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işçi Hakları
12 EYLÜL NELER GÖTÜRDÜ ? (2)

(Geçen sayıda başladığımız, 12 Eylül döneminde çalışanlardan 

gaspedilen haklar konusundaki yazımızın  

ikinci ve son bölümünü yayınlıyoruz)

1982 ANAYASAL DÜZENİ İLE GETİRİLEN KISITLAMALAR

1982 Anayasası ile o zamana kadar çalışanların 
mücadeleyle elde ettikleri haklar tek tek ellerinden alınmış, 
sendika ve işçi düşmanlığı anayasal metinlere geçirilmiştir.

a) Lokavt kurumlaştırılmıştır (  Any: Md.54)
b) Grev yasakları genişletilmiştir. (  Any: Md.54)
c) Hak ihtilaflarmda grev yapma olanağı kaldırılmıştır.

(Any: Md.54)
d) Sendika ve üst kuruluşlarında yönetici olabilmek için en 

az on yıl bilfiil işçi olarak çalışmış olma şartı getirilmiştir. 
(Any: Md.51)

12 Eylül 1980'le başlayan ara rejim döneminde, '6 Aralık 
1983’te yeni T.B.M.M. Başkanlık Divam'nın oluşturulmasma 
kadar tam 535 yasa çıkartılarak devlet ve toplum yaşamını 
düzenleyen temel yasalarla demokrasinin (siyasal rejimin) 
sınırları yeniden belirlendi. 2821 sayılı Sendikalar Yasası ve 
2822 sayılı Toplu tş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasası bun
ların arasmdadır.

Bu dönemde çıkartılan yasa ve diğer mevzuat, 1982 Ana- 
yasası'na aykırı bile olsalar varlık ve etkilerini 
sürdürüyorlar.

Anayasa’nın Geçici 15. maddesine göre hâlâ; 6.12.1983 ta
rihine kadar çıkartılmış yasalar, yasa gücünde ka
rarnamelerle 2324 sayılı Anayasa Düzeni Hakkında Kanun 
uyarınca alınan karar ve tasarmfların Anayasa’ya aykırılığı 
iddia edilemiyor.

Demokratik rejim açısından temel sorun, doğrudan 
doğmya 1982 Anayasasından kaynaklanmaktadır. 12 Eylül 
rejimi, demokrasiyi, demokratik hakları, kişi hak ve 
özgürlüklerini, insan haklarını, sendikal hakları kökten 
kısıtlayan,sınırlayan, yasaklayan, bu hak ve özgürlükleri 
savunan ve kullananları suçlu olarak gören bir anlayışın 
ürünüdür.

12 Eylül rejimi. Anayasa Düzeni Hakkında Kanun, 
Sıkıyönetim Kanunu, Askeri Yargı yetkileri. Sendikalar Ka
nunu, Toplu Sözleşme Kanunu, Basın Kanunu, Üniversite 
Kanunları ile bir bütündür. Hukuk dışı, demokrasi dışı, 
çağdaş demokratik hak ve özgürlüklere suçluymuş gibi 
bakan bir anlayışın ürünüdür.

Ne kendilerinin, ne de kendilerini atayanların demokratik, 
hukuki meşruiyetleri bulunmayan ve kendilerini "devlet" 
sanan kurulların kaleme aldığı kanunlar adına çıkarılan 
metinlerin sağlık ve niteliğinin ne olabileceği ortadadır.

Türkiye’de 12 Eylül rejiminin oluşturduğu hukuksal yapı; 
1961 Anayasası ve bu anayasa uyarınca çıkartılan Sen
dikalar Yasası, Toplu İş Sözleşmesi Yasası ve diğer yasalar



ile belirlenen demokratik yönelimi ortadan kaldırmıştır. 
Türkiye’de "Sendikal Özgürlük"ler ortadan kaldırılmıştır. 12 
Eylül rejiminin anayasası ve sendikal yasaları sürekli, 
"özgürlük" değil "hak"tan bahsetmektedirler.

Anayasa’da devletin işçi ve işveren ilişkilerinde belirleyici 
rol oynadığı ve sosyal barışı kommakla görevli olduğu vur
gulanmıştır. Böylece gerekli ön lem ler Anayasada 
öngörülmüştür. Sendikal hak ve özgürlükler kısıtlanmış, 
sendikaların demokratik işlev ve görevleri ortadan 
kaldırılmaya çalışılmıştır. Sendikalara;

/  Politik amaç gütmek,

/  Politik eylem yapmak,

/  Siyasi partilerle ilişki kurmak,

/  Siyasi partilerin desteğini almak,

/  Meslek kuruluşları ve odalarla herhangi bir konuda 
ortak tavır almak,

yasaklanmıştır.

Bu genel yasaklar, ILO'nun (Uluslararası Çalışma Örgütü) 
sendikal özgürlükler komitesinin ilke ve kararlarına 
aykırıdır.

12 Eylül rejiminin yarattığı hukuk, bir yandan devleti top
luma, diğer yandan devlet ve toplumu bireye karşı sa
vunma konusunda aşırı bir gayret göstermiştir. Sendikal 
hak ve özgürlükler bu gayretkeşlikten en önemli payı 
almıştır. Sendikal işlevler yerine getirilemeyecek derecede

kısıtlanmış, top
lantı, gösteri, 
ör-gütlenme, si
yasi partilerle, 
basınla i lg ili 

1 hak ve özgür
lükler sınırlan
mıştır.

Sendikaların sa
dece çalışma 
ilişkisi içinde fa
aliyette bulu
nabileceği belir
tilerek, toplum
sal - demokratik

işlev ve görevleri ortadan kaldırılmıştır. Sendikalar sosyal 
bir sınıf örgütü olmaktan çıkarılarak, sadece teknik bir 
görev üstlenen birlikler konumuna sokulmuştur.

Özetle; 1982 Anayasası ve Sendikal Yasalar, sendikal hak 
ve özgürlükleri çağdaş anlayışla tanıyıp düzenlemek ye
rine, bunları yasaklayıp kısıtlamak için düzenlenmiş çağ 
dışı, demokrasi dışı metinlerdir. Konfederasyonların ve 
sendikaların sosyal bir güç olmaktan çıkarılmaları 
doğrultusunda düzenlemeler yapılmıştır.

12 Eylül rejimi, demokratik hak ve özgürlükleri kısıtlamak, 
bu kısıtlamaları da iyice güçlendirmek için Anayasa ve ya
salarla bir dizi önlem almıştır. 12 Eylül’ün yasama ve 
yürütme görevini üstüne toplamış 5 generali, devlet ve 
toplum yaşamını ilgilendiren tüm yasaları yenileme yolunu 
seçmiş; çağ dışı hukuk ve  demokrasi dışı siyasal, top



lumsal, ekonomik tercihlerini Anayasa, yasa ve sair mev
zuat ile gerçekleştirmeye çalışmıştır.

1982 Anayasası dahil, 12 Eylül rejiminin temelini 
oluşturan, anlayışını yansıtan demokrasi ve hukuk il
kelerine aykırı yasaları, tasarrufları saptamak, kamuoyunun 
dikkatini bu tür aykırılıklar üzerine çekmek, demokrasi 
mücadelesinin bir parçası olarak, gerek iktidar gerekse mu
halefet partilerinin, tüm demokratik kurum ve kuruluşların 
gündeminden uzak tutulmamalıdır. 12 Eylül yasaları. Ana
yasası, anayasaya uygun ve aykırı yasal düzenlemeleri ile, 
demokratik rejimin gelişmesine elverişli olmayan katı ve 
donuk bir anayasal düzen yaratmıştır. Toplumumuzun 
gelişme hızı Anayasayı aşmıştır. Türkiye toplumunun 
çoğunluğu, ülkemizde demokrasinin, temel insan haklarına 
dayalı bir düzenin kurulmasını talep edecek bir siyasal ol
gunluk düzeyine ulaşmıştır.

1982 Anayasası ve buna dayanılarak çıkarılan (Sendikalar, 
toplu iş sözleşmesi ve grev, toplantı ve gösteri yürüyüşleri, 
DGM, siyasal partiler, seçim, dernekler, basın ve benzeri) 
birçok 12 Eylül artığı yasa ve kararnameler yürürlükten 
kaldırılmalı, yerine evrensel hukuk normlarına uygun, 
çağdaş, demokratik yasalar hazırlanmalı ve uy
gulanmalıdır.

D emokratik rejim açısından tek çözüm, yeni bir anayasa ve 
ona uygun oluşturulacak, demokratik hak ve özgürlükleri 
çağdaş anlamıyla tanıyıp düzenleyen yeni yasalarla 
oluşturulacak demokratik hukuk düzenidir.

FAAL NÜFUS
Kentte İşsiz, Kırda Ücretsiz Aile İşçisi!

Türkiye nüfusu hızla artan bir ülke. Son iki genel nüfus 
sayımının yapıldığı 1985-1990 arasında Türkiye'nin nüfusu 
yılda ortalama yüzde 2,2 oranında arttı. Bu artış hızıyla 
Türkiye, Avrupa'nın nüfusu en hızlı artan ülkesi olma 
özelliğini taşıyor. Buna karşılık 24 OECD ülkesinde yıllık 
nüfus artış hızı ortalaması sadece yüzde 0,6 düzeyinde. 
Yapılan tahminlere göre 1990'da 56,5 milyon olan 
nüfusumuz 2000 yılında 69,7 milyona, 2010 yılında ise 78,5 
milyona ulaşacak.

H ızlı nüfus artışının beraberinde işsizlik, ekonomik 
çöküntü, sağlık ve eğitim gibi toplumsal hizmetlerde 
yetersizlik ve çözümü giderek zorlaşan çevre sorunlarını 
da getirdiği bilinmektedir. Gerçekten de ülkemizde 
yaşanan hızlı nüfus artışı başta işsizlik olmak üzere bu tür 
sorunları gündeme getirmektedir. Ö ze llik le  kırsal 
kesimdeki yüksek nüfus artış hızı, bu alandaki ekonomik 
yetersizliklere bağlı olarak hızlı bir iç göç olgusuna yol 
açmakta, kentsel kesimde de hızla büyüyen nüfusun 
istihdam edilebileceği alanlar kısıtlı olduğundan işsizlik ve 
eksik istihdam edilenlerin oranlan hızla büyümektedir.

İşsizliğin boyutları hızla büyürken devletin ilgili kurumlan 
bu alandaki sorunları sergileyecek yeteri sayıda araştırma 
yapmıyorlar. Bu alanda kullanılabilecek tek kaynağı 
DİE'nin Hanehalkı İşgücü Anketleri sonuçları oluştumyor.

DİE'nin tahm inlerine göre göre 1992 Nisam 'nda



Türkiye’nin toplam nüfusu 57 m ilyon 438 bindi ve 
bunların yaklaşık 40 milyonunu 12 yaşın üzerindeki nüfus 
oluşturuyordu. DÎE, aynı yıla ilişkin işgücü sayısını 20 
milyon 847 bin olarak vermektedir.

DİE'ye göre işsizlerin oranı yüzde 8. Bu orana, yüzde 77,9 
olan 40 saatten az çalışan, geliri yetersiz geldiği için sürekli 
iş arayan, iğreti işle geçinen yarı işsizler de eklendiğinde 
ülke genelindeki işsizlerin oranı yüzde 14,9’u buluyor. 
Bu sayılar bile sorunun boyutunu gözler önüne serecek 
nitelikte.

1992 Nisanı.
TOPLAM KENT

Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı______ Yüzde

Toplam nüfus 57.438.275 - 29966.592 - 27.471.^83 -

11+nüfos 69.6 21.356.411 53:4 18.615313 67.8

İşgücü 20.846.529 52.2 9 322.489 45J  11.524.040 6l.9

İstihdam edüen 17.554.858 84.1 7.509.277 80.6 10.025.581 87.0

Eksik istihdam

İşsiz 1.674.594 8.0 1.127.732 12.1 546,862 4.7

İşsizlik oranları kentsel ve kırsal kesimler arasında önemli 
farklılıklar gösteriyor. Kentsel kesimde işsizlerin oranı 
yüzde 12,1, eksik istihdam edilenlerinki ise yüzde 7,4. Bu, 
kentsel yerler toplamı için yüzde 19,5 oranında bir işsizlik 
demek. Bir başka deyişle kentlerde yaşayan ve çalışmak 
isteyen her 5 kişiden birinin işi yok.

Kırsal kesimde ise işsizler yüzde 4,7, eksik istihdam 
edilenler ise yüzde 8,3 oranında. Bir başka deyişle her 100 
kişiden 13'ü işsiz. Bununla birlikte, aslında ekonomik 
üretkenliği olmayan ancak DİE' nin istatistiklerinde tam 
istihdam edilenler arasında gösterilen ücretsiz aile işçileri 
kırsal kesimdeki faal nüfusun yüzde 60'dan fazlasını
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oluşturuyor. Bu kişiler de hesaba katıldığında işsizlik 
sorunu açısından, kırsal kesimdeki durumun da hiç parlak 
olmadığı açıkça ortaya çıkıyor.

Yaş gruplarına göre işsizlik oranları incelendiğinde 
işsizliğin özellikle gençler arasında yaygın olduğu hemen 
dikkat çekiyor. DİE toplam işsizlik oranını yüzde 8 olarak 
verirken, bu oran 15-19 yaş grubunda yüzde 13,3, 20-24 
yaş grubunda yüzde 18,3, 25-29 yaş grubunda ise yüzde
9,5 düzeyinde. Yine, bu açıdan kentsel ve kırsal kesimler 
arasında önemli farklılıklar var. Kentsel yerleşmelerde 
işsizlik oranı yüzde 12,1 olarak verilirken, aynı oran 
kentsel kesimde yaşayan 15-19 yaşlar arasındaki faal 
nüfusta yüzde 20,7, 20-24 yaş grubunda yüzde 24,6 ve 
25-29 yaş grubunda yüzde 12,5. Kırsal kesimdeki işsizlik 
ortalaması yüzde 4,7 iken, bu kesimde yaşayanlardan 
15-19 yaşlar arasındakilerin yüzde 8,8'i, 20-24 yaşlar 
arasındakilerin yüzde 12,5'i, 25-29 yaşlar arasındakilerin de 
yüzde 6,1'i işsiz durumda.

Bir toplumsal yara olan işsizlik toplumsal ve bireysel 
açılardan büyük kayıplara yol açtığı gibi, sorunun çözümü 
sendikal hakların kullanılması açısından da önem 
taşımaktadır. İşsiz sayısının çokluğu, sendikaların hak 
arama girişimlerinin en büyük engellerinden birini 
oluşturuyor, tş isteyenlerin sayısal çokluğu, sendikaların 
işverenler karşısındaki gücünü giderek tehdit ediyor. Hızlı 
nüfus artışı, buna karşılık yeterli yeni istihdam alanlarının 
yaratılamaması işsizlik sorununun 2000'li yıllarda da 
Türkiye'nin temel sorunlarının ilk sıralarında yer alacağına 
açıkça işaret ediyor.

DİSK-AR'ın "3. Asgari Gelir İhtiyaa" Araştırması

Aile Bütçesinde 
Erime Sürüyor

DİSK Araştırma Enstitüsü, geçtiğim iz yıl Ekim ayında, 
İstanbul'da yaşayan bir ailenin asgari gelirinin ne olması 
gerektiği konusunda bir araştırma başlatmış ve bu 
araştırmanın İkincisi Ocak ayında gerçekleştirilmişti. 
"NİSAN'93'TE AİLENİN ASGARİ GELİR İHTİYACI" 
başlıklı üçüncü gelir araştırması sonuçları, ailenin asgari 
geçim  sınırı konusunda yine çarpıcı sonuçlar içeriyor 
DİSK-AR'ın Ocak 1993 için yaptığı araştırmanın 
sonuçlarına göre iki çocuklu bir ailenin evine girmesi 
gereken asgari gelir 5 m ilyon 280 bin lirayı bulmuştu. 
Ocak, Şubat v e  Mart aylarındaki fiyat artışları dikkate 
alınarak Nisan'93 için gerçekleştirilen araştırmada aynı 
aileye girmesi gereken asgari gelirin 5 milyon 872 bin 
liraya yükseldiği görülüyor.
Böylece İstanbul'da yaşayan bir aile için, aile bütçesinin 
maruz kaldığı üç aylık enflasyon oranı yüzde 11,22 
düzeyine ulaşıyor. Araştırmada, ailede çocuklardan 
yalnızca birinin okula gittiği , büyüklerden yalnızca 
birinin yo l masrafı olduğu, ailenin kirada oturduğu.



93 Nisanı'nda Toplam Harcamaların Dağılımı
27.42 (konut)

41.65 (gıda)

9.94 (diğer)

13.65 (giyim)

1.64 (temizlik) 
.84 (ısınma)

0.87 (okul)

eğlence, tamirat, misafir, seyahat, oyuncak, hatta 
kitabı masrafının dahi olmadığı varsayılıyor.

ders

DİSK-AR'ın Nisan'93 için "yoksulluk sınırı" olarak da 
tanımladığı 5 m ilyon 872 bin liralık Asgari Gelir 
İhtiyacı'nın yüzde 41,65'lik bölümünü gıda masrafları 
oluştururken, ikinci büyük harcamayı yüzde 27,42'lik 
payla konut alıyor. Giyim harcamaları için aile 
bütçesinden ayrılması gereken pay yüzde 13-65'i 
bulurken temizlik ve  ısınma masrafları aylık gelirin 
yüzde 7'ye yakın bir kısmını alıyor. "D iğer harcamalar" 
kalemi içinde değerlendirilen ulaşım, gazete ve  sigara 
türüden harcamalar ise bütçe içinde yüzde 9,94'lük 

büyüklüğe ulaşıyor.
DÎSK-AR'ın aile bütçesi için üç aylık dönem de tespit 
ettiği yüzde 11,22'lik enflasyon oranı, aile tüketimine

artı>i o ra m  
(92  i‘k im -9 3  o c a k )

arfı^ o ra n ı  
(9 3  o c a k -n isa n )

G ID A 22.80 11.76

K O N U T 18.43 “24.72

G ÎY ÎM 42.50 -13.52

D ÎĞ ER 44.07 23.21

IS IN M A 0 0

TE M İZLİK 16.80 16.56

O K U L 5.79 1.66

T O PLA M 25.04 11.22

konu olan temel maddelerin fiyatlarının ocak-nisan 
arasında ayda ortalama yüzde 3,6 oranında arttığını 
gösteriyor. Oysa Ekim 1992 ile Ocak 1993 arasındaki 
aylık ortalama artış oranı yüzde 7,7 olarak belirlenmişti. 
Bu göreli düşüş esas olarak indirimli satışlara bağlı 
olarak ailenin giyim  harcamalarının azalmasından 
kaynaklanmıştır.

1992 Ekimi'nden bu yana geçen  süre gözönünde 
tutulduğunda, İstanbul'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin 
asgari gelir ihtiyacına konu olan temel maddelerin 
fiyatlarının söz konusu 6 aylık süre içinde yüzde 39,06 
oranında arttığı görülüyor. Bu durum, ailenin yılda 
yüzde 90'nın üzerinde bir gelir artışına gereksinim 
duyduğunu ortaya koyuyor.



"17  Yılda 3 M ilyon  İş K azası"

Savaşma, Çalış...
Türkiye'de 1991 yılında SSK'ya bildirilen iş kazası sayısı 
130.278, Buna göre, sigortalı olarak çalışan her bin kişiden 
36'sı iş kazasına maruz kalıyor. Bu kazalar sonucunda sürekli 
işgöremez duruma gelenler 3.669, hayatını kaybedenler ise 
1.631 kişi. 1975 yılından 1991 yılına kadar bu olayları alt alta 
topladığımızda karşımıza hayli ürkütücü bir tablo ortaya 
çıkıyor. 1975-1991 arasında toplam 2.803.806 iş kazası 
meydana gelmiş. Bir başka deyişle, bugün sayıları yaklaşık 3.5 
milyon kişiye ulaşan sigortalı nüfusun yüzde 80'i kadar bir 
büyüklük geçtiğimiz 17 yıl içinde bir iş kazasına uğramış. Bu 
süre içinde 47.798 sigortalı sürekli işgöremez duruma gelirken, 
tam 21.362 kişi de iş kazası ya da meslek hastalığı sonucunda 
hayatını kaybetmiş. 17 yıllık ortalamalara bakıldığında ise 
yılda 164.929 iş kazasının gerçekleştiği, 2.811 kişinin sürekli 
işgöremez hale geldiği, 1.256 kişinin de öldüğü ortaya çıkıyor.

Meslek hastalıklarının SSK verilerine göre durumuna 
bakıldığında ise giderek artış göstermesine karşın 199Tde 
ancak 1.158 kişinin meslek hastalığına yakalandığı görülüyor. 
Bu rakamın oldukça düşük olmasının en önemli sebebi ise 
Türkiye'de mesleki özelliklerden dolayı meydana gelmiş olsa 
bile hala bir çok hastalığın meslek hastalığı olarak kabul 
edilmemesi. Örneğin, SSKya göre şahsi hizmetler, devlet 
hizmetleri, bankacılık, gayri menkul gibi işkollarında hiç kimse 
meslek hastalığına yakalanmamış görünüyor. Oysa özellikle

masa başında ya da bilgisayarla çalışan kişilerde meslek 
hastalıklannm son derece yaygın olduğu. Batı ülkelerindeki 
istatistiklerden ortaya çıkıyor.
İş kazalarının, iş kazası sonucu sakatlanmaların ve ölümlerin 
ülkemizde bu derece yüksek olması neden kaynaklanıyor? 
Oysa bu konuyla ilgili yasal düzenlemeler oldukça aynntılı ve 
geniş bir yer tutuyor çalışma mevzuatında. Anayasa ve İş 
Kununu'nun belirli maddelerinden İşçi sağlığı ve İş Güvenliği 
Tüzüğüne, Kadın işçi çalıştırmaktan, tehlikeli maddelere 
varıncaya kadar, yasa, tüzük ve yönetmelikler bu konuyu 
ayrıntılı olarak düzenliyor. İşyerinin havalandırmasından, 
tavan yüksekliğine, parlayıcı maddelerden çalışma sürelerine, 
her şey kurallara bağlanmış görünüyor.
Çalışanları Asbestli gemi örneğinde olduğu gibi kanserojen 
maddelerle direkt temas ettirmek bir yana, işçinin çalışma 
mekanında cereyanda kalması bile tüzüklerle yasaklanmış 
durumda. Ama gelgelelim, yüzlerce sayfaya ulaşan bu 
düzenlemelerin uygulatılması. Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı'na bağlı iş müfettişlerinin çalışma düzeni ve 
getirilen yetersiz yaptırımlarla neredeyse imkansız hale 
getirilmiş. Son derece kısıtlı bir kadroya sahip olan denetim 
organı Türkiye çapında işyerlerinin yılda ancak yüzde 12'sini 
denetleyebiliyor. Bu denetim karşısında getirilen cezalar ise 
tek kelimeyle "komik" olmaktan öteye gidemiyor. İşçileri en 
ağır ve tehlikeli işlere hiç bir tedbir almadan süren bir 
işvereni en korkutucu ceza yalnızca 1.5 milyon lira. Kapatılan 
bir işyerini kaçak olarak tekrar açan bir "müteşebbis" 1 milyon 
lira cezayla kurtulabiliyor. İş Teftişi Tüzüğü'ne aykırı hareket 
eden, iş müfettişleriyle görüşmeyen, gerekli belge ve bilgileri 
vermeyen, şikayette bulunan işçilere "kötü muamele" eden ya 
da işten atan bir işverenin ödeyeceği meksimum ceza miktarı 
ise 200.000 lirayı aşmıyor.
İşyeri güvenliği ve işçi sağlığı açısından bu derece ayrıntılı 
düzenlemelere sahip olduğumuz halde 1.5 saatte bir sigortalı



işçinin yaşamını yitirdiği, 40 dakikada bir işçinin sakat kaldığı,
1.5 dakikada bir iş kazasının gerçekleştiği bir ülkede yaşamak 
sorunda kalıyoruz. İnsan yaşamının bu denli ucuz olmaması 
için de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak 
üzere, sendikalar, odalar ve ilgili tüm kuruluşların ortak 
çalışmasıyla iş güvenliği mevzuatındaki eksiklikler giderilmeli, 
etkili bir denetim ve yaptırım mekanizması hiç zaman 
kaybetmeden hayata geçirilmelidir.

4-10 Mayıs tariMerM işçi So$lı$ı ve Is Gliverii|r Haftası olarak kotMık. Vm  hafta boyunca yapılan etkinlikierdo dile fetirden sorunlar konuşundu somut polHİıolonn da üretlmesi dileğiyle ^
İş Kanunu'ndaki Cezai 
Düzenlemelerden Bazı Örnekler
MADDE 104:Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak 
işçilere doktor raporu alınmaması, bu raporların 
istendiğinde yetkililere gösterilmemesi, 13-18 yaş 
arasındaki çocuk işçiler için doktor raporu alınmaması

CEZA TUTARI: 500.000 TL

MADDE 101-103:îşverenin işçi sağlığı için gerekli 
önlemleri almaması, kazaları bölge çalışma 
müdür-lüğüne bildirmemesi, kaçak işyeri 
çalıştırılması, İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurulu’nun 
kurulmaması, çalış-masmm engellenmesi.

U ^ C E Z A  TUTARI: 1.000.000 TL

M ADDE 102-104: İşin durdurulması ve işyerinin 
kapatılmasıyla ilgili tüzük hükümlerinin ihlali, ağır ve 
tehlikeli işlerde 16 yaşından küçük çocukların 
çalıştırılması, gebe veya emzikli kadınların 
çalıştırılması ile emzirme odaları ve çocuk bakım 
yurtlarının kurulmasına dair tüzük hükümlerine aykırı 
davranma, ağır ve tehlikeli işlerde sağlık muayenesi ile 
ilgili kural ve tüzükleri ihlal etme.

CEZA TUTARI: 1.500.000 TL

M ADDE 101: İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’nü 
ihlal. Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Tüzüğü'nü İhlal, Patlayıcı, Parlayıcı, Tehlikeli, Zararlı 
Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde Alınacak tedbirlerle 
ilgili tüzük hükümlerini ihlal, Maden ve Tünel 
yapımında Alınacak İş Güvenliği Tedbirlerine ilişkin 
tüzük hükümlerini ihlal...

CEZA TUTARI: Alınmayan her tedbir için 1.500.000 TL

M ADDE 106-107: Teftiş memurlarının istediği belge 
ve delilleri vermemek, konuşmaktan kaçınmak, yetkili 
makamlara ve memurlara gereken kolaylığı 
göstermemek, yardımcı olmamak, İş Teftiş Tüzüğü'ne 
aykırı hareket etmek, yükümlülüklerini yerine 
getirmemek, iş teftişi sırasında işçileri yalan ifade 
vermeye zorlamak, resmi makamlara şikayette bulunan 
işçiye kötü muamele etmek, İş Yasası’nda ayrıca 
gösterilmemiş yasaklara aykırı hareket ve kurallara 
uymama...

CEZA TUTARI: 200.000 TL



(Alm an Sendikalar Birliği)

”Her İşyeri Bir Sendika”

Çalışan nüfusun yaklaşık yüzde 42'sinin sendika üyesi 
olduğu Birleşik Almanya'da 4 sendikal federasyon fa
aliyet göstermektedir. En büyük sendikal örgüt 16 iş- 
^ kolunda örgütlenmiş bulunan Alman Sendikalar Bir- 

liği'dir (DGB). İki Almanya'nın birleşmesinden sonra üye 
sayısı 12 milyona yaklaşan DGB'nin üyelerinin üçte biri 
kadın çalışanlardan oluşmaktadır. Öteki federasyonlar, 1 
milyon üyesi bulunan, ancak kendi başına toplu sözleşme 
yapma hakkı bulunmayan, hizmet sektöründekileri ör
gütleyen DBB, fikir işçilerini örgütleyen 585 bin üyeli DAG 
ve 311 bin üyeli Alman Hıristiyan Sendikalar Birliği'dir 
(CGB). Bunlardan başka, yalnızca üst düzeydeki idari per
sonelin örgütlendiği 45 bin üyeli ULA adlı küçük bir örgüt 
de faaliyettedir.

İki Almanya'nın birleşmesinden sonra DGB Avrupa'nın en 
büyük kitlesel sendikal örgütü olmuştur. Nitekim gü
nümüzde Avrupa Sendikalar Konfederasyonu'nun (ETUC) 
dörtte biri DGB'lilerden oluşmaktadır.

1949'da kurulan DGB'nin temel örgütlenme ilkesine politik 
bağı olmayan bir kitle örgütü olma perspektifi egemen ol
muştur. DGB İkinci Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında ör
gütlenirken, sendikacı önderleri işçilerin 1920 ve 
1930'lardaki bölünmüşlüğün o dönemdeki sıkı sendika-parti 
bağlarından kaynaklandığını düşünüyorlardı ve bu anlayışı 
bir kenara bırakmayı tercih etmişlerdi. DGB, bu ilkeyi gü

' î

S

I

nümüze kadar sürdürmüştür. DGB'nin örgütlenme an
layışına göre her işyeri bir sendikadır. Bir başka deyişle, 
DGB bir işkolundaki hem kol hem de kafa emekçilerini 
aynı sendikanın çatısı altında toplamaktadır.,DGB yerel dü
zeyde ve federal devlet düzeyinde olmak üzere iki aşamalı 
olarak örgütlenmiştir. Bu sisteme göre, işyerindeki sendika 
üyeleri, yöresel düzeyde genel kurul için delege seçerler. 
DGB federal devlet kurulunu ve federal devlet sendikalarını 
ise yöresel düzeydeki sendika genel kurulunca seçilmiş de
legeler oluşturur.

DGB'ye bağlı sendikalardan en büyükleri metal işkolunda 
faaliyet gösteren 3,6 milyon üyeli IG Metali, hizmet ve toplu 
taşımacılık alanında faaliyet gösteren 2,1 milyon üyeli ÖTV 
ve kimya-kağıt-seramik işkolunda faaliyet gösteren 877 bin 
üyeli IG CPK'dir. DGB ile bağlı sendikalar arasındaki iliş
kilerin niteliği, merkezi bir yapı yerine federal bir yapı 
kuran 1949 kararından bu yana pek önemli bir de

ğişiklik geçirmemiştir. Sendikal 
gö-revlerin önemli bölü

münü, örneğin toplu 
sözleşme stratejilerini 
DGB değil her bir sen
dikanın kendisi yü
rütür. Her ne kadar 
DGB tüzüğü bağlı sen
dikalara bazı kısıtla
malar getirmekteyse 
de, gerçekte DGB ken
disine bağlı sendikaları 
kontrol etmemekte, ak
sine bağlı sendikalar 
DGB'nin kontrolünü 
ellerinde tutmaktadır.

DGB'ye bağlı sen



dikalar, üyelerinin brüt maaşlarının yüzde birini aidat olarak 
alır. Bu oran emekli, işsiz ve öğrenciler için daha da dü
şüktür. DGB tüzüğüne göre bu yolla toplanan aidatların 
yüzde 12'si DGB'ye devredilmektedir. Günümüzde DGB'de 
2.500 kişi çalışmaktadır. Bunların 300 kadarı Düsseldorfdaki 
merkez binada, kalanlar ise ülkenin dört bir yanına dağılmış 
bölgesel ve yerel bürolarda faaliyet göstermektedir. Ça
lışanların çoğu DGB'ye bağlı sendikalara üye olanlara sağ
lanan hukuksal danışmanlık ve temsilcilik görevlerini yü
rütmektedir.

DGB ve bağlı sendikaların herhangi bir siyasi partiyle or
ganik bağı olmamasına karşın, gerek DGB gerekse bağlı 
sendika yöneticilerinin önemli bir bölümü Sosyal Demokrat 
Parti kökenlidir. Bununla birlikte DGB her zaman gündelik 
işleri yürüten yöneticilerinin bir bölümünün muhafazakar 
Hıristiyan Demokrat Parti kökenli olmasına özen gös
termiştir. Ayrıca bağlı sendikaların bir bölümünde önemli 
görevler üstlenen yöneticilerden bazıları da Hıristiyan De
mokrat kökenlidir.

İşyerlerinde sendikanın temsili işçi temsilcileri aracılığıyla 
yürütülür. Bununla birlikte uygulamada sendikalarla, yasal 
bir sorunluluk olarak oluşturulan, ancak sendikalardan fark
lı olan ve tüm işçileri temsil eden işçi konseyleri arasında 
sıkı bir ilişki sağlanmaktadır. İşçi konseyleri üyelerinin çoğu 
da sendika üyesidir ve sendikaları tarafından işçi konseyi 
için aday gösterilmiştir.

DGB'nin son dönemdeki önemli bir sorunu özellikle fikir iş
çileri, kadın ve gençler arasından yeterince yeni üye kay- 
dedememesidir. Buna bağlı olarak DGB içinde bir reform 
hareketi başlatma eğilimi giderek güçlenmektedir. Bu ya
pıldığı takdirde DGB'nin yapısı, çalışma tarzı ve po
litikalarının gözden geçirilmesi beklenmektedir.

DOSYA

5 SORU 5 YANIT:

SSK Neden Batıyor?»

1 SSK'nın Hacmi Nedir ?

SSK bugün tahakkuk ettirdiği ve topladığı primle Türkiye'deki 
sigorta sektörünün toplamının dört katı bir parasal büyüklüğü 
yönlendirmektedir. 49 yerli ve yabancı şirketin çalıştığı si
gorta sektöründe 1991 yılı itibariyle toplanan prim 4 trilyon 33 
milyar lira iken SSK'nın;



Prim tahakkuku Prim tahsilatı

1990 10 trilyon 346 milyar 9 trilyon 289 milyar

1991 19 trilyon 821 milyar 15 trilyon 426 milyar

TL düzeyindedir.

SSK bugün yurtiçi ve yurtdışmdaki sigortalı aileleriyle birlikte 
toplam 19 milyonun üzerinde kişiye hizmet vermektedir. Bu 
rakam, 60 milyonluk Türkiye nüfusunun neredeyse üçte birinin 
SSK şemsiyesi altına toplandığını göstermektedir.

Türkiye'de toplam hekimlerin yüzde 10.7’si, toplam sağlık per- 
soneli'nin de yüzde 7.53'ü SSK bünyesinde yer almaktadır. 
SSK'nm sağlık personeli sayısı 13.093 kişi düzeyindedir. SSK 
bünyesinde çalışan tüm personelin sayısı ise 50 bine ulaş
maktadır.

SSK Türkiye Geneline
Sağlik Personeli Oranı (% )

Hekim
(Uzman hekim) 5.420 10.70
(Pratisyen hekim) (3.119) 12.52
Diş hekimi (2.031) 8.93
Eczacı-sağlık memuru- 

hemş ire-ebe
397 3.77

TOPLAM 7.276 6.45

13.093 7.53 I
Bu düzey oldukça kalabalık görünse de nüfusun yüzde 30' una 1

DİSK-AR Nisan/Mayıs 1993 22

hizmet veren bir kurumun toplam hekim sayısının yüzde 10' 
unu çalıştırması oldukça yetersiz kalmaktadır. Hekim başına 
düşen sigortalı sayısı 3.500 civarındadır.

SSK 105 adet yataklı sağlık tesisi, 296 adet sağlık ocağı ve 
sağlık istasyonunda toplam 25.253 yatakla hizmet vermektedir. 
M illi Savunma Bakanlığı'na bağlı hastaneler dışında SSK has
taneleri Türkiye'deki toplam yatağın % 18. Tine sahip bu
lunmaktadır.

1992 ağustos sonu itibariyle SSK'ya prim ödeyen 3.750.000 ki
şiye karşılık bu kurumdan aylık alan 1.805.303 kişi bu
lunuyor. Bunlann yüzde 61'i emekli, diğerleri de dul-yetim- 
malül aylığı alıyor. 73 trilyon liralık bütçeye sahip olan SSK 
her ay 2.8 trilyon lira maaş ödemesinde bulunuyor.

SSK'nm prim karşılığı olmadan her ay emeklilere ödediği sos
yal yardım zammı her emekliye ayda 975 bin liradan toplam
1.6 trilyon liraya ulaşıyor.



2  SSK Bu Duruma Neden Geldi ?

SSK'nın içinde bulunduğu durum, Türkiye'de kaynak israfının 
ve politik çıkar çevrelerinin baskısıyla alınan yanlış ka
rarların iyi bir örneğini oluşturuyor. Buradaki sorun insan ve 
para kaynağının olmaması değil, tamamıyle bu kaynakların 
yanlış kullanımından ve dağıtımından doğmaktadır. "îşçi Si
gortalan Kanunu" 16 Temmuz 1945 tarihli Resmi Gazete' de 
yayınlanarak yürürlüğe girdikten sonra Sosyal Sigorta hizmeti 
1961 yılında 506 sayılı yasayla kurulan "Sosyal Sigortalar 
Kurumu"na kadar biraz dağınık da olsa gelişti. Ancak SSK, 
daha kuruluş aşamasında bazı sakatlıkları da bünyesinde ta
şıyordu.
Kurum;

•  Bürokratik bir yapıya sahipti,
•  Hizmetler otonom değil, merkezdeki bürokratlann sıkı 
denetimine bağlıydı,
•  Hizmetler verimlilik esasına göre değil, politik kıs
taslara göre dağıtılıyordu. Bu nedenle gereğinden pahalıya 
mal oluyordu.

Aynca SSK' nm 26.3.1982 tarihine kadar yönetim kurulu, 1 
genel müdür, 1 Maliye Bakanlığı Temsilcisi, 2 Sosyal Gü
venlik Bakanlığı Temsilcisi, 1 kurum çalışanlarından seçilen 
üye, 2 işçi, 2 işveren ve 1 emekliler tarafından seçilen üye 
olmak üzere toplam 10 kişiden oluşuyordu. Yani toplam 6 üye 
seçimle göreve gelmekte böylece kurum siyasi iktidardan ba
ğımsızlığını fiilen koruyabilmekteydi. Ancak anılan tarihte ya
pılan değişiklikle 1 genel müdür, 2 Sosyal Güvenlik Ba
kanlığı, 1 işçi ve 1 işveren temsilcisinden oluşan yönetim 
kurulunun bu yapısı siyasi iktidarın etkinliğinin artırılmasına 
neden oldu. Bu durum aynca istihdam ve hizmet verimliliği

Üzerinde de olumsuz etkiler yarattı. Kurum personeli üzerinde 
siyasi baskılar yaygınlaşırken, yükselmede mesleki başarı ye
rine siyasi desteğe bağımlı hale getirildi. Hizmet açısından da 
artan ihtiyaca göre yeterli yatmmlar yapılmadan yetersiz tesis, 
yetersiz teknoloji ve yetersiz personelle hizmetler yürütülmeye 
çalışıldı.

SSK'da 1946 yılından 1992'ye kadar 26 tane genel müdürün 
değiştiği, genel müdürlerin ortalama görev süresinin ise yal
nızca 1 yıl 7 ay olduğu görülüyor. En fazla görev yapan genel 
müdürün makamında 4 yıl kalabilmiş olması, kurumun politik 
etkilere ne kadar açık olduğunun göstergesi de sayılabilir.

S S K  da  b ir  p a s i f  s ig o r ta lıy a  d ü s e n  ak tif s igo rta lı s a y ıs ın ın  y ıl la r  a g ö re  du rum u

Yıl 1950 1975 1985 1990 1992

Aktif Sigortalı 
Sayısı 110 2.5 2.1 1.8

SSK'nm darboğaza girmesinin bir başka nedeni olarak da aktif ve 
pasif sigortalı sayısı arasındaki gittikçe artan dengesizlik gö
rülebilir. 1975'te aylık alan bir kişiye karşılık 6 çalışan prim 
öderken, 1992 ağustos sonu itibariyle SSK'da 1.8 çalışan 1 emek
liye bakıyor. Avrupa ortalamasına göre bu rakamm 6-7 civannda 
olması gerekiyor ve KİTlerden işçi çıkartılması söz konusu olur
sa, bu rakamm 1.1'e kadar düşmesi tehlikesi bulunuyor

Halen SSK'da Genel Müdürlük görevini yürütmekte olan Sayın 
Kemal Kılıçdaroğlu, "Daha önce çalışıp da emekli olanlardan 
ve şu anda çalışanlardan hiç prim almadan ödenen sosyal yar
dım zarnlarmm prim karşılığı olmayan ödemelerin yüzde



49'una ulaştığını ve bunun da 1992 için 12 trilyonu aştığını” 
söyleyerek, "yıllardır yapılan bu ödemelerin sigortacılıkta ak- 
tüeryal hesaplarını alt üst ettiğini, kurumu finans darboğazına 
soktuğunu” belirtiyor. Sosyal güvenlik kuruluşlarını sıkıntıya 
sokan bir diğer önemli neden olarak da, üyelerine sağlanan 
haklarla geçmişte ödenen primler arasındaki dengesizlik gö
rülüyor.

Kaçak işçi çalıştırılması, ücretin bordroda düşük gösterilmesi, 
aylıkların yarısına yakınının sosyal yardım kalemlerinde oluş
ması SSK'nm büyük ölçüde prim kaybetmesine neden olan 
diğer faktörler arasında sayılabilir.

Özetle, SSK' nm bugünkü kriz noktasına gelmesinde hak sa
hiplerine sağlanan kolaylıkların nakit dengesini bozması dı
şında, iki önemli faktörün rol oynadığı söylenebilir: Prim top
lamadaki güçlükler ve toplanan primlerin amaç dışı ve 
verimsiz alanlarda kullanımı.

3  SSK*nın Alacağı Ve Borcu Ne Kadar?

SSK'nm kamu ve özel kuruluşlara tahakkuk ettirdiği prim tah
silatı 1990'da yüzde 89.78, 1991' de ise yüzde 77.82 düzeyinde 
kalmıştır. Prim tahakkuku yüzde 91.5 oranında artarken, prim 
tahsilatı yüzde 66 oranında artabilmiştir. Prim tahsilatındaki 
bu güçlük SSK'nm nakit darboğazına girmesinde efi önemli et
kenlerden biridir. Üstelik bu ödenmeyen prim toplamının 
yüzde 75'lik kısmı kamu kuruluşları tarafından, geri kalanı da 
özel sektör tarafından ucuz kredi niyetine kullanılmıştır.

SSK'nm kamu kuruluşlarından alacağı "devlet devlete icra yo
luna gidemez” gerekçesiyle ertelenmiş, özel sektörden de tah
silat mümkün olmamıştır. Oysa SSK' nm yalnızca ilaç ve 
aylık ödemelerinin toplanabilen prime oranı % 88'i geç

mektedir. Böyle büyük gider kalemleri olan bir kuruluşta 
yüzde 30’u aşan prim kaçağının nakit darboğazına neden ol
ması elbette kaçınılmazdır.

Kurumun 1991 yılında ilaç için yaptığı harcama 1.4 trilyon dü
zeyine yaklaşmıştır. Buna karşılık ilaç firmalarının SSK'dan 
900 milyar lira, eczanelerin ise 350 milyar lira alacağı olduğu 
söylenmektedir.

SSK’nm 40 trilyonluk bir kaynağı yönlendirmesine ve 12 tril
yon civarındaki alacağına karşılık toplamı 2 trilyon lirayı aş
mayan borçlan yüzünden iflasın eşiğine gelmesi, "kötü yö
netimin” ibret verici bir örneğini oluşturmaktadır. SSK'nm 1 
Eylül 92'de DPT'ye verdiği Bilanço'da 93 yılı için gelir ve 
gider kalemleri şu şekilde özetlenmektedir:

Gelirler 
Tahmini Gider 
Gelir Fazlasi

Tahakkuk Bazında 
(TL )

75.5 trilyon 
54.0 trilyon
21.5 trilyon

Tahsilat Bazında 
(TL)

57.9 trilyon 
54.7 trilyon 
3.2 trilyon

Ancak 6 Ocak 1993'te DPT'ye sunulan bir raporda Kurum yö
netimi tarafından bu rakamlar değiştirilerek gelir ve gider ka
lemleri azaltılmış, böylece aşağıdaki tablo ortaya çıkmıştır:

Tahsilat Bazında (TL)

Gelirler 29.7 trilyon
Tahmini Gider 45.2 trilyon
Fark 15.5 trilyon
SSK yönetiminin bu rakamları değiştirmesiyle, 1993 yılında



3.2 trilyon fazla vermesi gereken kurum 15.5 trilyon açık verir 
duruma gelmiştir. Kurum yönetiminin daha fazla hazine yar
dımından yararlanmak için bu rakamları değiştirdiği ve açığı 
büyüttüğü belirtilmektedir. Bu nedenle SSK'nm gerçek alacağı, 
borcu ya da açığı hakkında çok da sağlıklı veriler bu
lunmamaktadır.

4 Toplanan Primler Nasıl Amaç Dışı Kullanıldı?

Toplanan primlerin amaç dışı ve yanlış kullanımı da sağlık 
hizmetlerindeki yetersizliğin bir başka nedenidir. SSK, si
gortalılardan % 33.5 ile Avrupa ülkeleri içinde en yüksek si
gorta kesintisini yapmaktadır. Bu primin yaklaşık üçte birini 
(yüzde 11) sağlık hizmeti amacıyla toplamaktadır. Ancak sağ
lık için toplanan primlerin tamamı sağlık için kul
lanılmamakta, aylık ödemelerindeki açıklan kapatmaya ve 
amaç dışı bir takım işlere harcanmaktadır. Örneğin 1990 y ı
lında sağlık için kesilen primler 2.7 trilyona ulaşırken, sağlık 
hizmetleri için aynlan pay 1.2 trilyon düzeyinde kalmıştır. 
Bunlarla birlikte, geçmiş dönemlerde kurumun elinde atıl ola
rak bekletilen fonlardan gereği gibi yararlandırılamamış, bü
rokratik engeller nedeniyle hemen nekde çevrilmesi mümkün 
olmayan bir takım gayri-menkul yatırımları tercih edilmiştir.

Bunun dışında SSK' nm siyasi iktidarla olan direkt bağlantısı 
sonucu gelen baskılarla kurumun parası zorla elinden alınmış, 
ihracatçılara ucuz kredi ya da iktidar çevrelerinin kurduğu bir 
takım vakıflara akıtılmıştır. Basında çıktığı gibi, 55 milyar 
lira tutarında yüzde 30 gibi komik faizli ve 10 yıl vadeli tah
villerin alınması, bu amaç dışı kullanıma iyi bir örnek oluş
turmaktadır. Geçmiş hükümetin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı İmren Aykut' un kurduğu kısa adı SISATEV olan vak
fın SSK ile astronomik ücretlerle hizmet sözleşmeleri yaptığı

ve bu yolla çıkar sağladığı iddiaları da, yargıya kadar intikal 
eden olaylar arasındadır..

A N A P  iktidan döneminde çıkartılan (1984) Gecekondu A ffı 
konulu 2981 sayılı yasa içine sıkıştırılan SSK prim affı bu ko
nudaki bir diğer örnektir. Yasa kapsamında affedilen yapılara 
"SSK prim ve cezaları uygulanmaz" hükmüyle buralarda ça
lıştırılan işçiler için yapılmayan SSK bildirimlerinden do
ğacak primler ve bunların cezalan affedildi. Böylece SSK tril
yonlarla ifade edilebilecek bir prim kaybına uğrarken kaçak 
yapı diken inşaatçılar SSK kaynaklarını sıfır maliyetli, üstelik 
de geri ödemesiz kredi olarak kullanma olanağıyla ödül
lendirilmişlerdir.

Bu konuda araştırma yapan çeşitli bilim adamlarının da be
lirttiği gibi, sosyal güvenlik kuruluşlannda finansman den
gesini bozan nedenlerden en önemlilerinden biri rezervlerin eri
mesine yol açan, fonların ekonomik yönden verimli alanlarda 
kullanılmaması, önemli ölçüde kamu finansmanına ve kamu 
destekli özel kesim finansmanına yönlendirilmesidir.

5 SSK'yı Düze Çıkartmak İçin Hükümet 
Neler Yapmayı Planlıyor?

Hükümet, SSK'nm da içinde bulunduğu üç sosyal güvenlik ku
ruluşunun da sağlıklı bir yapıya kavuşturulması için kısa ve 
uzun vadeli hazırlık içinde olduğunu belirtiyor. Şu ana kadar 
SSK ve Bağ-Kur 'un geçici olarak nakit darboğazını aşması 
için hazırlanan yasa taşanları mevcut olmakla birlikte, bu ku- 
rumlann uzun vadede sağlam bir temele oturtulması için ortaya 
atılan görüşler henüz netlik kazanmış değil.

Ql Bakanlar Kurulu'nun, SSK'nm içinde bulunduğu darboğazı



aşması için meclise havale ettiği geçici önlemler içeren 3 mad
delik bir yasa tasarısı şu önlemleri içeriyor:

i) 3836 sayılı Tahkim yasası ile hâzineye devredilen SSK 
alacaklarına karşılık bu kuruma 4 trilyon liralık uzun va
deli hazine tahvili verilecek.

li) SSK taşınmazlarının kiraları artırılacak, artırımlar 3 ay 
içinde gerçekleştirilecek

İÜ) SSK taşınmazlarından bir kısmı Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne devredilecek. Bu 
taşınmazların tahmini değeri 6 trilyon lira civarında bu
lunuyor.

Bu önlemlerle SSK'nm 1993 içinde 13 trilyon liralık bir ek 
kaynağa kavuşması bekleniyor.

Q  Basında yer alan haberlere göre, Bakanlar Kurulu, uzun va
deli çözüm olarak SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'un tek çatı 
altında toplanmasını ve sağlık sigortasının genel sağlık pri
minden ayrılarak ayn bir organizasyona dönüştürülmesini 
planlıyor.

Q  Sağlık Bakanlığı'nm hazırladığı bir başka yasa tasarısına 
göre ise SSK hastaneleri özerk kurum olarak düzenleniyor. Ta
sarıya göre SSK hastanelerinin üst yönetim organı olacak genel 
kurullarda hastane çalışanları ve sendikalardan seçilen üyeler 
ağırlık taşıyacak, böylece de çalışanlar SSK hastanelerinin yö
netiminde söz sahibi olabilecekler.

ALMAN Ekonomisi Sancılı
"M illi gelir düşüyor, işsizlik artıyor..."

Batı ve Doğu Almanya'nın birleşmesinden günümüze 2,5 yıl geçti. 
80 milyonu aşan nüfusu ile Avrupa'nın devi haline gelen Birleşik 
Almanya ekonomik ve sosyal alanlarda değişim sürecinin olumsuz 
etkilerini bütün şiddetiyle yaşıyor.

Batı Alman ekonomisinde 1990'lı yıllarda büyük bir durgunluk, hatta 
gerileme gözlenirken, Doğu Almanya ekonomik çöküşten kurtularak 
düzlüğe çıkmaya çalışıyor. Birleşik Almanya'da bu yıl yalnızca 
yüzde 1,3'lük GSMH artışına karşılık, işsizlik oranının yüzde 8,5'e 
yükselmesi bekleniyor.

Doğu Almanya bütün çabalarına, batıdan sağlanan nakdi transferler 
ve kredilere karşın hedeflenen üretim artışlarını yakalayamıyor. 
Doğu Almanya ekonomisinin en zayıf noktasını, önceki dönemden 
kalan ve hala üretimlerini sürdüren sanayi işletmeleri oluşturuyor. 
Eskimiş teknoloji ve eksik kapasite ile çalışan bu işletmelerin 1990 
sonrasında maliyetleri, girdi fiyatlarındaki ve işçi ücretlerindeki 
artışlar nedeniyle sürekli yükseliyor. Önceki dönemde de sosyal 
politikalara bağlı olarak kamu desteğiyle üretimlerini sürdürebilen 
sözkonusu işletmeler, serbest piyasa ekonomisinin rekabet koşulları 
karşısında piyasadan yavaş yavaş çekilmeye başladılar. Öte yandan 
yüksek enflasyon ve girdi fiyatlarındaki istikrarsızlık karşısında 
yeni yatırımcılar için de Doğu Almanya veya yeni söylemle, 
Almanya'nın yeni eyaletleri cazibesini yitirdi. Böylece 1993 yılına 
dek kapatılan pek çok fabrikanın yerine yenisi açılamadı.

Doğu Alman ekonomisinde 1992 yılında reel üretim bir önceki yıla 
oranla yüzde 6 arttı. Ancak bu artış özellikle hizmetler ve inşaat 
kesimindeki genişlemeden kaynaklanıyor. Diğer taraftan tüketim 
harcamalarındaki artışı ücretlerdeki reel yükselme ve sağlanan 
sosyal yardımlar yarattı. 1992 yılında Doğu Almanya'da hane



başına düşen kullanılabilir gelir bir önceki yıla göre yüzde 21 arttı. 
Anc^ sanayi alanında varolan yapılanma ile üretim artışı 
sağlamak mümkün olmadı. Yatırımlarda beklenen artış 
sağlanabilirse, yakın zamanda sanayi kesimindeki gerilemenin yerini 
yavaş yavaş üretim artışına bırakacağı sanılıyor.

1993'de de GSMH artışlarının bir önceki yıldaki düzeyini 
koruyacağı, faal nüfusun ise 1992-1993 arasında yüzde 5 azalarak 5 
milyon 750 bine düşeceği tahmin ediliyor. Başka bir deyişle, iki 
Almanya'nın birleştiği 1990'dan bugüne, yaklaşık 3,5 milyon kişi 
işsiz kalarak çalışma hayatından çekildi veya batıda yeni bir iş 
buldu. Böylece 1991'de işsizlik oranı yüzde 10,9 iken, 1992'de yüzde 
15,6'ya, 1993'de ise yüzde 17,6'ya yükselecek.

Batı Alman ekonomisi de 1991'in ikinci yarısından beri gerileme 
sürecine girdi. 1990 öncesinin güçlü ve başarılı Almanya'sı bugün 
dünya ekonomisi içindeki durumunu korumaya çalışıyor. 
GSMH'daki artış 1990-1991 arasında yüzde 3,7 iken, 1991-1992'de 
yüzde 1,2'ye düştü. İçinde bulunduğumuz yıl ise GSMH'nm yalnızca 
yüzde 0,9 artması bekleniyor.

Batı Almanya'da özellikle sanayi üretiminde ve sanayicilerin 
hammadde taleplerinde önemli bir düşüş sözkonusu. Birçok kişi bu 
gerilemenin, yeni eyaletlerde (eski Doğu Almanya) oluşacak talep 
etkisi ile ortadan kalkacağını, şu andaki durumun konjekturel 
olduğu konusunda fikir birliğine varıyor. Ancak durgunluk sürecinin 
iki yıldan önce aşılamayacağı da kabul gören bir görüş. Batı 
Almanya'daki ekonomik durgunluk sürecinin dünya ekonomisindeki 
krizle de ilgisi çok büyük; öyle ki ABD ve Japonya ekonomileri de, 
yaşadıkları durgunluk sürecinden çıkacak bir yol bulabilirlerse, 
Almanya'nın da bu durumdan olumlu yönde etkileneceği 
düşünülüyor.

Ancak gerileme ister geçici ister sürekli olsun, iş piyasasındaki 
sonuçları pek parlak değil ve Alman ekonomisine maliyeti de 
oldukça yüksek. İşsizlik oranı 1991'de yüzde 5,5 iken, bu oranın bu 
yıl yüzde 6,3'e yükselmesi bekleniyor. Öte yandan yaklaşık yüzde
3,5 dolayında olan enflasyon oranı, 1992 sonu 1993 başında yüzde 
4'e yükselmişti. Bu artışın KDV artışından kaynaklandığı ve yıl 
sonunda yüzde 3,6'ya gerilemesi bekleniyor.

1887'de Amerika 'da 
idam edilen işçi önderlerinin, 

19771 Mayts'tnda 
"1 Mayıs Alanı" olarak anılan 

Taksim alanında 
katledilenlerin anısına...

Yıl 1886... "ABD ve Kanada Örgütlü Meslek Kuruluşları ve 
İşçi Sendikaları Federasyonu-FOTLU-"nun kongre kararı: 8 
saatlik işgünü için 1 Mayıs'ta tüm ülkede bir günlük grev 
yapılması...Greve 350 bin kişi katılır.

3 Mayıs 1886. Grev devam etmektedir. McCormick Har- 
vester Fabrikası'nda grev kırıcıları engellemek isteyen iş
çilere polis ateş açar. 4 ölü, çok sayıda yaralı...Ertesi gün 
Chicago'da işçiler, olayı protesto için Haymarket Alam'nda 
bir gösteri düzenler. Atılan bir bomba,mitingin dağılmasına 
neden olur. Polis, olayın "sorumlusu" olarak birçok işçiyi 
tutuklar. Tutuklananlar arasında yer alan 4 işçi önderi bir 
yıl sonra, 11 Kasım 1887'de idam edilir. İdam edilen işçi 
önderlerinden Albert Parsons, idamdan iki gün önce Chi- 
cago Cook Country Hapishanesi'nden çocuklarına şu mek
tubu yazar.



"  Çok Sevgili, Değerli Çocuklarım;
Albert R.Parsons Jr. ve kardeşi Lulu Eda Par- 
sons'a:

Bu kelimeleri yazarken, adlarınız üstüne göz 
yaşlarım damlıyor. B ir daha hiç kar
şılaşmayacağız. Ah!..,sevgili çocuklarım, nasıl 
içten, derinden seviyor sizi babacığınız. Sev
diklerimiz için yaşamakla gösteririz sevgimizi ve 
gerektiğinde sevdiklerimiz için ölmekle de gös
teririz sevgimizi. Benim hayatım ve doğal ol
mayan haksız ölümümü, başkalarından öğ
reneceksiniz. Babanız özgürlük ve mutluluk 
uğruna gönüllü olarak canını vermiş bir kur
bandır.

Size, miras olarak şerefli bir ad ve yapılmış bir 
görev bırakıyorum. Onu koruyun, bu yolda yü
rüyün. Kendinize karşı doğru olun, o vakit baş
kalarına karşı sahte olamazsınız. Anneniz!..O 
kadınların en yücesi, en şereflisidir. Onu sevin, 
sayın ve öğütlerine uyun.

Çocuklarım, değerli varlıklarım. Bu mektubu, 
yalnız siçin için değil, daha doğmamış çocuklar 
için de ölen bir kişinin ölüm yıldönümlerinde 
okumanızı istiyorum. Yavrularım, elveda.

Babanız, Albert R.Parsons."

Şu 1 Mayıs Dedikleri• ••

Sorular:

1 -1  Mayıs, hangi tarihte, nerede ve kimin önerisi 
üzerine Dünya Emekçilerinin Uluslararası Birlik 
ve Dayanışma günü olarak kabul edildi?
a) 1887'de Chicago'da, ABD ve Kanada Örgütlü Meslek Ku
ruluşları ve İşçi Sendikaları Federasyonu(FOTLU)'nun önerisi 
üzerine...

b) 1889 Temmuz'unda Paris Kongresi'nde 2. Enternas- 
yonel'de, Amerikan işçi Federasyonu'nun önerisi üzerine...
c) 1888 yılında Londra'da Uluslararası İşçi Kongresinde, 
İngiltere'nin sendika örgütü TUC'un teklifiyle...

2 - Osmanh döneminde 1 Mayıs, işçi bayramı olarak
ilk ne zaman ve nerede kutladı?

a) 1909 yılında Selanik'te,
b) 1 9 ird e  Üsküp'te,
c) 1921'de İstanbul'da,
d) 1922'de Ankara'da.

3 - 1921 tarihinde, İstanbul'da görkemli bir biçimde
kutlanan 1 Mayıs aynı zamanda işgal idaresine 
ve Osmanh Hükümetine karşı bir gösteri 
niteliğindeydi. Kırmızı kravatlarla gösteriye 
katılan işçüer, hangi marşla yürüdüler?
Bakalım:
a) İlk Türk marşı olan ve Donizetti Paşa'nın (Giuseppe Do- 
nizetti) bestelediği Mahmudiye Marşı ile...
b) Berlioz'un Darağacına Gidiş Marşı'yla...



c) Mehter Marşı'yla...
d) Birinci, İkinci ve Üçüncü Enternasyonal'in resmi marşı 
olan Enternasyonal Marşı'yla...

- 1 Mayıs'ın işçilerin bayramı olarak değil, bahar ve 
çiçek toplama bayramı olarak kabul görmesi ve o 
günün resmi tatil olması hangi tarihe rastlar?
a) 1935'te çıkarılan Ulusal Bayram ve Genel Taüller Hakkında 
Kanunun 2.maddesiyle Mayısm birinci günü "Bahar Bayramı" 
olarak kabul edilir.
b) 14 Mayıs 1950 seçimlerinden sonra iktidara gelen DP 
hükümetinin, Ocak 1951'de 
verdiği bir yasa teklifiyle 
1 Mayıs, Bahar Bayramı 
olarak kabul görür.
c) 1963'te Grev-Lokavt 
ve Toplu Sözleşme Ka
nununun kabul ed il
mesiyle birlikte 1 
Mayıs günü de resmi 
tatil olarak Bahar 
Bayramı ilan edilir.

- Kanunen "Bir Mayıs Gününün Türkiyeli 
İşçilerin Bayramı" olarak kabul edilmesi 
yönünde girişimin ne zaman yapıldıgmı 
hatırlayabilecek misiniz? Dikkatle 
okuyun.
a) 1925 yılında Adana'da toplanan ikinci Pamuk Kong
resinde.
b) Şubat 1925'te cumhuriyet döneminin ilk işçi kuruluşu olan 
Amele Teali Cemiyetinin, hükümetçe hazırlanan iş yasası 
tasarımn görüşüldüğü Meclis'e sunduğu teklifle.

c ) 17 Şubat-4 Mart 1923 tarihleri arasında toplanan İzmir 
Iküsat Kongresi'nde grubu bulunan işçi temsilcilerinin tek
lifiyle, yasal olarak 1 Mayıs'ın işçi bayramı olarak kutlanması 
istendi.

6 - Şeyh Sait Ayaklanması gerekçesiyle 4 Mart
1925'te çıkarılan Takrir-i Sükun Kanunu, her türlü 
gösteri ve toplanuyı da yasakladı. Bu tarihten 

sonra kitlesel olarak 1 Mayıs 
kutlanamadı. Türkiye işçi smıfı uzun 

bir aradan sonra bu 
yasağı deldi. Kim 
öncülük etti, ne zaman ve 
nerede kutlandı?
Bakalım:
a) Tek parti döneminin sona 
erdiği 1950 seçimlerinden iki yıl 

sonra kurulan TÜRK-İŞ, 1953 
y ılında Ankara Tandoğan Mey-

danı'nda kutladı.

b) 13 Şubat 1967 tarihinde kurulan DlSK, aynı yıl Sul
tanahmet Meydanı'nda 1 Mayıs mitingini gerçekleşürdi.
c) Dünya emekçilerinin uluslararası birlik ve dayanışma 
günü olarak ilan edilen 1 Mayıs İşçi Bayramı, 50 yılı aşan bir 
aradan sonra, 1976 yılında DlSK'in öncülüğünde yüzbine 
yakın emekçi ordusuyla Taksim alanmda kutlandı.

Yam tlar: 1) b 2) a 3) d 4) a 5) c 6 )c



93 'te Neler Var?
1993 yılı hUkümet programının satır 
aralarında gezinmeye devam ediyoruz...

E konomik ve sosyal değişmelere cevap verebilecek 
bir eğitim sisteminin tesis edilmesi amacıyla 
bütçeden eğitim hizmetle ri için ayrılan kaynaklar, savunma 

ve güvenlik hizmetlerine tahsis edilen kaynaklardan daha 
yüksek bir seviyeye yükselmiştir. Milli savunma için 
ayrılan kaynaklann GSMH'ya oram 1991’de yüzde 2,7 ve 
1992'de yüzde 33  olurken, 1993 yılmda ise yüzde 3,4 
öngörülmektedir. Eğitim hizmetleri için ayrılan kaynaklann 
GSMH'ya oranı 1991'de yüzde 4,1 ve 1992'de yüzde 5,4 
olarak gerçekleşmiştir. 1993 yümda ise yüzde 6'ya 
çıkacaktır.

B u yıl ilköğretimde 12 bin 500 derslik, özel eğitimde 
10 özürlüler okulu, genel öğretimde 38 lise, mesleki 
ve teknik öğretimde çeşitli türde 121 okulun tamamlanması 

ile yaklaşık 600 bin öğrencihk ilave kapasitesi yaratılması 
beklenmektedir.

M illi Eğitim Temel Kanunu'nda öngörülen zorunlu 
eğitimin sekiz yıla çıkaniması ile ilgili mevzuat 
düzenlemesi, müfredat v e fiziki mekanlarm iyileştirilmesi 

çalışmalan sürdürülecektir.


