizm Bakanlığınca belgeli otellerden 5 yıldızlı otellerde 
ücretlerin toplam giderler içindeki payı yüzde 41, 4 yıldızlı 
otellerde yüzde 53, 3 yıldızlı otellerde yüzde 43, 2 yıldızlı 
otellerde yüzde 32, tek yıldızlı otellerde yüzde 34, özel belgeli 
otellerde ise yüzde 39'dur. Bu otel türlerinde ücretlilerin katma 
değerden aldıkları pay incelendiğinde, genel olarak otellerin 
sınıfı yükseldikçe ücretlilerin aldığı payın azaldığı 
görülmektedir, beş yıldızlı otellerde çalışan ücretlilerin katma 
değerden aldıkları pay yüzde 29 düzeyinde iken, bu oran özel 
belgeli otellerde yüzde 36'ya kadar yükselmektedir.

1989 yılı verileri (Milyon TL)
Lokanta Otel Toplam

Ücretlilere Ödenen 307.014 230.505 537.519
Girdi 1.526.090 528.651 2.054.651
Çıktı 3.858.256 1.350.484 5.208.740
Katma Değer 2.332.166 821.923 3.154.089
Ücretler/Toplam girdi 20.1 43.6 26.2
Ücretler/Katma Değer 13.2 28.0 17.0



SENDİKAL YAŞAM
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 1993 Ocak 
verilerine göre konaklama ve eğlence yerleri sektöründeki işçi 
sayısı 160 bini biraz aşıyordu. Aynı kaynağa göre sektördeki 
sendikalı işçi sayısı 47.427 idi. Bir başka deyişle sendikalaşma 
oranı yüzde 29,63 gibi oldukça düşük bir düzeydeydi. Önceki 
dönemlerle yapılan bir karşılaştırma, sektördeki sendikalaşma 
oranının son yıllarda biraz arttığını göstermektedir. 1990 
Temmuzu'nda yüzde 24,98 olan bsendikalaşma oranı, 1991 
Ocak ayında yüzde 26,30'a, aynı yılın Temmuz ayında yüzde 
27,53'e, 1992 başında yüzde 27,97'ye, 1992 Temmuzu'nda ise 
yüzde 28,60'a yükselmişti.
1993 başında turizm sektöründe iki büyük sendika faaliyet 
gösteriyordu. Üye sayıları birbirlerine yakın olan bu iki sendika 
Türk-İş'e bağlı ve 25.402 üyeli Toleyis ile DİSK'e bağlı ve 
21.315 üyeli Oleyis idi. Toleyis yüzde 15,86'lık üye oranıyla, 
Oleyis ise yüzde 13,3Tlik oranıyla yüzde 10 barajını aşmış 
durumdaydı. Bu iki sendika dışında bu sektör içinde gösterilen 
Müzik-Sen'in 477, Turkon-İş'in ise 233 üyesi vardı.

Ay ve^Yıl Toplam İşçi Sendikalı Oran
1990 Temmuz 140.344 35.053 24.98

1991 Ocak 140.363 36.916 26.30
1991 Temmuz 140.651 38.716 27.53

1992 Ocak 145.530 40.709 27.97
1991 Temmuz 153.168 43.806 28.60

1993 Ocak 160.740 47.427 29.63

İŞÇİ Hakları

12 Eylül Neler Götürdü (1)
12 Eylül 1980 günü ülkemiz, mevcut Anayasayı, seçimle gelmiş 
parlamento ve hükümeti ortadan kaldıran bir askeri müdahaleye 
sahne oldu. Kendisini Milli Güvenlik Konseyi olarak adlandırılan 
5 Generalden oluşan darbeciler. Büyük Millet Meclisi ve Cum
huriyet Senatosu’ndan oluşan parlamentoyu kapatıp hükümeti dü
şürürken, tüm demokratik hak ve özgürlükleri, demokratik kurum 
ve kuruluşları ortadan kaldırmaya başladılar.

Ülkemizin şu anda, üst yapısını oluşturan, tüm kurallar, ku
rumlar, 12 Eylül ara rejimi sırasında belirlenmiştir.
12 Eylül Rejiminin ihlal ettiği demokratik hak ve özgürlüklerin 
büyük bir bölümünü işçi hakları ve sendikal haklar oluş
turmuştur.

İşçi sınıfı açısından yaşamsal önem taşıyan birçok hak geri alır
ken, 1992 Anayasası, 2821 sayılı Sendikalar ve 2822 sayılı Toplu 
İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu ile sendikal hak ve öz
gürlükler anlam ve özlerini yitirerek düzenlenmişlerdir. Ola
ğanüstü dönemin ürünü olan, hazırlayıcılarının demokrasi dışı 
anlayış ve değer yargılarını yansıtan, insan hakları, temel hak ve 
özgürlükleri, tüm demokratik hakları kısıtlayan, yasaklayan 1982 
Anayasası ve 12 Eylül rejiminin oluşturduğu hukuksal yapının 
bütünüyle değişmesi doğrultusundaki özlem ve istekler, kısa sü
rede toplumsal bir görüş birliği oluşturmuştur.

1475 Sayılı İş Yasası Yönünden kayıplar

12 Eylül 1980 sonrasında, 1475 sayılı İş Yasası’ndan çok boyutlu 
değişikliklere gidilmemiştir. Çünkü 1475 sayılı İş Yasası, mev
cut haliyle, işveren kesimin bir ölçüde kabullenmiş bulunduğu, bu 
kesime fazlaca aykın gelmeyen bir düzenlemedir. İşçi ile ya
pılmış hizmet akdini, dilediği anda ve dilediği şekilde sona er-



direbilme olanağını veren bu düzenleme, işverenler yönünden ge
nelde çok önemli bir kazanım olarak nitelendirilmektedir. İşçinin 
iş güvencesini bütünüyle ortadan kaldıran ve işverenlere, sendikal 
örgütlenmeden grev oylamasına ve hatta grev hakkının kul
lanımına kadar çeşitli engellemeler yapabilme olanağını sağlayan 
böylesi bir düzenleme işverenlerce yabana atılmayacak cinsten, 
önemli bir kazanımdır. İşte o nedenledir ki, işveren kesimi, iş gü
vencesinin yasalaşmasına çok şiddetli tepki göstermiştir.

12 Eylül 1980*den sonra İş Yasası’nda yapılan değişiklikler 
şöylye sıralanabUir:

1) Daha önce, 1927 sayılı yasa ile 1975 yılında yapılan bir de
ğişiklikle, kıdem tazminatının bir yıllık tutarına tavan getirilmiş, 
kıdem tazminatına esas olacak 30 günlük ücret tutarının yedi 
buçuk katından fazla olamayacağı hükme bağlanmıştır. Bu 
hüküm anayasa Mahkemesi’nce iptal edildikten sonra, bir süre 
tavan uygulaması kalkmış, ancak 17.10.1980 tarihinde kabul edi
len 2320 sayılı Yasa ile 14. maddenin 14. fıkrasında yapılan bir 
düzenleme ile kıdem tazminatına yeniden bir tavan getirilmiştir. 
Her altı ayda bir değişen katsayı ile irtibatlı olarak kıdem taz
minatının bir yıllık tutarının devlet memurlarına bir hizmet yılı 
için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemeyeceği hükmü 
getirilmiştir.

2) îş Yasası’nm 26. maddesinde 1983 yılında 2869 sayılı Yasa ile 
yapılan bir değişiklikle, işçinin ücretinin en geç haftada bir öde
neceği ve sözleşmelerle bu ödeme süresinin en geç bir aya çı
karılabileceği hükmü tersine çevrilmiş, ödemenin en geç bir ayda 
yapılabileceği sözleşmelerle ödeme süresinin bir haftaya in
dirileceği öngörülmüştür.

3) Yeni düzenleme ile 1475 sayılı Yasa’nın 98. maddesine (D) 
bendi eklenmiştir. Bu bend, hükmüne göre, “14. madde (kıdem 
tazminatı) hükümlerine aykırı harekette bulunarak kıdem taz
minatının öngörülen esaslar dışında veya saptanan miktar veya 
tavan aşılarak ödenmesi için emir veya talimat veren veya bu 
yolda hareket eden özel veya kamu kurumu veya kuruluşların yö

netim kurulu üyeleri, genel müdür, müessese müdürü, muhasebe 
müdürü gibi yetkili sorumluları hakkında, fiil daha ağır bir cezayı 
gerektiren bir suç teşkil etmediği takdirde altı aydan iki seneye 
kadar hapis ve yirmi bin liradan elli bin liraya kadar ağır para ce
zası hükmolunur. Kanuna aykırı olarak ödenen miktarın da ayrıca 
Hazine lehine re’sen tahsiline karar verilir.”

29.7.1993 tarihinde kabul edilen 2869 sayılı yasa ile getirilen bu 
değişiklik çok öemli kayıpları beraberinde getirmiştir. Yasaya 
uygun olarak kıdem tazminatını hak kazanmış bulunan işçilere 
bile bu haklarını ödemeye yanaşmayan işverenlere, bu madde ile 
getirilen yaptırım (6 aydan iki seneye kadar hapis) tümüyle düz
mece bir yaptırımdır. Böylece,

Toplu sözleşmelerle, istifa halinde ya da başka nedenlerin ger
çekleşmesine bağlı olarak, 14. maddenin düzenlemediği alanlarda 
işçiye sağlanan kıdem tazminatı alma hakkı tümüyle ortadan kal
dırılmış ve buna yasal kılıf hazırlanmıştır.

O tarihte yürürlükteki toplu sözleşmelerde yer alan bu hakların da 
uygulanması durdurulmuştur.

Sendikaların kıdem tazminatları konusundaki farklı yak
laşımlarına sed çekilmiştir.

Yasa koyucu, diğer cezalara göre bu cezayı bu denli ağırlaştırmış 
olmakla, işverenleri büyük ölçüde rahatlatmıştır.

Sendikal Yasalar Yönünden Kayıplar

12 Eylül’den sonra, önceki Sendikalar Yasası ile Toplu İş Söz
leşmesi Grev ve Lokavt Yasası yürürlükten kaldırılmış ve ya
sakçı, engelleyici ve müdahaleci bir anlayışla hazırlanan yeni ya
salar yürürlüğe konulmuştur. Bu yasalar ana başlıklar itibariyle 
aşağıda sayılan düzenlemeleri öngörmektedirler:

1) Sendikalar Yasası “Sendikaların anatüzüklerinde aşağıdaki hu- 
suslann belirtilmesi zorunludur.” hükmünü getirerek sendikaların



kendi iç düzenlemelerine müdahale etmiştir. (Sen. K. Md. 7)
2) Sendikaya üye olma ve istifada noter aracılığı zorunlu kılındı. 
İstifanın geçirli olması için üç aylık süre getirildi. Ayrıca noter 
masrafları da sendikalara büyük m ii yük getirdi. (Sen. K. Md. 22).
3) Sendikalara üyelik aidatına tavan getirildi. (Sen. K. Md. 23).
4) Sendika yöneticilerine siyaset yasağı kondu. Sendika yöneticileri, 
siyasi parti organlannda görev alamıyor. Alması durumunda, sen
dikadaki görevi kendiliğinden sona eriyor. (Sen. K. Md. 37).
5) Devletin sendikalan idari ve mali denetimi adeta bir vesayet ku
rumana dönüştürülmüştür. (Sen. K. Md. 47).
6) Teşmil uygulaması getirildi. (TİSGLK. Md. 11).
7) Sendikalar için işyeri yetki barajı yanında, % 10 işkolu barajı 
getirildi. (TİSGLK. Md. 12).
8) Uzlaştırma kurulu kaldırıldı, arabuluculuk kurumu getirildi. 
(TİSGLK. Md. 21, 22, 23).
9) Grev yasaklan ve erteleme halleri genişletildi. (TİSGLK. Md. 
29, 30,31,32, 33, 34).
10) İdari Yargılama Usul Kanunu değiştirilerek (6.1.1982) “Ola
ğanüstü halin ilan edildiği bölgelerde grev ve lokavt ile toplantı ve 
gösteri yürüyüşlerinin ertelenmesi, dernek vo kuruluşların ka
patılması veya faaliyetten menedilmesi kararlarına ilişkin da
valarda yürütmenin durdurulmasına karar verilemeyeceği” hükmü 
getirildi.

12 Eylül 1980'den hemen sonra, süresi biten toplu iş söz
leşmelerini yenileme görevi Yüksek Hakem Kurulu’na verildi. Bu 
kurul içinde, işçi ve işveren temsilcileri de bulunmakla birlikte, 
siyasi iktidar temsilcileri ağırlıkta idi. Bu kurul kararları ile, süresi 
biten toplu iş sözleşmelerinin yerine o iş kollarında en geri, sarı 
sendikaların yaptığı sözleşmeler teşmil edildi, yeni sözleşmeler 
yapıldı.

Buşekikle,süreçiçindehemgerçeküaetlergeriletikli,hemdel7 yılın (Grevli 
Toplu Sözleşmeli sendikal hakların yaşama girdiği 1963'ten 12 
Eylül 1980’e kadar) çalışma koşulları, sosyal haklara ilişkin, çok 
önemli kazanımlar bir bir sözleşmelerden ayıklandı. Örneğin: İs
tifa halinde kıdem tazminatı hakkı kaldırıldı, ikramiyelerde kamu 
kesimi baz alınarak, dört ikramiyeden fazlası verilmedi.

T E S T

K i m
D a h a  Ç o k  
M ü k e l l e f

9
ücretle geçinenler de tüm vatandaşlar gibi devlete 
olan vergi borçlarını ödeyip "kutsal" bir kazanca 
kavuşurlar. Ama diğer vatandaşlardan farkları, 
ücretlilerin daha sadık birer "mükellef" 
olmalarındadır. Ücretliler har ay vergilerini peşin 
peşin verirler, asla vergi 
kaçırmazlar, devlet 
çarkını sırtlarında 
taşırlar ama yine de 
haksızlığa uğrarlar. Bu 
sayıdaki testimizin 
konusu da ücretlilerin 
diğer vergi 
mükelleflerine göre^- 
sahip oldukları 
ya da
olmadıkları haklârTT



1 . 1991 yılında toplanan vergiler içinde gelir vergisi yüzde 
42, kurumlar vergisi yüzde 8.8 paya sahipti. Bu gelir vergisinin 
ne kadarımn ücretlilerden alındığını biliyor musunuz?
a yüzde 22.3 b yüzde 68.2 c yüzde 87.5 d yüzde 33.6

2 .  Herkes gelir vergisi mükellefi olabilir mi? Hiç kuşkunuz 
olmasın olur. Hatta o ülkede oturan bir yabancı, kaçak yollardan 
yurda soktuğu malların ticaretini yapan kişi de gelir vergisi 
verir. ”Vergi Dairesi" kişi ve tüzel kişilere ne kadar vergi 
ödemesi gerektiğini çeşitli yollarla bildirir. Peki mükellef hangi 
durumda itiraz hakkını kullanabilir ? Bakalım
a PTT aracılığıyla yapılan tebligata, 
b Memur vasıtasıyla yapılan tebligata, 
c İlan yoluyla yapılan tebligata,
d Vergi dairesi veya takdir komisyonunda yapılan tebligata...

3. Devletin vatandaşlarını eşitlik esasına göre vergilendirdiğini 
herkes bilir. Ücretli ya da maaşlı olarak çalışıyorsunuz. Yıllık 
vergi matrahımz 50 milyon TL. Sizinle aynı matraha sahip' olan 
bir serbest meslek "erbabı" ile aranızda ödediğiniz vergi 
açısından bir fark olabilir mi?
a Hiçbir fark yoktur. Siz ne gelir vergisi öderseniz "o" da aynısını 
öder.
b Devlet sizi zahmete sokmadan her ay vergisi alır ancak serbest 
meslek erbabı beyan ettiği vergiyi sizden bir yıl sonra ve isterse 
taksitle öder.Türkiye'de yıllık yüzde 70 enflasyon olduğuna göre... 
c Devlet kimseye kuruş sektirmez. Serbest meslek erbabı vergisini 
bir yıl sonra ödediği için, vergisine en yüksek banka faizi uygulanır. 
Böylece kimsenin hakkı kimseye geçmez.

4. Vergi, kamu hizmetlerinin fînansmanı için vardır ve alınır. 
Her vergi mükellefi de ödeme gücü oranında vergisini verir. 
Devlet için çok önemli bir gelir kaynağıdır. Hal böyle iken devlet
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vergi alacağımn üzerine(bu vergi ister gelir vergisi, ister kurumlar 
vergisi ister se emlak vergisi olsun) şöyle kalın bir çizgi çekip 
"Senden vergi almıyorum" diyebilir mi?
a Hiç böyle bir şey olabilir mi? Devlet, ne olursa olsun vergisini 
alır, vermeyeni de en ağır(!) bir şekilde cezalandırır, 
b Evet bazı şanslı vatandaşlar vardır ki devlet isterse bunlardan 
vergi alacağını ortadan kaldırabilir: Uluslararası alanda üstün başarı 
göstermiş güreşçilere...
c Yangın, zelzele, yer kayması, su basması, kuraklık, don, muzır 
hayvan ve haşerat istilası gibi tabii afetler yüzünden zarara uğrayan 
mükelleflere bu hak tanınır.

5 .  ücretlinin vergisini vermemesi düşünelemeyeceğine göre 
vergi cezasına uğraması ve hatta indirim talep etmesi de söz 
konusu değildir. Pekiii serbest meslek erbabının vergi cezasından 
dolayı indirim talebinde bulunması ihtimali var mıdır? Bakalım:
a Bir serbest meslek erbabı mâliyeye gerekli bildirimleri yapmazsa 
bir kusur işlemiş olur. Bu kusura karşı her hangi bir dava 
açmayacağını ibraz ettiği taktirde, vergi idaresi mükellefin cezasını 
indirir. Ancak verginin aslını olduğu gibi öder, 
b Serbest meslek erbabının kusurunu kabul etmesi şartıyla vergi 
idaresi, cezayı indirir ancak gecikme faizini de alır, 
c Vergi dairesi mükellefin vergi borcu tutanna bakar. Borç 25 milyon 
TL.nin altındaysa vergi cezasının indirilmesi doğrultusunda karar 
verebilir.
d Ceza indirimi konusunda karar verecek merci vergi idaresi değil 
vergi mahkemesidir. Mükellef kusurunu kabul ettiği taktirde 
mahkemenin karar aşamasına kadar cezasını öder, mahkeme lehte 
karar verirse aradaki fark mükellefe ödenir.

Yanıtlar : 1 b, 2 d, 3 a ve b, 4 c, 5 a

M a r  t 19  9 3 D 1 S K - A R 2 7



AMERİKAN RÜYASININ SONU

Devletin küçültülmesi, piyasa üzerindeki kontrollerin 
azaltılması, piyasa mekanizmasının ön plana çıkartılması 
gibi kavramlarla geçtiğimiz on yılda dünya ekonomisi 
üzerinde büyük etkisi olan ideolojinin önde gelen iki uygulayıcısından 

biri olan Thatcher'in iktidardan düşmesinden sonra ABD'de de 12 
yıllık Reagan/Bush dönemi kapandı. Bu dönem, ABD ekonomisinde 
büyük bir tahribatın olduğu bir dönem oldu: ABD dünya ekonomisi 
üzerindeki ağırlığını kaybederken, Japonya ve Almanya giderek 
ABD'nin önüne geçti, hızla gelişen Güneydoğu Asya ülkelerinin 
şirketleri ABD pazanna girdi. Bu süreç içinde ABD mallanna yönelik 
talep azalırken, ekonomide üretkenlik düştü, bütçe açıklan hızla arttı, 
gelir dağılımı iyiden iyiye bozuldu, işsizlik ve enflasyon oranlan arttı, 
büyüme hızı düşerken ekonomi bir durgunluk içine girdi. Kısaca, son 
12 yıl "Amerikan rüyası"nm artık sona erdiği bir dönem oldu. Bili 
Clinton'la başlayan yeni dönemde, dünyanın süper gücünü çok zor 
günler bekliyor.

BÜYÜME HIZI
ABD, günümüzde 6 trilyon dolara yaklaşan gayri safi yurt içi 
hasılasıyla dünyamn en büyük ekonomisi olma özelliğini sürdürürken, 
gelişmiş Avrupa ülkeleri kişi başına düşen milli gelir açısından 
ABD'yi ardarda geçmeye başladılar. 1972-1981 arasında ABD'nin 
gayri safı yurt içi hasılası gerçek olarak yılda ortalama yüzde 1,6 
oranında büyürken, bu oran Avrupa Topluluğu'nda yüzde 2,8, 
Japonya'da da yüzde 3,3 oldu. 1982-1991 arasında da ABD büyüme 
hızı bakımından bu rakiplerinin gerisinde kaldı. Söz konusu dönemde 
ABD ekonomisi yılda ortalama 1,4 oranında büyürken, Avrupa 
Topluluğu yüzde 1.7, Japonya ise 3.8 oranında büyüme gösterdi. ABD 
ekonomisindeki bu göreli gerileme, halkın yaşam düzeyini 
maçımimaz olarak olumsuz yönde etkiledi.
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GELİR DAĞILIMI
ABD ekonomisi batı ülkelerine göre gerilerken, zaten bozuk olan gelir 
dağılımı, Reagan/Bush döneminde son derece çarpık bir hale geldi. 
1977-1990 arasında ABD toplumunun en düşük gelirli yüzde 20'lik 
diliminin vergi öncesi gelirleri yüzde 5 oranında azaldı. Buna karşılık, 
en yüksek gelirli yüzde 20'lik dilimin geliri yüzde 5 oramnda artış 
gösterdi. Gelir dağılımındaki bu bozulmayı Reagan'm iktidara gelir 
gelmez, ekonomideki büyümeyi hızlandıracağı varzsayırmyla yüksek 
gelirlilerin vergi oranlannı düşürmesi iyice şiddetlendirdi.
Buna bağlı olarak vergi sonrası gelir dağılımı daha da çarpık bir 
görünüm aldı.

İŞSİZLİK
Ekonomik durgunluk, ABD'de işsizler ordusunu giderek büyütüyor. 
1992 ortalarında işsizlik oranı yüzde 7.8 gibi önemli bir boyuta 
ulaşmıştı. Bu durum, ABD'de 10 milyon kadar insanın işsiz olduğu 
anlamına geliyordu.Aynca, iş bulamadığı için tam günden az çalışmak 
durumunda kalanlann sayısımn 6-7 milyon civannda olduğu tahmin 
ediliyor. 1 milyon insan da umudunu kaybettiği için iş aramaktan bile 
vazgeçmiş durumda. Kısaca, ABD ekonomisindeki bozulmanın, 
işgücünün yüzde 15'ini doğrudan olumsuz yönde etkilediği açıkça 
ortaya çıkıyor.

BÜTÇE AÇIĞI
Reagan'm savunma harcamalannı artınp vergileri azaltma politikası, 
ABD Federal Devlet Bütçesi'ndeki açığın giderek büyümesine yol 
açtı. Özellikle 1987'den sonra artan bütçe açığı 1991'de 269 milyar 
dolar düzeyine ulaştı.

SOSYAL HUZURSUZLUK
ABD ekonomisinin çöküntü içine girmesi toplumsal huzursuzluğun da 
artmasında etken oldu. Bir yıl önce Los Angeles'te meydane gelen.
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50'den fazla insanın ölümüne, 2.500'den fazla insanın yaralanmasına 
yol açan olaylar, büyük kentlerde düşük gelirli zenci ve Latin Amerika 
kökenli insanlann yaşadığı bölgelerin iyice yoksulluk içine itildiğini 
gösteriyor.
Sokaklar evsiz barksız, sefil bir yaşam süren insanlarla dolu. Bu tablo, 
ABD toplumunda yaşam düzeyinin ne kadar gerilemiş olduğunun açık 
bir göstergesi. Toplumdaki hoşnutsuzluk özellikle 1987 deki borsa 
krizinin ardından yuppieler arasında da yaygınlaştı ve tüm toplumu 
etkisi altına aldı.

y e n i  ik t id a r  n e  y a p a c a k ?
Ekonomik durgunluk ve toplumsal huzursuzluk, son seçimde ABD'de 
12 yıllık Reagan/Bush döneminin kapanmasına yol açan etkenlerin 
başında geliyordu. Iktidan devralan Bili Clinton, ABD ekonomisinin 
ve ABD'nin ciddi sorunları olduğunu kabul ediyor. Bu açıdan da ABD 
başkanlannm ABD'ye pembe gözlüklerle bakma geleneğinin sona 
erdiği haber veriyor. Belki de artık, "piyasa mekanizması"ni tüm 
sorunları çözen mucizevi reçete olarak değerlendiren dogmanın da 
sonu geliyor. Gerçekten de piyasa mekanizmasından mucizeler 
bekleyen politikaların en katı iki uygulayıcısının bugün ABD ve 
İngiltere ekonomilerini içine ittikleri dunım, sonun yakın olduğuna 
işaret ediyor.
Bir dogma,en katıksaz biçimiyle uygulandığı ABD'de iflas etti. Seçim 
kampanyasında ekonomik durgunluğu, işsizliği, bütçe açıklarını, 
düşük üretkenliği, bozuk gelir dağılımını propaganda malzemesi 
olarak kullanan Clinton'ın toplumdaki huzursuzluktan yararlanarak 
iktidan alması hiç de zor olmadı. Bununla birlikte. Bili Clinton'la yeni 
döneme giren ABD'nin 12 yıl boyunca katıksız olarak uygulanan 
Reaganizm-Thatcherizm-Özalizm politikalarının ekonomide neden 
olduğu tahribatı tamir etmesi ve yeni bir "amerikan rüyası" yaratması 
pek de kolay görünmüyor.

DlSK-AR Şubat’93, Sayı 6 ile ilgili düzeltmeler. (Çocuk işçiler Sayfa 8 
2.paragraf ve Uluslararası Kaynaklar başlığı altındaki 1.paragraf)
1- 1977 tarihli 2089 sayılı çıraklık, kalfalık ve ustalık yasası ile 1938 tarihli 
Sınai Müesseselerinde ve Maden Ocaklarında Mesleki Kurslar açılması dair 
kanun; 3308 sayılı 1986 tarihli "Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu" ile 
yürürlükten kaldırılmıştır.
2- Alınması gereken önlemler (Sayfa 10)
Madde 6: Çıraklık ve Meslek Eğitim Kanunu olarak değiştirilecektir.
Madde 8 : Sanayi ve hizmetler kesimi ile ormancılık kesimi asgari ücretleri 
1.8.1989'dan itibaren tek bir asgari ücret olarak belirlenmeye başlamıştır.



TRT TEKELİ GÜN SAYIYOR...
Özel radyolar kapatıldı, tartışması hala devam ediyor. Radyo ve TV'de 
başlattıkları "korsan yayın" geleneğini yasallaştırmak için ANAP 
hükümetleri zahmet edip anayasa değişikliğine gitmemişlerdi. DYP- 
SHP koalisyonu da daha hükümete gelmeden, ilk yapacaklan işler 
arasında elektronik yayıncılık alanında TRT tekelin kaldırmayı 
sayıyordu. Ama olmadı. 500. gün stresi özel radyolann başına patladı. 
Biz de arşivimizi şöyle bir karıştırdık. Hükümetin gelir gelmez 
kaldıracağı TRT tekeli hakkında neler söylendiğini bir kaç gazete 
küpürüyle hatırlatalım dedik...

□ ÖZEL TV’YE YEŞİL IŞIK İstanbul'da düzenlenen özel TV 
panelinde konuşan Devlet Bakanı Gökberk Ergenekon ve Kültür 
Bakanı Fikri Sağlar, yapılacak yasa değişikliği ile TRT'nin yayın 
tekelinin kaldınlacağmı söylediler. (15 Aralık 1991)

□ RADYO-TV'DE TEKEL KALKIYOR TBMM Başkanı 
Hüsamettin Cinroruk, kenhdisine yakın bazı uzmanlarca hazırlanan 
radyo ve televizyon yaymlannda devlet tekelinin kaldınimasma ilişkin 
anayasa değişikliği ve bu konudaki yasal düzenlemelere ilişkin 
önerileri, meclisteki siyasi parti gruplanna dün gönderdi. (10 Ocak 
1992)

□ TRT İÇİN TASLAK ENFLASYONU TBMM Başkanı 
Hüsamettin Cindoruk, bir grup öğretim üyesi tarafından hazırlanan 
Radyo-TV'ye ilişkin yasa taslağım da siyasi pirti gruplanna gönderdi. 
Cindoruk daha önce de bir grup hukukçu tarafından hazırlanan 
anayasa değişikliği önerisi ve yasa taslağını siyasi parti gruplanna 
iletmişti. (15 Ocak 1992)

□ TRT TEKELİ GÜN SAYIYOR TBMM Başkanı Hüsamettin 
Cindoruk, Çağdaş Gazeteciler Demeği'ne yaptığı ziyaret sırasında , 
"meclis sıkı çalışırsa TRT tekeh Şubat ayında kalkabilir" dedi. (25 
Ocak 1992)


