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SEMPOZYUM

8 - 9 EKİM 2004 
DEDEMAN OTEL - ANKARA

08 EKİM  2004 CUMA

BİRİNCİ OTURUM : SENDİKAL HAKLAR

Sendikal Haklar, Sosyal Güvenlik Hakkı ve Sağlık Hakkı Sempozyumu

09.00 - 0930 
0930 - 11.00

Kayıt
Açılış
Süleyman Çelebi- DİSK Genel Başkanı
Gülay Aslantepe- ILO Türkiye Temsilcisi
Murat Başesgioğlu- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

11.00 - 11.1S Çay Arası

11.15 - 1230 Konferans : Anayasa Değişikliği Karşısında Sendikal 
Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmelerin İç Hukuktaki 
Bağlayıcılığı
Konuşmacı : Prof. Dr. Mesut Gülmez

1230 - 13.00 Tartışma

13.00 - 14. 00 Öğle Yemeği

14.00 - 1530 Panel : Örgütlenme ve Toplu Pazarlık H akkı Önündeki 
Engeller
Oturum Başkanı: Şükran Soner 
Doç. Dr. M.Kemal Öke 
Patrick ITSCHERT - ETUC Temsilcisi 
Av. Ergin Türsoy

1530 - 16.00 Tartışma

16.00 - 16.15 Çay Arası

16.15 - 1730 Panel: Toplu Çalışma İlişkileri Sisteminde Değişiklik 
Girişimi
Oturum Başkanı : Musa Çam 
Cengiz Delibaş -  Çalışma Genel Müdürü 
Prof. Dr. Toker Dereli 
Av. Mehmet Uçum

1730 - 1830 Tartışma

1830 Kapanış
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09 EKİM  2004 CUMARTESİ

İKİNCİ OTURUM : SOSYAL GÜVENLİK VE SAĞLIK H A KLA RI/ SOSYAL
GÜVENLİK SİSTEM İ

09.00 - 0930 Açılış

09.00 - 11.00 
Politikalar

11.00 - 11.15 

1135 - 13.00

13.00 - 14.00

14.00 - 16.00

Panel : Ekonomi Politikalar, Y arattığı Sonuçlar ve Sosyal 

O turum  Başkanı: Zekeriya Temizel
Ekonomi Politikalar ve Sosyal Güvenlik Sisteminin Finansmanı: 
Nazif Ekzen
Sağlığın Ekonomi Politiği : Prof. Dr. N urettin Abacıoğlu 
Gelir Dağılımı »Yoksulluk ve Sosyal Güvenlik Sistemi:
Prof. Dr. Oğuz Oyan

Çay Arası

Panel : Sosyal Güvenlik Sistemi 
O turum  Başkanı: Prof. Dr. Türkel Minibaş 
Sosyal Güvenlik Sisteminin Sorunları: Prof. D r. Ali Güzel 
Sosyal Güvenliğin Dönüşümü : Doç. Dr. M etin Ö zuğurlu 
Türkiye’de Sosyal Güvenlik : Burhanettin Demircioğlu

Öğle Yemeği

Panel : Nasıl Bir Sosyal Güvenlik Sistemi?
O turum  Başkanı : Emel Danışoğlu
Sosyal Güvenlik Sistemi Reform Taslağı : Tuncay Teksöz 
Siyasal, Sosyal ve Ekonomik Açıdan Taslağm Değerlendirilmesi:
Dr. Atilla Özsever
Temel Bir Hak Olarak Sağlık: Dr. Tufan Kaan
Sosyal Güvenlik Sisteminde Farklı Deneyimler: Oğuz Topak

16.00 -16.15 Çay Arası

16.15 - 19.00
‘ . ’
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Panel: Sosyal Güvenliğe Siyasal Yaklaşım ve K am uoyu 
! O turum  Başkanı : Süleyman Çelebi 

Kemal Kılıçdaroğlu - İstanbul Milletvekili 
Taylan E rten

Kapanış



Sendikal Haklar, Sosyal Güvenlik Hakkı ve Sağlık Hakkı Sempozyumu

SUNUŞ

İçinde bulunduğumuz koşullar, sermayenin yeniden yapılandığı ve em ek kar
şısında güçlendiği bir dönemin belirleyiciliğinde biçimlenmektedir. Sermaye bi
rikim sorunlarını, emek haklan üzerinden gerçekleştirdiği kazan unlarla aşm aya 
çalışmakta, yeni birikim modelini bu doğrultuda sürdürdüğü ve hemen her alan
da gerçekleştirdiği programlarla oluşturmaktadır.

Bu süreç, toplumsal olan her değeri hedef alarak, bireyi yalnızlaştırarak, top
lumsal dayanışmayı ortadan kaldırarak, siyasal, sosyal, hukuksal boyutta kurum 
sallaşarak, derlemektedir.

Ülkemizde bu süreç, yeni liberal politikaların benimsenmesinde bir dönüm 
noktası olan 24 Ocak 1980 Karadan ile başlamıştır. Ancak o dönemde, bu poli
tikaların uygulanması ile ilgili koşullar yeterli görülmemiş, "sosyal gelişmenin, 
ekonomik gelişmenin önüne geçmiş" olduğu gerekçesi ile, piyasa ekonomisinin 
görünmez eli yerine, bir demir yumruğa gereksinim duyulmuştur.

24 Ocak Kararlan, 12 Eylül darbesinin baskıcı ortamında yürürlüğe konmuş, 
toplum antidemokratik yasaların kıskacına sokulmuştur. Yeni liberal politikaların' 
yaygınlaştırıldığı bu çeyrek asırlık dönemde, bu antidemokratik yasalar, güçle

nen ve vahşileşen sermaye karşısında, emeği yalnızlaştırmış, korunmasızlaştumış 
ve emekçilerin emde örgütlerine ulaşmalan önünde engel oluşturmayı sürdür

müştür.
Bu süre boyunca, yeni liberal ideoloji doğrultusunda uygulanan ekonomi po

litikaların sonuçlarından, emekçilerin korunması için varlığına gereksinim duy- 
duklan her kurum ve her değer aşındınlmıştır. Temel insan haklan arasında yer 
alan, .çalışma hakkı, dinlenme hakkı, asgari gelir hakkı, eşit ve adil ücret hakkı, 
yaşam hakkı, gibi bireysel haklarla; örgütlenme hakkı, toplu sözleşme ve grev 
hakkı, sağlık hakkı, sosyal güvenlik hakkı gibi temel ekonomik ve sosyal haklar 
uygulanamaz ve ulaşılamaz boyutlara taşınmıştır. Çalışma yaşamı ile ve çalışan
larla ilgili her girişim, elde kalmış olan hakların da ortadan kaldırıldığı yeni bir 
saldınya dönüşmektedir.

Bugünlerde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı • tarafından 2821 sayılı 
Sendikalar Kanunu ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanu- 
nu’na yapılacak değişikliklerle; sağlık ve sosyal güvenlikle ilgili haklan hedef 
alan Sosyal Güvenlik Sisteminde Değişiklik Yapmayı öngören "Reform Önerisi" 

gündemdedir.
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DİSK, bu sürece müdahil olmak adına, ülke genelinde hazırlanan yasa tas
lakları ve reform önerisi ile ilgili taslak metinler konusunda, sendikaların şube 
ve merkez yöneticilerini bilgilendirmek; kamuoyunda ve siyasal mericezlerde, 
tartışılan konularla ilgili duyarlılık yaratmak amacıyla bir dizi toplantı gerçekleş

tirmiştir.
Bu toplantıların sonunda, ortaya çıkan görüşleri ortaklaştırmak ve bilimsel 

bilgi ile güçlendirmek amacıyla, bilim insanlarının da katkı verdiği bir Sempoz
yum düzenlenmiştir.

Sempozyum, "Ekonomik ve Sosyal Temel Haklar Kapsamında Sağlık H ak
kı, Sosyal Güvenlik Hakkı ve Sendikal Haklar" başlığı altında, 8-9 Eylül 2004 ta
rihleri arasında, Ankara’da yapılmıştır.

Sempozyumda yapılan konuşmaların bant çözümleri, bu alanda yürütülen 
tartışmalara ışık tutması, tüm emekçilerin yararlanmaları ve DİSK üyelerinin m ü
cadelelerinde bilgiden güç almaları için, yayına dönüştürülmüştür.

Sempozyuma çağrımıza uyarak katılan tüm konuklara, bilgileri ve bilimsel 
çalışmalarıyla katkı veren bilim insanlarına, ilgili ve etkin katılımcılara; S em 
pozyumun gerçekleşmesine destek olan Friedrich Ebert Vakfi’na ve tüm em eği 
geçenlere teşekkür ederiz.

O cak  2005

D İSK  Y Ö N ETİM  K U R U LU
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Sendikal Haklar, Sosyal Güvenlik Hakkı ve Sağlık Hakkı Sempozyumu

08 E k im  2004 C u m a

B irinc i O tu ru m  
S EN D İK A L H A K L A R

A ÇILIŞ

M USA ÇAM  - DİSK Genel Sekreteri
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Murat Başesgioğlu,
Sayın Bakan, Konfederasyonumuzun Sayın Genel Başkam,
Yönetim Kurulu Üyeleri,

Çalışma Bakanlığımızın Değerli Yöneticileri,
Uluslararası Tekstil Konfederasyonu Genel Sekreteri Mösyö Patrick, 
Üniversitelerimizin Saygın Temsilcileri,
Saym Diplomatlar, Yabancı Kuruluşların Değerli Tem silcileri,
Değerli TMMOB Temsilcileri,
Kamu Emekçileri Sendikaları Temsilcileri,
Konfederasyonumuza bağlı sendikaların genel başkan ve şube yöneticileri, 

Değerli konuklar, •
Türkiye Devrimci İşçi Sendikası Konfederasyonu DİSK adına hepinizi saygı 

ve sevgiyle selamlıyorum. Düzenlemiş olduğumuz sempozyuma hoş geldiniz.
Konfederasyonumuz ile Friedrich Ebert Vakfı’mn katkılarıyla iki günlük bir 

oturumu burada gerçekleştireceğiz. Programımızın birinci bölümünde özellikle 
çalışma yaşamım ilgilendiren, çalışanlar açısından önem taşıyan 2821 ve 2822 
sayılı Yasalar üstünde tartışacağız, ikinci gün de, özellikle sosyal güvenlik siste
mini değiştirmek üzere hazırlanan taslakla ilgili bir beyin fırtınası gerçekleştire
ceğiz.

1982 Anayasasının kabul edildiği tarihten günümüze kadar, A nayasa’ya bağ
lı olarak birçok yasa günümüze kadar değiştirildi. Ama çalışma yaşamıyla ilgili 
olarak bugüne kadar ciddi adımlar atılmadı.

Ne yazık ki ülkemiz her yıl Cenevre’de yapılan Uluslararası Çalışma Ö rgütü 
toplantılarında son birkaç yıl hariç çekinceli ülkeler listesinde yer almıştır.

Son birkaç yılda olmamasının nedeni bu konuyla ilgili çok önemli adımlar 
atılmış olduğundan değil, dünyadaki çalışma koşullarının ve sendikal hak ihlalle
rinin diğer ülkelerle çok büyük boyuüar olmasından dolayı bizi biraz liste dışın
da bıraktılar. Ama bizdeki yasaklar ve engeller alabildiğine devam ediyor. Üç gün 
önce yayınlanan İlerleme Raporunda sendikal hak ve ihlallerle ilgili çok ciddi pa-
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ragraflan okuduk ve gördük. Dileğimiz, isteğimiz bu 185 sayfalık İlerleme R apo
runda yer alan paragraflara yönelik iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi, ülkemizin 
demokratikleştirilmesi ve çalışma yaşamının demokratikleştirilmesiyle ilgili cid
di adımlar atılmasıdır.

Bunu talep ediyoruz ve istiyoruz. Emekçüer, çalışanlar bunu hak ettikleri için 
bu değişimin gerçekleşmesini talep ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde özel olarak, 
Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti’nde ve çalışma yaşamıyla ilgili, Sendikalar K a
nunu, Grev ve Toplu Sözleşme Kanununu merak ettim inceledim. Kimilerine 
göre 150 bin nüfuslu, kimilerine göre 200 bin nüfuslu bir Kıbns Türk C um huri
yeti’nde ne yüzde on barajı var, ne noter şartı var. Ne de oradaki iki sendikanın 
veya üç sendikanın rekabeti haricinde bir yetki anlaşmazlığından doğacak soru
nu referandum diye yasalarına yerleştirmişler. Şimdi baktığımızda biz A lm an
ya’dan, Belçika’dan Lüksemburg’dan, Danimarka’dan AB üyesi ülkelerden stan
dartlarımız, normlarımız belki çok gerilerde olabilir -temennimiz onları yakala
yabilmek- ama KKTC’de yasalarından ve çalışma yaşamından bile geride olm ak, 
bizi incitiyor aslında Bir mukayese yapmak istemiyoruz am a, baktığımızda 
KKTC’deki yasalardan daha geride olduğumuzu görüyoruz. Sayın Bakanım ız 
buradalar. Kendileri burada bu konulara derinlemesine gireceklerdir. İnanıyoruz 
ki en kısa sürede çalışma yaşamım ügüendiren bu yasalar, mevzuat en kısa süre
de düzeltilir. Çağdaş ve demokratik bir çalışma mevzuatına sahip olm a arzumu
zu bir kez daha yinelemek istiyorum.

Sayın Konuklar programımız Konfederasyonumuzun Genel Başkam Süley
man Çelebi’nin bir açış konuşması ile başlayacak. Uluslararası Çalışma Ö rgü
tü’nün Saygıdeğer Temsücisi ve Sayın Bakanımızın açış konuşmasıyla birinci 
bölüm tamamlanacak. Sabah kahvesinden sonra değerli bilim adamlarının çalış
ma yaşamıyla ilgili sunumları, tebliğleri ve tartışmaları akşam 1830*a kadar bir
kaç oturumla devam edecektir. Şimdi ben açış konuşmasını yapmadan önce özel
likle çalışma yaşamında, iş kazalarında, depremlerde ve bağımsızlık ve dem okra

si mücadelesinde, Kurtuluş Savaşında yaşamını yitirenler ile, Cumhuriyetim izin 
Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için hepinizi bir dakikalık 
saygı duruşuna davet ediyorum.

S Ü L E Y M E N  Ç E L E B İ - DİSK Genel Başkanı
Sayın Bakanım, ILO’nun Çok Değerli Temsücisi Sayın Gülay Aslan tepe, Sa

yın M illetvekillerini, Uluslararası Sendikalarımızın ETUC /TC L’nin Çok Sevgili 
Genel Sekreteri Patrick İdsard arkadaşımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
lığ ın ın  Değerli Genel Müdürü, SSK’nin Değerli Genel Müdürü ve T em silc ileri, 

K am u Em ekçileri Sendikaları Konfederasyonu*nun D eğerli T em silc ile ri,

Sendikal Haklar, Sosyal Güvenlik Hakkı ve Sağlık Hakkı Sempozyumu
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TM M O B ’un Çok Değerli Temsilcileri, Değerli Bilim İnsanları, Değerli Sendika
larımızın Başkan ve Yöneticileri, M ücadele Arkadaşlarım , Değerli Konuklar, Ba
sının Değerli Temsilcileri, Hepinizi Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfede
rasyonu DİSK adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum, hoş geldiniz.

Bilindiği gibi yeni bir dönem başlıyor parlamentomuz yeni bir yasama döne
m ine giriyor. Bu yasama döneminde ekonomik ve sosyal yapımızı ilgilendiren 
düzenlem eler gündem e gelecek. Bunların başında sosyal güvenlik sistemi, kam u 
yönetim i personel yasası, çalışanların örgüüenme, toplu sözleşme ve grev hakla
rı yer alacak. Tüm  bu alanlarda iktidarın yaptığı hazırlıkların biz emekçiler açı
sından oldukça olumsuz yönleri vardır. Yeni liberal politikaların temel yapısı 
emekçilerin kollarım bağla, haklarım yok et, sermaye için kuralları kaldır biçi
m indedir. K ar oranlanm n artırılması, tekelleşme yaratılırken ücretlerin sosyal 
haklarının azaltılm ası, m üm künse kaldırılması istenmektedir. Dünya Ticaret Ör
gütü’nün, Uluslararası Para Fonu’nun, Dünya Bankası’nm kurallan uygulanm ak
ta, hatta dayatılmakta; Uluslararası Çalışma Örgütü’nün, BM  İnsan Haklan Bil
d irg es in in , Avrupa Sosyal Şartı’nın ilkeleri göz ardı edilmektedir. Bütün bunla
rın sonuçlan yaşam standartlarının düşmesi, yoksullaşma güvencesiz ve sağlıksız 
koşullarda çalışm a, işsizliktir. Yani iki yüz yü geriye gidilmiştir. Dünya ölçeğin
de olsun, ülkeler ölçeğinde olsun yayınlanan veriler açıktır. Gelir dağılımında 
adaletsizlik  ortadadır. Sosyal refah, sosyal güvenceler yok olmakta, en temel hak
lar ve sağlık, eğitim, insanca yaşam koşullan ortadan kalkmaktadır. Dünya nüfu
sunun ve ülkemiz nüfusunun büyük bir bölümü yoksullaşmakta, alım gücü düş
m ekted ir. İnsanlar en temel ihtiyaçlarım karşüamakta zorluk çekmektedir. Böyle- 
si koşullar altında çözüm adına gelen öneriler sağlığın, eğitimin hatta emeklilik 
sistem inin  özelleştirilm esidir. Ücretlerin aşağıya çekilmesi, başta kıdem tazm ina
tı olm ak üzere birçok hakkın ortadan kaldırılması istenmektedir. Uluslararası Pa
ra  Fonu bütçede yatırıma kaynak ayrılmasını istemiyor, giderek büyüyen işsizlik 
sorununa nasıl çözüm bulunacağı konusu belirsizliğini koruyor.

Büyüm e konusunda yaratılan pem be tablonun tehlikeleri konusunda, iktidar 
tarafından yeterince ciddiye alınmadığını düşünüyoruz. Em ekçiler, em ekliler, kı
saca yoksul halk kesimleri açısından giderek karanlıklaşan bir süreçteyiz. Sendi
kal haklar, haksız rekabetin, kayıt dışı ekonominin, çevre sağlığının, gelir ve ver
gi adaletinin toplumsal dengelerin sosyal refahın ve kalkınmanın gerçekleşm esin
de güçlü bir araçtır. Demokrasinin temel insan hak ve özgürlüklerinin hukukun 
işlerliğinin tem inatıdır. Bu iddia değil tarihsel ve bilimsel bir gerçektir. DİSK bu 
anlam da sendikal örgütlenme, toplu sözleşm e, grev hakkının önündeki engellerin 
kaldırılm ası için kararlı b ir m ücadele yürütmektedir. "12 Eylül Zincirlerini K ıra
lım" kam panyası, T ürkiye’nin dem okrasi özgürlük bağımsızlık ve barış içinde
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yaşama ve geleceğe umutla bakma gerçekleşmesi içindir. Özgür bir emek, özgür 
bir sendika, özgür bir toplu sözleşme, özgür grev hakkı yıllardır elleri bağlanmış 
milyonların yoksulluğa, işsizliğe, kuralsızlığa ve hukuksuzluğa kayıt dışı ekono
miye karşı vereceği mücadeleyi yükseltecektir. Türkiye 12 Eylül ayıbından 
emekçileri saran zincirlerden mutlaka kurtulmalıdır. Bunun içinde çok çabaya ge
rek yoktur. Anayasamızın 90 inci maddesi bu açıdan kolaylaştırıcı olmuştur. ILO 
sözleşmeleri, Avrupa Sosyal Şartı yeterli düzenlemeler içermektedir. İktidar 
emekçilerin örgütlenme toplu sözleşme ve grev haklarıyla ilgili yapmayı planla
dığı yeni düzenlemelerde 12* Eylül zihniyetinden çok uzak düşmemiştir. Tarafla
ra gönderilen 2821 ve 2822 sayılı yasalarda değişiklik öngören taslaklar, özü iti
bariyle bir değişiklik getirmemektedir. Özellikle bu konunun altım biraz Sayın 
Bakanımızın huzurunda çizmek istiyorum. Yeni getirilen düzenlemede bir deği
şiklik söz konusu değil, değişim adına geriye gidiş var. Yeni getirilen taslakta ba
raj sistemi yüzde 5*e indi. Bu noter şa rt yeniden yürürlükte ve kaldırılmadı. Y üz
de 5 denilince işkollarının birleşmesiyle -  bizim işkollannın birleşmesi, başından 
beri 16 işkolunda faaliyetin sürdürülmesi konusundaki yaklaşımımız çok açık- 
ancak bu işkollannın birleşmesi halinde yeni istatistik yapı ortaya çıktığında, bı
rakın yüzde 5 ’i; yüzde 3’ü, yüzde 2*yi bile birçok sendikanın aşamayacağım, bu 
ayıptan Türkiye’nin artık kurtulması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Sayın Ba
kanımız her defasında doğal olarak ILO toplantılarında, ILO ’nun son iki yıllık 
dönemdeki mevcut yapısında Türkiye’nin Aplikasyon Kom itesinde görüşülm edi
ğini ifade ediyor. Bu doğru: Burada bizim de katkımızın olduğunun bilinmesini 
istiyoruz. Biz bu konulan hükümetin vaat ettiği, Sayın Bakanımızın vaat ettiği 
yaklaşım içerisinde irdelemedik. Çünkü biz, verilen sözlere önem veriyoruz, atı
lan imzalara önem veriyoruz. Bu yasaların değişeceği söylendi, değişme konu
sunda birçok mutabakaüar sağlandı ama halen bu yasa şu anda uygulamaya ko
nuluyor değil. Taslak henüz önümüze geldi, neleri tartışacağız, ne zam an netice
ye ulaşacağız bu belli değil. O nedenle buradan açıklıkla söylüyorum: Biz bilim 
insanlarından bizi koruyan bir yaklaşım istemiyoruz. Bizim hükümetten istediği
miz, "bizi koruyun, biz filizlenelim" diye bir mantığın üzerine oturtmuyoruz. Bir 
tek şey istiyoruz: Doğru hakemlik yapın, taraf tutmayın, objektif kriterler neyse 
işte, AB süreci diyoruz, ILO standartlan diyoruz. Bu standartlara uygun düzen
lemeler yapılsın. Burada hükümete düşen görev sendikalar arası dengeleri koru
m ak olmamalı. Burada bilim adamlarına düşen görev, beni bağışlasınlar konfede
rasyonlar arası yaklaşımdaki çekinceleri düzelten unsur olmamalı. N e gerekiyor

sa, bu konuda uluslararası normlar neyi amaçlıyorsa, onu ortaya koymalı. Eğer 

bizim bu konuda sosyal taraftar olarak bir duruşumuz gerekiyorsa, onu da m üsa

ade etsinler biz yapalım. Bizim bilim insanlarından ricamız bu. Yoksa bizim adı-
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miza dengeleri oturtma kurumu olmamalı. Bu anlamda yaptığımız eleştiriler yan
lış anlaşılmamalı. Bizim böyle bir ricamız var hükümetten. İstediğimiz de bura
da, AKP Hükümetinin rolünü, taraf tutmadan, objektif kriterlere uyarak yerine 
getirmesidir. Biz bunu talep ediyoruz, çünkü her gün bu sorunla kaışı karşıyayız. 
Şimdi iş güvencesi çıktı. İş güvencesiyle ilgili birçok değişimin olacağını düşün
dük ve bugün yüzlerce insan, bu iş güvencesinin nedeniyle örgütleniyoruz, so
kakta. Daha dün, 120 işçi İzmir’de işten atıldı. Birleşik Metal İş Sendika’mız ör
gütlendi. Sokakta 120 tane inşam ayırmıştır işveren, 120 üyeyi çok iyi tespit et
miş, 120’sini de kapının önüne koymuştur. Bu Örnekleri çoğaltabiliriz. Yargı
tay’da bekleyen iş güvencesiyle ilgili işe iade dosyası 7 bini buldu. Bu onar kişi 
olsa ortalama 70 bin kişi iş güvencesi kapsamında işten atılanların dosyasının, ay
larca, uzun bir süre orada beklemesidir. Bu toplumu örgütlü toplum yapmak zo
rundayız. Bu toplumu örgütlü toplum yapamazsak AB müktesebatı, ILO sözleş
meleri standartlan konusunda söyleyeceklerimizin hiçbir yaran yok. Bunlan ifa
de etmiş oluruz ama, uygulamada maalesef karşılığım bulamayız. O nedenle Sa
yın Bakanımızın huzurunda diliyor ve istiyoruz ki, bir tek ricamız var burada ger
çekten, ILO standartlarına uygun, Avrupa müktesebatma uygun bir duruşun hü
kümet iradesi olarak ortaya çıkmasıdır. Burada dengelere değil Türkiye’nin ger
çeklerine uluslararası normlara uygun düzenlemeler yapılmalı diye düşünüyo
rum. Bu sempozyumda önümüzdeki dönemin emekçiler açısından kimi temel so
runlarının, temelde tartışılacağına inanıyorum. Parlamentomuzun yeni dönem ça
lışmalarına bir bakıma yardımcı olacak görüşlerin buradan ortaya çıkacağına ina
nıyorum. Konfederasyon olarak bu tartışmalarda tutumumuz çok net. Çalışmala
rımıza yeni başladığımız tarihten bu yana tutarlı bir çizgi izliyoruz. Noter şartı
nın, barajlann, grev hakkına sınırlamaların olduğu bir ortamda örgütlenme ve 
toplu sözleşme hakkından söz edilemeyeceğini söylüyoruz ve bunu ülke olarak 
altına imza attığımız ILO sözleşmeleri, insan haklan sözleşmeleri, üyesi olmak 
istediğimiz AB Sosyal Şartı da söylüyor. İlerleme Raporu açıklandı. Kimileri için 
olumlu kimileri için olumsuz bir sonuç ortaya çıktı. Bu bir son değil. Uzun soluk
lu bir yolun başı. Türkiye’nin böyle bir müzakere sürecini başanyla yürütmesi 
için mutlaka sorunların doğrudan tarafı olan toplumsal kesimin temsilcileri özel
likle çalışan kesimin örgütlerini sürece katması gerekiyor. İlerleme raporunda be
lirtilen sosyal haklara ilişkin eksiklikler özellikle çalışanların örgütlenme ve top

lu pazarlık haklan sosyal güvenlik haklan, işsizlik, eğitim ve sağlık haklan bu sü
reç içerisinde giderilmedikçe A B’ye yönelik olumlu beklentilere girilmesi ihti
mali göz ardı edilmektedir. Müzakerelerin başlaması bizim için cennetin kapüa- 
nnın aralanması anlamına gelmemektedir. Müzakere süreci Türkiye’deki dem ok
ratik ve sosyal gelişme mücadelesindeki zeminlerden sadece biri olacaktır. Biz
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DİSK olarak ülke içinde yürüttüğümüz mücadeleyi bu zeminde de sürdürmek 
üzere hazırlıklarımızı sürdürmekteyiz. DİSK, işçi sınıfı hareketinin m ücadelesini 
yalnızca ekonomik ve sosyal haklarla sınırlı görmemektedir. Barış, demokrasi ve 
özgürlük temel hedeflerimiz ve ilkelerimizdir. Savaşın, zorbalığın, şiddetin ege
men olduğu bir ülkede dünyada insanca yaşam, uygarca yaşam mümkün değildir. 
Irak’ın Afganistan’ın işgali, İsrail’in Filistin’in işgali buralarda işlenen cinayetler 
yalnızca bu ülkelerin insanlarının değil hepimizin sorunudur. Bu işgallerin işle
nen cinayetlerin gerekçesi ne olursa olsun insanlığa karşı işlenmiş birer suçtur. Ve 
bunlara engel olmak bir insan, emekçi olarak bizim de görevimiz ve sorumlulu
ğumuzdur. Silahlanmaya, kirli savaşlara karşı dıumalı yaşama hakkı, banş, de
mokrasi ve özgürlükleri korumalıyız. Bu toplantının bu anlamda bu sürece katkı 
vermesini diliyorum. Özellikle yarınki bölümde sosyal güvenlik sistemlerini tar
tışacağız. Bu alanda özelikle hükümetin ortaya koyduğu yeni yasal düzenleme 
gerçekten çalışanlar açısından kabul edilir değil. Çünkü sosyal güvenlik kunım - 
Iarına çalışanların verdiği katkı ve özerk yapısı zedeleniyor, tamam en özelleştir
me mantığı adı altında bir başka yapılaşmaya terk ediliyor. İlk bakışta Sağlık Ba
kanlığı’na devrediliyor gibi sunuluyor bu taslak. Ama sonuçlan itibariyle şu an
daki mevcut sistemden büe doğru dürüst sosyal güvenlik sisteminden yararlana
mayan insanlar, emeklilerin halen yaşadığı dram, hizmetin kaliteli olmayışı gibi 
sorunlar mevcutken Sağlık Bakanlığı’na devrinden sonra; aslında uzun vadede 
sağlık artık paralı hale gelecektir, eğitim paralı hale gelecektir. Bu sürece çalışan
lar olarak onay vermemiz mümkün değil. SSK bizimdir ve asla devredilmemeli- 
dir ve devredilmesine de izin vermememiz gerekir, diye düşünüyorum. Bu konu
da DİSK olarak sonuna kadar SSK’nın daha gelişmesi konusunda çaba sarfetme- 
liyiz, bu konuda kayıt dışı ekonominin kayıt içine alınması mücadelesinde rol al
malıyız, SSK’yı bu çıkmazdan elbette biz kurtarmalıyız. A m a asla devrine iliş
kin bir yaklaşıma onay vermeyeceğiz. Bunlar yarın çok geniş kapsandı değerlen
dirilecek. Bugün çalışma yaşamı değerlendirilecek. Yaptığımız bu etkinliğe kat
kılarından dolayı Friedrich Ebert Vakfi’na teşekkür ediyor ve iki gün sürecek bu 
sempozyumun tüm çalışanlara, işçi sınıfımıza yararlı sonuçlar doğurmasını dili
yor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sağolun, varolun.

G Ü L A Y  A S L A N T E P E  - ILO Türkiye Temsilcisi 
Sayın Bakan, DİSK’in Değerii Başkanı ve Yönetirileri, Friedrich Ebert Vak- 

fi’nın Değerli Temsilcisi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Değerli Y ö
neticileri, Avrupa Sendikalar Konfederasyonumdan Değerli Dostum  Patrick, 
Akademisyenler ve Çok Değerli Katılımcüar, sizleri şahsım ve ILO Uluslarara
sı Çalışma Örgütü adına saygıyla selamlıyorum.
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Gerçekten de bu toplantıya çok fazla önem veriyorum, çünkü konusu itibariy
le ekonomik ve sosyal temel haklar, sosyal güvenlik hakkı ve sağlık hakkı son de
rece önemli konular. Şöyle ELO açısından baktığım vakit, sendikal haklar açısın
dan biliyorsunuz 1996 yılında Uluslararası Çalışma Örgütü’nün kabul ettiği Ça
lışma Yaşamına İlişkin Temel Haklar Deklarasyonu’nun ilk ilkesini oluşturuyor. 
Sosyal güvenlik açısından olaya baktığım vakit, yine Uluslararası Çalışma Örgü
tü’nün "insana yakışır iş" politikasının temel hedeflerinden biri sosyal güvenlik, 
işte bu açıdan baktığım vakit, bu toplantının zamanlama açısından da son derece 
önemli olduğunu düşünüyorum. Bir iki gün önce 6 Ekim’de AJB’nin İlerleme Ra
porunu elimize aldık ve göndük zaten rapor Türkiye’ye ilişkin bir resim yansıtı
yordu ve bu resimde çalışma yaşamına ilişkin hakların da yer aldığı şeklinde ala
cağım biz daha önceden biliyorduk. Çünkü AB Ekonomik ve Sosyal Komitenin, 
daha önce yazın temmuz ayında kabul ettiği Raporda yer alan konular, AB İler
leme Raporunda da aynen yer almakta, dolayısıyla ELO açısından çalışma yaşa
mına ilişkin eleştiriler bizim açısından hiçbir sürpriz oluşturmadı. Dilerseniz sen
dikal haklar açısından şöyle yiımi yıllık küçük bir seyahat yapalım, 2821 ve 2822 
sayılı yasaların yayınlanmasının hemen akabinde 1985 yılında Uluslararası Çalış
ma Örgütü’nün Konferansında Aplikasyon Komitesinde çok ciddi bir eleştiriyle 
karşı karşıya kaldığını görüyoruz Türkiye’nin. Ondan sonra bu eleştiriler, ki bu 
eleştiriler bana 2822 sayılı yasanın ikinci ve 33. maddesi odaklıydı ve de 98 sa
ydı Sözleşmenin 4 üncü maddesiyle örtüşmediğini vurguluyordu, bu eleştirilerin 
1985, 86, 87, 88 yıllarında da aynı şiddetiyle devam ettiğini görüyoruz. 1989 yı
lına girdiğimizde biraz daha sertleştiğini görüyoruz olayın. Bu kez 98 saydı söz
leşmenin 6. maddesi uyarınca kamu görevlderinin sendikal haklan toplu sözleş
me haklan sorgulanmaya başladı. 1990 yılında yine aynı şekilde eleştiriler var. 
1990 yılında Hükümet sosyal taraflarla görüşüp bir yasa değişikliği yapacağım 
deri sürdü. 1991 yılında yine bakıyoruz, Bağımsız Uzmanlar Komitesi Raporu
na; bu sefer 1991’de Hükümet "ben bir değişiklik yapacaktım ama sosyal taraf
lar değişiklik istemiyor" dedi. Bunu izleyen yıllarda yine bakıyoruz: 1992, 1993, 
1994’e geldik, hatta bütün bu eleştirilerle aynı eleştirilerle, bu arada serbest böl
gelerle ilgili yeni eleştiriler raporlarda ağırlıklı yer almaya başladı. 33. madde 
grev ertelemeleri sürekli olarak 1999 yılına kadar Bağımsız Uzmanlar Komitesi
nin raporlarında Türkiye’nin eleştirildiğini görüyoruz. 1999 yılma geldiğinde yi

ne aynı şekilde Bağımsız Uzmanlar Komitesinin eleştirileri var, fakat bu kez Hü
kümet üçlü yapı içerisinde, her üç konfederasyondan da katılımla bir çalışma ya
sası değişikliği çalışması başlattığım ileri sürüyor. 1999’dan sonra da Aplikasyon 
Komitesinin raporlarında Türkiye yine yer alıyor. Bakıyoruz 2000 yılında da Tür
kiye’ye yeni bir eleştiri var. Bu sefer sendika temsücilerinin güvencesi, sendika
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üyeliği gündeme geliyor. 2001 yılında, bu arada zaten 87 sayılı Sözleşmede onay
landığı için aslında 1994*ten sonraki bütün Aplikasyon Komitesindeki raporlar
da, Bağımsız Uzmanlar Komitesi raporlarında bir de artık 87 sayılı sözleşme bağ
lamında kamu görevlilerinin durumuna işaret ediliyor. 1999 yılında Aralık ayın
da biliyoruz, Dünya G8 zirvesi var. A B’ne Türkiye’nin aday ülke olduğu açık
lanıyor. 1999’dan sonraki Türkiye’nin Aplikasyon Komitesinde gündem e alınm a
ması nedeni gerçekten sayın başkanın dediği gibi küreselleşmenin zorlaması kar
şısında hep birçok ülkeye ilişkin eleştirilerin daha da sağlıklı olması, artı A p li
kasyon Komitesine sunulan Bağımsız Uzmanlar Komitesinde Türkiye’nin eleşti
rildiği bu raporların yer almasına rağmen gündeme gelmemesinin bir başka nede
ni de, Türkiye artık bir aday ülke dolayısıyla; A B ’nin müktesebatı doğrultusunda 
zaten değişiklikleri yapacak. Aynca Hükümet tarafından da bu değişikliklerin ya
pılacağı ILO da müktesebat doğrultusunda bildirilmiştir.

Dolayısıyla geride bıraktığımız yıllarda her ne kadar Bağımsız Uzmanlar K o
mitesi raporunda Türkiye, yine belirttiğim özellikle 98 sayılı Sözleşmelerin 4. 
maddesi doğrultusunda eleştirilere muhatap olmuştur, bu eleştiriler yer almıştır 
bu raporlarda; ancak, bu raporlar Aplikasyon Komitesinin gündeminde yer alm a
mıştır. Yani burada farklı iki olayla karşı karşıyayız. Bütün bu konular, ki özel
likle 1999’dan sonra Türkiye’nin ayrıntılı bir şekilde Aplikasyon K om itesinde 
tartışılmamış olması, TC Hükümeti*nin yasal değişiklikler konusunda U luslara
rası Çalışma Örgütüne güvence vermesinin sonucudur.

Tabii şimdi karşı karşıya geldiğimiz çok önemli bir nokta var. Türkiye AB ile 
müzakerelere başlıyor İlerleme Raporu doğrultusunda ve raporun bize sunduğu 
bir kısım var. ILO’nun 87 ve 98 sayılı sözleşmeleri hepimizin bildiği gibi temel 
insan haklarına ilişkin normlar. Dolayısıyla İlerleme Raporunu incelediğimiz va
kit, hem insan haklanna ilişkin bölümünde bu eleştirilerin yer aldığım görüyoruz; 
hem de ekonomik ve sosyal haklara ilişkin bölümünde bu eleştirilerin çok yoğun 
bir şekilde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla zamanlama gerçekten çok önemli. 
Bugün bu etkinliğin başlamış olması da çok önemli. Yüce Parlam ento’nun faali
yetlerinin de başlamak üzere olduğunu hepimiz biliyoruz. Aslında açıldı. B aşkan
lık seçiminden sonra çok yoğun olarak çalışmalarım sürdürecek. Türkiye gerçek
ten bu tarihe kadar çok önemli reformlara imza atarak çok önemli bir noktaya 
ulaştı. Öyle sanıyorum ki önümüzdeki dönemde İlerleme Raporunun ışığı altında 
ve de hazır böyle bir yasa değişikliği çalışmaları başlamışken, her ne kadar U lu
sal Raporda orta dönemde çözülecek konular olarak bu ekonomik ve sosyal hak
lar yer alıyorsa da, bu yasa değişikliklerini bu beklentiler doğrultusunda herhal
de 17 Aralık’a kadar gerçekleştirebilirsek sanıyorum çok önemli bir virajı da in
san haklan konusundaki çok önemli bir virajı da Türkiye arkasında bırakm ış ola-
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çaktır. Dediğim gibi zamanlama olağanüstü. Ben bu iki gün sürecek olan etkin
liklerin bu açıdan da çok ciddi bir katkı vereceğini düşünüyorum; bakanlığımızın 
çalışmalarına çok ciddi bir katkı vereceğini düşünüyorum ve de sosyal banşın 
sağlıklı tesisine çok önemli bir katkı vereceğini düşünüyorum. Türkiye’nin aday
lığı sürecinin başlamasıyla ben tartışmalara girmek istemiyorum, bu uzun bir yol. 
Helkesin bildiği bir yol, farklı bir rapor değildi. Gerçekçi bakarsak olaya, bu in
ce uzun yolda önümüzde birçok virajlar olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. 
Ama bu 20 yıl süren bir sorun 20 yılı aşan bir sonın öyle sanıyorum ki, demok
ratikleşme ve insan haklarına saygının önemli bir göstergesi olacaktır bu yasalar
da yapacağımız değişiklikler ve en kısa zamanda bu değişikliklerin gerçekleşece
ğini umuyorum ve bu duygularla bu iki günlük etkinliğin hem sendikal haklar 
açısından hem sosyal güvenlik açısından ki, bu da zaten sanıyorum Dünya Ban
kası’nca yürütülen oldukça kapsandı bir çalışma, her iki çalışmanın da Türk ça
lışma yaşamına dirlik getireceğine inanıyorum ve hepinizi saygıyla, sevgiyle se
lamlıyorum.

M URAT BAŞESGİOGLU - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Sayın Bakan, Değerli Milletvekili Arkadaşlarım, Uluslararası Sendikaların 

Değerli Temsilcüeri, DİSK’in Çok Değerli Başkam, Sayın Yöneticileri, ILO’nun 
Değerli Temsilcisi, Değerli İşçi Önderleri, Çok Değerli Katılımcılar ve Değerli 
Basın Mensuplan, ben de sözlerimin başında hepinizi saygı ve sevgiyle selamlı
yorum.

Benden önceki konuşmacıların ifade ettiği gibi gerçekten bu sempozyumun 
zamanlaması fevkalade. Hem İlerleme Raporunun yayınlanması tartışmalarının 
sıcak olduğu bugünlerde böylesi bir sempozyumun Türk halkının gündemine ge
tirilmesini son derece önemli bir gelişme olarak görüyorum. Ayrıca Bakanlığımı
zın gündeminde bulunan özellikle 2821 ve 2822 sayılı yasaların görüşülmesi, ke
za sosyal güvenlik konusundaki kapsamlı bir rapor çalışmalarının yapıldığı bir 
süreçte bu konuların kamuoyu gündemine getirilmesini dediğim gibi çok yararlı 
görüyorum. İnşallah buradaki yapılacak tartışmalar ışığında ortaya çıkacak fikir
ler hem Bakanlığımızın çalışmalarına yol gösterecek; hem de Türkiye’nin AB 
perspektifinde takip edeceği yol haritasında da önemli temel taşı olacaktır. Şim
diden sempozyumda görüş bildirecek değerli katılımcüara katialan için çok te
şekkür ediyonım. Evet, bu açılış konuşmasında çok fazla zamanınızı işgal etmek 
istemiyorum. Görüşlerimi kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum. Sempozyuma adı
nı veren genel çerçevede olduğu gibi, ekonomik politikaların sosyal politikalar
la birlikte görülmesi gerçeğini kabul etmek durumundayız. Artık küreselleşme
nin getirdiği rüzgarla bütün sektörlerdeki alt üst oluşların mutlaka sosyal bir bo-
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yutunun, insani bir boyutunun olması gerektiğini, hem yönetim olarak hem  sivil 
toplum olarak görmek ve tepkilerimizi ona göre almak zorundayız. Yoksa "Kü
reselleşme gerçeği budun Ayakta kalan kalır, yaşayan yaşar, gerisi bizi ilgilendir
mez" deme gibi bir lükse sahip değiliz. Bu, hiçbir sorumluluk anlayışıyla bağda
şamaz. Bu balamdan ELO Konferansında da, zaten en önemli gündem m addele
ri arasında küreselleşmenin sosyal boyutu, insani boyutu, çok yoğun bir şeküde 
tartışıldı ve üye ülkelere çeşidi tavsiyelerde bulunulan raporlar yayınlandı. B iz 
Hükümet olarak, ekonomik politikalarla sosyal politikaları birlikte yürütm ek ka
rarlılığını iradesini taşıyoruz. İnşallah bunu uygulamaya yansıtma im kanını da 

bulacağız.
Değerli katılımcılar sempozyumun konusunu oluşturan çalışma hayatım ıza 

ilişkin önemli yasal düzenlemeler. Bakanlığımızın gündem inde. Bunlardan biri, 
Sendikalar Kanunu, diğeri 2821 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt K a
nunu. Sayın Başkanın da ifade ettiği gibi bu yasalarda çok uzun süredir önemli 
değişiklikler yapılmadı. Niye yapılmadı, niçin yapılmadı, bunu şu anda tartışıp 
vakit kaybetmek istemiyorum ama, sendikal örgütienm enin, sendikal hareketin 
gelişmesine olumlu katkılar sağlayacak bir platformun oluştuğu da bir gerçek. Şu 
anda ne yapıyoruz ? Şu anda Bilim Kurulu tarafından hazırlanmış bir taslağı tar
tışıyoruz. Bunu daha önce sosyal tarafların birlikte mutabakat altında kararlaştır
dığı bir bilim kumlumuz hazırladı. İş Yasası da malum tartışıldı, şu anda bu tas
laktaki değişiklikler tartışılıyor, bu bilim kurulumuzun hazırlamış olduğu deği
şiklikler; sendikalarımızın beklentilerine karşılık vermeyebilir. Olabilir, ama illa 
ki yapacağımız bu değişikliğin sadece bu taslakla sınırlı olmadığını burada ifade 
etmek istiyorum. Üzerinde uzlaşma sağlayabüdiğimiz veya işte AB süreci içeri
sinde uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülükleri yerine getirm e adına ya
pacağımız bu değişiklikleri de, bu taslağa her zaman dahil etme imkanına sahi
biz. Sadece işçi sendikal an açısından değil, kamu görevlileri sendikalan açısın
dan da yapmamız gereken, değiştirmemiz gereken önemli fikirler olduğunu ifa
de etmek istiyorum burada. Tabii bu taslakta baraj konusu var. Gerçekten sendi
kalarımız örgütlenme açısından bu konuda çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar. "Yüz

de 10 barajTmn çok yüksek olduğunu biz de tabu Bakanlık olarak kabul ediyo
ruz. Aslında şu anda verilen yetkilerin, üyelerin sanal olduğunu da hepimiz bi
liyoruz. Yani gerçek manada bir sendikanın üye kaydı nedir, gerçek üyesi nedir, 

buna göre tespit ve yetkilendirme yapılsa, burada karşılaşacağımız tablonun çok 
farklı olduğunu biliyoruz. Bunu gidermek için de Bakanlığımızda teknik alt ya
pıda eksiklerimizi gidermek ve bu yetki konusuna sigortalı bildirimlerini baz ala
cak bir düzenlemeye gitmek istiyoruz. Yani, şimdi olduğu gibi işverenin itirazı 
halinde müfettiş gönderip ve uzun prosedürler yaşamaktansa; işçüerimizin bildi-
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rimi neyse onu esas alan bir yetki prosedürünü hayata geçirmek için arkadaşları
mız çalışmaktadır. Bunun dışında, işkollannın ELO standartlarına uygun bir şe
kilde bir disiplin altına alınması söz konusu. Bu da belki çok tartışacağımız ko
nulardan biri. Noter harçları, işte noter harçlarının özgürlüklerle, örgütlenm eler
le ilgisi yok da, bu aslında bizim birbirimize güvensizliğimizden kaynaklanan 
nedenlerle sisteme girmiş bir konu. Niye ?: Sahte üyelikler olmasın, istifalar za
manında bildirilsin ve yönetimler sağlıklı bir üye kaydı kompozisyonunu tespit 
edebilsinler diye. Yoksa işçinin üyeliğinin yapılması veya istifasının noterden 
geçmesinin ne sendika özgüdükleri üe ne de başka temel özgürlükler ve haklar
la ilgisi yok. Sadece bu güvensizlik duygusundan kaynaklanan bir durum.

Şimdi, Değerli Katılımcılar, Değerü Dostlar. Sendikalar Yasasını tabii olabil
diğince, ELO normlarına ve çağdaş gelişmelere uygun bir hale getirmek hepimi
zin görevi. Bunu yaparken fotoğrafa tek taraflı bakmamamız gerekiyor. Yani bu 
yapılacak düzenlemeleri tek cepheden, tek merkezli yaparsak çalışma hayatında
ki barışı kuramayız. Aslında bu konuda geçmiş yıllara nazaran, geçmiş dönem
lere nazaran bir kolaylığımız var. Önümüzde bir yol haritası var. Yani sana gö
re, bana göre, ona göre yok. İşte, 6 Ekim'de rapor yayınlandı. ELO standartlan 
belli, AB direktifleri belli, gideceğimiz yol belli; yani bu yolda belki çok az sağa 
veya sola maıjımız olabilecek ama, yol haritası belli. Onun için bu yol haritası
na uygun bir düzenlemeyi yapacağız. Sayın Başkan hakemlik dedi. Bakanlığın 
yapacağı hakemlik de zaten bu yol haritasının çizmiş olduğu çerçeve içerisinde 
olacak. Biz şunu arzu ederiz: Herhangi bir yasal düzenleme yaparken veya önem
li yasalanmızda değişiklik yaparken olabildiğince, sendikalarımızın mutabakatı 
olsun, uzlaşma olsun ve bu yapmış olduğumuz düzenlemelerde kalıcı olsun. Bu
nu yapabilirsek, bunu başarabilirsek, bu işin en güzelidir, bu uzlaşma sağlana
mazsa, elbette dediğimiz kıstaslar içersinde bu yasal düzenlemeler hayata geçiri
lecektir. Bunları söylerken, bu sendikalarımızın da mutlaka dünyada değişen bu 
yeni konsepte uygun, kendi pozisyonlarım ayarlamaları gerekiyor. Geçenlerde 
yine bir sempozyumda, bu sendikaların geleceği konusunda bir oturum, bir panel 
söz konusuydu, HollandalI meslektaşımız da, orada dedi ki, "Sendikaların, yani 
klasik bildiğimiz misyonlar dışında Hollanda’da yaklaşık on altı çeşit görevi var” 
dedi. "Üyelerinin eğitiminden, üyelerine işsiz kaldıklarında yeni iş bulma konu
sunda eğitim vermekten tutun, on altı çeşit sendikaların yüklendiği misyon ve gö
revleri var" dedi. Ben, buna katılıyorum. Çoğu sendikamız zaten bu klasik, alı
şageldiğimiz görevleri dışında sendikalarımızın üyelerinin çeşitli sosyal ve eko
nomik haklan konusunda da girişimleri var. Ama bunu, daha doğrusu araştırmak 
lazım. Yani sendikalar, sadece ücret sendikacılığı yapan kuruluşlar değü; haya
tın her safhasında üyelerinin haklan ve normlarım koruyan, ülkedeki sosyal poli-
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tikalann yönlenmesine katla veren kuruluşlar olması lazım. Bu şekilde sendika
larımızın başta eğitim olmak üzere, bu hayatın değişik alanlarında gayret göster
melerinde fayda görüyorum. Yine sendikalarımızın kendi iç işleyişiyle ilgili de
mokratik standartlar geliştirmesinde fayda vardır. Hep siyaseti tenkit etmeyece
ğiz. Kendi içimizdeki demokratik işleyişi de, kendi içimizdeki azınlık görüşleri
ni de en iyi şekilde, en ileri şekilde temsil edilmelerine olanak verilecek hoş gö
rüyle sendikal an  miza yerleştirmemiz gerekiyor. Yine sendikalarımızın denetimi
ni dışardan yönetimlerin müdahalesine gerek kalmaksızın kendi iç dinamikleri 
içerisinde, otokontrole dayalı olarak denetimin yapmalanna imkan verecek bir 
kurumsallaşmayı da beraberinde getirmesini biz öneriyoruz, tavsiye ediyoruz. 
Meseleye dediğim gibi tek taraflı, sadece kendi açımızdan meseleye bakmama
mız gerekiyor. Daha geniş boyutlarda meseleyi ele alacağız. Bu yasalarla ilgili 
görüş süreci bittikten sonra, 144 sayılı Sözleşmeden de esinlenilerek İş Yasamıza 
dahil ettiğimiz Üçlü Danışma Kurulunda 2821 ve 2822 ve diğer çalışma hayatı
na ilişkin yasalarımızı tartışacağız. Bunun belki kapsamım daha genişleteceğiz. 
Dediğim gibi bu ortaya çıkan yol haritası çerçevesinde bu yasalan inşallah çalış
ma hayatımızın derinliklerine kazandıracağız diye umuyorum.

Değerli Katılımcılar, bu sempozyumun ikinci önemli konusu sosyal güvenlik 
konusudur. Bugün sosyal güvenlik konusunu sadece Türk toplumunun değü bü
tün toplumlann üzerinde durduğu ve devamlı değişime tabi tuttuğu bir konudur. 
Sosyal güvenlik, sosyal devlet olmanın, sosyal devletin gereklerini yerine getir
menin en önemli enstrümanlarından dır. Bugün AB ülkelerinde de sosyal güven
lik konusu özellikle çok tartışılmaktadır. Avrupa ülkelerinin bize nazaran daha 
değişik sorunları var. Onların sosyal güvenlik sistemini ele almalarının en önem
li nedenlerinden birisi, nüfuslarının yaşlanmasıdır. Bugün, gerçekten Avrupa top
lumu çok yaşlı bir nüfusa doğru gitmektedir. Toplam nüfus içerisinde yaşlı nüfus 
önemli orandadır. Onun için de, sosyal güvenlik sistemlerini güncel tutmaktalar 
ve önemli değişiklikler yapmaktadırlar. Bizim Avrupa ülkelerine nazaran yaş ko
nusunda dezavantajdan ziyade bir avantajımız söz konusu. Nüfusumuz genç bir 
kompozisyona sahip. Onun için bu genç kompozisyonun kadrini kıymetini bil
mek zorundayız. Bizim nüfusumuz da, sonsuza kadar bu genç yapısıyla devam 
etmeyecek. Bilimsel araştırmalara göre bizim bu genç nüfusa dayalı projeksiyon
ları gerçekleştirmemiz için bir 25 yıllık süremiz var. Yani 2030’larda 2032’leıde 

bizim de 65 ve üstü yaş nüfusumuz, toplam 30 yıl içersinde yüzde on dörtlere 
ulaşır. Bu önemli bir orandır, onun için önümüzdeki bu yirmi yılı, 25 yılı Türk 
toplumu olarak iyi değerlendirmek zorundayız.

Bu vesileyle İlerleme Raporunda geçen bir hususu da sîzlerle paylaşmak isti
yorum. İçeriye girerken, değerli basın mensuplan da sordular Raporda iş gücü-
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nün serbest dolaşımı konusunda Türkiye’ye kalıcı koşullar olabilir gibi, bazı hü
kümler var. Değerli Katılımcılar bu bir teknisyen raporudur, bir teknik rapordur. 
Bu konuda nihai karan, 17 Ar alık’ta siyasi liderler verecektir. Ama belki hepini
zin hissiyatına tercüman olmak adına şunu çok açık ve net bir şekilde söylemek
te fayda var Serbest dolaşım, işgücünün serbest dolaşımı, A B ’nin temel unsurla
rından biridir. Dolayısıyla Türkiye’ye mahsus olmak üzere iş gücünün serbest do
laşımını kalıcı bir şekilde kısıtlamak, ne Birliğin felsefesine, ne de bu temel ilke
lerine uygundur. İnanıyoruz ve umuyoruz ki, 17 Aralık’ta ihtimal dahilindedir, 
yazılan bu hususun kaldırılması ve diğer ülkelerde uygulanan bir anlayış içersin
de de Türkiye hakkında da böyle bir kararın alınmasını biz içtenlikle bekliyoruz. 
Aksi takdirde işgücünün dolaşımının kalıcı bir şekilde Türkiye açısından kısıtlan
masının hiçbir ölçüyle bağdaşmayacağım ifade etmek istiyorum. Makul bir geçiş 
süreci, her iki taraf için de kararlaştırılabilir. Bu anlayışla karşılanabilir, ama, de
diğim gibi bu kalıcı bir kısıtlama, objektiflik ölçülerini aşan bir zorlama ve ay
rımcı bir anlayış içerisinde gerçekleşirse, bizim düşünmemizi gerektirebilir. Evet 
bu vesüeyle bu görüşümü ifade ettikten sonra sosyal güvenlik sistemimizde bir 
reform yapılma zaruretini yüksek sesle ifade etmek istiyorum. Niçin yapmak zo
rundayız? Birincisi nüfusumuzun yaşlanma olgusunu göze alarak yapmak zorun
dayız; İkincisi sosyal güvenlik sistemlerinin finansal açıklarının geldiği boyutu 
dikkate alarak yapmak zorundayız. Gerçi orada sosyal güvenlik sisteminin açığı, 
kara delik gibi tabir edilen kavranılan da bizim tartışmadığımız kanaatindeyim. 
Çünkü ben şuna inanıyorum, bizim sosyal güvenlik sistemlerimizi salt sigortacı
lık mantığı içersinde yönetmek ve mali dengesini sürdürmek mümkün değildir. 
Yani işçimizden, işverenimizden aldığımız primlerle tamamen bunun karşılığın
da hizmet sunmak ve bu sistemlerin açık vermemesini beklemek veyahut öngör
mek doğru değüdir. Eğer bir sosyal devlet anlayışı hakimse, sosyal devletin diğer 
ülkelerde olduğu gibi bu sosyal güvenlik sistemlerine de katkı vermesi gerektiği
ne inanıyorum. Zaten yıllardır özellikle Sosyal Sigortalar Kurumu devletin sos
yal devlet olarak yerine getirmek zorunda olduğu, görevlerini yerine getirmek du
rumunda olan bir kurumdur. Nasıl getirmiştir, hepimiz biliyoruz. Gerçi bunları 
tasvip etmek mümkün değü ama, Türkiye’nin bir gerçeği. Bir SSK karnesiyle 
hak sahibi olmayan çok kişinin bu sistemden yararlandığım maalesef biliyoruz. 
Niçin başka bir sosyal güvenlik kuruluşuna girmeyen insanları biz dolaylı bir şe- 
küde SSK sırtından tedavi etmişiz, sosyal güvenlik hizmeti vermişiz, sağlık hiz
meti vermişiz. Peki bu insanlara SSK sırtından hizmet vermeseydik, bu insanlar 
sokakta kalacaktı, bu insanlar sosyal devletin koruma şemsiyesinden yoksun ka
lacaktı. Onun için SSK bu hizmeti üstlendi diye, Sosyal sigortalar Kunımunu 
örselememizin; SSK çok açık verdi, bütçeye çok yük oldu gibi haksız eleştirile-
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rin doğru olduğuna ben inanmıyomm. Hak kaybı varsa, kaçan varsa, hırsızlık, 
uğursuzluk, yolsuzluk ile kurumun kaynaklan israf edilmişse; onunla mücadele 
etmek hepimizin görevidir. Bununla sonuna kadar mücadele edelim, israfa engel 
olalım, hırsızlığına da, yolsuzluğuna, uğursuzluğuna, hep birlikte engel olalım . 
Ama bunu yapmıyoruz, bunu yapmaya çalışıyoruz ama; emekliye ödediğimiz 
emekli parasını, vatandaşıma ödediğim sağlık parasım, eğer "kara delik", "SSK 
açığı" diye tabir edersek, bu tabirlerin doğru olmadığım ifade etmek istiyorum. 
Yeşil kart niye doğmuştu? Herhangi bir sosyal güvenlik şemsiyesine sahip olm a
yan vatandaşımıza sağlık hizmeti vermek amacıyla doğmuştur. Yeşil kartın yapa
cağı bu görevi, uzun bir süre SSK yapmış, hala bugün de yapmaktadır. Nüfusu
muz 70 milyondur, bizim bazı hesaplamalarımızda, sağlık sisteminden yararla
nan vatandaşımız 80 milyondur. Evet, onun için Değerli Katılımcılar, bir sosyal 
güvenlik reformu yapma ihtiyacındayız. Nüfusumuzun bu genç kompozisyonu
nu düşünerek, finansman açıklan dediğim gibi izah ettiğim gerekçede düşünüle
cek. Bir diğer husus da hepimizin bildiği gibi sosyal güvenlik sistemleri, o ülke
deki yoksulluğu azaltmak için kullanılan kurululardır. Ama bizim sosyal güven

lik sistemimizi yalandan incelediğimiz zaman yoksulluğu koruma konusunda is
tediğimiz noktayı yakalamadığım görüyoruz. Bizim araştırmalarımızda gerek gı
da, gerekse gıda dışı harcamalara göre yapılan yoksulluk tespitlerinde, birinci 
sırada yer alan yoksul grubunda geçici işçi dediğimiz yevmiyeli çalışanlar, gel
mektedir. Ondan sonra ücretsiz aile işçileri, işsizler ve gençler gibi bir sıralama 
söz konusudur. Oysa biz, sosyal güvenlik sisteminde topladığımız kaynaklan ka
yıt içerisinde bulunan, primini ödeyen işçüerimize ve Bağ-Kur’u düşünürsek 
kendi adına prim ödeyen vatandaşlarımıza yöneltiyoruz. Bu vatandaşlar dışında 
toplanan fonların diğer yoksulluk grubundaki insani an  kapsaması korum ası 
mümkün değil. Dolayısıyla sosyal güvenlik sistemimiz, kendisinden beklenen 
sosyal koruma konusundaki bu görevini de ifa etmemektedir. Peki Sosyal Güven
lik Sistemi Reformu, bunu yapmak elbette kolay bir hadise değildir. İşte bütün 
Avrupa ülkelerinde görüyoruz. Sosyal güvenlik konusunda yapılacak değişiklik
ler önemli sıkmtılan da beraberinde getirmektedir. Ama biz, eğer yarım düşünü
yorsak; önümüzdeki dönemde, yıllarda bu sistemden yararlanacak vatandaşlan- 
mızın gelecek nesillerimizin refahtan arzu edilen payı almasını arzu ediyorsak, 
bir değişikliğe gitmek zorundayız. Yoksa, "popülist davranalım, nasıl olsa bu
günkü sosyal güvenlik sistemini üç aşağı beş yukan idare ediyoruz, bu böyle de
vam etsin" dersek; emin olun, on sene sonra, on beş sene sonra, yirmi sene son
ra, bu sosyal güvenlik sisteminde yapamadığımız değişiklikleri, bizden sonra ge
lecek nesillere acı bir şekilde ödetiriz.

Şimdi Sosyal Güvenlik Reformu çok kapsamlı, tabu inşallah ikinci gün çok
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detaylı bir şekilde tartışılacak, biz de bu tartışmalardan önemli bir şekilde istifa
de edeceğiz. Bir emeklilik sistemini rehabilite etmeyi düşünüyoruz, İkincisi ge
nel sağlık sigortası, üçüncüsü de sosyal yardım ve hizmetleri birleştirmek istiyo
ruz. Çok dağınık bu hizmetleri birleştirmek istiyoruz, dördüncü ayak da, bütün 
bu vurguladığımız sisteme hizmet verecek bir kurumsal yapıyı oluşturmak istiyo
ruz. Yani Türkiye’nin herhangi bir üçesinde kuracağımız sosyal güvenlik ofisin
den vatandaşımızın bir günde emekli olmasını, bir günde sağlık sistemine girişi
ni veyahut alabileceği yardım ve hizmet talebine karşılık bulmasını öngören, ta
mamen elektronik ortamda işleyecek bir sosyal güvenlik ofisi kurulmasını hedef
lediğimiz bir kurumsal yapısı söz konusu. Tabu, reform tartışmaları gündeme 
geldiğinde çok spekülatif haberler de yer alıyor. Deniüyor ki: Emekli aylıkların
dan vergi kesilecek. Bakanlık olarak emekli aylıklarından vergi kesilmesi önce
liğimiz değil. Aktueryal dengeyi kurmak adına bu konuda da hazırlıklar devam 
ediyor. Yani kesinleşmiş bir husus yok, önümüzdeki günlerde bu konunun pren
siplerini Bakanlar Kurulu’na sunacağız. Bakanlar Kurulu’nda tartıştıktan sonra, 
yine burada yaptığımız gibi gerek sendikalarımızla, gerek sivil toplum örgütleriy
le, gerek ilgili kuruluşlarla bu konuyu alabüdiğince yü sonuna kadar tartışmak is
tiyoruz. Bunu ne kadar kendi içimizde uzlaşma sağlayarak gerçekleştirebilirsek, 
o derece kalıcı bir düzenleme olabüeceğine inanıyoruz. Evet diğer genel sağlık 
sigortasının ve sosyal yardım hizmetleri konusuna ilişkin reform bölümünün pek 
ayrıntılarına girmek istemiyorum. Ama, düşündüğümüz, vurguladığımız sosyal 
güvenlik sistemimizin ana hedefleri bunlardır. Bunlar da olabildiğince kendi içi
mizde tartışarak, dediğim gibi; işte AB standartlan, Avrupa Sosyal Şartı, ILO 
standartlan, yani evrensel değerlerle uyu mİ aştırarak yapmak arzusundayız. İşi
mizin kolay olmadığım biliyorum. Bu süreçte birbirimizi karşılıklı anlayarak, bir
birimize yardıma olarak, bu süreci geçmemiz gerekiyor. Neticede hepimizin ar
zusu, sosyal güvenlik sistemimizi çağdaş sosyal devlete yakışır bir hale getirmek 
ve geleceğe bu konuda sağam bir sosyal güvenlik sistemi devretmek.

Hepimizin en önemli istekleri arasındadır.

Evet bu sempozyumun düzenlenmesine katta veren, başta DİSK olmak üze
re, bütün katılımcılara çok teşekkür ediyorum, sempozyumun başarılı geçmesi
ni, sempozyumun çalışma hayatımıza yol gösterici olmasını düiyor ve saygüar 

sunuyorum.
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K O N FER A N S
"ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ KARŞISINDA SENDİKAL HAKLARA İLİŞKİN 
ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERİN İÇ HUKUKTAKİ BAĞLAYICILIĞI"

Sendikal Haklar, Sosyal Güvenlik Hakkı ve Sağlık Hakkı Sempozyumu

P ro f . D r. M E S U T  G Ü LM EZ
Konuşmama başlamadan, benden önceki üç konuşmayla ilgili olarak, aldığım 

kimi notlar çerçevesinde dikkatinizi çekmek ve görüşlerimi belirtmek istediğim 

bazı konular var.
DİSK Genel Başkam Sayın Süleyman Çelebi, bu (yani 2821 ve 2822 sayılı 

yasalarda yapılması söz konusu) değişikliklerle ilgili olarak çalışmalar yapan b i
lim kurulundan ve bilim adamlarından "yan tutmamalarım rica etti" ve bir tü r 
uyanda bulundu. Sadece uluslararası sözleşmelerin ilkelerini temel almalarının, 
onlarla yetinmelerinin yeterli olacağım söyledi, haklı olarak. Kanımca burada ri
ca etmeye hiç gerek yok, çünkü bu bir yükümlülüktür, üstelik bir anayasal y ü 
kümlülüktür. Bunu, konuyu inceleyip tartışmaya başladığımız zaman, daha ge
niş biçimde ele alacağım. Yükümlülük, sadece yargı yerlerimiz ve yargıçlarım ız 
için değil, yasama, yürütme ve yönetim için de, kamu yetkilileri için de vardır. 
Bundan böyle, ulusal hukuk ile uluslararası hukuk arasındaki çatışma durumun
da, Türkiye Cumhuriyeti devletinin usulüne göre yürürlüğe koyarak, kısacası 
onaylayarak taraf olduğu uluslararası insan haklan sözleşmelerinin temel alınm a
sı bir anayasal yükümlülüktür. Onun için ricaya gerek yok ve bilim adamlarının 
da bu noktayı göz önüne almalan gerekir.

İkinci olarak, Sayın Aslantepe’nin konuşmasıyla ilgili birkaç noktaya değin
mek istiyorum. 22 yıllık bir zaman kesiti içinde, Uluslararası Çalışma Ö rgütünün 
(UÇÖ /  HjO) denetim organlarım nasıl "oyaladığımızı, aldattığımızı yada atlattı
ğımızı", bu terimleri kullanmaksızın, son derece diplomatik bir dille özetledi ve 
bize "olan"ı anlattı daha çok. Oysa beklerdim ki, "olması gereken", yapılması ge
reken nedir? Onları anlatmalı, vurgulamali idi. ILO’nun buradaki bir temsilcisi 
olarak, sadece "değişikliklerin gerçekleşeceğini umuyorum" demekle yetinme
meliydi. "Bu değişikliklerin, ILO’nun üyesi olarak ve sözleşmelerini onaylamış 
bir taraf devlet olarak mutlaka yapılması gerekir" demeliydi, Sayın Bakanın kar
şısında. Ne yazık ki ben konuşmamı Bakanın yokluğunda yaptığım için bunları

Bu konuşmada değindiğim konular De. aynlan uzun süreye karşın yine de ayrıntılı olarak değinemediğim kimi konularda, 'E konom ik  

ve Sosyal Temel Haklar Kapsamında Sendikal Haklar, Sosyal Güvenlik Hakkı ve Sağlık Hakkı Sempozyumu* için hazırladığım ve 

yeniden gözden geçirdiğim metniyle Çalışma ve Toplum 'da yayımlamayı düşündüğüm 'A nayasa Değişikliği Karşısında. Sendikal 

Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmelerin İç Hukuktaki Bağlayıcılığı ve Aykırılıklar* başlıklı aynnölı bildirime bakılabilir.
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duyurma olanağım yok.
Üçüncü olarak da, Sayın Bakanın konuşmasıyla ilgili birkaç noktaya değin

mek istiyonım. Zamanlamanın "fevkalade" olduğunu söyledi. Gerçekten de, za
manlama fevkalade! Bülent Ulusu hükümetlerinden bugünkü AKP hükümetine 
kadar, ILO’ya karşı da zamanlama hep "fevkalade" olmuştur. Bu değişiklik tasa
rdan, hep bahar aylarında başlamıştır. Uluslararası Çalışma Örgütünün Genel 
Konferansı öncesinde, gerek 2821 ve 2822 saydı yasalar gerekse kamu çalışanla
rının sendikal haklarının düzenlenmesi ile ilgili olarak, 1990’1 ardan itibaren hep 
Nisan-Mayıs aylarında, tasan hazırlama yada değişiklik yapma çabalan birden 
bire depreşmiş ve ortaya çıkmıştır. Hatta söylemek zorundayım: DYP-SHP ortak 
hükümeti döneminde, bir ara benim de içinde olduğum kamu görevlileri sendika- 
lan için bir yasa tasarısı taslağı hazırlama çalışmalarının yapddığı zaman, Sayın 
Moğultay da aynı politikadan ayrılmamıştır, ne yazık ki. Kamu görevlüeriyle d- 
gili memur sendikal an yasa taslağı hazırlamakla görevlendirilen komisyon yada 
bir çalışma grubu, nedense hep bahar aylarında, yani ELO Genel Konferansı ön
cesinde toplantıya çağrılmıştır!

Sayın Bakanın konuşmasından aldığım bir cümlenin altım özellikle çizmek 
istiyorum ve sendikacdann bunu hiçbir zaman unutmamasını, her zaman kendi
sine hatırlatmalarını özellikle diliyorum. "Uluslararası sözleşmelerden doğan 
yükümlülükleri hamladığımız taslaklara dahil etme imkanımız var" de
miştir, Sayın Bakan. Sadece "imkana" sahip değilsiniz Sayın Bakan, dahil etmek
le yükümlüsünüz. Çünkü bu Anayasa değişikliğini siz yaptınız, sizin hükümeti
niz yaptı ve bunun için de, sizi aslında kutlamak gerekir. 2001’de "direkten dö
nen" Anayasa değişikliğini sizin hükümetiniz gerçekleştirdiğine göre, bunun ge
reklerini de yerine getirmeniz son derece doğaldır. Şimdiye kadar bunu biz söy
ledik, hepimiz söylemedik tabii. "Biz" derken, "sadece bazı bilim adamları söy

ledi" demek istiyonım.
Öte yandan, eğer yargıçlarımız hukuk yaratma yetkisini "insan haklarına say

gılı devlet" ilkesini göz önüne alarak kullanabilmiş olsalardı, bu sorunların hiçbi
rini yaşamayacaktık. Ama ne yazık ki yargıçlarımız, yargı yerlerimiz, Anayasa 
yargısı başta olmak üzere Yargıtay ve Danıştay, üçü binden çok ürkek, çok sakı- 
mmlı kararlar vermişler, çelişkili kararlar üretmişlerdir. Ve en sonunda da, Brük
sel’den gelen istekler doğrultusunda, Anayasaya yeni bir cümle eklemek zorunda 

kalmışlardır.
Evet, şimdi asıl bildiri konusuna gelirsem, Mayıs 2004’te, çatışma sorunu ko

nusunda Anayasada son derece önemli bir değişiklik yapıldı. Ancak, bana göre 
birçok kuşku ve duraksama yaratan noktalan bulunân bir değişikliktir bu. 90. 
maddenin son fıkrasına eklenen üçüncü cümle, 25 sözcüklü bir cümledir. Ulusla-
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rarası antlaşmaların usulüne göre yürürlüğe konulmasını düzenleyen son fıkranın 
en uzun cümlesidir.

Üçüncü cümleyi ele almadan önce, kısaca insan haklarının uluslararasılaş- 
ması sürecine değinmek istiyorum. Sosyal politika alanından gelen ve insan hak
larıyla ilgüenen bir bilim insanı olarak, insan haklan hem kurallar üretme ve hem 
de koruma ve denetim mekanizm alan oluşturma ve işletme boyutlanyla, ilk kez 
1919 yılında DLO’nun kurulmasıyla uluslararasılaşmıştır, yani insan haklan dev
letlerin bir niç sorunu" olmaktan çıkmıştır ve böylece, geleneksel uluslararası hu
kuk anlayışını aşmanın ilk önemli adımı atılmıştır. Birey artık uluslararası huku
kun "konusu" değü "öznesi" olmaya başlamıştır Ancak bu uluslararasılaşma, in
san haklarının "ikinci kuşak" diye tanımladığımız bölümünden, yani ekonomik, 
sosyal ve kültürel haklardan başlayan bir ulusulararasılaşmadır. Kuşkusuz, insan 
haklan ve temel özgürlükleri yönünden kısmi bir ulusulararasılaşma söz konusu
dur. Ulusulararasılaşmanın, gerek haklar gerekse hak özneleri yönlerinden genel
leşmesi, daha sonra, 1945 yılında Birleşmiş Milletlerin (BM) kurulmasıyla ger
çekleşmiştir. 1945’de, kişi haklanyla siyasal hakların yanı sıra sosyal haklara da 
ilk kez yer veren İnsan Haklan Evrensel Bildirgesinin (IHEB) ve andından 
BM’nin "ikiz sözleşmeler" olarak bilinen ve ülkemizin ancak 2003’te onayladığı 
1966 sözleşmelerinin kabul edilmesiyle birlikte, uluslararasılaşma süreci genel- 

leşmiştir. Bu nedenledir ki artık hiç kimse, Başbakan da olsa, "biz Türkiye'yiz, 
biz Türk'üz, bize kimse müdahale edemez" diyemez. Eğer derse, bu, insan 
haklarının en önemli özelliğinin, evrenselliğinin bilinmemesi yada bilinmesine 
rağmen politik amaçlarına alet edilmesi demektir. Artık insan haklan, hiçbir dev
letin iç sorunu değildir, insan haklan alanında, "kol kırılır yen içinde kalır" anla
yışı geçerli değüdir; kuşkusuz, aslında kolun kırılmaması, kırılırsa da yen içinde 
kalmaması gerekir. Ayıp olan ihlallerdir, ihlaller nedeniyle bireylerin yada hükü- 
metdışı örgütlerin devleti uluslararası denetim organlarına şikayet etmesi değil
dir. Bu noktayı çok önemsiyorum. Uluslararasılaşma sürecinin sosyal haklardan, 
yani birinci kuşaktan değil ikinci kuşaktan başlamış olmasını son derece önemli 
bir nokta olarak görüyorum.

Şimdi, asıl konuya gelecek olursam, insan haklan sözleşmelerinin iç hukukta 
etkisi ve bağlayıcılığı konusu, özellikle 1987’den itibaren Türkiye’nin bilimsel, 
siyasal, yönetsel ve yargısal gündemlerine girmiş bir sorundur. 1987’de, A B ’ye 
tam üyelik için başvuruda bulunduk, haklan çiğnenen kişÜerin İnsan Haklan Av
rupa Komisyonuna bireysel başvuruda bulunma hakkım tanıdığımızı bildirdik ve 
aynca, bunu desteklemek için de Avrupa Konseyinin ve BM ’nin kimi insan hak
lan sözleşmelerini onayladık.

Bu tarihlerden Mayıs 2004*e kadar, Anayasamızda usulüne göre yürürlüğe
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konulmuş uluslararası sözleşmelerin iç hukuktaki değeri konusuyla ilgili iki cüm
le vardı. Birincisi şudur

"Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar kanun 
hükmündedir

ikinci cümle de, Anayasaya aykırılık iddiasıyla bunlara karşı Anayasa Mah
kemesine gidilmesinin yasaklanmasıyla ilgilidir ve aynen şöyledir

"Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkeme
sine başvurulamaz"

Bu iki cümlenin ne anlama geldiği konusunda, ne uluslararası hukuk, insan 
haklan hukuku ve anayasa hukuku alanlarında çalışan bilim adanılan ve uzman
lar anlaşıp uzlaşabüdi, ne de doğal olarak, öğretide görüş aynlıklan ortaya çıktı
ğı için, yargı yerleri uzlaşabüdi. Öğreti ve yargı, Sorunu çözecek bir çözüm üre
temedi ve dolayısıyla da, sonınu yine Anayasada pozitif bir düzenleme yaparak 
çözmek zorunda kaldık. Biliyorsunuz, insan haklarına uyum sağlayıcı en kap
samlı değişiklikler 2001’de yapıldı, Ancak, bu konuyla ilgili değişiklik, yani 90. 
maddeye yapılmak istenen ekleme, son dakikada "direkten döndü" ve bu madde 
geri alındı. 34 maddelik bir paket vardı, geri alman maddelerden biri de buydu... 
Mayıs 2004’te, yani Sempozyumdan iki gün önce yayımlanan "İlerleme Rapo- 
ru"ndan altı ay kadar önce, müzakere tarihi alabilmek için Anayasa değişikliğini 
yaptık. Böylece, son dakikaya kadar beklemeyi yine göze aldık.

Şimdi, aktardığım bu iki cümleyle, 90. maddeye üçüncü cümlenin eklendiği 
değişiklik öncesindeki iki cümleyle ilgili olarak, görüşlerimi çok kısa biçimde be
lirteceğim. Belki tartışmalar sırasında daha da açma olanağı bulabiliriz.

"Usulüne göre yürürlüğe * konulmuş uluslararası antlaşmalar kanun hükmün
dedir." Önce, uluslararası antlaşmaların nasıl "usulüne göre" yürürlüğe konuldu
ğunu anımsayalım. Anayasamıza göre, iki işlemi gerçekleştirmek gerekir. Önce 
yasama, üç maddelik bir "uygun bulma yasası" çıkarır. Ardından da, Cumhurbaş
kanınca onaylanır ve Resmi Gazetede yayımlanır. Bu ikinci işlem, Cumhurbaşka
nı ve Bakanlar Kurulunun ortak kararnamesiyle yapılır.

"Kanun hükmündedir" demek ne demektir? Niçin "kanun hükmündedir" 

diye yazmıştır anayasa koyucu? Belirteyim ki, 90. maddenin son fıkrasının bu iki 
cümlesi, 1961 Anayasasında da vardı ve oradan aynen alınmıştır. Gerekçesine 
baktığımız zaman, özellikle "kanun hükmündedir"e ilişkin bir açıklama yoktur. 
Ancak gerekçede, usulüne göre yürürlüğe konulmuş uluslararası antlaşmalara 
karşı anayasal yargı yolunu kapatan ikinci cümleye ilişkin bir açıklama vardır.

Kanımca, "kanun hükmündedir"i, bazı meslektaşlarım yanlış yorumladılar, 

bunu "kanun seviyesinde" biçiminde anladılar. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş 
bir uluslararası antlaşmayı -ki bu antlaşmanın mutlaka insan haklarıyla ilgili ol-
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ması söz konusu değildir- kanun seviyesinde diye anladılar. Oysa kanımca, "ka
nun hükmünde" demek, kanunlar gibi herkesi bağlar demektir, yani usulüne göre 
yürürlüğe konulmuş uluslararası antlaşmalar hem yasamayı bağlar, hem yürütme
yi ve yönetsel yetkilileri bağlar, hem de yargıyı bağlar. "Kanun hükmündedir"in 
amacı, usulüne göre yürürlüğe konulmuş uluslararası antlaşmaları iç hukukumuz
la bütünleştirmektir, onları iç hukuka katmaktır. Birinci cümlenin temel amacı as- 
İmda budur ve kısacası, onayladığımız sözleşmeleri iç hukukun ayrılmaz parça
sına dönüştürmektir, tekçi "monist" hukuk yaklaşımını benimsediğimizi belirt
mektir. Hukuk düzenimizde bir yanda uluslararası hukuktan, öbür yanda da ulu
sal hukuktan oluşan iki ayn hukuk düzeni yoktur. Onaylamakla, o sözleşmeyi iç 
hukukumuzun parçasına dönüştürüyoruz ve böylece tek bir hukuk düzeninin ya
salar gibi uyulması ve uygulanması gereken, yani hukuk kuralı olarak bağlayıcı
lık taşıyan bir parçası haline getiriyoruz. Birinci cümlenin amacı ve işlevi budur. 
Ancak bazı meslektaşlarımız, "insan haklan sözleşmeleri"ni de kapsamak üzere, 
usulüne göre yürürlüğe konulmuş tüm antlaşmalara ister yasaların üstünde ister
se Anayasa düzeyinde ve Anayasanın üstünde bir değer ve bağlayıcılık kazandır
mamak için "hükmünde" sözcüğünü "seviyesinde" biçiminde anlamış ve yorum
lamışlardır. Ardından da, "yasa-yasa çatışm asına uygulanan yorum kurallarına 
başvurarak işin içinden kolayca sıyrılmışlardır. "Önceki yasa-sonraki yasa" ile 
"eski yasa-yeni yasa" çatıştığı zaman başvurulan yorum kuralları, yasalar ile usu
lüne göre yürürlüğe konulmuş antlaşmaların çatışması durumunda da uygulana

rak, çatışma sorunu çözülecektir.
Bu görüşü savunanlar, aslında yasalar ile uluslararası antlaşmalar arasındaki 

çok önemli bir nitelik faikım gözden kaçırmışlardır. Usulüne göre yürürlüğe ko
nulmuş bir uluslararası antlaşma, onu yasa düzeyinde görseniz bile, yasama orga
nınca değiştirilebilir mi? Yasama organının böyle bir yetkisi var mıdır? Kuşkusuz 
ki hayır! Antlaşmanın virgülüne büe dokunamazsınız arkadaşlar! Onayladığımız 
uluslararası sözleşmelerde, yasalarda olduğu gibi değişiklik yapılması söz konu
su değüdir. Bunun tersinin düşünülmesidir ki, devletin uluslararası saygınlığım 
zedeler.

Hatta, kimi -sözleşmelerde rastlandığı gibi, Türkçe metinlerde kimi kavramlar 
yanlış çevrilmiş olabilir. Örneğin 87 sayılı sözleşmede, "örgüt" sözcüğü yerine ne 
anlama geldiği belirsiz bir "kuruluş" sözcüğü kullanılmıştır. 151 sayılı sözleşme
nin bir maddesinin çevirisinde olduğu gibi, orijinal metindeki "veya" bağlacı "ve" 
olarak çevrilmiş ve çok önemli bir anlam kayması yaratılmıştır. Bu tür çeviri yan
lışlarına sayısız örnekler verebilirim. Konunun uzmanı olmayan, sözleşme uygu
lamasını bilmeyen bürokratlar, dışişlerinde veya başka bakanlıklarda, yanlış kav
ramlar kullanarak sözleşmelerin iç hukukta yanlış anlaşılmasına yol açıyorlar.
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Ancak, bu Tiiıkçe metinlerin bana göre hiçbir "kıymet-i harbiyesi" yoktur. Aslo- 
lan, onayladığımız sözleşmelerin İngilizce ve Fransızca orijinalleridir, benzer 
yanlışların olması durumunda, orijinal metinlere bakmak, orijinalleri her zaman 
gözönünde tutmak zorundayız. "Kanun hükmündedir"den yola çıkarak, tersine 
bir yonım yapmak doğru değildir.

Anayasa Mahkemesine başvurma yasağı getiren ikinci cümle acaba ne
den konuldu? Böyle bir cümle konulmamış olsaydı, onayladığımız bir uluslara
rası sözleşmeyi Anayasaya aylan olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine gö
türebilir miydik? Bir an için götürdüğümüzü düşünelim... Anayasa Mahkemesi 
bunu gündemine alıp uluslararası sözleşmenin Anayasaya aylan maddelerini ip
tal edebilir miydi? Böyle bir şey düşünülebilir mi arkadaşlar? Onun içindir ki, 90. 
maddenin son fıkrasının ikinci cümlesi gereksiz, oraya yazılmaması gereken bir 
cümledir. Gerekçeye göre bu cümle, sözleşmenin onaylanmasından sonra devle
tin uluslararası sorumluluğu düşünülerek yazılmıştır. Bir antlaşmanın, yürürlüğe 
girdikten sonra Anayasaya aykırılığı dolayısıyla iptal edilmesinin (ki kanımca 
böyle bir şey olamaz), devletin milleüerarası sorumluluğunu doğurmaması için, 
Anayasaya aykırılık denetiminin daha önce sonuçlandırılmasının gerekli olduğu 
düşünülmüştür.

Bununla birlikte, ikinci cümleden, onayladığımız sözleşmelerin iç hukukta 
kurallar sıralamasındaki yeriyle ilgili bazı çıkarımlar yapamaz mıyız? Anayasa 
koyucu 1961’de ve 1982’de böyle düşünmüş olsa bile, yani "ben devletin sorum
luluğu açısından bir sorun çıkmaması için bunu yazdım" demiş olsa da, anayasa 
koyucunun bu öznel tarihsel görüşüne karşın pozitif metne bakarak bundan onay
ladığımız sözleşmelerin kurallar sıralamasındaki yeriyle ilgili bir sonuç çıkara
maz mıyız? Bana göre çıkarabiliriz. Madem anayasal yargı yolu kapatılmıştır, ya
salar için açık tutulan bu yol kapatılmıştır, öyleyse anayasa koyucu onaylanan 
sözleşmeleri yasalarla eş düzeyde görmemiştir ve en azından yasalar üstünde bir 
yerde görmüştür. Kuşkusuz, "kanun hükmündedir"i amacından saptırarak ve 
Anayasanın kullandığı sözcüğü de değiştirerek "kanun seviyesindedir" biçiminde 
anlamak gibi, bu da bir yorumdur. Bu görüşe karşı çıkan yorumlar olabilir ve ol
muştur, olduğu için de bu sorunun çözümü konusunda bilim dünyasında görüş 
birliğine ulaşılamamıştır. Yargıda da, bu konuda içtihat /  karar birliği sağlanama

mıştır.
Şimdi, çatışma sorununu insan haklan sözleşmelerini iç hukuka üstün tutarak 

çözen üçüncü cümle ye geliyorum. Önce, 25 sözcüklü üçüncü cümleyi okuya

yım. Aynen şöyledin
"Usulüne göre yürürlüğe konulm uş tem el h ak  ve özg ü rlü k lere  iliş

k in  m illetlerarası andlaşm alarla k an u n ların  aynı k o n u d a  fa rk lı h ü k ü m -
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le r  içerm esi neden iy le  ç ıkab ilecek  u y u şm a z lık la rd a  m ille tle ra ra s ı a n d la ş -  

m a  h ü k ü m le r i esas a lın ır ."
90. maddenin son fıkrasına eklenen yeni cümle budur. Şimdi, bu düzenlemey

le, aşağı yukarı 20 yılı aşkın bir süreden beri önümüzde duran, yoğun biçimde tar
tıştığımız sorunu "bir ölçüde" çözdüğümüzü düşünebiliriz. Ama bu düzenleme 
de, kendi içinde birçok kuşkuya, duraksamaya,, faiklı görüşlere yol açabilecek bir 
düzenlem edir. Bunu yazanlar, bu yeni cümleyi yazanlar, niçin yazdıklarını, böy
le bir düzenlemenin iç hukuk üzerindeki olası etkisinin ne olabileceğini çok iyi 

düşünmüş değillerdir.
Ben, bu üçüncü cümleden, neredeyse her sözcüğünden sayısız sorular çıkara

bilirim. Önce, "usulüne göre yürürlüğe konulmuş" antlaşmalardan söz ediliyor. 
Bunun anlamını biliyoruz. Bundan böyle, çatışma durumunda, usulüne göre yü
rürlüğe konulmamış uluslararası antlaşmalar için, "temel hak ve özgürlük lere  
ilişkin olsa bile, esas alma, yani uluslararası antlaşmaları yasalara üstün tutarak 
uygulama yükümlülüğü söz konusu değildir. Öyleyse, konumuz sadece usulüne 
göre yürürlüğe konulmuş antlaşmalar, yani kısaca onayladığımız uluslararası ant

laşmalardır.
Önce şu soruya açıklık getirelim: H angi antlaşmalardır bunlar? "Temel 

hak ve özgürlüklere ilişkin antlaşmalardır. Neden "temel hak ve özgürlüklere" 
ilişkin antlaşmalar? Neden "insan haklarına" ilişkin antlaşmalar değil? İnsan hak
lan kavramı neden kullanılmamıştır? Neden "temel" sözcüğüne yer verilmiştir? 
Sırası gelmişken, bu sempozyumu düzenleyenlere de sormak isterim: Neden "te
mel" sözcüğüne yer verdiniz? Neden "ekonomik ve sosyal temel haklar kapsa
mında" dediniz? Neden insan haklan demediniz, "insan haklan kapsamında" di
yerek başlamadınız?

Bu sorulan, insan haklan öğretisinde, "temel" sözcüğünün anlam ve içeriği 
üzerinde hukukçular ve felsefecüer arasında uzlaşma sağlanamadığı ve insan 
haklarını sınırlandırdığı için yöneltiyorum. Özellikle felsefeden insan haklanna 
bakanlar, "temel" kavramını kullanarak, bildiğimiz birçok insan hakkının, özel
likle de sosyal hakların insan haklarından olmadığını ileri sürüyorlar. ’Tem el" de
yince aklımıza, hukukçular olarak, Anayasaya girmiş, yasalara girmiş, tanınıp gü
venceye alınmış haklar geliyor. Burada da bir sınırlama var. Oysa insan hakları
nın hepsi, belli bir aşamada, belli bir ülkede Anayasaya girmemiş, yasalara yan

sımamış olabilir, insan haklan, ulaşılması gereken bir "ideaTdir, ülküdür. İnsan 
haklan bugün, elli yılı aşkın bir süreden beri, özellikle B M ’nin kurulmasını izle
yen dönemde, büyük ölçüde* bir ideal, bir ütopya olmaktan çıkmış, "olması gere
ken" bir ideal niteliğini büyük ölçüde yitirmiş ve çeşitli belgelere yazılarak "olan" 
hukuka dönüşmüş olmakla birlikte, hala önü açık bir kavramdır, hala insan hak-
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lan listesinde boşluklar vardır ve gelişmelere göre, yeni boşluklar da doğacaktır. 
Çünkü insanların gereksinimleri sonsuzdur. Haklan yaratan, sonsuz çeşitlilik 
içinde yenilerinin de eklenmesine yol açan gereksinimlerdir. Onun için, insan 
haklarını pozitif /  yazdı hukukla sınırlayan "temel" sözcüğü her zaman doğru de
ğildir, üçüncü cümlede geçen "temel hak ve özgürlükler" sözleri eleştiriye, yan
lış ve sınırlayıcı yorumlara açıktır.

Madde gerekçesinde, bununla "insan haklarının amaçlandığım görüyoruz. 
Genel gerekçede yok, ama hiç olmazsa madde gerekçesinde "insan haklarına iliş
kin milletlerarası antlaşmalar ile kanunlar arasında" denilmiştir. Onun için, hiç 
kuşkunuz olmasın, temel hak ve özgürlüklere ilişkin sözleşmeler, antlaşmalar de
mek, insan haklarına ilişkin sözleşmeler, antlaşmalar demektir. Onayladığımız 
sözleşmeler, insan haklan uluslararası sözleşmeleri demektir.

Bunların neler olduğunu eğer soracak olursanız, örnek olarak .sayabilirim. 
Özellikle "sosyal hakların yer aldığı onayladığımız sözleşmeler nelerdir" diye so
rarsanız, BM’nin, ILO’nun ve Avrupa Konseyinin kabul ettiği sözleşmelerin bu
lunduğunu belirtebilirim. Örneğin, BM ’nin "ikiz sözleşmeleri" olarak da anılan 
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi ile Kişisel ve Siyasal Haklar 
Sözleşmesi vardır. Yine, Kadınlar Hakkında 'ilim Aynmcüık Biçimlerinin Kaldı
rılması Sözleşmesi vardır. Özellikle belirteyim ki, aklımızı sadece birkaç sözleş
meye takmamamız gerekiyor, yargıçlarımız gibi. Ne yazık ki yargı yerlerimiz, in
san haklan sözleşmeleri deyince, çoğu kez İnsan Haklan Evrensel Bildirgesi ile 
insan Haklan Avrupa Sözleşmesini anımsarlar. Oysa, aynı haklan kimi zaman da
ha ayrıntılı biçimde düzenleyen, daha üeri ve yeni güvenceler sağlayan onayladı
ğımız başka sözleşmeler de vardır. Örneğin, Çocuk Haklan Sözleşmesi, onayla
dığımız BM sözleşmelerinden biridir.

Usulüne göre yürürlüğe koyduğumuz uluslararası sözleşmelere başka örnek
ler vermek gerekirse, ILO’nun "temel insan haklan sözleşmeleri" adıyla sınıflan
dırdığı sekiz sözleşmesini belirtmek gerekir. Bunların içinde 87 ve 98 sayılı söz
leşmeler vardır. Kuşkusuz, bu sekiz sözleşme içinde sınıflandırılmamış olsa da, 
örneğin 151 saydı sözleşme gibi başka insan haklan sözleşmeleri de vardır. Za
mandan kazanmak için ötekileri saymaktan kaçmıyorum ve bilindiğini varsayı
yorum. Ancak, Avrupa Konseyinin onayladığımız sözleşmeleri arasında, özellik
le İnsan Haklan Avrupa Sözleşmesinin yanı sıra Avrupa Sosyal Şartının da bulun
duğunu unutmamak gerektiğini belirtmek istiyorum. Sayın Bakan, Sosyal Şartın 
5. ve 6. maddelerine koyduğumuz ve hala kaldırılmayan çekincelere ilişkin bir 
şey söylemedi. Oysa 2004 İlerleme Raporunda açıkça belirtilmiş; "Türkiye’nin, 
Avrupa Sosyal Şartının sendika hakkıyla ilgili 5. ve toplu pazarlık ile grev hakkı
nı da kapsayan toplu eylem hakkını tanıyan 6. maddesini "hala onaylamamış" ol-
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duğu anımsatılmıştır.

Evet, Sosyal Şartın sendika hakkını tanıyan 5. maddesi ile açıkça grev hakkı
nı da kapsayan toplu eylem hakkını güvenceye alan 6. maddesindeki çekinceler, 
1989’dan beri durmaktadır. Bunu sendikacıların her fırsatta, her yerde, her ortam
da dile getirmesi, kaldırılmasını istemesi gerektiğini söylüyorum. Ama ne yazık 
ki böyle yapılmıyor, çok üzülüyorum gerçekten.

Avrupa Konseyinin sosyal güvenlikle ilgili olan onayladığımız başka sözleş
meleri de vardır, onlar da taraf olduğumuz insan haklarıyla ilgili sözleşmelerden
dir ve onlar da bu üçüncü cümledeki temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslara
rası sözleşmeler kapsamındadır.

Bir başka soru da şudur. ".. .andlaşmalarla kanunların aynı konuda fa rk 
lı hükümler içermesV'nin anlamı nedir? Farklı hükümler, antlaşmalar ile yal
nızca "kanunlar” arasında mı söz konusu olur? Kanunlar dışında, örneğin A naya
sa antlaşmalardan farklı hükümler içeriyorsa, yine tüzükler ve yönetmelikler 
farklı hükümler içeriyorsa, onaylanmış uluslararası sözleşmeler esas alınmayacak 
mı? Antlaşmalar, iç hukuka üstün tutularak uygulanmayacak mı? Neden sadece 
kanunlar? Burada da önemli bir eksiklik vardır ve bu da, ne yazık ki yargı için, 
yargı yerlerimiz için ve hatta kimi bilim insanlarımız için de, iş hukuku alanında 
çalışan kimi meslektaşlarımız için de farklı görüşlerin üeri sürülmesine yol aça
bilecek eksik bir düzenlemedir. Ancak, yalnızca "kanunlar" denilmiş olmasına, 
sadece onayladığımız antlaşmalar ile yasalar arasında bir çatışmanın Öngörülmüş 
olmasına karşın, antlaşmaları esas alma /  üstün tutma yükümlülüğü A nayasayla 
çatışma durumunda da vardır, benim görüşüme göre.

Farklı hükümler nedir? Farklı hükümler, aslında bir çatışmanın varlığını anla
tır; iki metin arasında, antlaşma Üe yasalar arasında bir çelişik düzenlemenin, ça
tışan bir düzenlemenin varlığı anlamına gelir. Bu nedenle de, bir uyuşmazlığın 
çıkmış olmasından söz etmek olanaklıdır. Eğer uyuşmazlık çıkmamışsa, antlaş
malar esas alınmayacaktır. Sadece uyuşmazlık çıkması durumunda, onaylanmış 
uluslararası insan haklarına ilişkin sözleşmeler üe yasalar arasında bir çatışma 
söz konusu ise, dolayısıyla da bu yüzden bir uyuşmazlık çıkmışsa, bu sözleşme
ler öncelikle esas alınıp uygulanacaktır.

Pozitif metni okursanız, onunla sınırlı sözel bir yorum yaparsanız, böyle bir 
yanıltıcı bir sonuca ulaşabilirsiniz. Gerçekten, uyuşmazlık deyince aklımıza ön
celikle ne geliyor? Kuşkusuz, yargı yerleri geliyor, uyuşmazlıkları çözmekle gö
revli yargı yerlerimiz geliyor. Hangi yargı yerleri? Tüm yargı yerleri. Herhangi 

bir ayrım yapılmaksızın, anayasal yargı, yönetsel yargı, adli yargı ve askeri yargı 
buna dahildir. Bu düzenleme, ilk derece ve üst yargı yeri aynmı yapmaksızın, tüm 
yargı yerlerini kapsayan ve bağlayan bir düzenlemedir.
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Öte yandan, uyuşmazlık deyince, aklımıza sadece yargı yerleri gelmemelidir. 
Hak özneleri ile devlet arasında ve onu temsil edenler, yönetsel yetkililer arasın
da uyuşmazlık çıkamaz mı? Uyuşmazlık, her zaman "yargısaln bir uyuşmazlık ol
mayabilir, "yönetsel" nitelikli bir uyuşmazlık da olabilir, yani yargıdan önce çe
şitli düzeylerdeki kamu yetkilileri de böyle bir uyuşmazlığı çözme durumunda 
kalabilir. Dolayısıyla, antlaşmalar ile yasalar (aslında tüm iç hukuk) arasındaki 
çatışmadan kaynaklanan uyuşmazlığı çözerken, yalnızca yargı yerleri uluslarara
sı antlaşmalan esas almakla yükümlü değildir. Bu düzenleme, aynı zamanda ka
mu yetkililerini de bağlar, yürütmeyi de bağlar. Daha açık olarak söylemek 
gerekirse, örneğin valileri, kaymakamları, emniyet müdürlerini, okul müdürleri
ni bağlar, disiplin amirlerini yada kurullarını bağlar. Eğer onaylanmış insan hak
lan sözleşmelerinin güvenceye aldığı bir haklan çiğnenmesinden doğan bir uyuş
mazlık varsa ve sözleşmeler ile iç hukuk arasında da bir çatışma varsa, bu uyuş
mazlığı çözmek durumunda olan yönetsel yetkililerin de uluslararası insan hakla
n  sözleşmelerini yasalara, tüzük ve yönetmeliklere üstün tutarak doğrudan doğ
ruya uygulama yükümlülükleri vardır. Yargı yerlerinin ve yönetsel yetkililerin, 
sözleşmeleri doğrudan doğruya ve ileri sürülmesini beklemeksizin "kendiliğin
den" gözönüne alma yükümlülüğü vardır. Uluslararası sözleşmelerin esas alınma
sı için hak ihlaliyle karşı karşıya kalmış bir kişi tarafından öne sürülmesine gerek 
yoktur. Yargı yeri, önüne gelen uyuşmazlığ çözerken kendiliğinden, "re’sen" 
onayladığımız, taraf olduğumuz bu sözleşmeleri gözönüne almak zorundadır, 
anayasal yükümlülük altındadır.

"Esas almak" ne demektir? Son olarak, bu soru üzerinde duracağım. Dik
kat edilirse, yeni üçüncü cümle, “üstün tutulur" yada "öncelikli olarak uygulanır" 
demiyor, "esas alınır" diyor.

Bu düzenlemenin tamamından çıkan sonuç nedir? Bunun anlamı, onayladığı
mız insan haklan sözleşmelerinin iç hukukta üstün tutulmasıdır, onların iç huku
ka öncelikli olarak uygulanmasıdır. "Esas alınır"ı, böyle anlamak gerekir. "Önce
lik" sözcüğü madde gerekçesinde kullanılmış ve üçüncü cümlenin; "uygulamada 
usulüne göre yürürlüğe konulmuş insan haklarına ilişkin milletlerarası andlaşma
lar üe kanun hükümlerinin çelişmesi halinde ortaya çıkacak bir uyuşmazlığın hal
linde hangisine öncelik verileceği konusundaki tereddütlerin giderilmesi amacıy
la 90. maddenin son fıkrasına" eklendiği belirtilmiştir.

Böylece, Mayıs 2004 tarihine değin ortada bırakılmış tartışmalı bir konu, in
san haklan sözleşmelerinin iç hukuka üstünlüğü ilkesi çerçevesinde "kısmen" çö
züme bağlanmıştır. "Kısmen" diyorum, çünkü yeni düzenlemenin burada bazıla
rına değindiğim başka eksikleri ve eksiklikleri de vardır.

Şimdi, önemsediğim bir başka konuya değinmek istiyorum. Bu da çok önem-
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li bir konudur ve son derece kuşku yaratacak, duraksamalara yol açabilecek ko
nulardan biridir. Acaba yargı yerleri ve yönetsel yetkililer, onaylanmış uluslara
rası sözleşmeleri iç hukukumuza üstün tutarak, öncelikle uygularken, bu sözlej- 
melerin yalnızca resmi gazetede yayımlanmış Türkçe metinlerini mi göz 
önüne alacaktır? Yoksa bunun dışında, o metinlerde açıkça ve doğrudan bir an
latımla yer almayan bazı konularla ilgili olan yetki/« denetim organlarının ka
rarlarını da, yıllardan beri oluşturduğu bir tür içtihat niteliği kazanmış kararları
nı da göz önüne almayacak mıdır? Bu kararlan bir yana bırakarak, "ben devletin 
onayladığı bu sözleşmeyi dilediğim gibi yorumlama yetkisine sahibim, Medeni 
Yasanın bana verdiği hukuk yaratma yetkisini kullanarak dilediğim gibi yorum
layabilir ve dilediğim sonuca ulaşabilirim" diyebüecekler midir?

Kesinlikle hayır! Diyemezler, dememeleri gerekir. Sözleşmeleri ilgili ve yet
kili denetim organlarının kararlarını göz önünde tutarak, öncelikle uygulama yü
kümlülüğü altındadırlar. Aksi halde uluslararası düzeyde insan haklarım standart
laştırma olanağı bulunamaz. İnsan Haklan Avrupa Sözleşmesinin sözel metinle
rinde, pozitif metinlerinde, maddelerinde bulunmayan konularda Mahkemenin 
verdiği kararlar doğrultusunda Anayasa ve yas alan mı zı neden değiştiriyoruz? Ö r
neğin DGM’leri neden kaldırdık? Denetim organlarının kararlarını göz önüne al
dığımız için böyle yaptık, Anayasa ve yasalarımızı değiştirdik, DGM ’leri kaldır
dık. Çünkü insan haklan sözleşmeleri, sadece pozitif metinlerinden ibaret değil
dir. Denetim organlarının kararlan da göz önüne alınmak zorundadır.

Uluslararası Çalışma Örgütünün sözleşmeleri söz konusu olduğunda, yetkili 
denetim organlan hangileridir? Özellikle sendikal haklar ve yakınmalara dayalı 
özel denetim sistemi söz konusu olduğunda, en başta Sendika Özgürlüğü Komi
tesi vardır. Bu Komitenin yaptığı denetim, sözleşmelerin onaylanmış olması ko
şuluna da bağlı değüdir. Komite, 1951 yılından beri, kararlarını benzer durumlar
da yineleye yineleye, onlara sendikal hakların uluslararası düzeyde bir ortak içti
hadı niteliği kazandırmıştır. Sendika Özgürlüğü Komitesi, yalnızca ülkemize yö
nelik ihlallerle ilgili kararlar almıyor kuşkusuz. Örneğin Ekvator, Yeni Gine, 
Zambiya, ABD yada başka ülkelerdeki benzer sendikal hak ihlalleriyle ilgili o la
rak da aynı karan veriyor. Önceki bir kararını yineliyor, ona yollama yapıyor ve 
böylece kararını, yerleşik bir ilke kararına, bir içtihada dönüştürüyor; sendikal 
hakların uluslararası ortak hukukunu oluşturan bir içtihada dönüşüyor. Bunun 
için, örneğin çatışma durumunda sendikal haklarla ilgili sözleşmeleri 2821, 2822 
ve 4688 sayılı yasalara üstün tutarak uygularken 87 sayılı sözleşmeye ve hele 
Türkçe çevirisine baktığınız ve bununla yetindiğiniz zaman, 87 sayılı sözleşme
nin yalnızca 11 maddeden ibaret olduğunu göreceksiniz ve doğal olarak, her şeyi
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bu 11 madde içinde bulamayacaksınız. Nitekim grev hakkını, hatta grev sözcü
ğünü 87’nin sözel metni içinde bulamazsınız. Buna dayanarak, "87 grev hakkını 
güvenceye almamıştır11 diyebilir misiniz? Hayır! Ancak, diyenler oldu, üstelik 
meslektaşlarımdan da oldu. Sözel metinlerle kendini sınırlı tutan, denetim organ
larının kararlanın ciddiye almayan meslektaşlarımdan da, "hani nerede, göster 
bakalım grev sözcüğünü" diyenler oldu. Ama SÖK’tin kararlarına bakarsanız ve 
aynca, onaylanmış sözleşmelere dayalı denetim mekanizmasının temel organı 
olan Uzmanlar Komisyonunun raporlarına ve kararlarına bakarsınız, grev hakkı
nın 87 sayılı sözleşmenin güvencesinde olduğunu görürsünüz ve grev hakkıyla il
gili bütün düzenlemelerimizin, Anayasanın 54. maddesinin ilk sözcüklerinden 
başlayarak son fıkrasına kadar neredeyse tüm kurallarının, 2822 ve 657 saydı ya
salardaki grev yasaklarının 87 sayılı sözleşmeye aykırı olduğunu görürsünüz.

Ve ne yazık ki, Kamu Personel Kanunu Tasarısı Taslağı adını taşıyan metinde 
de grev yasağı vardır. 657’de yer alan, "toplu eylem ve hareketlerde bulunma" ile 
"grev hakkı" yasaklan, Taslakta da korunmuştur (m. 30 ve 31) ve üstelik, hem 
memurlan ve hem de sözleşmeli personeli kapsamaktadır. Bir taraftan "AB’ye gi
receğiz" diye yasalarda değişiklikler yapıyor, tasanlar hazırlıyorsunuz, öbür ta
raftan grev yasağım bütün memurlan kapsayacak biçimde 30, 40 yd önceki 
657’nin yasakçı mantığından bir adım deriye gitmeksizin, grev yasağım değiştir- 
meksizin aynen bırakıyorsunuz. Kimdir bunu hazırlayanlar ve bilmiyorlar mı bu 
Anayasa değişikliğini, getirdiği yükümlülükleri?

Konuşmamda, üçüncü bir başlık olarak, yürürlükteki sendika hukukumuzda 
90. maddenin son fıkrasına eklenen üçüncü cümlede sözü edUen "usulüne göre 
yürürlüğe konulmuş", yani onaylanmış uluslararası insan haklan sözleşmesinden 
olan 87 ve 98 sayılı sözleşmelerle bağdaşmayan kurallar, yani aykırılıklar 
üzerinde durmak istiyorum.

Önce belirteyim ki, Anayasanın 54. maddesi sanki dokunulmaz, "tabu" mad
delerden biridir. 22 yddan beri hiçbir hükümet bu maddeyle ilgili bir değişiklik 
tas ansı hazırlama girişiminde büe bulunmamış, bulunamamıştır. İlk cümlesinden 
son cümlesine değin, onayladığımız sözleşmelere aykırılıklar içeren bir maddedir 
54. madde. Ve 54. madde, Oıhan Aldıkaçtı’mn, "bu Anayasa, buram buram 12 
Eylül kokan bir Anayasadır" derken, en başta bu 54. maddeyi kastettiğini sanıyo
rum. Bu "12 Eylül kokusu", hala olduğu gibi 54. maddede durmaktadır.

Bundan yaklaşık olarak bir yıl önce düzenlediğimiz Birinci Ulusal Sosyal Po
litika Kongresinde, 54. madde değişikliği için "hodri meydan" demiştim. "54. 
maddeyi değiştirmek istediğinizde, karşınıza kapı gibi TİSK çıkacaktır, dikile
cektir, hiç de kolay olmayacaktır" demiştim. Ancak, şimdi elimizde, yasa koyu
cunun elinde bir Anayasa kuralı var, anayasal yükümlülük var ve Sayın Bakanın
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da söylediği gibi, anayasal yükümlülük temel alınacağına göre, artık sosyal taraf
ların uzlaşmasına da gerek yoktur. "Sosyal taraflar uzlaşır mı, aralarında görüş 
birliği var mı" diye herhangi bir kuşkuya yer yoktur, değişiklik yapmaktan kaçın
m a şansı yoktur. Düzenleme yapmaktan kaçınmanın yolu tümüyle kapanmıştır.

%10 barajı için, bunu, yani sosyal ortaklar arasında uzlaşma olmadığı için de
ğiştiremediğimizi 1990’lardan, hatta 80’lerin ortasından beri ILO ya karşı söyle
mekten usanmadık; dilimizde pelesenk oldu bu sözler! Altık şimdi böyle bir özür 
geçerli olamaz, sosyal tarafların uzlaşması diye bir koşul üeri sürülemez, söz ko
nusu büe olamaz. Sosyal taraflar ve hükümet, uluslararası insan haklan sözleş
meleri temelinde ve bu sözleşmeleri anayasal olarak yorumlama yetkisi bulunan 
denetim organlarının kararlan temelinde uzlaşmak zorundadır. Bu düzenlemenin, 
denetim organlarının kararlan çerçevesinde uluslararası sendika ve toplu pazarlık 
hukukunun yerleşik, ortak ilkeleri çerçevesinde yapılması gerekir; bu bir anaya
sal yükümlülüktür. H an Anayasadaki, hem de yasalardaki aykınlıklan kaldıran 
değişikliklerin yapılması, öncelikle yasama organına düşen bir görevdir.

Son olarak, Anayasa ve yasalardaki aykırılıklardan örnekler konusuna 
değinmek istiyorum. Bu aykırılıklar saymakla bitmez! Anayasada, 2821 ve 
2822’de, 4688’de sayısız aykırılıklar vardır. Düşünebiliyor musunuz? Haziran 
2001 ’de, Anayasa değişikliklerinin yapıldığı sırada, 4688 sayılı Kamu Görevlile
ri Sendikalan Yasası çıkarılmıştır ve bu yasa, göz göre göre, sayısız aykırılıklar
la çıkanlmıştır. Bu yasa, aslında 2821’in içinden çıkarılmış bir "matnışka"dır! 
Kamu işveren sendikalarının kamu görevlilerinin sendikal haklarıyla ilgili yasa 
tas ansı hazırlama sürecine girdiği andan itibaren, 4688’in öncülleri adım adım 
282l ’e benzetildi ve sonuçta, sayısız ayrıntılarla dolu bir yasa çıktı.

Bu yasanın en önemli eksiği, kuşkusuz toplu iş sözleşmesi ve grev haklan ko
nusundadır. Aykmlıklar, bu iki temel konuyla sınırlı değil kuşkusuz. Sendika hak
la konusunda, örneğin sendika üyeliği yasaklanan kamu görevlileri konusunda da 
aykırılıklar var. Adaylık süreci dolmadı diye sendikaya üye olamıyor bir kamu 
görevlisi! Böyle bir şey olabilir mi?

Şimdi, bu yasakçı yaklaşım neden kaynaklanıyor? Sendika ve toplu pazarlık 
hukukunun temelindeki, özündeki iki temel ilkeyi bilmemekten yada bilinmesine 
rağmen göz ardı etmekten kaynaklanıyor. Bu temel ilkeleri, 87’yi ve 98’i başın
dan sonuna kadar dikkatle okuduğumuz zaman görebiliriz.

Birincisi, çalışanların özgür iradesinin yasa koyucunun iradesinin 
önünde ve üstünde olm asıdır. İkincisi de, aynı ilkenin doğal bir uzantısı olarak, 

gönüllü ve özgür toplu pazarlıktır. Her iki ilkenin özünde, ortak payda ola
rak "özgür irade" vardır. Hem ulusal hem de uluslararası sendika ve toplu pazar
lık hukukunun bütün belgelerinin özünde, "çalışanların özgür iradesi" vardır. Bu-
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nu kısıtlayan, toplu pazarlık yoluyla yapılacak düzenleme alanını daraltan bütün 
işlemler, uluslararası sendikal haklar hukukuna aykırıdır.

İşte Anayasamızın ve sendikal yasalarımızın özünde yatan sorun da budur ve 
çalışanların özgür iradesine yasa koyucunun iradesinin önünde ve üstünde yer 
vermemesidir. Biz özgür iradeye yer vermediğimiz ve çalışanlara ve örgütlerine 
güvenmediğimiz için, aynntıcı ve tepkici bir yaklaşım izlediğimiz için, özgür ira
deyle yapılacak düzenleme alanına yasa koyucuyu alabildiğine karıştırıyoruz ve 
böylece de uluslararası sözleşmelere aykırılıklar içeren düzenlemeler yapıyoruz.

Şimdi bakınız, 2821 ile onun "matruşkası" olan 4688*e, tüzüklerde bulunma
sı gereken aynntıcı ve-ayrıntılı kurallar koymuşuz. Genel kurullar nasıl yapıla
cak? Tüzüklerde neler bulunacak? Sendikaların özgür iradesiyle düzenlenmesi 
gereken bir konu olduğu halde, yasada son derece ayrıntılı kurallar vardır. Bunu 
söylemişti ILO denetim organlan, yıllardan beri söylemiştir ve hala söylemekte
dir, bu kadar aynntıcı düzenlemenin 87’ye aykın olduğunu usampaksızın belirt
mektedir, son raporlarında da bir kez daha yinelemiştir.

Dedeme Raporuna ben de baktım, 2004 yeni İlerleme Raporuna. Önceki İler
leme Raporlarına da bakmıştım ve AB Hukuku açısından sendikal haklar huku
kumuzu değerlendirmiş ve aykınlıklan, kitabımda ve makalelerimde sıralamış
tım. İlerleme Raporunun ekonomik ve sosyal haklarla ilgili bölümünde, sendikal 
haklarla ÜgÜi olarak şu ifade yer alıyor. "Sendika ve toplu pazarlık hakkı, özel
likle grev hakkı üzerinde hala ağır baskılar vardır." Bundan başka, "Türkiye ILO 
normlarına da her zaman saygı göstermemektedir" deniliyor.

AB’nin ILO normlarına yollama yapmış olmasının altım çizmek istiyorum. 
Bunu yıllardan beri savununun. AB hukuku içinde ILO sözleşmelerinin de bulun
duğunu, AB Antlaşmasında bütün üye devletleri bağlayan insan haklarına ve te
mel özgürlüklere saygı ilkesi kapsamında sadece AB’nin değil B M ’nin, Avrupa 
Konseyinin ve ILO’nun insan haklan belgelerinin de bulunduğunu savunur duru
rum. İlerleme Raporu, ILO normlarına yollama yaparak bu görüşümü bir kez da
ha doğrulamıştır. Bu kadar söylüyor, ayrıntıya girmiyor İlerleme Raporu.

"Herhalde benim yazdıklarımı okumuyorlar" diye düşünüyordum. Benim 
söylediklerim, yazdıklarım, zaten "kaale" alınmayan şeylerdir, daha doğrusu çok 
az kitle tarafından "kaale" alınan şeylerdir. Onun için de, iki hafta önce Verhe- 
ugen’e bir "açık mektup" yazmıştım. Cumhuriyet’e gönderdim, yayımlayıp ya
yımlamayacaklarını sordum. Bir yanıt bile alamadım, şimdiye kadar. Bu mektup
ta kendisinden, Sayın Başbakanın söylediklerini de ileterek ay sonunda TCK, ya
ni "zina" krizinin AB’nin istediği doğrultuda çözülmüş olmasından da yararlana
rak, "Bay Veriıeugen, dedim, ne olur biraz da sosyal ve sendikal haklarla ilgili 
olarak bu aykırılıkların kaldırılması gerektiğini hükümetimize söyleyiverin" de-
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dim ve biraz da serzenişte bulundum. Ama sesimi basm aracılığıyla hala duyura
madım, yazdığım açık mektuplar, zarfından çıkamadı!

Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.

NECDET OKCAN, AVUKAT, DİSK HUKUK DAİRE MÜDÜRÜ
Hocam, ben de tebliğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok doyunıcu bir teb

liğdi. Şimdi bu Anayasanın 90. maddesinde yapılan son değişiklikte usulüne g ö 
re onaylanmış uluslararası sözleşmelerle iç hukukta kanunların veya iç hukukta
ki bazı düzenlemelerin çatışması halinde uluslararası sözleşmenin esas alınma- 
smdaki yorum kuralında, tabu sonuca belki bu tartışmalara katkı yapmayı sağla
ma bakımından bir tek olayı ügilendirecek iç hukuktaki kanun hükmünün ulusla
rarası sözleşmeye göre daha pozitif daha olumlu bir haklan kullanılması anlamın
da bir düzenleme yapması halinde iki tarafta faiklı hüküm var daha ilerisine g i
den bir hüküm halinde dönüp, bakanlığa şunu söyleyebilecek midir? İşte ulusla

rarası sözleşmeyi esas alıyoruz, biz. Yani benim kanaatimce, benim burada pozi
tif yorum ilkesinin uygulanması, yani çatışmanın uygulanmasında, bir haklan k ı
sıtlanmasının aranması gerekeceğini düşünüyorum. B u konuda katkınız olursa 

sevinirim. Teşekkür ederim.

Prof. Dr. MESUT GÜLMEZ
Sıcağı sıcağına, bu üçüncü cümle, bir yorum kuralı değü, pozitif bir kuraldır. 

Bir Anayasa kuralıdır, buyruğudur. Dolayısıyla, kimsenin artık "bu yorum kura
lıdır, farklı anlaşılır" demeye yetkisi, hakkı yoktur.

Çatışma, yasalarımızın uluslararası sözleşmelere göre daha ileri olması nede
niyle de çıkabilir. Bu durumda, hangisi uygulanacaktır? Sözleşmeler mi, yasalar 
mı? Sanıyorum bunu sormak istediniz. Bu, çok önemli bir noktadır ve aslında, so
runun yanıtı kendi içindedir. Aynca, bütün uluslararası sözleşmelerde de, kendi 
aralarında çıkabilecek olası çatışmaları çözmeye yönelik kurallar vardır. Ulusla

rarası sözleşmeler der ki, örneğin 151 sayılı sözleşme daha 1. maddesinde der ki, 
"eğer benden daha elverişli, benim yaptığım düzenlemeden daha elveriş
li yani daha ileri güvenceler sağlayan başka uluslararası sözleşmeler var
sa, ben uygulamam" der, "ben yedek sözleşmeyim" der. Bu ne demektir? 
Daha ileri olan sözleşmenin uygulanması demektir. B M ’nin ikiz sözleşmeleri de 

böyle der, örneğin Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesinde bu tür bir 
düzenleme vardır. Çünkü bu sözleşme, ekonomik ve sosyal haklarla, sendikal 
haklarla ilgili düzenlemeler yapmıştır ve bu kuralların başka sözleşmelerdeki, ö r

neğin 87 ve 98 saydı sözleşmelerdeki yada ulusal hukuktaki kurallarla çatışması
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olasıdır. Bu gibi durumlarda, en ileri olan sözleşmenin yada ulusal hukuk kuralı
nın uygulanacağı açıkça belirtilmiştir. Çatışma, yasalarımızın onayladığımız söz
leşmelerden daha ileri güvenceler sağlamış olmasından çıkıyorsa, kuşkusuz ki 
öncelikle yasalarımızın uygulanması gerekir. Uluslararası sözleşmeler, daha geri 
ve daha az güvence sağlayan ulusal yasalara karşı üstün tutulacaktır. Çünkü ulus
lararası sözleşmeler, altına inilmemesi gereken "asgari" nitelikli düzenlemeler ya
par.

VELİ BEYSÜLEN, EMEKLİ-SEN GENEL BAŞKANI
Sayın hocam, teşekkür ediyorum. Gerçekten bizi çok bilgilendirdiniz. Sadece 

şu konuyu öğrenmek istiyorum: Anayasanın 51. maddesine göre "çalışanlar ve iş
verenler" sendika kurma hakkına sahiptirler. Ancak Anayasanın hiçbir maddesin
de emeklilerin ya da başka toplumsal katmanların sendika kuramayacaklarına da
ir bir düzenleme yoktur. Buna göre son yapılan Anayasa değişikliğiyle ilgili, 90. 
maddede yapılan değişiklikle ilgili, özellikle emekliler arasında faaliyet gösteren 
bîr sendika olarak İnsan Haklan Evrensel Bildirgesinin 23. maddesinde ve birçok 
uluslararası sözleşmede ve sizin hazırladığınız bilirkişi raporunda, bizimle ilgili 
açılan bir davada değindiğiniz bir sürü belgede, emeklilerin ya da herkesin sen
dika kurma hakkının olduğu çok açık bir biçimde düzenlenmiş durumdadır. Bu 
durumda Anayasanın 51. maddesi değiştirilerek bizim sendika kuramayacağımı
zı veya sendikal aşamayacağımızı bizim, köylülerin ya da esnafların sendika ku
ramayacaklarını iddia etmek mümkün müdür? Mümkün değilse, bizim Anayasa
nın 53. maddesi, biliyorsunuz toplu sözleşmeyi, toplu görüşmeyi düzenler. Ana
yasanın 53. maddesine rağmen Anayasanın 90. maddesi temel alınarak sosyal gü
venlik kuruluşlarını ya da hükümeti taraf olarak, sendika olduğumuz için taraf 
olarak toplu sözleşme ya da görüşmeye çağırma hakkımız var mıdır? Bu konuda 
aydınlatmanızı istiyorum.

Prof. Dr. MESUT GÜLMEZ
Bu konuda, mahkeme davayla ilgili karar verdi. Şimdi genellikle sendikal 

haklarla ilgili sözleşmelerde, yani sendikal haklan konu edinen ve onu düzenle
yen sözleşmelerde, hak.öznesi olarak "çalışanlar" sözcüğü geçer ve kullanılır. 
Ama daha genel nitelikli insan haklan belgelerinde, hak öznesi "çalışanlar" değü- 
dir, "herkes"tir. Herkes ise, başkalan gibi "emeklileri de kapsar. Saydığım söz
leşmeler arasında hak öznesi olarak, sendika hakkının öznesi olarak "herkes"e yer 
veren sözleşmeler de vardır. İnsan Haklan Avrupa Sözleşmesi vardır. BM ’nin Ki
şisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi vardır ve artık bugün onaylanmış 
bir sözleşmedir, 2003’ten beri. Dolayısıyla uluslararası sözleşmeler çerçevesinde
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hiç kimse sendika kuramazsınız, kurduğunuz sendikayı kapatın diyemez. Böyle 
bir şey söz konusu olamaz, ama toplu pazarlık hakkı açısından durum tartışılabi

lir.
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GÜLAY ASLANTEPE, ELO TEMSİLCİSİ
Evet, ben hocamıza, özellikle Anayasanın 90. maddedeki değişiklikle ilgili, 

pozitif hukuk açısından yaptığı değerlendirmelere, katkılarına çok teşekkür edi
yorum. Başta yaptığı sataşmayı hiç üstüme almadım, çünkü Uluslararası Çalışma 
Örgütü Türkiye Direktörlüğü zaten diplomatik bir misyon, dolayısıyla diplom at 
olarak kalmam bekleniyor benden, iş tanımım öyle. Ayrıca bir başka konuda bir 
katkı vermek istiyorum 1999 Helsinki toplantısından, Helsinki zirvesinden sonra 
yayınlanan bütün İlerleme Raporlarında sendikal özgürlükler, sendikal haklar ve 
onların önünde duran engeller, aslında son rapordan çok farklı değildir. Hepsinde 
çok ağır bir şekilde Türkiye eleştiriliyor. Her seferinde de, ILO’nun 87 ve 98 sa
ydı sözleşmelerine atıfta bulunuluyor. Hatta Uluslararası Çalışma Ö rgütünün 
Türkiye Cumhuriyeti hükümetiyle bir memorandum çerçevesinde yürüttüğü ço
cuk işçiliği konusunda proje ortağı olduğunu bilmesine rağmen, 138 ve 182 sayı
lı sözleşmeye de atıfta bulunuyor. Bu katkıyı sağlamak istedim.

SÜLEYMAN ÇELEBİ
Ben de kayıt için, DİSK olarak söylüyorum. Hocam çok teşekkürler, gerçek

ten çok önemli bir sunumdu ve bizim de bu sunumdan çıkartacağımız sonuçlar 
var.

Bir katkı olsun ve bu konuda yorumunuzu almak istiyorum. Özellikle Sayın 
Bakan konuşmasında, "noter konusu  tem el h ak  ve Ö zgürlükler k a p s a m ın a  
g irm ez" diye bir deyimi kullandı. Oysa zorlama sonucu, insanlar bu ülkede no 
tere, örgütlenme hakkım kullanabilmek için notere gitmek zorunda kalıyorlar. Bu 
işlemin ayrıca bir maliyeti de söz konusu. Sendikal haklarım kullanmak için, üye
lik işlemlerim yerine getirmek için, notere ücret ödemesi söz konusu olduğu g i
bi; notere gitmek için çalıştığı işyerinden izin almak; bir başka deyişle izin almak 
zorunda. Yani, noter işlemleri için izin aldığı günün yevmiyesini de kaybetmek 
zorunda. Örgütlenme özgürlüğünün ekonomik bir bedeli de var, bunun için çalı
şanlar cezalandırılıyor. 90. madde kapsamında, temel insan haklan çerçevesinde 
böylesi bir yaklaşım özgürlüklerimizi sınırlama anlamında değerlendirilemez m i?
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90. madde, bu değişen 90. madde kapsamında buna nasıl bir çözüm üretebiliriz? 
Tartışmak istiyorum, çünkü şöyle bir şartfanmışlık var, görüyorum hala noter ko
nusunda. Noter, sahteciliği önlemek adına ortaya konulmuş bir kurum. Oysa, 
şimdi ciddi sahtekarlıklar orada da var, orada da ciddi anlamda sahte üyelikler de
vam ediyor. Bizim başından beri savunduğumuz referandumu bu noktada çok 
önemsiyoruz, ama bu olmazsa bile en azından biz noter şartı nedeniyle cezalan
dırılmak, çalışanlara maliyet yüklememek adına, ne yapalım? Teşekkür ediyo
rum.
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Prof. Dr. MESUT GÜLMEZ
Sayın Bakanın bu konudaki cümlesini ben de not etmiştim. "Noter harçlarının 

özgürlükle ilgisi yok" dedi. Sadece 1980 öncesindeki sorunlar dolayısıyla, onlan 
önlemek için bir düzenleme olduğunu söylemek istedi, yanılmıyorsam.

Aslında özgürlükle bir ilgisi var. Çalışanların, "önceden izin almaksızın dile
diği sendikalara üye olma hakta", 87’nin 2. maddesine, evrensel bir ilke olarak 
yazılmıştır. Bununla ne ilgisi var, denilebilir ve tartışma açılabilir. Ama yine 
87’de, bu evrensel ilkeyle güvenceye bağlanmış sendika hakkının önüne yasa ko
yucunun birtakım engeller çıkarmaması, bu haklan kullanımım zorlaştırmaması 
kuralı da vardır. Noter şartı bunlardan biridir. Neden biridir? Bunu belki 4688 sa
ydı yasanın çıkarılmasından önce söyleseydik tartışma yaratabilirdi, çok inandı
rıcı olmayabüirdi, farklı görüşler söylenebilirdi. Ama kamu görevlileri için bugün 
noter şartı yoktur, noterden geçmeden sendikalara üye oluyorlar. Birçok kuralıy
la 282l ’in kopyası olan yeni bir yasada, bu kurala yer verilmemiştir. Üstelik, no
ter koşulu, amacını da gerçekleştirememiştir ve kendisi de itiraf etmiştir bunu. 
Kimi konfederasyon başkanlan ve bünokraüar, istatistiklerdeki sayıların gerçek 
üye sayılarının kat kat üstünde olduğunu söylemişlerdir. Ben de bilgi edinme hak
kım kullanarak, bu konuyu Sayın Bakana sormayı düşündüm, hatta bir dilekçe 
taslağı da yazdım, önümüzdeki günlerde göndermeyi düşünüyorum... Dolayısıy
la, bunun bir anlamı kalmadı ve özgürlüğü kısıtlama sonucu doğuran bir düzen
leme niteliği kazandı, diye düşünüyorum, kendi adıma.

YURTTAN ERDEM
Ben de hocamıza öncelikle teşekkür ediyorum. Şimdi bu 90. maddedeki deği

şiklikle beraber 4688 sayılı kanunda yasak olmasına rağmen, bizim özellikle be
lediye başkanlanndan toplu sözleşme taleplerimiz oldu, oluyor. Burada sizin va
sıtanızla, belki bir daha belediye başkanlıklarına karşı toplu sözleşme önünde 
herhangi bir engel olmadığının deklare edilmesini istiyorum, sizin bu yönde gö
rüşlerinizi almak istiyorum. Teşekkür ederim.
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Prof. Dr. MESUT GÜLMEZ
Şu anda deklare etmeme gerek yok! Bunu daha önce, çok önce deklare ettim; 

ta 90’lı yıllardan başlayarak deklare etmekle kalmadım, aynı zamanda yazdım. 
Onun için yazalı belgelerde görüşlerim yer alıyor. Sanıyorum, bunları siz de be
nim kadar iyi biliyorsunuz.

ÖZTÜRK ŞAMDAN
Hocam teşekkür ediyorum. Ama ben, buradan farklı bir boyuttan soru sormak 

istiyorum, özür düeyerek sizden. Şimdi bizim ülkemizde, işte bizim A nayasaları
mızda fişlenme olayları var, insanlar üzerinde fişlenme olayları var. Mesela ben 
kendi üzerimden söyleyeyim, üç tane fiş var, ama ben hiçbir ceza almamışım, 
hiçbir sabıka kaydım da yok, ama fişlenme olayım var. Bu ülkede bu fişlenme 
olayı, bir tür devlet dairelerinde değÜ her işini yaptırma için de karşımıza çıkar. 
Bununla ilgili neler yapmamız gerekiyor, nasıl bir çözüm olmalı? İkincisi de, ger
çi Genel Başkanımız konuşmasında açıklamıştı ama, Yargıtay’da bekleyen dava 
dosyalan sayısı baya kabarık, ama İş Kanununu çıkardı, 4857 iş kanunu. İşte iki 
ay içersinde işe döner, ama on bir ay süren davalarımız var. Bununla ilgili Avru
pa İnsan Haklan Mahkemesine de gitmemiz gerekiyor. Teşekkür ediyorum.

Prof. Dr. MESUT GÜLMEZ
Fişlenme konusu biraz soyut. Hangi amaçla, kim ve niçin fişliyor? Devletin 

hangi birimi fişliyor? Sadece bazı bilgileri almak için mi kayda geçiriliyor? Böy
le bir fişlenmeden mi söz ediyorsunuz? Yoksa başka amaçla mı? Bunlan somut 
olarak bilmeden bir değerlendirme yapmak doğru olmaz. Ayrıca, uzmanlık alanı
ma girdiğini düşünmediğim için de bir şey söyleyemeyeceğim, fişlenme konu
sunda.

İkinci sorunuzda, davaların uzun sürdüğünü söylediniz ve "İnsan Haklan Av
rupa Mahkemesine gitmemiz gerekiyor" dediniz.

Davalar sadece bizde uzun sürmüyor. Ne yazık ki Strasbourg’ta da uzun sürü
yor. Oraya gidebilmek için, ortalama olarak, burada dört-beş yıl çaba harcıyorsu
nuz. Ama oraya gittikten sonra da, yine ortalama dört-beş yıl bekliyorsunuz. Bu, 
ortalama süredir ve bunun için yeni bir reform yapma çalışmalan sürmektedir. 
Strasbourg Mahkemesi yeni bir reformun eşiğindedir, bununla ilgili olarak; yeni 
bir protokol hazırlarım aktadır, davaların görülmesini hızlandırmak için. Ama üs
tesinden gelebileceğim, yapılacak reformun da çok etkili olabileceğini sanmıyo
rum.
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Ne zaman Strasbourgdaki davalar uzun sürmez? Eğer üçüncü cümle gerekti
ği gibi anlaşılır ve uygulanır ise, davalar Strasbourg’a gitmez, uyuşmazlıklar içe
ride çözülür. Onun için de, yargıçlarımıza ve kamu yetkililerimize, pek ayırdında 
olmadıklarını düşündüğüm çok kapsamlı bir sorumluluk düşmektedir. Scrun, sa
dece bu sözleşmelerin maddelerini öğrenmek değildir, denetim organlarının, ILO 
denetim organlarının, Avrupa Konseyi denetim organlarının, Sosyal Şart denetim 
organlarının kararlarım öğrenmek, bilmek zorundayız, gerektiği gibi uygulaya
bilmek için bilmek zorundayız. Bunun için de, çok ciddi ve kapsandı, İnsan Hak
lan Avrupa Sözleşmesiyle sınırlı olmayan bir "insan haklan öğretimi ve eğitimi" 
programının hazırlanması ve uygulanması gerekir.

İnsan Haklan Avrupa Mahkemesine gitme konusunda çok önemli bir nokta
nın altım çizeyim. Bu Mahkemeye, ihlal edilen tüm haklar için değil, ancak ve 
yalnız insan Haklan Avnıpa Sözleşmesinde tanınıp güvenceye alman haklar için 
gidilebilir.

Sendikal Haklar, Sosyal Güvenlik Hakkı ve Sağlık Hakkı Sempozyumu

CENGİZ FAYDALI
Sonıma başlamadan önce, ülkemizdeki bir hukuk skandakna değinmek iste

rim. Daha önce genel başkanlığını yaptım Enerji Yapı Yol-Sen’in. 4688’in geçici 
maddesi vardı. Bütün sendikalar kendisini bu yasaya adapte edecekti, gerek sen
dikal kısıtlamalar açısından, gerek işkollan açısından. Ama Enerji Yapı Yol-Sen 
kendisini feshetmedi, işkollan açısından da bağlarım sürdürdü, tüzel kişiliğini de 
sürdürdü ve taşeronlarda çalışanlan örgüüemeye devam etti. Hakkında mahke
mece verilmiş hiçbir kapatma karan olmamasına rağmen, Valilik ve Danıştay 
kendiliğinden bu sendikayı kapanmış gibi saydılar, hatta bu konuda enerji ihale
leriyle ilgili, enerji özelleştirmeleriyle ilgili davalarda Danıştay, "siz kapanmışsı
nız, bu davalara bakmayacağız" dedi. Son derece büyük bir skandal! Biz bu ko
nuda hukuki mücadelemizi sürdürüyoruz.

Sonıma geliyorum şimdi. Anayasanın 90. maddesindeki değişikliği göz önün
de bulundurarak, gerek 2821’in ve gerekse 4688’in kısıtlamalarım, yani bu hak 
toplu sözleşme haklarım içinde kapsayacak şekilde mi? Fiili bir örgütlenmenin 
yaşayacağı sıkıntılar ne olur? Yani biz artık bir memur sendikası, işçi sendikası 
olarak ayn ayn değil birlikte örgüüülüğümüzü sürdürdüğümüzde ve bu haklan fi
ilen kullandığımızda ne olur? Bunu biraz tartışmak istiyorum. Teşekkür ediyo

rum.
Prof. Dr. MESUT GÜLMEZ
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Cengiz, benim öğrencilerimdendir. Aslında vereceğim yanıtı biliyor, ama her
halde salonun da duymasını, bilmesini istiyor.

Kendini 4688’e uyarlamayan, yasanın geçici maddesi doğrultusunda hareket 
etmeyen eski kamu görevlileri sendikaları için yasa beklenenin dışında olumlu bir 
yaklaşım benimsemiştir. Onların feshedildiğini, sona erdiğini söylememiştir. On
ları, yasanın dışında ayn hukuksal varlıkları olan sendikalar olarak kabul etmiş
tir. Öyleyse, kamu görevlileri sendikaları açısından ikili bir hukuk rejimi vardır: 
Kendisini yasaya uyarlayan sendikalar için 4688 vardır. Kendisini yasaya uyarla
mayan kamu görevlileri sendikaları için de uluslararası sözleşmeler ve onlann 
oluşturduğu hukuksal çerçeveler vardır. Sorun bu kadar açıktır ve uluslararası 
sözleşmeler içindeki bütün güvenceler o durumdaki sendikalar için de geçerlidir.

OSMAN KILIÇ
Demokratik Sol Parti adına katılıyonım. Hocam, özellikle sunumunuz için 

çok teşekkür ediyorum, çok yararlandım. Şahsen ben, şunu merak ediyorum: Ka
mu görevlüerinin şu günlerde yürüttükleri bir çalışma var, toplu görüşme mese
lesi. Sanıyorum, hakem (uzlaştırma) kurulunda. Bugünlerde, rapor hazırlanacak 
ve daha sonra Bakanlar Kuruluna gidecek ve mevcut mevzuat çerçevesinde, iç 
hukuk çerçevesinde sonuca ulaşacak. Bu nedenle sizin sözlerinizden yaptığım 
alıntılara yer vermek istiyorum. Şu anda uluslararası çalışma yaşamında uluslara
rası sendika ve toplu pazarlık hakkı geçerlidir dediniz. Burada da, bu alanda da, 
çalışanların özgür iradesi esastır. Ama bizdeki iç hukuk, maalesef bu yeterlikte 
değil. Şunu merak ediyorum: Bu 90. madde ışığında bakıldığında, şu andaki sü
reçte kamu görevlüeri ne yapabilir? Hangi girişimlerde, hangi taleplerde buluna
bilirler? Yine siz söylediniz. Uzlaşmazlık halinde yargı burada bunu sonuçlandı
racaktır, yargı yükümlüdür dediniz ve yönetsel makamlar da yükümlüdür dediniz. 
Bütün bunların ışığında, bu alanda ne yapılabilir? Teşekkür ediyorum.

Prof. Dr. MESUT GÜLMEZ
4688’in temel yanlışı, bu yasayı düzenlerken 151 sayılı sözleşmenin temel 

alınmış olmasıdır. 151, özel bir sözleşme olduğu için, kamu görevlilerinin sendi
kal haklarını düzenleyen özel bir sözleşme olduğu için, 151’in 98’e önceliğinin 
bulunduğu yaklaşımı benimsenmiştir. Ne yazık ki benim meslektaşlarımdan da 
bu görüşü savunanlar olmuştur ve belki de onlann görüşü doğrultusunda hareket 
edilmiştir.

151 ’in biraz önce söylediğim 1. maddesini okumaya gerek bile görmeden özel
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sözleşme olduğunu söyleyerek kamu görevlileri için sendika ve toplu sözleşme 
düzeninin bu sözleşmeye uygun olmasının yeterli olacağım söylemek ve savun
mak büyük bir yanlıştır, aynı zamanda. 1511 ve 98’i onaylamış ise bir devlet, öz
gür ve gönüllü toplu pazarlık konusunda bir tek maddesi olan 98 sayılı sözleşme
nin öncelikle uygulanması gerekir. Denetim organlarının, özellikle Uzmanlar Ko
misyonunun bu maddenin ne anlama geldiğine ilişkin sayısız kararlan vardır. Bi
raz önce söylediğim iki temel ilkeden yola çıkarak ortaya koyduğu kararlan var
dır. Aynı zamanda 98’i de onaylamışsa bir devlet, öncelikle 98’e uygun bir düzen
leme yapmak zorundadır.

98’in kapsamına toplu pazarlık hakkı açısından "kamu gücünün organı gibi 
davranmayan" bütün kamu görevlileri girer. Sadece kamu gücünün organı gibi 
davranan yada "devlet adma otorite işlevleri yerine getiren" kamu görevlileri 
98’in kapsamı dışında bırakılmıştır. Kamu görevlileriyle ilgili olarak kapsamım 
belirlerken, bu terimleri kullanıyor Uzmanlar Komisyonu. Sadece bu kamu gö
revlileri, 98’in kapsamı dışında ve 151’in kapsamı içindedir.

Bizde ise, kamu görevlilerinin tanımına ve sayısına baktığımız zaman, tanım 
çok geniştir ve sayısı da 2 milyona yaklaşır. Herkes biliyor ki, yardım a hizmet
ler sınıfindakiler de memurdur, sanki hepsi kamu gücünü kullanan kamu görevli
si imiş gibi! Asıl büyük yanlış buradadır, yasanın kamu görevlisi tanımım çok ge
niş tutmuş olmasıdır. Öncelikle bu yanlışın düzeltilmesi gerekir.

Kamu görevlileri ne yapabilirler? Kamu görevlileri, öncelikle uluslararası 
sendikal haklar hukukunu, sadece sözleşmelerle sınırlı olarak değil, aynı zaman
da denetim organlarının kararlarını da kapsamak üzere, iyice öğrenip özümseme
li ve bunu her fırsatta, işveren devletle bir araya geldiklerinde onlara da öğretme
lidirler. Ben bunu yeterince yapmadıklarını düşünüyorum, kamu görevlileri sen
dikalarının. Bu olanaklardan, uluslararası hukuktan yeterince yararlanmadıkları
nı düşünüyorum ve kendilerine de, her fırsatta söylüyorum.

NEJAT GÜNERİ, ÇSGB İŞ MÜFETTİŞİ
Hocam, öncelikle açıklamalarınız için teşekkür ediyorum. Bu Anayasanın 90. 

maddesinin uygulaması ve yaptığı yol ayrımı daha doğrusu uluslararası bir söz
leşme var. Fakat karşı tarafta da bu sözleşmeler için iş mevzuatı var. Biraz daha 
somutlaştınrsak, diyelim ki % 10 barajı var, ama uluslararası sözleşmelerde bu 
baraj söz konusu değil. Bu durumda ne yapılması gerekir? Teşekkür ederim.

Prof. Dr. MESUT GÜLMEZ
Bu yeni düzenlemenin, yargı yerlerinin yanı sıra yasamayı, yürütmeyi ve yö

netimi de bağladığım vurgulamıştım. %10 barajı ve ayrıca yetkili sendikanın be
lirlenmesinde Çalışma Bakanlığına görev verilmiş olması, Uzmanlar Komisyo-

Sendikal Haklar, Sosyal Güvenlik Hakkı ve Sağlık Hakkı Sempozyumu
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nunun 98’e aykırı bulduğu, gönüllü ve özgür pazarlıkla bağdaştıramadığı nokta
lardan biridir. Toplu iş sözleşmesi yetkisi kazanacak sendikayı belirleme konu
sunda Çalışma Bakanlığının devreden çıkması gerekir. Bu görevin, bağımsız ve 
yansız bir organa devredilmesi gerekir. Böyle diyor Uzmanlar Komisyonu.

Başta belirttiğim gibi, tarafların, çalışanların ve örgütlerinin özgür iradesi her 

şeyin üstündedir.
Yaptırımı ne olacak diyorsunuz? Eğer üçüncü cümlenin gereği yerine getiril

mezse, yasama, yargı yada yönetim uluslararası sözleşmeyi temel alarak sorunu, 
uyuşmazlığı çözmezse, uluslararası denetim organları devreye girecek ve sorunu 
çözecektir, böylece de yol uzayacaktır. Zaten devreye giımiş, aykırı olduğunu 
söylemiştir. Ancak, bugüne değin uyulmamıştır. Yaptırımı, uluslararası denetim  
organının devreye girmesidir. Ama Anayasa, uluslararası denetim organlarına gö- 
tümıeye meydan vermeden, "sorunu burada siz çözün" diyor. Bunu iyi okumak 
ve iyi anlamak gerekiyor.

Onun için diyorum ki, saygıdeğer yargıçlarımız ve yönetsel yetkililer, bu 
üçüncü cümleyi gerektiği gibi uygulayabilmek ve anayasal buyruğu yerine geti
rebilmek için, insan haklan uluslararası hukukunu son sözcüğüne kadar iyi bil
mek ve uygulamak zorundadırlar. "Bunun faikında mısınız" diye, altı aydan beri 
sesleniyorum. Herhalde sesimi duyurma olanağını, eninde sonunda bulacağım!

Bir parantez açarak, 5 Kasımda Türkiye Barolar Birliğinin düzenleyeceği bir 
panelde, geçmişte karşı görüşler savunmuş olan hukukçularla bir araya gelerek 
90. maddeyi bir gün boyunca tartışacağımızı da bilginize sunmak istiyorum.

ALPTEKİN OCAK, AVUKAT
Sayın Çelebi*nin bir ricası vardı. Toplantının başında, siz de aslında bir rica 

değil, zorunluluk olduğunu, anayasal kaynaklı bir zorunluluk olduğunu söyledi
niz. Bu konuda, çalışma yaşanıma ilişkin düzenlemelerde, Bakanlığın, geniş an
lamda yasa koyucunun tarafsız davranması konusunda şöyle bir şey söyleyebili
riz: İşçi ve işveren ilişkisinin hukuki anlamda düzenlenmesinde sözleşme serbes- 
tisi geçerli değildir. Çünkü burada taraflar arasındaki eşit ilişkilerin m evcut oldu
ğu taraflar söz konusu değildir. Çünkü işverenin, güçsüz olan işçilerle bir karşı 
karşıya gelişi söz konusudur. Zaten, aslında sosyal devletin başarısı da, buradaki 
çatışmayı önlem ek ve çelişkiyi önlemek, çatışmayla sonuçlanmasını önlem ektir. 
Yanı ben sizin yorumunuzu merak ediyorum. Aslında burada bir tarafsız davran
m a güçsüz tarafın yanında yasa koyucunun davranması gerektiğini düşünüyorum . 
Sizin yorumunuzu rica edeceğim.

Prof. D r. M ESUT GÜLMEZ
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Bu soruyla ilgili bir yonım yapmaya gerek olmadığım düşünüyorum. Burada 
sendika, toplu pazarlık ve grev haklarının uluslararası çerçevesini çizen uluslara
rası sözleşmelerin ve özellikle onlann iç hukuktaki değer ve etkisini tartışmaya, 
anlatmaya, bu konudaki görüşlerimi iletmeye çaba harcadım.

Sözleşme özgürlüğü ve tarafların eşitliği ilkeleri, daha genel bir çerçevede ele 
alınabilecek, tartışılabilecek bir konudur. Yasalarımızın ve uluslararası sözleşme
lerin tarafların eşitliği ilkesi açısından yaklaşım ve içerikleri göz önüne alınarak, 
kimin yararına hareket edildiği sorunu tartışılabilir. Ancak bu çerçevede genel bir 
değerlendirme yaptıktan sonra bir şeyler söylemek olanaklıdır, doğru olur diyo
rum. Şunu eklemekle yetineyim: Sözleşme özgürlüğü ve eşitlik ilkeleri, 1982 
Anayasasıyla ve 1983 yasalanyla işçiler aleyhine alabildiğine sınırlandırılmıştır 
ve bunların büyük bir bölümü, onayladığımız sözleşmelere aykırı olarak hala yü
rürlüktedir.

Efendim, ilk kez bu kadar geniş bir süre içinde, zaman sınırlaması baskısı al
tında olmaksızın, bu konulan sîzlerle görüşüp tartışabüdiğim için gerçekten çok 
mutluyum. Çok teşekkür ediyorum. Sevgiler sunuyorum

Sendikal Haklar, Sosyal Güvenlik Hakkı ve Sağlık Hakkı Sempozyumu
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"ÖRGÜTLENME VE TOPLU PAZARLIK HAKKI ÖNÜNDEKİ ENGELLER"

Oturum Başkanı : Şükran SONER
Konuşmacılar : Patrick İTSCHERT (EITJC Temsilcisi)

Doç. Dr. M. Kemal ÖKE 
Av. Ergin TÜRSOY

ŞÜ K RA N  SO N ER  ( Oturum Başkanı)
Zamanında başlayabilmek için, herkes zamanında geldiği için dinleyenlere 

çok teşekkür etmek isterim. Bizim geleneksel alışkanlıklarımıza pek uymayan bu 

davranış, gerçekten teşekkürü hak ediyor.
Bu başlığı gördükten sonra bize özgü bir kavramdan yola çıkarak konuya 

girmek gerekiyor. Çünkü Türkiye’de örgütlenme ve toplu pazarlık hakkı önün
deki engeller diye girdiğimiz zaman konuya, Türkiye’ye özgü bir milada dönm e
miz gerekir. Bugün, 12 Eylül’ü anlatma olanağımız yok, 12 Eylül Anayasası ve 
12 Eylül yasalan ile örgütlenme ve toplu pazarlık hakkının ne ölçülerde kazanıl
mış haklardan geriye gittiğini tüm boyutlarıyla burada özetleme şansımız yok. 
Saatler sürer. Kabaca şöyle söylemek gerekiyor. Anayasa ve yasaların bütünün
de egemen olan, gerçekten iğne oyası gibi işlenmiş bir sistematik içinde, haklar 
ve özgürlükleri düzenleme adına, hakların ve özgürlüklerin tümünün özünün yok 
edildiği bir sistemle karşı karşıya kaldık.

Bu alan tüm haklar, için, yani bu insan haklan için de geçeriidir. Ama özel
likle sosyal haklar ve sendikal haklar boyutundaki biçim ve kalıplarla ügili, 12 
Eylül’den sonra bugüne; özellikle AB üyeliği aşkı uğruna yaptığımız anayasal ve 
demokratik açılımların bütününe baktığımızda, aslında sınıfta kaldığımız sonu
cuna varılabilir. Çünkü çok temel bir yanlıştan yola çıkıldı, sistemin özünü yok 
eden haklarımızı yok eden metinler, ölçü alındı ve sürekli bunlar üzerinde m ak
yaj niteliğinde değişiklikler yapıldı. Bir tanesini sabah Mesut Hoca söz ettiği 
için, ILO’ya yönelik makyaj değişikliklerinden söz ettiği için anı olarak aktara
yım, gerçekten öyle. İmren Aykut’un Çalışma Bakanlığı süreci. Tam U luslara
rası Çalışma Örgütü’ne, genel kuruluna giderken, yine makyaj demokratik açılım 
yasa değişiklikleri yapıldı ve tabii yapılan değişikliklerin adlan sayıldığında çok 
da şık görünüyordu. Orada sendika cephesinden yine oradaki sendikacılara anla
tınca, Aplikasyon Komitesinde Türidye tartışılınca, bir İngiliz sendikacı çıktı ve
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dedi ki: "Biz de hediye atın dişi bakılmaz teşekkür edilir, ama biz sendikacılar 
şüpheliyiz. Atın dişine baktık ve gördük ki dişleri çürük bu atın, baştan sona ka
dar."

Çünkü bu sistem aynen şu anda, ne yazık ki Sayın Bakanımızın sabahleyin sö
zünü ettiği gündemdeki yasa değişikliklerine kadar, Anayasada yapılmış değişik
liklerde halen aynı mantık sürdürülüyor. Toplu pazarlık ve grev hakkıyla ilgilen
meli. Yani ne demek istediğimi şöyle anlatmaya çalışayım. Sabah Mesut Hoca 
bir çerçeve çizdi, nefes almadan dinledim. O çerçeveyi dinlediyseniz rahatlıkla 
söyleyebilirim: Şu anda yürürlükte olan Anayasa ve hazırlanmış olan yeni taslak
ların hepsi, bütünü ile bu temel hak ve özgürlükler üe çatışıyor, sayısız madde
siyle çatışıyor. Zaten yasa taslaklarım hazırlayanlar, Anayasanın değişm ediğini 
mutiak diye kabul edip onun içinde makyaj mı yaparız, diye arayış içinde oldu
lar. En kötüsü de bu arayışı yaparken, sadece Anayasa metinleriyle çatışmamak 
değü, bu arayışta Türk hukukunda üstünde geçerliliği olan Mesut Hocanın vur
guladığı uluslararası sözleşmelerin ilkelerinin geçerli olması kaygısı içinde bile 
olamadılar. Yani bir baraj, eğer bugün öyle veya böyle yasa taslağı metninde var
sa, baştan aşağıya bütün o yasaklar sendika kurma hakkından toplu pazarlıkla ü- 
gili yasaklara kadar aynen duruyorsa, yapılan sadece makyajdır.

Hükümetin sendikal harekete önermesi gereken: "Gelin, yazıktır bu emeklere 
ve zamana, toplumsal kayba. Yazıktır, oturalım baştan, bu geçerli olan yani imza
ladığımız evrensel sözleşmelerin gereklerine uygun yeni bir değerlendirme yapa
lım , baştan sona metinleri inceleyelim" demek gerekiyor.

Burada diğer bir zayıf noktamız daha var. Evet, dinledim bunu sevinçle. Ben 
de şaşırdım, Derleme Raporu ile ilgili bu son metinde nasıl girdi sosyal haklara 
ilişkin, sendikal haklara ilişkin o maddeler. Galiba bu bazı uyanlar, Mesut Hoca
nın değindiği, etkili oldu.

Burada söylemek gerekli, AB’nin kriterlerine, Kopenhag kriterlerine güvene
rek bizim kurtarılacağımızı, uluslararası normlar bakımından beklentilerimizin 
karşılanacağını bekliyorsak, argo deyimiyle "hava alınz". Çünkü, Avrupa’nın en 
yetkin yargıçlan büe İstanbul’da yapüan bir uluslararası toplantıda da şunu itiraf 
ettiler ki, bugün AB’deki birlik kaygüannda öncelikli olan para birliği var, eko
nomik birlik var, ama asla sosyal kaygılar öne çıkmıyor. Gerekçeleri de şu: Soy
sal standartlarla ügili ortak standartlan bulmak zor. Doğru değü bu. Bunun tek 
doğru nedeni, hem AB’nin NAFIA ile yanşırken, dünyadaki bu emperyal akış 
içinde inşam geriye atan, püskürten haklarla ügili bir süreç içindeki bakış açışı 
belirleyici; hem de NAFTA’nın arka bahçe olayında, Amerika'nın arka bahçesi 
olayında olduğu gibi, Türkiye’nin de bir aıka bahçe olarak gözükmesi.
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Ne yazık ki en son bu son anlaşmadan sonra da Almanya’daki toplantıda, AB 
sözcüsü itiraf etti, dün oradaki kamuoyuna dönük olarak. "Türkiye 14 yıl sonra 
Avrupa’nın en büyük pazan olacak" dedi. Türkiye eğer pazar olarak görülüyorsa, 
Türkiye’nin Avrupa’dakine eşit sendikal haklar, sosyal haklarla ilgili Kopenhag 
kriterlerinin Türkiye’de öne çıkarılmayacağı bir gerçek. Onlann kavgasını sava
şını vermek de, bu Türkiye’deki harekete, sendikal harekete düşüyor.

Ben bu kadarla, bir genellemeyle, altım çizmekle yetineyim.
İlk sözümüzü konuğumuza vermemiz gerekiyor. Hem yolcu olduklan için, 

hem de bir başka vurguyu da yapmak istiyorum onlara yönelik olarak: Onlar, 
80’li yıllarda Türkiye’deki sosyal haklar, sendikal hakların, toplumsal hakların, 
insan haklanmn gerçekten AB ortak standartlarına yükselişi için çok çaba göster
diler. Avrupa sendikacılık hareketini kastediyorum., dünya sendikacılık hareketi
ni kastediyorum. Ama onlara da, onlann sermayesi çok ciddi baskı yaptı sonra
ki yıllarda. Hem kendi sonınlan arttı, hem de Türkiye’ye yönelik olarak tama
men bu slogan işlendi. "Amerika’nın NAFTA’sı var" sloganı. Yani, Türkiye için 
de sizin standartlarınızın kavgasını pek fazla vermeyin uyansı yapıldı ve kaygım 
odur ki bu uyan belirleyici oldu. Biraz da hem kendini savunma nedeniyle, hem 
de belki bu baskının bilinçaltı etkisiyle Türkiye’ye yönelik duyarlüıklan azal- 
dı.Türkiye’nin AB Kopenhag kriterlerinde, sosyal ve sendikal haklarda aynı öl
çülere ulaşması; ortaklık ölçülerinde istemlerinin olması için, Kopenhag kriterle
rinin metinlerine girmesi için, Avrupa sendikacılık hareketinin duyarlılığının b i
raz eksik kaldığına inanıyorum. Bunu da söylemiş olarak, bu konuda haddimi 
aşmış olarak, sözü konuğumuza veriyorum; buyurun.
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PA TR İC K  ITSCHERT
Teşekkürler Başkan.

Değerli konuklar, değerli meslektaşlarım, değerli dostlarım.
Her şeyden önce DİSK’e ve sevgili dostum Süleyman Çelebi *ye beni bu sem

pozyuma davet ettiği için teşekkür etmek istiyorum.

Sabah dinlediğim çeşitli katkılara dayanarak şu önermelere gireceğim: Birin
cisi sendikal harekete katılmak bir bireyin özgür, sınırlanmamış bir seçimidir ve 
insan hakkıdır. Bu olgu, aynı zamanda ELO’nun uluslararası olarak tanınmış te
mel standartlan ile güçlendirilmiştir. Özellikle de, Haziran 1998’deki Temel Hak
lar Deklarasyonuyla Gülay Aslantepe’nin de söylediği gibi bu deklarasyon bağ
layıcıdır. Yukanda bahsedilen sözleşmeleri onaylasınlar ya da onaylamasınlar 
ILO’nun istisnasız bütün organlan tarafından uygulanması zorunlu olan bir dek
larasyondur. Son olarak bu, Avrupa Anayasası’nm bütünüyle bir parçası olan AB
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temel haklan ile de güçlendirilmiştir. Türkiye Avrupa kulübüne katılma çabalan- 
nın bir parçası olarak bu şarta uymalıdır, uymak zorundadır.

Lütfen sevgili dostlarım beni yanlış anlamayın. Bütün Avrupa sendikacılık ha
reketinde olduğu gibi ben de, Türkiye’nin AB’ne katılım müzakerelerinin en so
nunda başlamış olmasını destekliyorum. 14-15 Ekim’de Avrupa Sendikalar Kon
federasyonu ETUC’un Yürütme Kurulu toplantısının bir parçası olarak Türki
ye’nin Avrupa ekonomik ve siyasal alanlarına dahil olduğunun altını çizen bir ka
rarın alınması beklenmektedir. Yürütme Kurulunun, Türkiye ve hükümetinin, 
Kopenhag siyasi kriterlerine uyum içerisinde demokrasi bağlamında ilerleme 
sağladığını karar altına alması beklenmektedir. Bununla birlikte Yürütme Kuru
lu, 2004 Aralık ayı öncesinde komisyonla görüşmelerin Aralık’ta başlamasını ta
kiben, Türk hükümeti tarafından topluluk müktesebatına tamamen uyum sağlan
ması için ve sosyal yasalarım ILO normlarının 97 ve 98 sayılı sözleşmeleriyle ay
nı çizgiye getirmesine dikkat edecektir.

Sabahki oturumlarda da söz edildiği gibi bu konudaki engellerden bir tanesi, 
Türkiye’deki işçüerin Türk işçüerinin sendika üyeliklerinin noterden geçirilmesi
nin gerekli olduğu tek Avrupa ülkesi olmasıdır. Askeri dönemin kalıntısı olarak, 
bu engel mutlaka kaldırılmalıdır. Bu işin bir maliyeti ve bu süreci değerlendire
lim: Avrupa’daki diğer ülkelerde bu sendika seçme konusunda çok farklı ve de
mokratik yöntemler vardır. Türk sosyal mevzuatı hukuku noterleri zengin etmek 
için değil, işçileri korumak ve örgüüenme özgürlüğünü derletmek için var olma
lıdır. Ülkem Belçika’da sendikaya üye olmak istediğimde bütün yapmam gere
ken, sendika temsilcisine ya da sendika merkezine üyelik aidatımı ödemek ve bu
nun karşılığında bir makbuz almaktır. Ve benim ülkem Belçika’da yine her dört 
yüda bir çalışma bakanlığı bütün fabrikalarda özgür seçimler tertipler. Tıpkı ge
nel seçimler gibi dört yılda bir yapılan genel seçimler gibi ve sonuçlar hangi sen
dikanın sözleşme yapacağını belirler. Seçimler gizli yapılır sonuçlar yönetime du
yurulur ve bu sayede yönetim de, işveren de kimin yetkili olduğunu, işçÜeri tem- 
sü ettiğini bilmiş olur.

Biz üç sendikaya sahibiz. Biri büyük, ikisi küçük. Sonuçta, seçim sonuçların
da bir sendika yüzde 40, bir sendika yüzde 30, bir sendika yüzde 5 oy alabilir ve 
böylelikle kimin sözleşmeyi yürüteceği ortaya çıkar. İtalya’da da aynı biçimde
dir, verilen biçimdedir. Sadece aidatı ödersiniz ve bunun karşısında bir belge alır
sınız ve fabrikaya girersiniz. Sadece tek bir işçi yeterlidir, sadece tek bir işçi di
ğer sendikasız işçüere sendikaya katılmasının amacının ne olacağım anlatmak 

hakkına sahiptir.
Liste çok uzun bütün diğer ülkelerde de benzer uyarlamalar söz konusu ama 

Türkiye bir istisnadır. Demokratik seçimleri üerletebilmek, sağlayabilmek açısın-
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dan başka yollan vandır, noterin dışında başka yollan vardır. Türk hüküm etinin 
yürürlüğe girmesi için çalışması gereken diğer bir alan da, işkolu düzeyini kap
sayan gerçek hakiki bir sosyal diyalog ortamını sosyal taraflan içeren sosyal faik
lan içeren gerçek bir sosyal diyalog ortamı yaratmaktır.

Üyemiz olan Türkiye’den dört sendikanın tekstil iş kolundaki işçilerin sadece 
yüzde 3’ünü örgütlemiş olması beni endişelendiriyor ki işverenlerin örgütlerinde 
de bu oran çok farklı olmamakla birlikte daha düşük olabilir. Sosyal diyalog, A B  
topluluk müktesebatm bir parçasıdır. Ama sosyal diyalog aynı zamanda bizim iyi 
yönetişim dediğimizin de bir parçasıdır.

Şu olguyu hatırlatmak isterim, sürekli hatırlatınm: Uluslararası rekabetçilik 
koşullan konusunda yapılan bir araştırmada, Finlandiya'nın birinci sırada olduğu 
sendikalar tarafından değil, uluslararası mali kuruluşlar tarafından açıklanmıştır. 
Finlandiya dünyadaki en yüksek ücretlere sahip olan bir ülkedir. En gelişmiş sos
yal güvenlik sistemlerine sahiptir ve Finlandiya yüzde 98 sendikalaşma oranına 
sahiptir. Sendikalar işletmeler için iyidir. Dün akşam dostum Süleyman’m bu ya
lan zamanda DİSK'in bir örgütlenmesinde işyeri yönetiminin, 500 sendika üyesi 
işçiyi işten çıkanp, yerine başka işçileri aldığım duyduğumda; kovboylardan, 
vahşi batıdan ya da Şikago’daki yasaklar döneminden bahsettiğimizi düşündüm. 
Benim açımdan bu söylenenler, Süleyman Çelebi’nin bu söylediklerinin T ü rk i
ye’yi kastettiğini hayal etmem büe zor oldu. Çünkü Türkiye, modernleşmeye ça
lışan, AB’ye üye olmaya çalışan bir ülkedir. Ve yine işçileri ziyaret ettik bir yıl
dır sendikalarının tanınması için bekleyen işçilerdi bunlar.

Türk hükümeti örgütlenme ve toplu pazarlık hakkını, sosyal taraflan tanımak 
için dikkate almak zorundadır. Onların pazarlık yapma kapasiteleri, onlann ba
ğımsızlıkları ve iki taraflı sosyal diyalog ilişkilerinde, işletme düzeyi, sektörler, 
işkolu, işkollan arası ve iş yeri düzeyi...

Türic hükümeti işçi ve işveren örgütlenmelerinin güçlenmesi ve gelişmesi için 
çalışmak durumundadır.

Geçtiğimiz Temmuz ayında, Konfederasyonumuz bir sosyal ekonomik for
mun İkincisini düzenledi. Ayakkabı yapımı sektöründeki Avrupa işverenleri sen
dikasıyla yaptı bunu. 19 ülkeden genel temsücüer, işveren temsücileri ücretler dı
şında bu konulan konuştular. Bu süreç yani bu tartışma sürecinin, bu sorunlan ele 
alması, sektörümüzdeki Çin gibi ve uluslararası rekabetin artması gibi tehlikenin 
yaratacağı sorunlan ele alması gereklidir. Tartışmalar bazen sertleşti. Örneğin 
tartışmaların sertleştiği zamanlardan bir tanesi Türkiye’deki kayıt dışı çalışma ve 
işyerleri konusuydu ki, bununla Türic hükümeti mutlaka ügilenmeli. Ama tartış
malar her zaman açık ve yapıcı oldu. Bu tür tartışmaların sürdürülmemesi konu
sunda Türkiye’nin niye yalnız kaldığım anlamak mümkün değildir. Yönü yeniden
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tesis etmek zorundayız ILO ile ilgili bir projemiz var. Bu projede işçi temsilcile
ri sendika temsilcileri ve işveren temsilcilerinin ortak eğitimi hedefleniyor. On 
şirkette iş standardı, çalışma standartlan, sosyal diyalog ve insana yakışır iş ola
rak.

Son olarak, sendikalar ... -gazeteciler ortadan kayboldular biz bize kaldık- 
eğer bakanın konuşmasını yanlış yorumlamıyorsam, sorunlarımız olduğunu ka
bul etti. Özellikle de örgütlenme özgürlüğüne yönelik olarak. Ama sendikal ha
rekete yönelik sorunlara işaret etmekten uzak durdu. Türk örgütlerinin zayıf ol
ması sadece Türklere, Türkiye’ye ait bir problem, Türk problemi değildir. Global
leşme ekseninde, globalleşme çerçevesinde; hem bir Avrupa problemidir, hem de 
dünya problemidir. Sizin de bildiğiniz gibi veya benim de büdiğim uluslararası 
sendikal dayanışmanın güçlenmesi; zincirin en zayıf noktasının güçlendirilmesi. 
9. Dünya Kongremiz İstanbul’da yapıldı. Ahlan slogan, kongrede atılan slogan
lar, "örgütlenelim, örgüüenelim, örgüüenelim". Eski Avrupa diye adlandınlan 
yerde bile bizim de örgütlenmeyle ilgili sorunlarımız var. Ama bazı üyelerimiz iyi 
gidiyorlar. Fransız üyemiz sekiz yıldır üyelik sayılarım artırıyor ki, aynı zaman
da istihdam bizim sektörümüzde azalırken bu gerçekleşiyor. Umutsuz olmamalı
yız, çözüm mümkündür her zaman için. Biliyorum ki askeri darbe bir andı ve sen
dikal hareket gelişiyor, dünya değişiyor ve her gün daha hızlı bir biçimde değişi
yor. Benim ülkemde sendikalar sadece ücretleri değil sendikaların ve işçilerin 
karşüaşabileceği her türlü sorunla uğraşıyor. Benim ülkemde yine gençler sendi
kal hareket yerine ve sivil toplum örgütlerine, Yeşü Barış, Uluslararası Af Örgü
tü gibi sivü toplum örgütlerine katılıyor. Bunun üzerine düşünmeliyiz. 9. Kong
remiz bunu tartıştı.

Arkadaşlar, dostlar. Zaman doldu, uçağım beni bekliyor; bu konu için de özür 
diliyorum. Tüıkiye, süper bir ülke. Bu ülkeyi ve kültürünü seviyorum. Onun için 
ülkenizdeyim. Gitme zamanı geldi. ELO’nun AB müktesebah ve ILO sözleşme
lerinin uygulanması konusundaki mücadelesinde bizim sendikalar gibi A vrupa 
sendikaları sizi destekliyor. Teşekkür ederim.

D oç. D r. M . K EM A L Ö K E
Ben kısa bir sunuş yaparak burada yapılacak tartışmalara biraz zaman bırak

m ak istiyorum. Şu soruyu sorarak başlamakta fayda var Biz neden bugün örgüt
lenme sorununu tartışıyoruz? Sanıyorum bunun iki temel nedeni var, bir tanesi 
dışsal etkenler, diğeri de içsel etkenler. Bu sıralama içinde konuya bakmakta ya
rar var sanırım. Dışsal etkenler dediğimiz zaman Keynezyen döneme gitmemiz 
gerekecek, ikinci dünya savaşı sonrası Avrupa’da Keynezyen dönemin sonların
da 70’lerin ortalarından itibaren yeni bir iş organizasyonu ortaya çıktı. Litera-
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türde buna Post-Fordism denmektedir ya da Toyotist üretim biçimi de denm ek
tedir. Bu sistemin ortaya koyduğu yeni modelde üç temel kavram fetişleştirilmiş- 
tir. Birincisi rekabet, İkincisi taşeronlaştırma, üçüncüsü de esnekleştirmedir. Bi
rincisinden başlayarak irdelemekte yarar vardır. Rekabet konusunda denebilir ki; 
yeni iş organizasyonunun ortaya çıktığı dönem, keynezyen politikaların sınırına 
ulaşıldığı, ithal ikameci politikaların yerine dışa açümacı politikaların ikame edil
diği ve nihayet küreselleşme rüzgarlarının daha sert estiği dönemdir. Bu dönem
de egemen olan söylem, dünyanın bir küresel pazar olduğu ve bu pazarda gerek 
ulusal ekonomilerin gerekse firmaların ayakta kalabilmek için ne yapıp edip re
kabetçi olmak zorunda olduklarıdır. Gerek ulusal ekonomiler gerekse firm alar 
dünya pazarında ayakta kalabilmek için nasıl rekabetçi olacaktır? İktisat kuram ı
na göre bunun yolu bellidir, o da birim maliyeti indirmektir. Birim maliyet nasıl 
indirilebilir? Bunun da yolu bellidir, o da birim maliyet üzerinde baskılanabüe- 
cek tek kalem işgücü maliyetleri yani ücretlerdir. Ancak ücretler baskılanarak fir
manın dünya pazannda ayakta kalması söz konusu olacaktır. Peki ücretler nasıl 
baskılanacaktır? Bunun da yolu sendikalara kapı gösterilecek, toplu sözleşme sis
temi unutularak, sosyal harcamalar kırpılarak, baskılanacaktır. Geçtiğimiz son 
20-25 yılda dünyada yaşanan büyük ölçüde bu olmuştur. Bu süreç Avrupa’da çok 
da dramatik sonuçlar yaratmamıştır, ama diğer ülkelerde gerçekten çok acı sonuç
lar yaratmıştır. Özellikle emek üzerinde ve emek örgüüeri üzerinde çok önem li 
yıkıcı, işlevsiz bırakan bir etki yaratmıştır. O kadar ki niteliksiz ya da yan nite
likli işgücü, işgücü piyasasının dışına itilmiş ve yoksulluk çizgisinde yaşam aya 
mahkum edilmiştir.

Üzerinde durmak istediğim ikinci kavram taşeronlaştırmadır. Taşeronlaştırm a 
da, ucuz emeğe ulaşmanın bir ikinci yoludur. Örgütleri, sendikaları devreden ç ı
karmanın bir yoludur. Sistemin üzerine kurgulandığı yapı da budur. Japonya’yı 
göz önüne alırsanız bugün; Nissan’Iann, Toyoto’lann, Sony’lerin devasa tesisler
de, kitlesel üretim yapan işletmeler olmadığını bilmek durumundayız. Bunların 
hepsi alt işveren dediğimiz taşeronlara bağlı olarak çalışan, taşeronların da taşe
ronlarının olduğu bir yapı, bir organizasyon söz konusudur.

Nihayet esnekleştirme de; işverenin, gereksinme duyduğu anda işgücünü kul
lanması, gereksinme duymadığı anda kapının önüne koyabileceği bir yapıyı ifil
de etmektedir. Küreselleşme rüzgarlarının her şeyi önüne katıp sürüklediği günü
müz dünyasında, bir yandan dışa açılmacı politikalar, diğer yandan emeğe farklı 
bir işlev yükleyen yapı büyük ölçüde sağlanmıştır. Bu sistem emeği atomize et
miş ve bu yeni üretim biçiminin sonunda dünyada bir nitelikli işgücü, "beyaz ya-
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kalılar" ve çevre işgücü dediğimiz "mavi yakalılar" ayrımı belirginleşmiştir. Ön
ceki fordist sistem içinde yan yana çalışan beyaz ve mavi yakalılar birbirinden 
bütünüyle kopmuştur. Beyaz yakalüar nispeten sosyal güvenceden nasibini alan 
yüksek ücretli, geleceğe görece güvenle bakan insanlar kategorisinde yer alırken, 
mavi yakalı dediğimiz niteliksiz işgücü her an kapının önüne konabilecek, sosyal 
güvenceden yoksun, düşük ücretli ve geleceğe dönük beklentisi olmayan insan
lar kategorisine sokulmuştur. İşte bu yapı, yavaş yavaş birtakım kesimleri işgücü 
piyasasının dışına iten bir süreci sosyal dışlanma dediğimiz bir süreci bizim kar
şımıza getirmiştir. İşte bugün artık Dünya Bankası dahi dünyadaki açlık ve yok
sulluk sorununu gündeminin başma, gündeminin manşetine taşıyabilmiştir. Bret
ton Woods kurumlan olarak bilinen bu kuruluşların amacı ve bugünkü işlevi üze
rine söylenecek çok fazla şey var ama ben bunların üzerinde durmak istemiyo
rum.
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Türkiye üzerinde konuşalım daha sonra fırsat olursa o konulara zaman ayın- 
n z  diye düşünüyorum. Türkiye’de gelişim süreci açısından bakıldığında örgüt
lenme sorununun var olduğunu görüyoruz. Bu konudaki temel faktörlerden biri, 
Türkiye’nin henüz sanayüeşme sürecini tamamlayamamış bir ülke olmasıdır. 
60’lı ve 70*li yıllarda sanayüeşmeyi tamamlama hedefi Türkiye’de gerçekleştiri
lememiştir. Bu nedenle Türkiye’de sanayi istihdamı gelişmiş ülkelerle mukayese 
edilemeyecek kadar zayıftır. Türkiye’de hala lokomotif istihdam tarım sektörü is
tihdamıdır, çünkü Türkiye birçok açıdan hala bir tarım ülkesidir. Sendikalaşma
nın olabilmesi için sendikanın yeşerebilmesi için sanayi sektörünün ve sanayi is
tihdamının var olması gerekir, sanayileşmenin olmadığı bir toplumda sendikalaş
manın da olması, yaşayabilmesi son derece zordur. Türkiye’nin bu süreci tamam- 
layamaması istihdamın kompozisyonu içinde sanayi istihdamının görece küçük 
bir rakam olması, Türkiye’deki mevcut handikaplardan biridir. İkincisi Türki
ye’deki işletmelerin bir ölçek sorunu vardır. Türkiye’de istihdamın çok büyük 
kısmım sağlayan işletmeler bir ila dokuz işçi çalıştıran, yani sendikalaşmanın, ör
gütlenmenin olamayacağı büyüklükteki mikro işletmelerdir. Sanayi sektörü işlet
me büyüklüğü açısından OECD üyeleri arasında birinci sıradayız. Bir başka an
latımla işletmelerin büyük çoğunluğunu mikro düzeydeki işletmeler oluşturmak
tadır. Bu tür işletmelerde sendikalaşmanın ve toplu sözleşme yapmanın zorluğu 
ortadadır, dolayısıyla örgütlenmeyi bir sorun olarak önümüze çıkaran ikinci bir 
faktör de budur. Üçüncüsü 1980 sonrası uygulanan yeni liberal politikalar, devle
ti küçültme politikaları, devleti küçültme adı altında örgütlenmeye yapılan saldı
rı, sendikalara yapılan saldın, emeğe yapılan saldındır. Aradan yirmi beş yıl süre 
geçmesine karşın hala toplum .olarak bu sancılan yaşıyoruz. Bu sancılar sadece
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çalışma yaşamında değil, sadece sosyal politika alanında değil, sadece kültürel 
alanda değil, yaşamın bir çok alanında, ideolojik alanda hala bu sancılan yaşıyo
ruz. Üzerimizden geçen silindirin ne yazık ki etkilerini bir türlü atamadık; dola
yısıyla emeğe karşı, örgüüenmeye karşı geliştirilen bu yapı adeta belleklerimize 

işlendi.
Bilmem farkında mısınız, örgütlenmede demeklerin sicilinin emniyette tutul

ması acaba bir tesadüf müdür? Örgütlenme sicillerinin polis marifetiyle tu tu ldu
ğu gelişmiş bir başka ülke yoktur, ben buna hep isyan etmişimdir. Niye em niyet 
müdürlüğü bünyesinde demekler masası vardır, sendikalar masası vardır? B öyle 
bir şey olabilir mi? Çünkü bu bir vatandaşlık hakkıdır, ille de öğütlerin sicilin in  
tutulması gerekiyorsa vatandaşlık müdürlüğü bünyesinde tutulması gerekir. Yeni 
yeni değişiklik yapılmaya başlandı, dosyalar emniyetten vatandaşlık m üdürlüğü
ne taşınıyor. Ancak, ben bu sözleri on senedir söylüyorum. Örgütlenme bir va
tandaşlık hakkıdır, bunun sicili bir suç örgütü gibi poliste tutulmaz. Bu ne çarpık 
bir mantıktır ki, örgütle suç yan yana biıbiriyle ilintili ve polisin yanı başında al
gılanmaktadır. Biz hala bu 12 Eyliil’ün izlerini atamadık derken, hala üzerimiz
den geçen silindiri, o kabusu ne yazık ki tamamen silemedik derken bunları kas
tediyorum. Yurttaşın ve yurttaşların kurduğu örgütlerin suç ile eşanlamlı anılm a- 
a  Türkiye’deki düşük yoğunluklu demokrasinin bir göstergesidir. Ancak çok şü
kür yavaş da olsa bunlan aşıyoruz. Unutulmamak ki; örgüüü toplum uygar top
lumdur, örgüt olmadan uygarlık olmaz örgütlenmeyi teşvik etmek durum undayız, 
örgütlenmeyi suç gibi göstermek yerine teşvik etmek desteklemek durum unda
yız. Şimdi yavaş yavaş daha pragmatik sorunlara gelmek istiyorum, örgütlenm e
nin önündeki engeller konusunda, Türkiye’de çalışan ve işçi kavramlarının, m e
mur kavramının yeniden tanımlanmaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. T ü rk i
ye’de memur sendikalarının ayrı sendikalar olarak kurulmasını ben hiçbir zam an 
anlayamadım. Memur bir çalışandır, işçi sendikaları bünyesinde kurulabilir. İşçi 
sendikası gerekirse onlar için farklı toplu sözleşme yapabilir, bu yapının işçi-me- 
mur diye kamu-özel diye parçalanmış, seğmen te olmuş yapılar yerine, daha ge
niş daha büyük daha etkili örgütlenmelere yol açması gerekir. Türkiye’deki yapı 
daha küçük daha dar, daha parçalanmış bir yapının ortaya çıkmasını adeta daya
tıyor. Burada hemen ifade etmek gerekir ki biraz aynayı kendimize tutup sendi
kacılarımızın da bu konuda müthiş bir istek içinde olduğunu ifade etmeliyiz. "K ü
çük olsun benim olsun" anlayışı ülkemizde varlığını tüm şiddetiyle sürdürüyor. 
Sınıfsal ya da kitlesel örgütlenme anlayışı yerini "kim tarafından kontrol ediliyor" 
anlayışına bırakmış dununda. Oysa daha iki yıl önce Almanya’da her biri 300 
bin-500 bin üyeli sendikaların ÖTV ile bir araya gelerek hem Almanya’nın hem  
efe Avrupa’nın en büyük sendikası olan Verdi *yi yarattıklarını biliyoruz. D üşüne
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biliyor musunuz: Almanya’da 500 bin üyeli sendikalar kendilerini küçük görüyor 
ve birleşme ihtiyacı hissediyor, bu yetmiyor 16 olan işkolunun azaltılması müca
delesi veriliyor, buna karşılık Türkiye’de ortalama sendika büyüklüğü 20-30 bin 
civannda kümeleniyor; ancak, daha da parçalanma süreci yaşanıyor.

Bugün gelinen noktada, Türk sendikacılığının temel anlayışını ifade eden; sa
dece kendi üyeme bir şeyler sağlayayım, onlardan aldığım oylarla da koltuğumu 
garantileyeyim anlayışının sürdürülebilmesi artık mümkün değildir. Bugün sade
ce ekonomik hedefleri ortaya koyan, ekonomik hedeflerin peşinde koşan bir sen
dikal anlayış yok artık dünyada ve dünyanın yansıması olarak Türkiye’de işgücü 
üzerinde muazzam bir baskı var. Bu süreç her gün iş gücü piyasasından bilileri
ni dışlıyor, aşağı itiyor ve bir daha işgücü piyasasma dönemeyecek şekilde itiyor. 
Böyle bir ortamda bize düşen, sendikalara düşen birlik olmak, büyümek, güçlü 
olmak ve varlığımızı sürdürmektir. İtiraf etmeliyim ki Türkiye’deki trend bunun 
tam tersinedir. Klasik, hala geleneksel sendikal politikalar ve küçük olsun ama 
ben başında olayım anlayışı hala ne yazık ki devam ediyor. Artık işyeri toplu söz
leşmesinin, işletme toplu sözleşmesinin mutlaka terk edilmesi gerektiğini düşü
nüyorum. Ulusal programda Avrupa Birliğiyle uyum sürecinde sivil toplumun ve 
sendikaların daha farklı bir yeri var. Bu nedenle sendikaların daha etkin olabilme
leri için öncelikli konulardan biri sektör düzeyinde, tüm çalışanlan kapsayan top
lu sözleşme yapmaktır, artık bu durum kaçınılmazdır. Unutulmamalıdır ki; enfor- 
mel sektör var oldukça örgütlenme sağlanamayacaktır. Bizim bugünden tezi yok 
işçi- işveren- hükümet olarak bir diyalog içinde enformel sektöre saldın ve enfor- 
mel sektörü kayıtlı ekonominin içine almak birinci hedefimiz olmalıdır. Bunu 
yapamadıktan sonra hedeflerimize ulaşmamız mümkün değildir.

İkincisi sendikaların artık yeni bir örgütlenme, yeni politikalar, yeni strateji
ler üzerinde odaklanması gerektiğini düşünüyorum. Artık ekonomik sendikacılık 
sona erdi. Artık toplumsal, bütün toplum katmanlarım işin içine alan bir sendi
kal politika bizim gündemimizi işgal etmelidir, yeşiller işin içinde olmalıdır, ka
dınlar işin içinde olmalıdır. Hatta eş cinseller işin içinde olmalıdır, barış gönül
lüleri işin içinde olmalıdır. Toplumsal sendikacılık, üyenin dışındaki toplum ke
simlerinin sorunlarım da kendi sorunu olarak algılamaktır. Unutmayalım T ürk i
ye’de memur sendikaları kurulurken, işçi sendikal an dönüp bakmadı bile, sade
ce kendi üyelerini, üyelerinin ekonomik menfaaüerini ve koltuklarım düşündüler. 
Bu nedenledir ki; başlangıçta memur sendikaları bir hayli savruldu, siyasi parti 
gibi davranmaya başladı. Hatta o kadar ki, ayrılıkçı kesimlerin sözcülüğünü yap
tı. Bu günah işçi sendikalarının omuzlanndadır.
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Bugün aynı perspektifle Türkiye’de sendikal örgütlenmeleri yaşatmak m üm 
kün değüdir. Artık bu perspektifi çok, ama çok genişletmek zorundayız. Eğer ku
rumsal olarak yapılar yan yana gelemiyorsa bir işbirliği, bir koordinasyon, bir 
proje etrafında; yan yana, omuz omuza, birtakım hedeflere doğnı yürümek için, 
mutlaka bir araya gelmelidir. Geleneksel sendikal yapılar bitmiştir; artık bunu ya
şanmazsınız, bunun üzerine tartışmak boştur. Dünyanın değişik yörelerinde sen
dikalar bunun farkındadır. Artık toplumsal hareket sendikacılığı kaçınılmaz o la
rak gelmiş, dayatmıştır. Toplumun en ücra köşesindeki insanların, grupların so
runları sendikaların sorunu olmak durumundadır. Siz sadece üyelerinizin toplu 
sözleşme sorunlarıyla ilgilenir, toplumun öbür kesiminde çok daha zor durumda 
olanların sorunlarına eğilmezseniz, var olamazsınız ayakta kalamazsınız. D olayı
sıyla toplumun bütün sorunları, ezilenlerin sorunları çalışanların sorunları sizin 
sorunlarınız olmalıdır. Politikalarınız bunun üzerine odaklanmahdır. "Başkası aç 
yaşasın, ama ben yüzde yüz toplu sözleşme zammı alayım" böyle bir anlayış yok, 
böyle bir sendikalaşma modeli yok, Avrupa’da bitti Türkiye’de de bunu bugün
den tezi yok yeşertmek, yaşatmak zorundayız. Teşekkür ederim.

ŞÜKRAN SONER
İngiltere’de sekiz milyon sendikalıdan dört milyon sendikalıya düşündü bu 

sistem içinde, bu küresel saldında. Ama her şeye rağmen bu toplumsal sendika
cılığı yapabilmeyle, yani yeni arayışlarla ilgili hiçbir hukuksal engel yok bizim  
için de. Yani dört milyona düşen sendikal hareket yeniden dibe vurduktan son
ra, dipten basıp yukarıya sıçramayla ügüi yol alma olanaklarına sahibiz.

Bizim özel bir sorunumuz var. Bizim özel sorunumuz: 12 Eylül hukuku dedi
ğimiz ve bu alanda olduğu gibi izi kalmış sistemin getirdiği sorunlar. Şunu söy
lemeye çalışıyorum: Bizde sendikal sistem, sendikanın kurulmasından üye olabil
meye, toplu pazarlık masasma, yetki darboğazından geçebilmeye, oradan sonra 
da masada oturduğumuz zaman bir takvime, ondan sonra da sadece bir uyuşm az - 
lığa bağlı, tarihi belli bir işyerindeki greve uzanan bir süreçte işliyor. Yani top
lumsal sendikacılığı yapmaya ilişkin her tür hukuksal yasak var burada; ö rgü t
lenme yasağı var, eylem yasağı var, işbirliği yasağı var. Ne işkollan birleşebilir, 
kendiliğinden gönüllü, iradeye dayalı olarak, ne kamu sendikalanyla işçi sendi
kaları birleşebilir, ne adam gibi bir grev yapılabilir, hepsi suçtur, baştan sona hep
si yasaktır. O zaman daha anayasa ve yasalar çıktığında özetlerken bir savım var
dır, kendi kullandığım bir deyim vardır: Bu anayasa ve yasalardaki yasaklarla as
la yeniden bir sendika kurulamaz, asla yeniden örgütlenüemez, asla yeniden bir-
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leşip yürünemez, diye. Atmıyordum, sonucu ortada: 12 Eylül’e  girerken T ürk i
ye’de 3 milyon sigortalı vardı, bir buçuk milyon sendikalı vardı. Bugün, beş mil
yon sigortalı var, ama sayısal oranlarına baktığımız zaman kayıtdışında patlama 
olmuş ve beş müyon sigortalının da sadece yedi yüz elli bini sendikalı, dört yüz 
bini çıkartın, anlı şanlı özel sektörün, bütün bu dünyaya açılmış özel sektörün iki 
yüz elli bin, üç yüz bin sendikalı üyesi vardır.

Sistem bitmiş, o sendikalı üyeler de sadece o ihracat kriterlerinde sendikalı 
gösterilmesi gereken ana firmada tutuluyor, istendiği için. Gelecek üç yılının si
parişleri dolu tersanelerimizde, iki bin sendikalı işçi var. Bu siparişlerin zorlayı- 
cılığı gereği, bu kural gereği. Ondan sonra aşağı yukarı yedi sekiz bin iş akdi olan 
var, ama, öyle bir esnekleşmiş işçi yaşamımız var ki, o İş Yasasının hükümle
rinin hiçbiri uygulanmıyor bugün. Çünkü İş Yasasının bütün en uç, günlük çalış
ma, haftalık çalışma, normlan her güne uygulanıyor, ne çalışma süresi, ne fazla 
mesai ücreti. Yani gerçekten köle düzeniyle çalıştırılıyorlar ve on binlerce kaçak 
işçi çalıştırılıyor. Hepsi ihracat bağlantılı. O zaman gelinen noktada sistemin 
çöktüğünü bilerek biz, bu normlarla ilgili tartıştığımız yasaların, bu yaşamda in
sanların örgütlenmesine nefes aldıramaz boyutlarım, yani bu yüzden bizim bu sa
bah Mesut Hocanın vurguladığı, çerçeveden gitmemiz gerekir ve bu yüzdende bu 
makyaj yasalarının baştan sona sistemin nefes alma bonılanm tümünün kapattı
ğım görerek yola çıkmak gerekiyor. Sanıyorum DİSK sözcüsü bu konuda çok ca
nı yandığı için, örgüüenmede her toplu sözleşme masasmda mağlup olmaya m ah
kum  bir sistemin uluslararası normlara aykırılıklarını ve sorunlarını daha iyi an
latacak umuyorum.
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AV. ER G İN  TÜRSOY
Söze Sayın Başkanın çok kapsamlı, aydınlatıcı tebliğine teşekkür ederek baş

lamak istiyorum. Çok teşekkürler efendim. Şimdi önce hepinize saygılar sunuyo
rum .

Biliyoruz, geçtiğimiz günlerde AB Komisyonu İlerleme Raporu yayınlan
dı Herkesin keyfi yerinde, sekiz paketlik bir demokratikleşme sürecini en güzel 
bir şekilde yaşadık. Ama bizim keyfimiz yerinde değil; daha doğrusu sosyal hak
lar konusunda sosyal hakların engellenmesi konusunda duyarlı olanlar için se
vimsiz bir durum var. Şimdi en azından yani bir zina kadar da bir paket konusu
nu oluşturamaz mıydı bu konu? Ama ne yazık ki, en çok ihmal edilen bir konu
dur ve yeni de değil çok uzun sürelerden beri süregelen emekçi haklarının, emek
çi örgüüerinin haklarının, örgüüenme toplu pazarlık grev haklarının engellenme
si olarak yaşanmıştır bu dunım. Şimdi şöyle bir dönüp baktığımızda geriye doğ-
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nı dönüp baktığımızda önemli ölçüde ihlaller var. Yani bunlara kısaca değinm ek 
gerekirse, geçmişte sendikaların kurulmasını yasaklayan yasalar, sıkıyönetim dö
nemlerinde bir şekilde sendikalara yönelen, sendikaları ortadan kaldıran, yayın 
organlarını ortadan kaldıran girişimler de var, ama hiçbirisi 12 Eylül 1980 dar
becilerinin yarattığı tahribat kadar etkili bir sonuç yaratmadı bu ülkede. Sosyal 
haklar konusunda, emekçi örgütleri konusunda... Patrick diyor ki: Askeri darbe 
bir an oldu, bitti. Kabul ama, Türkiye’de biz hala bunun enkazını tem izlem ekle 
uğraşıyoruz, temizleyemiyoruz.

Sevgili arkadaşlar, göriinen o ki bütün bu gelişmelere rağmen, işte sekiz pa
kettik demokratikleşmeye rağmen, işte tiLO’nun bu çok önemli 87 ve 98 sayılı 
sözleşmelerine rağmen anlaşılıyor ki, hala bu haklar konusunda devlet m erkezli 
denetimi elden bırakmayan ve müdahaleyi elden bırakmayan bir anlayışı sürdü
rüyoruz. Bunu demokratik bir topluma gittiğimizi ifade eden bir süreçle nasıl 
bağdaştırılır bunu anlayabilmek mümkün değil. Bağdaşabileceğini de asla düşü 
nemiyorum, "Örgütlü bir toplum yaratalım" diyoruz, bunu engelliyoruz, her şeye 
rağmen engelliyoruz, göz göre göre engelliyoruz. "Avrupa birliği kriterlerine 
uyum konusu tamamdır" diyor Sayın Başbakan, Sayın Dışişleri Bakanı A bdullah  
Gül. Bize göne henüz değil. AB bunu dayatacak herhalde, dayatırsa bilm iyorum  
saygıdeğer politikacıların getirdiği bu süreç bakımından Türkiye açısından sosyal 
haklarda ortaya çıkan bu durum onlan çok fazla rahatsız etmiş görünmüyor. O n
lar için de ikincil bir konu. Bu konuyu neden söylüyorum, çünkü son zam anlar
da ÇSGB’nın benimseyerek bizlere göndermiş olduğu, sosyal taraflara gönder
miş olduğu taşanlara baktığımda; mevcut engellemelerin mevcut hukuksuzluğun 
mevcut ihlallerin sürdürüleceği anlaşılıyor. Yani sözleşmelerin somut hüküm le
rine karşın bunun devam edeceği anlaşılıyor. Bunun üzerinde bir ölçüde durm ak 
zorunda hissediyorum kendimi. Engellemelerin çok önemli bir ayağı vardın İş 
kolu barajı. Dün yüzde 10 olarak uygulandı. Bugün de böyle ama, taslakta ora
nın düşürüldüğünü ve yüzde 5*e indirildiğini görüyoruz. İyi de yani belki 2821 
sayılı yasayla ügüi olarak daha önceki hazırlanan metinlerle bu taslak arasında 
genel gerekçe bakımından çok büyük bir faik yek. Ama hayret ettiğimiz bir h u 
sus var, en azından benim fevkalade hayret ettiğim bir husus: 2822 sayılı yasa
nın 12, 13. maddeleri ile ilgili daha çok 12. maddesiyle ilgili olarak çok önem li 
farklılıklar var. Daha önceki gerekçeye baktığımızda, "Yürürlükteki 2822 sa
yılı Toplu Sözleşme Grev ve Lokavt Kanununun, eski kanunun uygu
lanmasında ortaya çıkan bazı aksaklıkları gidermeyi amaçladığı, ayrıntılı 
ve kapsamlı düzenlemeye gerek olmadığı ve ülkemizin maddi koşullarına 
dayandırıldığı ileri sürülmüşse de, kanunun her konuyu düzenleme ve de
netim altına alma kaygısına dayanan yöntemi, arzulanan sosyal barışı
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sağlamadığı gibi sosyal tarafların karar verme yetkilerini kısıtlamıştır. 
2822 sayılı Kanunun toplu iş sözleşmesi açısından getirdiği sistem yakın
dan incelendiğinde, Kanunun taraf etkinliğinden çok devlet etkinliğini ve 
vesayetinin öngördüğü görülür. Uluslararası Çalışma Örgütü ILO Uzman
lar Komisyonunda, özellikle 2822 sayılı Kanunun 12. maddesinde, toplu 
iş sözleşmesi yapacak yetkili sendikanın belirlenmesinde sendikanın kuru
lu bulunduğu işkolunda çalışan işçilerin en az yüzde 10 ve ayrıca toplu 
iş sözleşme kapsamına girecek işyeri ve işyerlerinin her birinde çalışan 
işçilerinin yandan fazlasının kendine üye olması şeklinde çifte baraj şek
linde görülmesini ve 34. madde uyannca grev ve lokavt ertelemelerinde 
(şimdi 33) erteleme süresinin sonunda taraflar arasında bir anlaşma sağ
lanamaz ise çalışma bakanlığının uyuşmazlığın çözümü için yüksek ha
kem kuruluna başvurmakla yükümlü tutulmasını ülkemizin de onayladığı 
örgütlenme ve toplu pazarlık hakkı ilkelerinin uygulanmasına ilişkin 98 
sayılı sözleşme hükümleriyle bağdaşmadığım belirtmekte ve hükümetimiz 
konferans sözleşme ve tavsiyelere uygulamalar konusunda eleştiriye uğra
maktadır.

2822 sayılı Kanunda toplu iş sözleşmesi özerkliğine grev ve lokavt hak
larını getiren sınırlamaların bir bölümünün anayasadan kaynaklandığı bi
linmektedir. Anayasada söz konusu hükümleri kısa bir süre içersinde de
ğiştirmek daha sonra kanunda kapsamlı bir şekilde değişiklik yapmak ger
çekçi bir yaklaşım olarak gözükmektedir. Anayasanın şu andaki sınırlan 
içinde de kanunda bazı iyileşmeler yapılması mümkündür. Bazı iyileştir
me yapılması mümkündür diyorum. Bu düşünceyle 2822 sayılı kanunda 
yapılan değişikliklerle toplu iş sözleşmesi özerkliğinin yaygınlaştınlması, 
onayladığımız ILO sözleşmeleriyle uyum sağlaması, grev ve lokavt yasak
lanm a asgari düzeyde tutulması ilkeleri anayasa hükümlerinin elverdiği 
ölçüde göz önünde tutulmuştur", deyip tasanda 12. maddeden sektör bara
jını çıkanyor. Şimdi efendim bunu ben söylemiyorum bunu Çalışma Bakanlığı 
söylüyor. Onun gerekçesi, ben de kabul ediyorum. Ama gelin görün ki bu yeni 
taşanların genel gerekçesinde bu yaklaşımı bulamıyorum. Diyor ki: "2822 sayı
lı yasanın temel doğrularım koruyarak" -temel doğrulan demek ki sektör koyu
yor, temel doğrulan demek ki noter koşulu, temel doğrulan demek ki işte müda
hale; kamu makamlarının bu gibi yetkileri verme konusunda elinde tuttuğu yetki, 
elinde tuttuğu güç, işte temel doğrular dediğimiz kabaca bunlar- efendim, "koru
yarak" bir kısmı maddesinde değişiklik yapmak ne mümkün. Yani değişiklik 
yaptığı hükümler de böyle çok da rahatlatıcı bir şey değildir. Yüzde 5 olarak ilan 
ettiği sektör barajı konusundaysa, sonra 60. madde bağlanımda yapılan işkolla-
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nnın bir araya getirilmesi durumunda, şöyle bir sonuca ulaştım: Bu durumda g ı
da sanayii ile şeker işkolu birleşiminde, bugün barajı aşamayan Gıda-İş barajı 
aşıyor. Dokuma, giyim, deri işkollannın birleşmesinde Deri-İş barajın altına ini
yor, bir başka sendikaya zorunlu olarak katılma durumunda kalıyor. Ağaç ve ka
ğıt işkollannın birleşiminde Tiimka-îş barajın altına iniyor, burada bir katılma zo
runluluğu çıkıyor, zorunlu yani mecburi yaşamak için. Bakanlığın istatistiklerine 
dayanarak bunlan çıkartıyorum, hepsi bakanlığın verileri yani bir inandırıcılığı 
var. İletişim, basın- yayın, gazetecilik işkollannın birleşiminde Basın-İş de bara
jı aşıyor, banka »sigorta, ticaret, büro, eğitim, güzel sanatlar başka işkollan varsa 
onu da dahil edelim işkollannın birleşiminde barajı aşmış Bank-İş, Basis ve B a

. sisen ve Banksen barajın altına düşüyor. Barajı aşmak üzere Banksisen’inse hiç
bir şansı kalmıyor. Yani zorlaşa da artık mümkün değil .Taşımacılık ardiye ve ant
repoculuk işkollannın birleşiminde bugün barajı aşmış olan Dok Gemi-İş baraj m 
altına düşüyor. Şimdi bakın kaç sendikaya karşı, sonuç olarak yedi sendika ba
rajın altına düşüyor, iki sendika barajı aşıyor, yedisi gidiyor, ikisi kalıyor. Şimdi 
birde gemi işkolu var. Bunda sayın bilim adamlan bu tasanyı hazırlarken nereye 
koydular bilmiyorum, ama ben metal işkoluna dahil ettim. Bilmiyorum, çünkü 
metal olması lazım. O zaman da Dok gemicilik gidiyor. Böyle bir durum, yani 
sekize çıkıyor gidenler, yani bir taraftan hafifletiyomıuş gibi gösterip bir tarafta 
işkollannı birleştirerek daha olumsuz bir sonuç yaratmak, bize münhasır olsa ge
rek ve iyileştiriyoruz, yani efendim uluslararası sözleşmelere uyduruyoruz, uyar
lıyoruz, yaklaşımıyla. Ama bir şeyi doğrusu inkar etmiyorlar, hiç inkar etmiyor
lar. 2821 ve 2822 saydı yasal an sistematik olarak esas aldıklarını söylüyorlar. Za
ten sorun burada. Siz bunların üzerine, yani bu çürük temel üzerine bir bina in
şa etmeye kalkarsanız o bina nasıl sağlam olur? Çökecek, çöker ha yani tabii 
nasd çöker derseniz, zihinsel boyutta çöker, demokratik anlayış temelinde çöker. 
Bu yanlış bir harekettir ama, düşünülür taşınılır yanlış hayatta doğru yaşanmaz 
diyorum. Evet doğru yaşanmaz bu yanlış bir hayattır, bundan umuyorum bu ken
dilerine ait olan iki farklı yaklaşımda en doğru olanı da Sayın Bakanındır.

Efendim bakınız ne getiriyor beraberinde, bu sektör barajı dediğimiz şey bir 
kere tekelci sendikacılık, hepinizin bildiği tekelci sendikacılık yaratıyor. Var ola
nı korumak, yenilere kapılan kapatmak niye detaylı değil yerel bir yaklaşım ol
ması gerekmiyor mu yani efendim pek ondan yana değil bu barajı aşan sendika
lar açısından da bu sorun teşkil etmiyor DİSK hariç. DİSK hariç çünkü DİSK on 
bir sene bu faaliyetin dışında tutuldu, 12 Eylül darbecileri tarafından. Yani ülke
yi kurtarmak için geldiler, ama bugün ülke onların yüzünden kurtarılmayı bekli
yor. Şimdi Anayasa Mahkemesinin bir kararını okuyacağım, Anayasa M ahkem e
sinin bir karan var 1972 yılında bir karar vermiş Anayasa Mahkemesi. 274 sayı-

62



lı Yasanın 9. maddesinde bu baraja benzer bir değişiklik yapılmış idi. Ben, otuz 
yıldır bu işin içinde olduğum için, yani hem yakın tanığıyım, hem de avukat ola
rak bu işin pratiğindeyim. Onun için beni de çok yakından ilgilendiriyor. 9jnad- 
dede yapılan değişiklikle; bir sendikanın Türkiye çapında faaliyet gösterebilme
si için, o işkolunda çalışan işçilerin faaliyet gösterebilmesi için o işkolunda çalı
şan işçilerin bir bölü üçünü üye yapması lazım. Yüzde 10’u yan yana getirirse
niz, faiklı bir yaklaşım değü. Anayasada o zaman vardı, söz konusu hükmün bu 
koşulu taşıyan diğer sendikalar yaranna bir tekel yaratma sonucu doğurduğunu, 
bunun demokrasiye bağlı devlet ilkesine aykın olduğunu eşit kullanılmayan, ki- 
şÜere ve kamuya huzur ve adaletli bir düzen sağlamayan sendika özgürlüğünün • 
çağdaş uygarlık düzeyiyle ve hele batı uygarlığınca benimsenen demokrasi anla
yışıyla bağdaşamayacağını, yanşma duygusunun gelişme ve amaca ulaşabilmesi 
için girişimlerin tekel biçiminde değil çokluk halinde oluşmasının en önde gelen 
koşul olduğunu, her kuruluşun birinci amacının o kuruluşun gelişmesi ve çalış
ması olduğundan, işçi ve sendikalarının çalışma alanım sınırlandırmanın ister is
temez onun kuruluşunu da etkilediğini, çalışma alanı daha kuruluşundan önce sı
nırlandırılmış bulunan işçi sendikasının daha kuruluşunda gelişemez durumunda 
ortaya çıkmış bir sendika niteliğinde olduğunu, böyle* bir kuruluşun gelişme ola
nağının bulunmadığım, bu durumdaki bir sendikanın etkili bir hale gelebilmesi
nin düşünülemeyeceğini, bir temel hakkın kullanılmasını kaldıran veya bunu ola
ğanüstü güçleştiren sınırlandırmaların anayasada yer alan hakların özüne aykın 
olduğunu belirtmiştir.

1972 yılına ait bir Anayasa Mahkemesi karan. Bugünün ne yazık ki çok geri
sinde olduğumuz bir demokratik sorunu, o günkü itibariyle böylesi doğru bir bi
çimde değerlendirmiş, böylesi çarpıcı gerekçeler içeren Anayasa Mahkemesi ka
rarlarına rağmen; 12 Eylül devlet anlayışının an ti demokratik izdüşümlerinin, an
tidemokratik, otoriter, totaliter anlayışların birini oluşturan bir baraj engelinin ha
la muhafaza ediliyor olmasını, demokratik hukuk ve sosyal devlet açısından ka
bul etmek mümkün değildir.

Çalışma Bakanlığının işte bir tasarıyla ilgili gerekçesi, işte Çalışma Bakanlı
ğının söylediği gibi devletin devamlılığı vardır. Anayasa Mahkemesinin karar
lan da bir ülkede dikkate alınması gereken, demokratik sosyal devlet ve hukuk 
devleti niteliği sürüyor ise dikkate alınması zorunlu olan kararlardır. Anayasa 
Mahkemesi, bir ışık tutuyor bize, yolumuzu aydınlatan bir yaklaşım içinde dav
ranıyor. Ama biz bunların hepsine sırtımızı dönüyoruz. Anayasa ve uluslar arası 
sözleşmelerin hiçbirisinin yansıması yok. Dolayısıyla bir üzüntü duymamak el

de değü.
Bu taslaklan, daha faiklı bir değerlendirmeye tabi tutmak istemiyorum. Şim-
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di toplu sözleşmeyle ilgili çok kompleks, çok karmaşık bir sistem var ve m üthiş 
uzayan uzatılan tünden. Eskiden 275 sayıb Yasa, demek ki bunlar ILO’nun o  ta
rihte 98 sözleşmesine çok uygun, diyor ki 275 sayılı Yasa: Eğer bir uyuşm azlık 
varsa iş mahkemesine gider, iş mahkemesi altı iş gününde kesin olarak sonuçlan
dırır, yetkiyi kesin olarak verir. Yetkinin alınmasından sonra grev sürecinde 
uyuşmalığın da hızlı bir şekilde sonuçlanması durumunda, bir hafta içinde grev 
kararını alacak. Ne zaman grev yapacağını da söylemeyecek. Çünkü bu önem li 
bir silah grevin ne zaman yapılacağı. ILO sözleşmesine uygun. Ama bugün ba
kıyorsunuz, sözleşme uzuyor, yetki uzuyor. Söylemek zorundayım: Tekstille il
gili olarak Ten Çamaşır’da yetki işlemleri 1996 tarihinde başlamış, 8 yüa karşın 
sonuçlanmamış. Bu işyerindeki bütün üyelerimiz işten çıkarılmış. Yani sonuç la
nınca ne olacak, sekiz yıl sonra? Zümrüt Örme aynı şekilde 1998’de başlam ış. 
2003 tarihinde bir de yeni uygulama başladı şimdi. Çoğunluk tespitine, yetki k a 
rarına değil de yetki belgesine itiraz ediyor işverenler. Tüm aşamaları geçtik ten  
sonra, son aşamada, tüm nefesini tükettikten sonra alıyorsun yetki belgesini. B ö y 
le bir durumda, yaşadığımız bir olayda Sayın Çalışma Genel Müdürü’nün yakın 
ilgisini göldük. Yetki belgesine karşı dava açılmış diye prosedür durduruldu. S o 
runu çözdük, bir yerden sonra işlemler devam ediyor. İşkollarına da itiraz ed iyor
lar. Uzun sürüyor sonuçlanması. Arabuluculuk kurumu ile de sorunlarımız var. 
Dört yıl sonra yetki belgesi aldığımız bir işyerinde, işvereni toplu görüşm eye ça
ğırdık gelmedi. Görevli makama dedik ki gelmedi. Bu durumda, yasadaki p ro se
düre göre arabulucu üe ilgili işlemlerin tamamlanması gerekiyor. İşveren g ö rü ş
meye gelmiyor ki; niye arabulucu, niye bu süre. Prosedür böyle. A rabulucu bul, 
arabulucu geliyor. Sen konuşuyorsun dinliyor, seni güzel güzel dinliyor. T u ta n a k , 
uyuşmazlık, grev karan, tebligat, altmış gün içinde grevin uygulanacağı gün , "Bu 
işyerinde grev vardır" pankartı asıldığında, üç temsücimizle greve çıktık. Ö teki 
işçilerin hepsi çalışıyor.

Sendikaya üye olmak, işçi için cesaret gerektiren bir şey. İşverenlerimiz açı
sından şöyle bir tespitim var. Sendika konusu gündeme gelince işyerlerinde, cin 

çarpmışa dönüyorlar. Derhal bunun önleminin alınması yöntemleri devreye g iri
yor. Ama şimdi bakın işverenler rakipleriyle ilgili olarak hammadde, enerji, gibi 
konularda sıkıntıya düştüklerinde ellerini ovuşturuyorlar. Ama aynı işyerinde 
sendikalaşma başladığında, "bulaşıcı" bir durum söz konusu oluyor sanki. İşv e 

renlerimizin AB müktesebatına uyum konusunda deneyim ve alışkanlık k a z a n 
ması gerekiyor. Yoksa hakikaten fiili engelleri büyütüyor alabüdiğine. İşte 1475 
sayılı yasa döneminde istediği kadar işçiyi işten çıkartabiliyor, atıyor kapının  
önüne. Onun getireceği tazminatla ilgili maliyet çok fazla rahatsız etmiyor işve
renleri. Sendika sorunundan kurtulmuş oluyor, ona bakıyor. Hatta sosyal dem ok-
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rat parti milletvekilleri dahi işyerlerinde sendikal faaliyet olduğunda şimdi isim 
verecek dunımda değilim sendikalaşma olduğu zaman, onlar bile tavır koydu. Bu 
durumda, meseleye daha rasyonel bakmak gerekiyor. Noter sorununa gelince, bu
günkü koşullar itibariyle bir işçi 318 milyon 230 bin lira asgari ücret alıyor. Bu
nu 350 nülyon ortalama ücret olarak düşünürsek, üyelik için 16 müyon 824 bin 
lira notere verilecektir ve yine başka bir sendikadan istifa etme durumu varsa, 51 
müyon 900 bin 68 lira toplam harcama yapmak zorunda. Bu miktar, ücretin yüz
de yirmisi ediyor. Hiçbir işçi bu harcamayı yapmıyor. Üstelik, bunun yanı sıra, 
zaman esasına göre çalıştığım düşünelim, bir günlük yevmiyesi gidiyor. Hafta 
tatili yevmiyesi de gidiyor. İşveren sendikalaşma için notere gittiğinde, üyelik 
için notere gittiğinde sadece pazar yevmiyesini keserse, "öpsün de başına koy
sun" durumundayız şimdi. 2821 sayılı yasayla ilgili olarak 98 ve 87 sayılı söz
leşmeler, her konuya müdahale etmiş. Sendikalara, tüzüğü, organları, delegeleri 
konusunda müdahale ediyor. Biz disiplin kumlu yerine, onur kumlu yazdık. Ce
vap geldi valilikten, "bunu değiştir, kanunda disiplin kurulu" yazıyor diye. Ka
nunda yazmıyor yasak, var mı? Yok; yasağın olmadığı yerde özgürlük kuralı 
var.Oysa, böylece özgürlük alanı daraltılıyor. Uygulamada ortaya çıkan böyle 
problem ler, karşısında elbette ki içinde bulunduğumuz sorunu aşmak mümkün 
değü. Bu durumda, Sayın Bakanın her iki tarafa da bakmak lazım, yani eşit dav
ranmak lazım yaklaşımım, bulunduğu mevki itibariyle değerlendirmek ama ger
çeği yansıtmadığım da söylemek gerekli. Bir de Türkiye’nin gerçeği var. A naya
sanın 10. maddesi, herkes kanun önünde eşittir diyor. Öyle olmadığım, biliyoruz. 
İşverenler için biraz daha eşit, bana göre. Bu ülkede sınıflar arasındaki bu eşitsiz
lik nedeniyle, bu yaklaşım hiçbir işe yaramaz, eşitliği sağlamaz. Onun için sos

. yal devlet diyorsak, hatırlıyorsak işçinin yevmiyesine bir iki lira katmak lazım, 
korumak lazım. Sonuçta, işveren için hiçbir şey değişmiyor. Belki tazminatı bi
raz daha fazla ödemek zorunda kalıyorlar ama, örgütlenmeye engel oluyorlar. Es
kiden Altıncı İş Mahkemesinde kesin olarak bağlanıyordu bu hüküm. O noktada 
yine uzamaya başlayınca mahkemeler çözüm buldular, ileride bir nevi referan
dum gibi bir şey ona dönüştü. Kesin olmayan bu kararlar, temyiz olduğunda Yar- 
gıtayın "bunlan yapamazsın" diye hüküm koyması sonucu bozuldu. Kesin de
mek ne oluyor, kim uyacak bu kanuna. Heıkes "ben kanunum" derse nasıl hu
kuk devleti olunacak?

Dolayısıyla daha fazla sizleri yormak istemiyorum. Belki çok daha ayrıntıya 
girmek mümkün. Yani istifa konusu mesela... İstifa ediyorsunuz, istifa edemi
yorsunuz. Anayasa diyor ki: Bir sendikada üye kalmaya zorlamak yasaktır. Oy
sa uygulamada, işçi istifa etmiş, üç ay var. 120 gün önceden yetki için başvuru 
oluyor ya, sendika kendisinden istifa eden bütün işçiler adına gitmiş yetki baş-
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vurusunda bulunmuş. Bakanlığın eli kolu bağlı. Sendika, kısa bir süre sonra ken
disinden aynlacak, işçiler için yetki alıyor. Şimdi yetki aldı mı o sendika, beğen
mediği için sendikadan ayrılmış olan işçi, bu aşamada o sendikaya girmek için 

kuyruğa giriyor.
Bir noktayı eklemek istiyonım. Tabii bu örgütlenme bakımından bir kere ka

yıt dışı da çok önemli onu anlattılar. Ben bir tek şunun üzerinde durmak istiyo
rum ve bakanlık yetkililerine sesleniyorum. Tabii üyelik fişleri ve istifalar aske
ri düzen talimatnamesine göre yapıldığı için, bu bildirgeler hala değişmedi. Üye 
fişlerinde yer alan işyerinin sicil numarası veya kendisinin sicil numarası var. 
"Yaşar ne yaşar, ne yaşamaz" kayıt dışı çalışıyor, ne işyeri sicilini biliyor, kendi
sinin de sigorta numarası yok. Bakanlık derhal fişleri iade ediyor. Bu işçi çalışı
yor ama. Eğer kayıt dışıyla ilgili olarak önemli bir mücadele yapmak istiyorsanız, 
tabii sendikalarla bağlantılı olarak da bu üye fişlerindeki boş haneleri bir kenara 
atın da, o işyerleri ile ilgili bilgüeri değerlendirin. Bundan daha iyi bir bilgi mi 
olur? Bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.

ŞÜKRAN SONER
Çok teşekkürler. Şu ana kadar anlatılanların bütününden ve sabahki oturum

la birlikte değerlendirdiğimizde, bence tekrar altının çizilmesi gereken bir sonuç, 
bir iki cümle van O da, Türkiye’nin şu anda anayasal ve yasal hukuk düzeninde 
geçerli olması gereken ve altı ay önce AB uğruna da olsa kabul etmek zorunda 
kaldığımız anayasa hükümleri gereği, uluslararası sözleşme ilkeleri. Ne yazık ki, 
şu anda yeni çıkacak yasalarda da hiçbir şekilde gündemde değil ve yasaların bü
tünü baştan sona bu sözleşmelere ve uygulamaya aykın olarak düzenleniyor. Bu 
suç işlemektir. Mecliste doğrudan doğruya hukuku çiğnetmektir. Yasa metninin 
kendisinin anayasaya sadık kalıyorum demesiyle, kendisini kapatması bir yana; 
anayasaya sadık kalmak zorunda kalmadığı bütün alanlarda da düzenlemeleri de 
yine baştan sona Türkiye’yle ilgili ILO kararlarına bile aykın; çok net çıkmış 
ELO kararlarına bile aykın.

Yani ortada çok ciddi bir suç var. Kaldı ki geçenlerde yine AB uğruna her şe
yi yaptığını söyleyen Sayın Başbakanımız, örneğin kamuda bundan sonra sözleş
meli çalıştmlanlann çoğunlukta olacağını söyledi. Benim bildiğim Uluslararası 
Çalışma Örgütünün, Aplikasyon Komitesinin çok net karan vardır. Sözleşmeli 
personel çalıştırmak suçtur. Yok böyle bir şey. Yani tamamen aykın, ne işçi ve 
memur ikisi de hukuka aykın, hukuk dışı bir çalıştırma bu, yasaya karşı. Şimdi 
düşünün: AB ilkelerine normlarına uymak için yola çıkmış bir iktidar, iktidar uy

gulamalarını, kararlannı bile, hazırlamakta olduğu yeni yasal düzenlemelerinde 
baştan sona göz ardı ediyor. B unlan yeniden çiğneme suçu işliyor ve meclise de
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işletiyor.
Sendikal hareketin emek hareketinin bu konuda duyarlılığının olması çok 

önemli. Burada biz, eğer duyarlı olmazsak gereken kamuoyunu oluşturamazsak, 
"otomatik AB kriterleri içinde, bunlar gündeme gelir" diye boşuna beklemeye
lim. Çünkü Avrupa Birliği’nin sosyal haklar ve emek haklarıyla ilgili hiçbir der
di yok. Paranın birliği ve çıkarları adına ne varsa onlar çok önemli. Kopenhag 
kriterlerinin o boyutları çok önemli, ama asla sosyal haklara ilişkin kriterler 
önemli değil. Kendileri bunu söylüyorlar ve gidişat o gidişat. Bu yüzden de ger
çekten bu toplantıyı düzenlediği için DİSK yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. 
Çünkü bu toplantı birçok gerçeğin çok çıplak olarak ortaya çıkmasını sağladı. Ve 
siyasi iradeye de düşen görev bu yanlıştan, bu yeniden suç işleme - çünkü bile bi
le yeniden suç işleme, çünkü altı ay önceki hukukun kabul edilen anayasal huku
ku çiğneme- hareketini, yeni yasalara başlansa da bunların rafa kaldırılıp, baş
tan bu ölçülerle yeniden çalışma yapılması gerekiyor. Buradan sorulara geçelim 
ve soru sormak isteyenler lütfen ulaştırılacak mikrofonu kullanacak. Buyurun.

YAKUP ... (BASIN-İŞ SENDİKASI GENEL SEKRETERİ)
Türk- tş’e bağlı Basın-İş Genel Sekreteri. Hem Sayın Doçent Doktor Kemal 

ö k e ’ye, hem de Av. Ergin Türsoy’a sorum olacak. Kemal Öke’ye soruyorum: Siz 
örgütlenmede bütün katmanlar bir araya gelerek ancak başarılı olunabilir dediniz. 
Ama biz yıllardır işçi sınıfı mücadelesi için yollara düştük. Şimdi bütün katman
lar bir araya geldiği zaman sınıf mücadelesi nasü olacak? Teşekkür ediyorum. 
Bir de Av. Ergin Türsoy’a bir sorum van Şimdi konuşmanızda işkollannın birleş
tirilmesiyle, yedi sendikanın barajın altında kalacağını, iki sendikanın barajı aşa
cağından yola çıkarak tasarının bu bölümünü eleştiriyorsunuz, olumlu olmadığı
nı söylüyorsunuz. Benim anladığım kadanyla biz zaten yıllardır sendikaların ve 
konfederasyonların gönüllü birleşmeleriyle kasa ve kafa birliği yaparak güçlü 
sendikacılık olacağını hep savunuyoruz. Ama bu gönüllü birliktelik bugüne kadar 
olmadı, bu yeni tasanyla da olsa bu sendikaların birleşmesi güçlü bir sendikacı
lığın oluşmasına yol açmayacak mı? Teşekkür ederim.

Av. ERGİN TÜRSOY
Şimdi bakınız, işkollannın birleşmesiyle ilgili olarak salt o yönüyle eleştir

medim. İşkolu, sektör barajının yüzde beş itibariyle muhafaza edilmiş olması du
rumunda bile, yani onun yüzde ondan yüzde beşe indirilmesi olayında büe orta
ya yine olumsuz, yine böyle bir tablonun ortaya çıkacağını söyledim. Yanlış olan 
bir uygulamanın devamının iyileştirme olmayacağım, kaldı ki 60. maddede ya-
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pılacak bir düzenleme ile bu konuda bazı başka itirazlar, başka sorunlar ç ıkabüe- 
ceğini söyledim. İkincisi, tabii ki bir araya gelmek gönüllülük -zaten sendikalar 
işçilerin gönüllü birliktelikleridir- yani şeyde öyle tanımlanıyor. Bugünkü dunım  
itibariyle, ama bunların kendi gerçek iradeleriyle olmasını doğru bulurum b ir  u y 
gulamanın zorunluluk boyutunda getirilmiş olduğu bir dayatmayla böyle b ir d u 
rum ortaya çıkmışsa çok da rahatlatıcı, çok ta kucaklayıcı ferahlatıcı b ir du rum  

yaratmaz bana göre.

M. KEMAL ÖKE
Literatürde bir kendiliğinden sınıf bir de kendisi için sınıf diye iki kavram dan 

söz edilir. Kendiliğinden sınıf, herhangi bir sınıf bilincine sahip olm ayan ancak  
fiilen işçi statüsünde olan kişüeri tanımlar. Kendisi için sınıf da tam tersi hem  fi
ilen işçi olan hem de işçi sınıfı bilincine sahip, davranışlarında tercihlerinde b u 
na göre davranan kişüeri tanımlar. Oysa Türkiye’ye baktığınızda, çalışanları k an  
emici olarak tanımlayan siyasetçilerin bile işçüerden oy aldığını görürsünüz. D o 
layısıyla eğitim düzeyi düşük, bilinçlenme düzeyi yetersiz toplumlarda s ın ıf  b i
lincine dayalı bir davranış sergüenemediği gibi böyle bir örgütlenme de o lam az 
çünkü bunun gerektirdiği koşullar yoktur. Türkiye’de, eğer siz işçi sınıfına böy
le bir bilinci verememişseniz, onun tercihlerinin rasyonel olmaması kaç ın ılm az
dır. Bugün Türkiye’nin mevcut yapılarına yakından baktığımızda gerek  siyasi 
partilerin tabanında gerekse sendikaların tabanında yer alan işçi kesim inin bu ıju - 
va ideolojisine daha yakın bir çizgi içinde olduğunu görebilirsiniz. Tam am ı değ il
se de önemli bir çoğunluğun çalışanların menfaaüeriyle uzlaşmayan siyasal a n  iz
leyen yapıların içinde olduğunu görebilirsiniz. Dolayısıyla böyle bir yap ıda s ın ıf  
bazlı örgütlenme son derece zordur. Kaldı ki toplumun değişik katm anlanyla, ez i
len horlanan kesimle bir arada bulunmakta, sendikal mücadeleyi yürütm ekte işin 
özü itibariyle bir çelişki de yoktur. Burjuva ideolojisini savunan partilere o y  ve
renlerin sınıf mücadelesi yapmasını beklemek çok rasyonel olmaz. B unun  için  
onların bilinçli ve rasyonel davranabüen bir kitle, bir sınıf haline getirilm esi ge
rekir. Türkiye’nin bugün içinde bulunduğu konum itibariyle sosyal hareket sen
dikacılığını ben çok yaşamsal görüyorum. Dünyada her şey para değüdir sadece 
üyelerin ekonomik menfaatlerine yönelmiş bir hareket sürdüriilebüir değild ir.

MAHİR BUDAK DİSK TRAKYA BÖLGE TEM SİLCİSİ
GENEL İŞ TRAKYA ŞUBE BAŞKANI
Sayın hocam M K em al Öke’nin ve sîzlerin de belirttiğiniz gibi birçok yasaya 

tabi olarak işçiler ve memurlar olarak, da ayn ayn biçimlerde çalıştırıldığını bi
liyoruz. Kendi işkolumda da örnekler var. Bu örnekler ışığında soru sorm ak isti-
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yorum. 657 sayılı Yasaya tabi devlet memurları, sözleşmeli olan yardımcı hizmet
liler var. işçilerde de yasada olmamasına rağmen geçici işçi, sözleşmeli işçi gibi 
terimler altında çalıştırılan işçi arkadaşlarımız var. Yıllardan beri bununla ilgili 
belediyelerde mücadele ediyoruz son günlerde de A B’ne uyum yasal an çerçeve
sinde tek yasa altında toplanılması gerektiği düşüncesiyle soru sormak istiyorum, 
bütün bu çalışanlar kamu personel rejim yasasını da birlikte düşünerek aynı iş ye
rindeki toplu sözleşmeden yararlanmak maksadıyla tek yasa altında toplanması 
gerekmez mi? Teşekkür ederim.

M  .K E M A L  Ö K E
Ben biraz önce bu olayın yani çalışanların değişik adlar altında farklı statüde 

çalıştırılmasının suni olduğunu söyledim. Yakın zamanlarda bir çok sendikanın 
birleşmesiyle doğan Almanya’daki en büyük sendika olan Verdi sendikası özü iti
bariyle bir kamu sendikasıdır. Bunun içinde mavi yakalı insanlar vardır, temizlik 
işçileri gibi bunun yanı sıra beyaz yakalı insanlar vardır, bizim memur dediğimiz 
insanlar yani kamu çalışanları vardır. Dolayısıyla bunların hepsi gerektiğinde ay
nı toplu iş sözleşmesi içinde yer alabilir. Gerektiği zaman toplu sözleşmenin 
farklı bölümleri farklı statüdekilere uygulanabilir. Ancak çalışanların tümü aynı 
örgütsel çatı içersinde yer alırlar. Bunların içinde trafik polisi de vardır, temizlik 
işçisi de vardır, kamunun üst düzeyinde çalışanları da vardır. Türkiye için yirmi 
sekiz işkolunu bir israf, bir lüks olarak görüyorum. Çünkü sizin etiniz ne, budu
nuz ne? Sendika sayılan için de aynı şeyi söylemek gerekir. Türkiye açısından bir 
kez işçi ve memur sendikalarının ayn ayn olmasını anlamıyorum. Aynı işkolun- 
daki işçi ve memurların aynı sendikal çatı altında örgütlenmesi sağlanmalıdır. 
Türkiye’deki mevcut durum çalışanlan ve örgütleri atomize etmektir. Türki
ye’nin şu andaki temel gereksinmesi ; birliği bütünlüğü sağlamak güçlülüğü sağ
lam ak yan yana gelebilmektir. Statü aynmı kanun aynmı tüm bunlar aşılır. Baraj
lar bunlar çok suni, siz AB müktesebatma uyacağım diye söz vermişsiniz artık 
bunun gerisi yok AB müktesebatmda yok bunlar. Aquis Communaitaire bizim 
müktesebat diye çevirdiğimiz kavramın içinde sosyal aquise diye yeni bir kav
ram  türetilmiştir. Bunun anlamı sosyal olanı öne çıkarmak dolayısıyla inşam mer
keze koymak demektir. Türkiye’de de bunu yapmak durumundasınız emeği mer
keze koymak durumundasınız bunun gerektirdiği hukuksal düzenlemeleri yap
m ak zorundasınız. Türkiye bütün bunlan yapmak zorunda.

Av. ERGİN TÜRSOY
Ben de şimdi abesle iştigal lafına bir lafım olacak tabii. Hayatın pratiği içer

sinde yer almayan insanlar, bu olaya da teorik açıdan bakarlar. Ben böyle tenzih
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ettiğinizi biliyorum ama, bu anlamda bir, izin verirseniz değerlendirme yapm ak 
istiyorum. Tabii bu konuda çok değerli sayın akademisyen arkadaşlarla zam an z a 
man beraber olduk. Bunlarla ilgili olarak yaptıkları değerlendirmeler açısından, 
elbette teorik açıdan tartışmak mümkün değil A m a kendilerine şunu söyledim : 
Her şey teoride bitmiyor, gelin bir hafta sizi sendikada bir hafta ağırlayalım, y a 
şanan sorunlan göriin. Yani bunlar abesle iştigal midir, yoksa hakikaten düzeltil
meli midir, gibi bir durum var da bunu anlarsınız demiştim, o bakımdan teşek

kür ediyorum Sayın Başkan.

ŞÜKRAN SONER
Şimdi sorun zaten buradan kaynaklanıyor. Başından beri buradaki konuşm a

cılar aynı şeyi anlatmaya çalışıyorlar. Ne yazık ki bu yasalar durduğu sürece ve 
yenileri aynı çerçevede hazırlandığı sürece, Türkiye’de işçi hareketinin kam u ça - 
lışanlanyla ve de kendi içinde bu kuralsızlaştırmaya ve örgütsüzleştirmeye d o ğ 
ru sürüklenmeye karşı savaş vermeye olanaklan yok. Çünkü sadece örgütleri b e 
ceremediği için değil, doğrudan doğruya hukuk sistemi, anayasal düzen baştan 
sona buna engel. Bu bize özgü bir durum. Ne AB içinde, yok ne de çok daha 
gerilerde sayılan ülkelerde bile bu boyutta ayrıntılı düzenlemelerle, hak lan  d ü 
zenliyor gibi gösterip yan yana geldiğinde bütün haklann yok edilmesi olgusudur. 
O yüzden sistem çöktü, gerçekten çöktü ve yeniden toparlanma şansı da yok. S o 
run burada ve suç işleniyor, yeniden toparlanmaya yönelik engelleri yeni düzen
lemeler oluşturuyor. Baştan sona yeni düzenlemeler oluşturuyor. Bu çok önem -, 
li. Evet somlar yine, buyurun.

NİHAT BENCAN- GAZİANTEP GENEL İŞ SENDİKASI
B Ö LG E BAŞKANI
Teşekkür ederim. Ben soruma şöyle başlayacağım: Sayın Şükran H anım  si

zinle başlayacağım, konuşmanızın hem aralarda hem de ara bölümlerinde özel
likle AB konusundaki ilerleme raporunda ve dördüncü, beşinci -yanılm ıyorsam  
öyle anlattınız yanılmıyorsam öyle bahsettiniz Baştaki sendikal haklarla ilgili 
olacak ama bu olayın da A B ’ndeki sıkıntıların irdelenmediği veya üzerine düşü l- 
mediği gibi algıladım. Ama benim gördüğüm kadanyla A B’nin bu haklann alın
masına çok büyük bir anahtar olduğu kanısında ve düşüncesindeyim, inancında

yım. Çünkü ülkemizde değişmez dediğimiz birçok maddeler -ki kaldı ki burada 
yirmi-yirmi beş yıl DGM ’lerin kaldırılmasına yönelik verdiğimiz m ücadeleler- 
kaldınlmıştır. AB yolunda bir adım atılmasıdır. O zaman bizim, -burada Sa
yın Kemal Hocamız size tamamen katılıyorum, biraz önce sendikaların durum u
nu, Türkiye'deki durumunu tarif etti- koşullar bunlarsa o zaman, bu  im kan bu
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olanak kullanılması gerekir. Sayın Mesut Hocamın konuşmasının başında ifade 
ettiği gibi, bakan gittikten sonra basın da gitti. Yani bizim ülkemizde de bu ko
nuda kendilerini çok yakın ilgilendiren sorunların kamuoyuna yansıtılması konu
sunda tartışılması çok önemli. Ciddi bir toplantının kamuoyuna bu konudaki ko
nulan aktaracak ve yönlendirecek basının da bu konuda bir yaklaşım içerisinde 
bulunmadığı tespitinin de yapılmasının doğru olduğu kanaatindeyim. Biz sendi
kalar olarak yıllardır bu işi yapan insanlar olarak, çok büyük bir sıkıntılar geçiri
yoruz , toplu sözleşmeler ve grevlerle. Ergin Hocanın, tespitine yüzde yüz katı
lıyorum, ama defterlere de şöyle bir notun alınmasında da bir hem bakanlık yet
kilerinin burada olduğu bir dönemde sorunu iletmek için, önümüzdeki yasama 
döneminde hazırlanan 2821 sayılı toplu sözleşme grev ve lokavt kanunundaki bir 
sıkıntıyı dile getirmek istiyorum. Olay şu: Yıl 1994, Gaziantep’te Şehit Kamil 
ilçesinde grevdeyiz. 56 gün sürdü bu grev. İşveren o yasayı öyle bir didiklemiş 
ki, öyle bir hazırlanmış ki, zaten grev ve lokavt kanun içersinde -ki grev yapma 
olasılığımız ve imkanlarımız çok kısıtlı- aynen şunlan yazıyor, yasa grevci işçi
nin işini bir başka işçiye yaptıramazsınız bu bir açık hükümdür, ama bakın hiç 
kimsenin aklına gelmiyor. Çıraklık eğitim yasasıyla ilgili bir yasayla insanlar bi
zim yerimize çalışan grevci işçilerin yerine işçi çalıştırılıyor. "Ne alakası var?" 
diyeceksiniz. Bölge çalışma müdürlüğüne yazı verdik ve dedik ki bunlar çalıştı
rılıyorlar, üç gün sonra Adana Bölge Müdürlüğünden müfettişler geldi. Müfet
tişin aynen ifade ettiği şöyle, "Başkan burayı karıştırma". Niye? Ya bu kanun 
içerisinde biz de sıkıştık, kaldık. Çıraklık Eğitim Kanunu diyor ki: çırak eğitim 
ettiği sürece grev kapsamı içersinde olmaz ve çalıştırılır.

ŞÜKRAN SONER
Sayın Başkan genel olarak prensipte söylediğim benim, zaten buydu.
Basının zaten böyle bir sorunu yok. Basında 212’yle çalışan ya da sözleşme

li çalışan insanların sendikaları yok. Neye bağlı olduklarım, çalıştıklarını bilmi
yorlar. O ünlü gazeteciler bilmiyorlar, maaşlarım da bir yerden almıyorlar. Bir 
sürü şirketten birden alıyorlar. Onun için basın diye bir ölçümüz yok. Burada 
herhalde oturumu kapatıyoruz. Sınırsız böyle soranlar var; ama bunun genelin-* 
de vardığımız sonuçla ilgili aynı noktada buluşuyoruz. O sonuç da şu: Bunların 
bütünü, zaten şu anda Türkiye’de AB kriterlerinde bile sosyal haklar ve sendikal 
haklar örgütlenme hakkı kriterlerinin uygulanıyor olsa uygulanacak olsa söz ko
nusu olamaz. Ama benim söylemeye çalıştığım, altım çizdiğim AB uğruna neler 
yapıldığı. "Bunlarla yapılır" demeyin, AB bu alanda duyarlı değil. Ben onu an
latmaya çalışıyorum. Çünkü AB Türkiye’ye bakışında sosyal haklar kriterlerine, 
sadece Türkiye için değil, üye AB ülkelerinin de şu anda hiçbirinin sosyal hak-
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larla ilgili kriterlerine bakmıyor. AB’nin en üst yargıcı diyor ki: "Sosyal haklar, 
kriterler gündemimizde değil". Kopenhag kriterleri. Çünkü onlarda ortak sonuca 
varmak çok zor. Yani şimdi AB bakış açısında, bu süreçte bu tür bir, T ü rk iy e’y i 
kurtarmaya yönelik bir baskı gücünün, çok ciddi bir gücün geleceğini bekliyor
sanız yanılıyorsunuz. Gelse gelse, Avrupa sendikal hareketinden gelir -o da h e 
nüz uyuduğu uykudan uyanmadı, uzun zamandır süren uykudan yeniden uyanır
sa- ondan gelir. Benim oradaki sataşmalarım boşuna değil. Onların durumunu 
bilerek söylüyordum. 80’deki duyarlılıklarını onlar da unuttular ve böyle bir şey 
yok. Türkiye’nin arka bahçe yapma rolünde sosyal haklar sendikal haklar yok ve 
en önemlisi de şu anda devlet, Mecliste anayasal ve yasalardaki değişikliklere 
ilişkin suç işliyor, hazırlanan yasalarda suç var. Belki çok daha önemli bir şey 
var unutmayın İş Yasası, en son yeni çıktı, İş Yasası sonrası uygulamaya bir ba
kın. Kuralsız çalıştırmayı, kurallı düzene taşıdı. Bugün İş Yasası kapsamında ça 
lışanlar da kuralsız çalıştırılıyorlar. Yasadaki esneklik maddelerinin kötü niyetle 
kullanılmasıyla bunu işlerliğe kazandıracak mekanizma olmadığı zaman sistem - 
cfe, AB’ne aykırı bir yasa değil ki İş Yasası AB’ne uyum yasası olarak çıktı; am a 
Türkiye İş Yasasından sonra akıl almaz boyutlarda mesaisiz çalıştırma, iş yasası 
hükümlerinin çiğnenmesi ve geriye gidişi yaşıyor. Bu örgütlülüğe de olduğu g i
bi yansıyor. Yeni çıkacak 2821 ve 2822 uygulamasında çok daha geriye gidece
ğiz, altını çiziyorum çok daha geriye gideceğiz eğer böyle çıkarsa. Çok teşekkür
ler.

Sendikal Haklar, Sosyal Güvenlik Hakkı ve Sağlık Hakkı Sempozyumu

72



PANEL
"TOPLU ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK GİRİŞİMİ"

Otunun Başkanı : Musa ÇAM
Cengiz DELİBAŞ (Çalışma Genel Miidürii)
Prof. Dr. Toker DERELİ 
Av. Mehmet UÇUM

MUSA ÇAM- D İS K  G E N E L  S E K R E T E R İ

Sempozyumun birinci günü son oturumunu açıyorum. Bu bölümdeki konuş
m acılar, Çalışma Genel Müdürümüz Sayın Cengiz Delibaş, Profesör Doktor To
ker Dereli, Avukat Mehmet Uçum. Önümüzdeki süreçte yapılması gereken 
2821 ve 2822 sayılı yasalarla ilgili değişiklikler hakkında biraz daha derinleme
sine bir konuya değineceğiz. Çünkü konunun birinci derecedeki sorumlusu Sa
yın Bakan sabahki açış konuşmasını yaptılar. Bu çalışmalan sürdüren genel mü
dür olarak hepimiz kendisine teşekkür ediyoruz, bizi kırmadılar ve akademik 
çevreden hocamız bir yaklaşım sergileyecek ve de diğer konuşmacımız, pratikte 
günlük yaşamda, mahkemelerde, işyerlerinde yaşanan olayları AB’yle ügüi so
m ut olayları bizlere aktaracak.

Tabii şunu söylememiz gerekir ki, 12 Eylül 1980 Anayasası ve ona bağlı ka
nunlar ve yasalarda sabahki açış konuşmasında bir nebze değinildi. Bugüne dek 
bir takım değişiklikler yapıldı kısmen, ama ne yazık ki, 2821 ve 2822 sayılı ya
salarla ilgili maalesef bugüne kadar ciddi bir adım atılamadı. 12 Eylül yasaklany- 
la, yasalarıyla bir yere gidilemeyeceği, bu yasakların arkasına sığınılarak Türki
y e ’de sendikal hareketin gelişmeyeceğini çok somut bir biçimde gördük. DİSK 
kapatıldı, diğer konfederasyonlar kapatıldı. Bir tek konfederasyon kaldı ve bu 
yasalardan işkolu devam ettirildi, ettiriliyor. Ama ülkemiz nüfusu 1980’de 40 
milyon iken sendikalı işçi sayısı, iki buçuk milyon. Ülkenin nüfusu bugün yet
miş milyon, sendikalı sayısı biraz önce de Şükran Hanım da söyledi, yedi yüz 
bin, yedi yüz elli bin. Yani bu yasakların, bu antidemokratik uygulamaların arka
sına sığınılarak, Türkiye’de sendikal hareketin büyümediğini, gelişmediğini çok 
net bir biçimde görüyoruz. O zaman bizim bu yasaklan bu antidemokratik uygu
lamaların arkasına sığınarak bir sendikal faaliyeti yürütmemizin hiç de doğru ol
madığının altını çizmek istiyorum. Bu nedenle değişim şarttır ama her değişim iyi 
değildir. Bazen değişim olarak ortaya sürülür. Ama o değişimin ayrıntılarında 
çok  gizli tehlikeler söz konusudur. Biz değişim deyince demokratik katılıma in
sanların özgürce sendika seçme hakkının olabildiği bir değişimi hak ediyoruz ve 
sabahki açış konuşmasında da »belirttim. Kıbns’tan getirttiğim o sendikalar yasa-
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sini ve toplu sözleşme yasasını inceledim; orada ne noter harcı var, ne yüzde on 
barajı var, ne yasaklar var ve bütün sendikaların herhangi bir rekabetinde de doğ
rudan otomatik referandum var. Halbuki sendikal hareketin geldiği bu noktada, 
rekabeüe örgütlenme yok ediliyor. Ama sonunda bizim ülkemizin gerçeği bu. 
Ülkedeki insanlar 40 milyon seçmen nasıl milletvekilini seçiyorsa, belediye baş- 
kanını seçiyorsa, belediye meclisini seçiyorsa, il genel meclisini seçiyorsa, m uh- 
tarlan seçiyorsa, kendi özgür iradesiyle de sandıkta kendi sendikasını seçebilme- 
lidir. Ama insanlarımız bütün bunları seçiyor sendika seçimine gelince, hayır sen 
bunu özgürce seçemezsin. Orada bir müdahale söz konusudur. İstiyoruz ki önü
müzdeki süreçte bütün bu müdahalelerin giderilsin ve çağdaş demokratik bir ça 
lışma yaşamı sendikalar yasası grev ve toplu sözleşme yasasına sahip olalım. Ü ç 
tane konfederasyonun reel üye sayısının yedi yüz bin, yedi yüz elli bin gibi ko 
nuşulmadığı, bir dönem artık milyonlarla telaffuz edilebilecek bir örgütlülüğü y a 
ratmamız gerekir. Ama bunu yaratabilmek için de önümüzdeki mevcut yasal en 
gellerin mutlaka kaldırılması gerekir. Bu konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanlığımız ve Çalışma Genel Müdürlüğümüz bu konuyla ilgili bir çalışm a
yı sürdürüyorlar. Bununla ilgili konfederasyonlarımıza, bilim adamlarının hazır
layıp da sunmuş olduklan taslak metin konfederasyonlarımıza ulaştı. Biz de sen
dikalarımıza bunu gönderdik ve sendikalarımız bunu yorumlayarak önüm üzdeki 
günlerde konfederasyonumuzun görüşü olarak bu iki günlük tartışmadan çıkacak 
ve daha sonra yapılacak başkanlar kurulunda çıkacak DİSK’in bu konuyla ilgili 
yaklaşımlan ve projeksiyonlannı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına suna
cağız. Ama bu konuyla ilgili düşüncelerini ve ifadelerini almak üzere sözü Ç a
lışma Genel Müdürümüz Cengiz Beye bırakıyorum. Buyurun, Sayın Genel M ü
dürümüz.

CENGİZ DELİBAŞ- Ç A L IŞM A  G E N E L  M Ü D Ü R Ü

Sendikaların konfederasyonların yöneticilerini ve tüm katılımcıları saygıyla 
selamlıyorum.

Sözlerime başlamadan önce bir iki konuya açıklık getirmek istiyorum. Birin
cisi Sayın Ergin Türsoy'un, Bakanlığın benimseyerek sosyal taraflara gönderdiği 
ifadesini kullandığı bu hazırlanan taslak. Sosyal taraflara gönderilmiş olan ve ho 
caların hazırlamış olduğu taslak.. Kendi görüşleri midir, tamamen kendi düşün
celerine göre mi oluşturdular, yoksa böyle zaman zaman toplantıda sadece bizi
mi dinledüer, Bakanlığın değerlendirmelerini ne kadar yansıttılar?...... Diğer bir
konu. Sayın Kemal Öke çok demokrat bir insan, en azından ben öyle görüyorum 
kendisini ve burada temel sosyal haklardan bahsederken; yaklaşık T ü rk iye 'n in  
yüzdesini oluşturan AKP’yle MHP’nin ilgili sendikal haklarla sanki konuşm ası-
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m istemez bir söylem içersinde bulundu. Bunu bir sürç-i lisan olarak değerlendi
riyorum ben. Çünkü böyle bir toplantıda Türkiye’nin yüzde ellisini sendikal hak
lardan mahrum etmeyi, bu salonda hiç kimsenin düşüneceğini zannetmiyorum. 
Kaldı ki burada bu toplantıyı düzenleyen DİSK’in tabandan gelen insanlarının da 
bunlardan oluşmadığını hiç kimse iddia edemez.

Ben konuşmamda kısa bir tarihçeden bahsetmek istiyorum ondan sonra gün
demimize devam etmek istiyorum. Belki de bu rolü oynamak bana düşecek. 
Çünkü uygulamadaki aksaklıklara fazla değinilmedi. Sayın Başkanım beni davet 
ederken, "Cengiz Bey sizden beklediğimiz, özellikle uygulamadaki aksaklıklar, 
sıkıntılar" dedi. Ben onlan her platformda dile getirdim, şimdi burada da dile 
getireceğim .

Şimdi baktığımızda Türkiye’deki sendikal hareket veya sendikacılara baktığı
mızda; Türkiye’deki 3008 sayılı Kanunla Türkiye işçi ve işveren sendikaları ve 
sendikal örgütlerin, kanunla oluşturulduğunu görüyoruz. Fakat bunların kapsam
lı bir düzenleme olmadığım, temel haklan getirmediğini de biliyoruz. Çünkü dö
nemin İş Kanununda grev yapmaya engelleyici hükümler varken, bu kanundan 
sonuç alınması mümkün değüdir. 1961 Anayasasına kadar uygulanan bu kanun
dan sonra, 1963 yılında 274 sayılı Sendikalar Kanunu, 275 sayıh Grev Lokavt ve 
Toplu İş Sözleşmesi Kanunu yasalaşıyor. Bu kanunlar yaklaşık yirmi yıl T ürki
ye’de uygulandı ve Türkiye’de belki de sendikacılığın önünü açan kanunlar oldu
ğunu görüyoruz uygulamalara baktığımızda, belli bir otorite sergilendiğini görü
yoruz. Ben uygulanmasını göremedim , fakat üstatlardan dinlediğim; Türkiye’ye 
çok katkı verdiğini de biliyorum. Bu Kanunun 12 Eylül öncesinde Türkiye’de ya
şanan sıkıntılarla birlikte -belki bu kanunlara da yansıdı- çünkü o zaman T ürki
ye’nin ülkenin yaşadığı teröre gerekçe arandı, belki bu kanunlar merkez ilan edil
di. Bu kanunlara birkaç konuda eleştiri getirilebilir. Bunlardan biri de sendika
lara üyeliklerle ilgili yaşanan sahtecilikler. Yani bu konu belki de en büyük sıkın- 
tım ızdır. Sonuçta 1982 Anayasasına bağlı olarak 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 
2822 saydı Grev, Lokavt ve Toplu Sözleşme Kanunlarının 1983 yılında yasalaş
tığım görüyoruz. Bana göre bu bir tepki kanunuydu. Bu tepkiden dolayı da ön- 
lenilemeyecek olan, daha önceki konuşmacıların da dediği gibi sendikalara çok 
fazla müdahale edildi, prosedürleri çok fazla uzatan bir süreç uygulamasını esas 
alan kanunlar ortaya çıktı. Amaçlarına baktığımızda çok iyi görülüyor. îşte ana
yasada yer alan hükümlerin bir bütün içerisinde kanunlarda yer alması, sendikal 
kurulların yasada düzenlenmesi ve üyelik ve istifaların kayıt altına alınması, yet
ki sisteminde bakanlığın bilgi sistem mekanizmasının devreye sokularak objektif 
bir sonuç elde edilmesi. Sonuca baktığımızda, geldiğimiz noktada ben size bir 
şey anlatayım: Tabu bu kanun çıktığı zaman toplu bir bildirim yapılıyor. Kanun
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çıkıyor; yüzde on barajı getiriliyor. Sendikalar haklı olarak kendi profillerim bil
diği için yoğun olarak bildirim yapıyor. Mezandakiler, emekliler bunların hepsi 
bildiriliyor. İşverenlere yönelik bir düzenleme getiriliyor. Yani sistemin yürüm e
si için iki tane ana madde getiriliyor bir işçi bildirimleri, diğeri de üyelik ve isti
falardan oluşacak bildirimler. Bunun ikisi bilgi işlemlerde bir araya gelecek, kar
şılaştırılacak ve yürütmeye konulacak. Çok güzel etkili bir sistem. Şimdi uygu
lamaya bakıyoruz. Dediğim gibi bir kere veri stoku, bu ilk uygulamada daha baş
tan, gerçek olmayan üyeliklere dayalı ve baştan büyük oranda sahte olduğu için, 
sonuçta sistem bu şekilde işlemeye başlandı. Yüzde on barajı, Bakanlığın bu so- 
nınun bilgi sistemini tam oluşturamamasmdan veya sağlıklı oluşturamamasından 
dolayı... Gerçekte her sendika kendi üyesini, gerçek üyesini biliyor, bir de oranı
nı biliyor. Yaklaşık hepsi üçte bir oranında. Ama bunlar ayıklanabilirler de ayık
lanırsa, sonuç ne olur? Zaman zaman bazı denemeler yapılmış, burada da dener
ken farklı uygulamalar, bazı sendikalar gitmiş bazdan kalmış. Dikkat ederseniz 

hepsini uygulamanız lazım. Evet, o da bir anda Türkiye’nin işçi sınıfının soru
nudur, diye düşünüyorum. Bundan dolayı yüzde on sistemini şu anda evet çok 
sağlıklı görmüyor, belki hiç sağlıklı görünmüyor. Yetki prosedüründen biraz bah
sedeyim. A sendikası yetki için bize müracaat ettiğinde, bilgi işlem dairesi baş
kanlığı ilk önce veri stokunu, yani ek 1 ve ek 2’leri sorguluyor. Fakat artık bu 

bir gerçek: İşverenlerimiz bu ek 1 ve ek 2’lerin neye yaradığım biliyor. Yetki 
için kullanılıyor. Bu arada, tabu işverenlere zulüm etmişiz. Hem bakanlığa, ek 
1 ve ek 2’leri getirsin, diye. Demişiz ama bölge müdürlüklerindeki ek 1- ek 2Ter 
hiçbir işe yaramıyor. Denetimlerde bunlar bölge müdürlüklerine verilmediği için 
ceza gören işlemler bunun için onlar da zulüm etmişiz yalnız bölge müdürlükle
rinde toplanacak yer de yok. Hocaların taslağında gerçi çoğu kaldırılmış. Biz de 
onlara yanlış dedik; yetki için müracaat ettiğinde, ek 1- ek 2’lere bağlı son işçi 
profili, o tarihte o işyerinde çalışan işçinin profilini görmemiz lazım; bir göre
lim dedik. Bakanlık kendince bir yöntem geliştirmiş, işyerlerinden liste istiyor, 
işyerlerinden liste gönderiliyor. İşverence yetki için ya faiklı bir liste gönderili
yor veya çok aykmysa işçi çıkanyor. Geçmişe yönelik sigortalarını yatırıyor. İş
yeri listesi gelmezse ne yapıyoruz, İş Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderiyoruz, 

yani müfettiş gönderiliyor. İş Teftiş Grup Başkanlığının yaptığı programa göre, 
bizdeki çalışmalar ay başından önce, müfettişe program verilir. Ay içinde teftiş 

yapar, ay sonunda raporunu yazar. Bu süreç yaklaşık üç ay sürüyor. Eğer işve
renle de yazışılmışsa bir üç ay daha, yani altı ay. Daha işin başındayız. Altı ay 
dan sonra eğer bunlar gelirse yetki konularım aşabiliriz. Son zamanlarda iyice y o 

ğunlaşmaya başladı, bu esnada karşımıza birden işkolu yetki tespiti çıkıyor, yir
mi yıldır orada büyük bir sendika yirmi yıldır aynı işkolunda toplu sözleşmesini
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bağlıyor işkolu tespiti yapılıyor zaman zaman işkolu tespitleri de farklı geliyor ki 
bunu bizde açıklayamıyoruz veya normal değerde işkolu diyoruz peşinden işko
lu tespitini isteyen taraf sendikalar ya da işveren bu sefer itiraz ediyor itirazın so
nucunu bekliyoruz. Bir yıl en az. Bu sonuç geldikten sonra tespit gönderiyoruz 
tespit itirazı bir yıl daha toplayın iiç yıl belki de dört yıl sürebiliyor her şey doğ
ru yürürse tamam mesele yok ama yürümezse şimdi bakın biri şimdi KESK işçi
yi ikna etti gel bana üye ol dedi belki işveren de haklı dört yıl o işçiyi orada siz 
tutamazsınız mümkün değü o işçi ya ekonominin gereği olarak siıkülasyonun ge
reği olarak işyerinden aynlabilir veya işveren işten çıkartıyor, son zamanlarda yo
ğun olarak bunu da yaşıyoruz. Tabii burada bazı şeyleri sorgulamamız lazım. N e
den çıkaranlar bu kadar direnç gösteriyor? Öteki tarafa bakıyoruz son sıralarda 
sosyal standartlarla ilgili olarak özellikle tekstil sektöründe çok ciddi bir şekilde 
işverenleri huzursuz ediyor ve inanın geçen İstanbul’da bir toplantı vardı. Bir 
Amerikan firması Türkiye’de takipte olduğu denetim şirketini kurmuş orada da 
tabii bir hareket var, yeni üniversite mezunlan üç dört aylık organizasyon kursun
da işyerinde sosyal standart yönetimlerini gönderiyorlar benim tüylerim diken d i
ken oldu. Sizlere de anlatayım bu üç aylık kursla iş yerine gittiğinde insanlar iş 
denetim i yapıyor. Sosyal güvenlik denetimi yapıyor, iş kanunu denetimi yapıyor, 
ergonom i denetimi yapıyor. Ben dedim ki herhalde bunların içine çip yerleştir
diniz. Yani îş Teftiş Kumlu olarak, yarışma sınavı ile mesleğe giren bir müfettiş, 
yeterlik sınavından sonra, uzmanlık al anma göre denetime başlar. Bir müfettiş üç 
yılda yetişir ki belli bir yetkinliğe geldikten sonra ancak işyeri denetimine gider 
ve bu alanlardan birini denetler. Onun için diyonım, üç aylık denetimde bu ka
dar çok konunun denetimini yaptırıyorlar. Ve işverenlerimiz malını satmak zorun
da çünkü tedarikçi firmalar Avrupa ve Amerika tedarikçi firmaları, bu standart 
varsa senden malı alırım yoksa almam benim tüketicüerim dava açıyor, diyor. 
B izim  işverenlerimiz bunun parasım yatırarak denetimin parasını yatırarak dene
tim  yaptırıyor. Bu belgeyi almazsa çünkü malım satamıyor tabii burada bazı şey
lere de dikkat etmemiz lazım, neden dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle tekstil
de. Bunu ben kendilerine de sordum. Çocuk iç giyimi üzerinde de duruyorlar. 
Bizim  toprak sektörü çok daha dağınık. Çonım’u bilenler bilir, Çorum da fabri
kalarda hala daha çocuklar, büyüklerle aynı yatakhanede yatarak çalışıyorlar. 
Çocuk işçiliğinde çok doğaldır anlatacak çok şey var. Peki dedim bu konuda ni
ye işbirliği yapmıyorsunuz gelin bu konuda da işbirliği yapalım. Şuraya da gel
m ek istiyorum. Evet AB sosyal standartlan istiyor. AB, ILO istiyor, ama bu sı
rada bu kadar bastırılmasına da biraz dikkat edelim ve böyle giderse işçilerimizin 
çoğu sokakta kalacak. O toplantılarda ara verildiğinde firmalar, benim yanıma 
koşturdular "Çalışma Genel Müdürüsünüz, bize yardım edin çaresizliği yaşıyo-
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ruz. Şu anda sadece biz değil, bizim malı aldığımız taşeronlara inmeye başladı
lar. Tek tek işçilerle görüşüyorlar iş yerlerine gidiyorlar, biz işyerinde iş kanunla
rına, Türkiye’deki kanunlara razıyız. Bizden Amerikan ve Avrupa kanunlarını 
istiyorlar". "Anlamadım" diyorum "nasıl oluyor bu?" Over-time dediğimiz faz
la çalışmada Tüıkiye’deki iş kanundaki süreyi değil ABD iş kanunundaki süre
leri istiyorlar. Yaşanabilir ücret derken, ABD’deki veya AB’deki ücretleri istiyor
lar. Bizim asgari ücretleri dahi beğenmiyorlar. "Yoksa malım almam" diyor. Be
şinden ertesi gün geldiğinde, Amerikan Büyükelçiliği Çalışma Ataşesi geldi er
tesi sabah. İş mevzuatındaki sorunlan sordu. Anlattım. Ondan sonra ben sosyal 
standartlara girdim. "Neden?" dedim; "Türkiye özellikle ferdi iş kanunu üe ILO  
normlarına uymuş tur." Dedim. Bu gerçektir, yani bizim eski iş kanununa 1475 
no lu iş kanununa çok haksızlık yapılıyor üzülüyorum aslında. Neden, dedim 
bundan ne istiyorsunuz? Çok net bir şey söyledi bana: "Yoksa bizim firm aları
mız kapanıyor, bizim işçilerimiz işsiz kalıyor öteki tarafta; sizin ücretler düşük 
olursa bize göç olur." Yani bizim çocuk işçilerimizi düşündüklerinden değil, b i
zim ekonomimizi düşündüklerinden değil, bizde sosyal standart olsun diye değil, 
rekabet olsun diye yapıyor. İşte küreselleşme bu. Küreselleşme o kadar acım a
sızlaştı ki çok masumane haklan dahi suistimal eder noktaya geldik. Varsın on
lar suistimal etsinler bunlan biz yapmayacak mıyız? Yapmamız lazım, kırk yıldır 
ILO üyesi olan bu sözleşmeleri yıllardır imzalayan Türkiye’nin artık bazı ayıp
lardan kurtulması lazım. Bizim bazı normlan artık yakalamamız lazım. Bunlan 
getirmemiz lazım. Arkadaşlar bilirler, bakanla yapüan görüşmelerde, Üçlü D a
nışma Kurulunun toplantılannda sürekli bir şey dile getirildi. "Sosyal taraflann, 
özellikle üç işçi konfederasyonunun anlaşacağı metin bakanlığın metni olur ve 
aynen bakanlar kuruluna gönderirim" dedi. Bir kere biz bu işi yaşamıyoruz, da
ha oıtak mücadele etmesi gereken taraf var. Yani işçi konfederasyonlan kendi 
aralannda anlaşamıyorlar. Çünkü mevcut kanundan doğan durumunu korum ak, 
pozisyonunu sağlama almak isteyenler var. Bunlarla sendikacılık bitiyor bunun 
farkında değiliz. Tabii ki birleşeceğiz. Yani Avrupa’daki, Amerika’daki hatta Ja 
ponya’daki sendikal üyelerin sayılanna baktığımızda milyonlar hatta on iki m il
yonlara vurduğunu görüyoruz. Yani biz hala yüz bin iki yüz bin, en fazla üç yüz 
bin üyeli sendikalar ki, bunlar sanal en fazla üç yüz bin üyelidir. İşte soruyorum 
ne kadarından aidat alıyorsunuz, işte seksen doksan bin diyor bir araya gelip or

tak mücadeleyi bulmadıktan sonra bir yere varacağımızı ben zannetm iyorum . 
Kayıt dışı aldı başını gidiyor. 'Bu kadar parti var ama sendikalar... Kayıt dışı al
mış başım gidiyor yüklenecek çok yer var, alan açık. Sayın başkan dedi ki "işte 
işyerlerinde örgütlenirken bu sıkıntıları yaşıyoruz, şunlarla karşılaşıyoruz, b u n 
larla karşılaşıyoruz". Tamam doğrudur, mücadele kolay değil; Türkiye’de ö rgü t-
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lenme gerçekten şu anda çok zor. Ama burada özellikle kayıt dışına yönelmemiz 
gerekir. İşyeri sigortasıyla mı uğraşsın yönetmelikle mi uğraşsın ama yapılamaz 
mı? Örgütlenmeden önce SSK’ya kaçak çalışanların listesi bildirilemez mi? İna
nın yaklaşık yirmi yıldır iş müfettişiyim. Bir kere sendikanın birisinden şurada 
kaçak işçi var ihban geldi. Diğer gruplara geldi mi bilmiyorum, sosyal diyalog 
son zamanların güzel bir söylemi aslında. Sosyal diyalog konusunda çok yol a l
dık. Çünkü önemli işler yaptık. Son olarak ben lastik sektöründe yaşadığımız bir 
olayı anlatmak istiyorum. Lastik sektöründe yaşanan bazı aksilikler oldu grev k a 
ran  alındı ve ertelendi ve masa başında çözüldü. Bu çözülme Bakanlıkta oldu ve 
yirmi altı saat sürdü. Ben her iki tarafa da işçi ve işveren tarafına da yönetim adı
na çok teşekkür ediyomm. Biz bu görüşmelere bakanlıkta başladığımızda saat 
ikiydi, dört buçukta Danıştay’dan yürütmeyi durdurma karan geldi ve sağ olsun 
sendika masadan kalkmadı. Görüşmeler devam etti. Yirmi altı saat sürdü, ama 
yirmi altına saatin sonunda oradan uzlaşmayla kalktık. Türkiye’de Lastik- İş 
Sendikasını bazılan çok güç gösterir, ama ben o gün, o gece lastik işin işletmele
rinin ayakta kalması için yeni istihdam alanlannın açılması için, ne kadar feda
karlık yaptıklarını gördüm. Eğer masanın başında kalırsan, eğer taraflar birbirle
rini dinlerse sosyal diyalog süreci devam ederse, inanın başaramayacağımız h iç 
b ir şey yok. İşverenlerimizde çok ciddi bir direnç var. Bu direnci kaldırmanın 
yolu da yok, artık herkesin söylediği gibi ücret sendikacılığı bitsin. Ben aslında 
sendikaların, artık sadece sendikacılık yaptığına katılmıyorum. Am a artık sendi
kacılığın evet sendikal haklar yanında, istihdamın artırılması konusunu da d ik 
kate alması lazım. Şu salonda olup da çocuğu ya da yeğeni işsiz olmayan iş ara
m ayan hiç kimsenin olmadığım zannediyorum. Herkesin ya çocuğu ya yeğeni iş 
a rıyor. Onun için istihdam hepimizin derdi olmalı. Küreselleşmenin bir sonucu 
olarak işletmeler de ayakta olmak zorunda. Onun için işletmelerin toplam reka
bet gücüne de bir katkıda bulunmak zorundayız. Bunu sermayeye verilen katkı 
olarak değil, istihdama verilen bir katkı olarak düşünmek zorundayız. Artık ina
nın koşullar çok acımasız. Biraz önce de anlattığım gibi yani bazı olması gere
ken  konulan dahi enstrüman haline getirip rekabetin unsuru haline getirdiği iş 
k o llan  var. Bunlarla rekabet içerisinde olması gereken firmalar tabii bu firmalar 
da  bizim  nihayetinde. Lastik sektöründe anlattığım gibi artık çocuğumuza iş an - 
yorsak yeğenimize iş anyorsak bu da bizim derdimiz diye düşünüyorum ben, ve
rim liliği nasıl arttınnz pastayı nasıl büyütürüz diye düşünüyorum ben. B unlan da 
dert edinmem iz lazım. Esnek çalışma biçimlerine de biraz değinmek istiyorum . 
B ütün dünyada uygulanıyor. AB diyoruz, normlan diyoruz. Bizim iş kanununda
k i esnek çalışma biçimleri nelerdir? AB ülkelerinin uyguladıklar esnek çalışm a 
biçim leri. Biz bunlan algılıyoruz. Şimdi onlara baktığımızda esnek çalışm a bi-
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çimlerinde sendikal haklan görüyoruz, sosyal güvenlik desteği sağlandığım  gö
rüyoruz. Bunu anlayamıyorum da ben, yani bazen ben de kavramlar araşma dü
şüyorum. Nasıl olduğunu çözemiyorum, ama artık esnekleşme bir ihtiyaç. Bel
ki de şu zamanlar insanların bir bölümü esnek çalışıyor, part- tim e çalışıyor, bir
kaç yerele birden çalışıyor. Artık bunu reddetmeniz mümkün değü. D ünyanın bir 
gerçeği, yani burada çalışanların hakkı nasıl korunacak ona bakm am ız lazım ? 
Şükran Hanım biraz evvel buradaydı, aslında içi en dolu, en dertlilerden biri. N i
ye, ne diye içlendiğini aslında hepimiz biliyoruz. En bilinçli kesim , en okum uş 
kesim haklarım en arayacak kesim ama Türkiye’de sendikalaşma oram  en düşük, 
ücret sevivesi en düşük kesim. Kameraman arkadaşların, gazetecilerin, belli baş
lı çok kalbur üstü kısım dışındaki halini inanın, arada bir dinleyin şu an kan ağ
lıyorlar. Durum bu, çünkü binlerce alternatifi var. Herhangi bir televizyonda ga
zetede çalışmış olabilmek için, asgari ücret alabilmek için binlerce alternatif var. 
Bu işleri, haklarını bilmediklerinden değil çaresizlikten yapıyorlar. Onun için is
tihdam çok önemli. Ben denetimlerde bir şey söyledim müfettişken, eğer b ir işçi
nin alternatifi daha düşük ücretle binlerse iş kanununu uygulayam azsınız, ne ya
parsanız yapın denetimi yaparsınız, peşinden işçiyi işinden edersiniz, sonuçta iş 
oraya gidiyor. Türkiye istihdamı artırmak zorunda, Türkiye’de verim  artm ak zo
runda. Türkiye rekabette ön saf almak zorunda. Bu hepimizin görevi, sosyal hak
lar tabu ki yani bunlar artık görevimiz. Bakın bunlar yürüm üyor olm uyor, Sayın 
Bakanım sabah yapılan bir çalışmadan bahsetti. Bu çalışm ada SSK  kayıtlarını 
esas alalım diyoruz. Nihayet çözüm bundadır. Ben Bakan’a katılıyorum. Ben Ç a
lışma Genel Müdürü olarak görev ve yetkilerim var, yann başkasına nasip olur, 
ama nihayette çözüm o, bu olana kadar neler yapabiliriz acaba diye uğraşıyoruz. 
Çünkü ek-1 ek-2*lerle ve işverenlerin listesiyle iş yürütem iyoruz. SSK  kayıtları
nı esas aldık, karşımıza çok enteresan bir tablo çıktı. Bizim kayıtlarım ıza göre 4  
milyon işçi ki, önemli bir kısmı hayali veya işten ayrılmış. A m a S SK  kayıtlan  
gerçekte 6 milyona yakın. O  6 milyon için yüzde 10 barajım uygularsak sen
dikaların, yüzde 80’i baraja takılır, yüzde 5 uygularsak da, yüzde 40-50’si takı
lır. Yüzde l ’e dahi düşürsek bu baraja yine takılma olacak. Onun için sıfır baraj 
Türkiye’nin gündem ine eninde sonunda mutlaka gelecek. Sıfır barajın enteresan 

tarafı ILO, AB ve Dünya Bankası birleşti. Dünya Bankası da artık, sıfır baraj kul
lanacak. Yani Dünya Bankası’nm böyle bir yaklaşıma geleceğini hiç tahm in e t

mezdim. Artık Dünya Bankası da sıfır barajlı olacak. Onun için diğer konfederas
yonlarımızla birlikte bence bir araya gelip bu işi çözüm lem em iz lazım . B u bara
jı rayına tam oturtmamız lazım. Avrupa Birliği İlerleme Raporunun sosyal boyu t
ları yönünü kalem e alan yabana uzman Sayın Bakanla yaptığı görüşm ede, çok 
net olarak yüzde 10 büyük handikap ve noter şartı büyük handikap dedi. Y ü zd e
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50 hakkında şu anda bizim de söyleyeceğimiz bir şey yok, ama çifte baraj için iş 
değişir. Özellikle yüzde 10 muhakkak kalkmak. Biz de kalksın istiyoruz. Ama bu 
konuda dediğim gibi konsensüs sağlanmak. Bunun sendikacıkğa sağlayacağı ya
rarlan herkes kabullenerek bu olmak. Ben itiraz olacağını da zannetmiyorum, 
am a sendikacılık için bu gerekiyor, örgütlenme için gerekiyor, kayıt dışı ekono
mi için ve örgütlenmenin önünün açılması için gerekiyor. Çünkü baktığımızda 
gerçek ücretler değü, hiçbir kaçağın olmadığı kesim örgütlü kesim, ancak bu şe
kilde gerçek ücretler ve gerçek işçüer grubu bu gruba giriyor. İşte bunlar için mü
cadele edilmesi lazım, burada belki size düşen bir görev var. Çünkü örgütlü ke
sim  olarak onlar da bu sıkıntıyı yaşıyor, düzgün çak şan işverenler haksız rekabet 
karşısında dayanmalan mümkün değü, kayıt dışından daha fazla daha büyük bir 
esneklik yok. Çünkü istediği gibi çakştırabÜiyor. İstediği gibi kapının önüne ko
yabiliyor. Bu açıdan da örgütlenmenin önü açılmak diye düşünüyorum. Sendika 
başkanı nasıl anlatacağım, ben nasü sendika olacağım diye feveran ediyor. Ben 
orada konfederasyon başkanlanna bir teklifte bulundum: Kurum bügüerini gir
m eyelim , sadece üyelik istifalarını girelim sorgulayalım, açıklayalım. Hiç biri 
evet diyemedi. Neden diyemedi, çünkü hepsinin sahte üyekği vardı. Biliyorlar 
sahte üyelikleri, çünkü kaışı taraf da kendisini hakk görüyor, o  da yapmak zorun
da hissediyor kendisini. Temmuz ayında yedi maddelik bir kanun değişikliği 
yaptık. Aslında ben de 4688’e çok bağkyım. Grev hakkı ve sözleşme hakkı dı
şında burada da yapılması gerekenler var. Tabu ki yedi maddede biz sendikaların 
yaşadığı çok büyük sıkıntılan çok aştık ve çok basit bir sistemi getirdik. Altık ba
kanlığa üyelik veya istifalar gelmiyor. Yüda bir kere sendika temsücüeri bir ara
ya geliyor, hangi sendikaya kaç üyenin aidatı kesiliyor sayısal olarak tespit edi
yorlar ve gönderiyorlar. Bu sene bu şekilde açıkladık ve hiç açüan dava yok. Ba
kanlığa da açılan dava yok, bizi yoran yok. Çünkü sosyal taraflar bir yol belir
led ile r, tu tan aklan gönderdiler, altını da imzaladılar ve imza çıktı. Yani demek is
tediğim  yetkide çok kolay çözümler de bulunabiliyor. Yeter ki sosyal taraflan işin 
içine katin. Sabah ben oradan bir laf atmak zorunda kaldım, dedim ki: İşte baş
ka bir kurum mu gelsin büemiyorum, hayır kurum da yapmasm sosyal taraflar 
yapsın; yani üyelik yapsın niye adam bakanlığa gelsin bakanlık bunlarla niye uğ
raşsın ki, noterlerle niye uğraşsın ki. Bu sistemde birilerini zengin etmekten baş
ka hiçbir şey yok. Üyelikler istifalar bize gelmesin. Tamam nihayetinde burada 
m ı, referandumla mı uzlaşılacak, başka şeyle mi oluşturulacak; bağımsız bir yet
ki kurumu mu oluşturulacak. Ama bana kalırsa nihai çözüm, taraflar kendileri 
aralarında bir şeküde anlaşacaklar. Ben sosyal taraflara güveniyorum, kendüeri 
çözeceklerdir bu işi. Bizi de hiç olmazsa bakanlık olarak zan altında olmaktan 

. kurtaracaklar. Şöyle Çalışma Genel Müdürlüğüne bakıyorum, geçmiş dönemden
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itibaren yetkiden dolayı başı ağrımayan bürokrat yok. Yeter ki biz de bu konu
şulmasın, çünkü biz de hiç kimseye derdimizi anlatamıyoruz. Sözüm ü burada so

na erdiriyorum.

MUSA ÇAM
Teşekkürler Sayın Genel Müdürüm. Tabii sosyal taraflarda b ir uzlaşm a an

laşma beklemek güzel bir şey. Ama bir taraf hayır diyorsa, illa burada olacak 
böyle olacak diye dayatırsa; böyle bir anlaşma uzlaşmanın olması söz konusu ola
maz. O zaman devletin, bakanlığın "bu konuda anlaşın gelin kardeşim" deyip 
de "bu karar bizim de kararımız" demesi sorunu çözmüyor. ILO  temsÜcisi -sa
bahleyin o konuda yetkihler konuştular- ILO standartlan diyor. Eğer, bu DJO 
standartlan, AB normlan eğer bizim konfederasyonumuzun aleyhine değilse; ya
pacak bir şey yok. Kişisel olarak bizim çıkarlarımızı zedeleyebilir, bizim sendi
kalarımızı bile zedeleyebilir sorun değü. Yani yeter ki o standartlar, o nam lar 
olsun. Biz uğraşmasını biliriz. Daha çok çalışmamız gerekir, ama bizden bir baş
ka konfederasyona karşı uzlaşın, anlaşın demek; anlaşamadığı yirm i yddır açık 
olan bir alanda mümkün değü. Bu yasalar, belli onlara da yaramadı; nereden ne
reye düştüler o da belli değü. Ama hala onun arkasına saklanarak, gizlenerek 
sendikal faaliyeti yürütmenin de mümkün olmadığı açıktır. D olayısıyla bakanlık  
burada taraf tutmalıdır. Taraf olmalıdır. Hükümet, devlette devamlılık varsa, ya
pılan uluslararası sözleşmelerin ve antlaşmaların gereğini yerine getirm elidir. 
Yoksa bizim burada yoklar, arkalarından konuşmak gibi değü T ü rk -İş’le , Hak- 
Îş’Ie bir anlaşmamız yok, anlaşamıyoruz. E  ne olacak, peki ortada mı kalacak 
bu iş? O zaman hükümet diyecek ki: "Anlaşın kardeşim". Öyleyse o  zaman ben 
ILO standartlarına ILO normlarına bu yasaları tek tek yazıp geçireceğim . O  za
man hiç kimsenin söyleyeceği bir şey yok. Çünkü taraf tutulmamış olacak. ILO 
normlan uygulanmış olacak diyorum. Beklediğimiz, talebimiz budur. Şimdi Sa
yın Hocam Toker Dereli’ye bu kadar yol alındı, mücadeleyle ügili ne diyorsunuz?

T O K E R  D E R E L İ

Teşekkür ediyorum. Şimdi konuyu cevaplamak için epey yol aldım  İstan
bul’dan geldim ve İstanbul’a döneceğim yarım saat sonra. Şimdi m uhterem  ar
kadaşlarım, beni bu aydınlatıcı konferansa davet ettiği için D İSK ’e  ben de  teşek
kür ederim.

Sözlerime başlamak istiyorum. Sabahtan katüdığım konuşm alardan itibaren 
burada Üerisi için, A B ’nin platformlarında Türkiye’nin önüne gelecek sorunların
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neler olduğunu düşünmeye başladım. Özellikle tabii benim konuşmamın temel
de 2821 ve 2822 sayılı yasalan değiştirmeyi öngören taslakların ILO normlarının 
ILO  eleştirileri açısından bir değerlendirmeye tabi tutmak amacıyla geldim. Fa
kat bu taslakların hazırlandığında ben olmadığım için bu taslakları hazırlayan ar
kadaşlarımızın da şimdi ortaya çıkan, Anayasanın 90. maddesinin hükümleri açı
sından, bir çeşit suç işlemiş meslektaşlarımız. İnşallah bu bir süreç ve zaman 
içinde ortadan kalkacak bir suçtur, eğer mutlaka milletlerarası arenaya götürüle
cek davalarda bu konu bunu anayasanın öngördüğü gibi biçimlenecektir.

Şimdi Türkiye, 87 ve 98 bağlamında ILO’da 80’lı yıllardan bu yana eleştiri
liyor. Ben bu eleştirilerin 1989’dan itibaren olanlarından bu eleştirilerin bir kıs
ınm a derslerde, kendi yazılarımla katılmakla beraber, hükümet temsilcisi olarak 
Türkiye’yi savunmak için -benim yerime kim olsa aynı şeyi yapacaktı tabu söz
cü olarak- yani takriben on üç yıldır falan, hem de ILO’nun yaptığı eleştirilere 
karşı yüzde on barajını veya işte niye Türkiye’de operasyon olmadığını savunma 
durumundaydım. Sonuçta ortaya oldukça zengin bir birikim çıktı. Bu birikimden 
yararlanarak bugün yapılan konuşmalar ışığında hele bir de taslaklar ışığında bir 
değerlendirme yapmak istiyorum. Size bazı gerçekleri sunmaya çalışacağım. 
Şimdi esas itibariyle AB’nin çalışma hukukuna ilişkin normları vardır. Bu neon
lar ILO normlarına göre daha spesifik, daha ayrıntılı normlardır. Onlar da Hj O 
normları gibi genel statü içerisinde örtüşüyor. Ama örneğin işletmelerin el değiş
tirmesi, yeniden yapüanmalan, işyerinin devri gibi konularda işçi haklan ne ola
cak, toplu sözleşmeleri ne olacak, veya işverenin iflasına bakalım onlar, AB 
norm landır. Toplu iş hukukuna karşılık gelen hükümler AB yönergelerinde çok 
az, yok denecek kadar az. Saydıklarım dışında, bir de işçilerin bilgilendirilmesi 
ve işçüere danışılması konusunda, Avrupa şirketi konusunda yönerge var ki, T ür
kiye bunlara da uyum sağlamak zorunda. Bir de toplu pazarlığa ve sendikacılara 
ilişkin bir düzenleme yok, niçin yok. Çünkü bunların hepsinde toplu iş görüş
melerinde. asgari payda ILO normları, yani 87- 98. Ufak tefek bazı pürüzlerle 
bazı ILO eleştirileri -çünkü Almanya’da bu görüldü muhtemelen İngiltere’de 
ortaya çıktı vatanı olan bazı kategorilere sendika hakkım ihlal ettiği için görüyor. 
Almanya dar anlamda memurlara toplu sözleşme grev yasağım koyduğu için ge
tiriyor. Fakat dikkat edin tırnak içerisinde yani kamu yönetimi olarak ki külli bir 
grev yasağı getiriyor. Öte yandan Belçika’nın geçmişte bizim baraja benzer bir 
şeküde bir sendikanın toplu iş sözleşme yapabilmesi için en az elli bin üyesi olan 
bir konfederasyona üye olması lazım yani barajdan farkı yok. Sabah konuşma
cının bahsettiği üç sendika da bu konfederasyonlardır. Bu itibarla AB T ürk iye’de 
yani ILO 87- 98 anlamında özgürlüklerin olduğu farz ediliyor, muhtemelen sos
yal boyut bu son çalışmalan pek ele almıyordu. Kopenhag kriterleri içinde de
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önemli bir yer tutmuyor. Türkiye belli konularda üst üste eleştirildi. Y ıllar için
de bazdan daha ağır bazdan daha hafif. Bunlardan bazdannı cevaplam ak ve 
ILO ’yu tatmin etmek kolay, yani bir sorun yaşanmıyor. Özellikle her taraftan ge
len eleştiriler hükümet temsdcisinin yazılı raporunu okuyup cevabım  verdikten 
sonraki ikinci raund, - demek ikinci raund ve üçüncü raundda çok sayıda sözlü, 
ani, yani hazırlıklı olmamız gereken soru ve eleştiriler var- bunlara değineceğim . 
Şimdi esas itibariyle yakın gelecekte bizim başımızı ağntacak, yani bu 90. m ad
dedeki değişmeden bağımsız olarak m em ur sendikacılığı konusunda eleştiriler 
yoğunlaştı çıkan yasayla ilgili sadece 151 bağlamında eleştirilmiyor. Eleş
tirilerin büyük çoğunluğu memurlar için 87 ve 98’e  dayanıyor. Çünkü 87 ve 98 
saydı sözleşmenin bunun başlangıcından itibaren işçileri de, çalışanları da, m e- 
murlan da kapsadığı ifade ediliyor. 98 ’de grev hakkından bahsedilm ediği halde 
grev hakkından bahseden bir ELO enstrümanı yoktur. IL O ’nun norm ları sendikal 
özgürlüklerin kullandmasının başlıca aracıdır. Yorumuyla grev hakkını önerm i
yorum ve diyorum ki tamam dar anlamda memurlar için 98 sayılı sözleşm enin al
tını çizmek istiyorum Bu sabah söylendi, kapsam içine giren, yani kam u erkinin 
kapsamı bütün mesele bu. Am a onun dışında "bütün kamu m em urlarına sen 98*de 
öngörülen toplu sözleşme ve grev hakkını tanıyacaksın". B iz her sene, "Haklısı
nız, biraz idaremiz ihmal ederek aslında memur olmaması gereken çok sayıda iş
çiyi -işte örnek verirsen, tuvaletleri temizleyen bir m em ur da beyaz yakalı başka 
bir işçidir- memur yapmıştır. Biz yakında bir personel reformu yapacağız. Bu re
formla, kamudaki iki milyon kadar memurun büyük bir kesimini işçi yapacağız. 
Kamu işçisi yapacağız, KIT’lerdeki işçüer gibi sorun çözülecek. O nlann da sen
dikal ve grev haklan olacak" dedik. Biraz da bu yöndeki görüşler başka am aç
larla tabii gündeme getirildi. Bir personel reformu ve kam uda reform  zaten gerek
liydi. Sonuçta bir iki ay önce basında izlediğimiz kam uda personel reform u ça
lışmasını gündeme getirdik, bu çok keyifli bir durum . Çünkü böyle b ir ayıklam a 
yapmadan kamudaki herkesi sözleşmeli yapıyor. Çok az sayıda m em ur bırakıp, 
dar anlamda çok az sayıda bırakıp, herkesi sözleşmeli yapıyor. Ve sözleşm eli de 
Şükran Hanım söyledi sabahleyin, yani bir yerde sözleşmeli, bir yerde sorun ol
muş, kaç kere iptal etmiş anayasa mahkemesi b ir acayip yaratık sözleşm e. Hiz
met sözleşmesi üe çalışan fakat işçi sayılmayan kişi idi. Bunu anlatm ak çok zor. 
4688 malum önceki versiyonunda, kamuda işçiler dışmda herkesi m em ur kayde
den bir kanuna dahil olacağınız söylendi. Şu halde işçüer dışmda -gerçi onlar da 
bence işçi, ama yani sözleşmeli işçi yani saymazsak- sözleşmeli personel, m em ur 
sendikal an kapsamında olmalı zaten öyle. Bu ILO ’yu tatmin edecek m i? "Sizden 

beklediğim personel reformu bu değüdi ki" diyecek esas itibariyle. Yani A lm an 
ya’daki kamuda devlet memurian tamam. Kamuda çalışanlar bir de kam u işçile-
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ri var, kamuda çalışan. Onlar da aynı işçiler gibi toplu pazarlık, sendika ve grev 
hakkına sahiptirler. Bunu getirilen bu sözleşmeler için yaparsak, yapabilirsek so
run yok, ama yapmayacağımıza göre, bunu gösteriyor bundan daha önemli sorun
lar var. Şimdi diğer konuya sabahleyin de dolaylı olarak değindik. Önümüzdeki 
dönem , bundan sonraki dönem yine bu sözleşmeli personel konusu çıkarsa ve 
böyle olursa önemli bir sorun olarak karşımıza çıkar. Şimdi EjO denetim organ
larının 87 ve 98 sayılı sözleşmeler bağlanımda ülkemizde yaptığı eleştiriler şun
lardır. Sendikalar Kanunu süreci bunların bazılarım dediğim gibi açıklamak, sa
vunm ak, daha kolay. Her ülkenin beklentileri değişik. Bazı nüanslar var Bir ta
nesi meslek ve iş esasına göre sendika kurulamıyor. Yani işkolu ve işyerinden ay
rılıp, yani parçalayarak marangozlar sendikası kuramıyorsunuz. Berberler sendi
kası kuramıyorsunuz. Batıda Amerika’da, İngiltere’de, Avrupa’da sendikacılığa 
hakim olan ve yaşayan yani meslek sendikacılığım bizim üçüncü maddemiz ya
saklamıştır sebep de, çoğunda tek bir sebep var, 2822’de Türkiye’de o tarihte 
1979- 1980’de bine yakın sendika da mevcut- kısıtlama ne yapalım da kurma, 
üye olm a özgürlüğünü fazla zedelemeden, dolaylı yollardan sendika sayısını 
azaltalım. Bunlardan biri de budur. Fakat tarihi nedenler var, Türkiye’de zaten 
az gelişenler, sonradan gelişenler, zaten sanatlar çökmüş olduğu için çok sayıda 
bir işçi yok; sendika geleneği de çöktü çünkü. Yani kanun koyucumuz 1980’da 
Türkiye’de olmayan bir şeyi yasak etmiştir. Evet ama şimdi onun için hesap ver
m ek demek... Sorunları geçiyoruz. Bir de işyeri esasına göre sendika kurmak, ya
ni "tek bir işverene bağımlı işyeri veya işletme düzeyinde sendika kurulamaz". 
E  ne olacak, işkolu esasına göre kurulacak ama aynı işkolunda tam bir örgütlen
m e yapması mümkün değil. En az öd işyeri, iki farklı işyeri örgütleyecek, son
ra  da başka yerlerde büyüyecek, değişecek; Türidye çapında faaliyeti amaç edi
necek. O  iş kolundaki tüm alt birimlerinde örgütlenecek. Artı yüzde on barajı bir 
diğer haklan sendika sayısındaki azalmayı pek fazla sağlamaz onun için başka bir 
rehber bulmalıyız diye düşünüyorum. Bu bir kısıtlama getirir, ama "yapmayın et
m eyin, 15-16 Haziran olaylan bundan doğdu, Anayasa Mahkemesi gerekçesinde 
bunu iddia etmişti", ama askerler dinlemediler dediler ki: İdeolojik çatışmalar 
var. E  ne yapalım, öyle bir şey bulalım ki işkolunda yeni bir koşulla bu işi sınır
larız. Taslaklar verildi vs, o zaman komisyona bıraktılar karşı çıktılar. Fakat 
Milli Güvenlik Konseyine çıktığı zaman .... Yüzde on barajına şimdi geçeceğim 
onun için, Evet o sorunun cevabını .şu an bırakayım, önemli bir tenkit sayılma
yacak başka bir eleştirinin federasyon kurma yasağı var. Efendim federasyon ku
ram ıyoruz. Eskiden federasyonlarımız vardı. Yani işkolu esasına göre, işkolunda 
en  az iki ayn bağımsız tüzel kişiliği olan sendikanın üyeliğiyle oluşan bir işkolu. 
Bunlar biliyorsunuz 80 sonrası dönemde yasada olmadığı için tasfiye edilen mil-
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li tip sendikalarımız, bu konuşulurken de işkolu toplu pazarlığı T ü rk iy e’d e başa
rılam adı, yapılam adı. Paşabahçe’deki olaylar, grevler vs hatırlarsanız arkadaş
lar, birçok kişi çalıştı evde ev ödevleri yaptılar. Fakat önemli bir sorun iki söz
leşmenin çatışması, onun çözümü kolay. İşçi yararına olan hüküm ler uygulandı, 
ama grev oldu. Üç ay sonra işyeri sözleşmesinde başka bir sendikaya aktarıldı ve 
grev oldu. D İSK ’in 64- 66  yıllan arasındaki olaylardan, sonradan D ÎS K ’in kuru
luşuna yol açan biraz bu yargı kararlarından da falan bahsedeceğim  ve hüküm e
tin tutumundan faydalanan sendikalarda hatırlarsanız konunun rolü o lm uştu r Pa- 
şabahçe’de. B ir sene iki dönem üst üste bir çözüm  bulunam ayınca işkolu toplu 
sözleşmesinden vazgeçildi. Yasa da ona göre düzenlendi, am a orada bir çelişki 
doğdu. Yasada sendikaların yapısı işkolu esasına göre az sayıda ......  fakat yapı iş
kolu düzeyinde merkezi toplu pazarlık yok. Buradan 80 dönem i sonrasında kü
reselleşmeyle uluslararası rekabet falan, IM F politikaları, işkolu toplu pazarlığ ı
nın dünyadaki öneminin kalkmadığını azaldığım ve işverenlerin de  isteğiyle top
lu pazarlık işyeri düzeyine kaydı. Bu teorik gelişmeyi izleyen bazı arkadaşlar bi
raz da ideolojik nedenlerle belki küreselleşme vs az sayıda güçlü sendika ve top
lu pazarlık işleyecek; federasyon kurma, güçlü işkolu sendikalarının kurduğu fe
derasyonlar, bir de işkolu pazarlığım kaldırdı. Dolayısıyla m evcut yapıda bu bi
rinci sendikalarımız federasyonların yerini tutuyor çoğu da dem okratik  kendi 
içersinde. İşçinin aynı zamanda birden çok sendikaya üye olam am ası: H albuki 
tüm hükümler anayasadan kaynaklandığı için değiştirilm esine ne gerçek  b ir ya
pısı var ne de güçlü nedenler var. Yetki prosedürüm üzü karm aşıklaştırdığı için bu 
işyerinde yüz kişi var sayın başkan, ortaya nasıl çıkacağız yani bu işten. İşte 
onun için de noter vs gibi şeyler geliyor. Fazla üzerinde durulm uyor am a bir se
ferinde bir sözcü "yahu hocam aynı iş kollarında çalışıyorlarsa üyeliği kabul edil
meli" Buna da söylenecek bir şey yok, ama m aalesef anayasa m addelerine çok 
bağlı kalan Yargıtay bu değişikliği de yapmıştır.

Bazı çalışan kategorilerin de sendikalı olm a haklarının tanınm ası bu  konu 
gündemden düşer gibi oldu. Aıkadaşlanmızın şu ana kadar anlattığı b ir şeyler var, 
öğretmenlere yönelik, özel güvenlik görevlileri, yine m em ur- işçi sendika aynm ı 
dışında ki bu da gündem e taşındı memurlar için ayn  sendika var, farklı kesim ler 
ama bu onların konfederasyon düzeyinde örgütlenmelerine m ani değil. ILO  ve 
AB bir şey tutturdu bu son zamanlarda. Türkiye için evde çalışanlar, iş kanunu
nun 4. maddesinin istisnalarına girenler ve çocuklar bunların hepsini kapsam a 
alan 4857 sayılı Iş Kanunun AB normlarına uygunluğu karşısında b ir araştırm a 

yapıldı bakanlığımızda. Hollanda Çalışma Bakanlığı ile birlikte. Yasayı -ve bu 
yasada sabah söylendi Şükran Hanım da söyledi galiba ona da uyum  sağlam ak is

tiyorum- hakikaten de inceledi komisyon dört nokta saptandı. Ü yelik  konulann-

86



dan birincisi 4. maddedeki istisnalan kabul etmiyorlar. Evde çalışanlar, esnaf ka
nunu gibi yok hepsi bakalım ne yapacağız şimdi elliden daha fazla adam varsa 
vs am a yani dolayısıyla o bir sorun; ikinci bir mesele belirli süreli sözleşmeler... 
O rada biz bir yere gitmişiz, yani biraz kapalı olacak ama AB uygulaması yöner
gedeki ifadeye daha uygundur, biraz esneklik var burada; bir işçiyle yaptığınız 
hizmet akti var. Ya bizim kanuna uygun olarak işin tamamlanması veya bir ol
guya bağlı olarak diğer taraflar serbestçe süreyi tespit etmeli. Ama ikinci, mutla
ka esaslı neden alınması lazım aksi halde şey olur, ikinci devam eder baştan. Biz 
ne yapm ışız biz meclisten geçerken işçi arkadaşlarımızın etkisiyle çalışmasıyla 
süresi belirli işler diye başlıyor veya bir işin tamamlanması veya bir olguya bağ
lanması... Süresi belli olunca, yani o da her zaman tespite uygunluğu çok zor ya
ni iki taraf serbestse kardeşim bir sene içinde yapalım diyemeyecek. Biraz sıkı 
sert oldu onun için yumuşatsanız daha iyi olur. Üçüncü mesele ücretli yıllık izin. 
İşte biz ikişer gün bekliyorduk. "Yok" diyorlar, "en az dört hafta, herkes için ve 
daha fazlası" ve de hak kazanmak için üd yıl olamaz çünkü yönergede dört yıl. 
N e  kadar çalışırsa çalışsın orantılı olabilir, sistemli olarak iznini kullanabilir. Bir 
de belirli süreyle işçüere işveren uygun olursa tüm işçilere belirli süreyle geçin
m ek  için geçimlik verecek, bir de aynca part- time çalışmayı teşvik etmiyor ya
sam ız. Düzenlemiş ama teşvik etmesi lazım istihdamı arttırmak için, gibi.

Yeniden bir şeye daha değiniyorum. AB tarafından sendikalar ve toplu pazar
lık  tarafından yapılması olasılık olabilir, yapabilirler, Fakat şu anda herhangi bir 
irdelem e oluyor ama bu uzak bir ihtimal söylediğim gibi sendikacılık dünya ça
pında bir durgunluğa girmiştir. Teknolojik nedenler küreselleşme vs pek de 
um urlarında değil. Sendika konusu işçiyi bilgilendirmesi ve yönetime katılma 
hakkı çok önemli bunu göreceğiz ve biraz da iş kanunu olursa ona bir hazırlık o l - . 
sun diye birden bire bir kanun çıkaramadık tabii başka bir kanun komisyon sen
d ika temsilcisi olmayan işyerlerinde işçi temsilcisi seçilmesini öngörüyor tabii 
ileride belki bir konsey için şeyler yapıyor fakat işçi ve işveren tarafının tepki
siy le işte fakat gündeme gelecektir. Uzun vadeli baktığımızda gene de iş bu de
ğişm eleri sağlamak ve hızlandırmak için sizlere bir, özellikle bu 90. madde çer
çevesinde, bağlanımda AB için ağlamalarla şikayeüerle ILO’yu da ikna etmek 
mümkün. Tabii AB normları açısından da zorlanabilir. Belki Cengiz Beyin söy
lediği çok ilginç. Yüzde on barajının arttırılması konusunda A B’den istem gele
ceğini ben hiç tahmin etmiyorum. Yalanda ben işittim bunu tabii "a nasü oluyor 
d a  yüzde onun kaldırılması çünkü yüzde onun kaldırılmasını yapamayız yıllar yı
lı bizi çok hırpaladı__ Bu kadar zaman niye 98’e aykın bu düzenlemeyi bu hü
küm etim iz kaldırmıyor. Ama ILO diyor ki "sosyal diyalogla anlaşın, her şeyi ya
p ın  uzlaşmayla," cevabımız "sosyal diyalog" istiyoruz. Sosyal diyalogu bilmı-
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yoruz ki. Bırakınız işçi- işveren tarafını, işçi tarafı kendi içinde anlaşam ıyor yüz
de on konusunda. Son iki üç cümle söylemek istiyorum böyle bir şey olamaz. O 
zaman ILO sözleşmesi onaylanmış bir çeşit yasa olmuş uluslararası yasa dolayı
sıyla yasaların uygulanmasında ve yapılmasında Türk hüküm eti her zaman 
A B ’nin onayını mı alıyor, konsensüs mu arıyor? Hayır almıyor, her yasanın çık
masında Türk hükümeti, milletin tarafları Avrupa’dan onay mı alıyor? B u konu
da hükümet sosyal taraflara bıraksın, ama nasıl olur siz işte sosyal diyalog diyor
sunuz. Evet siyasi iradesini kullansın ... tabii taslak hazırlama yasa yapm a zor 

bir iş. Çok teşekkür ederim.

M U SA  Ç A M
Şimdi tabii ki hocam anlattı günlük yaşamda karşılaştığımız sorunlar ve prob

lemlerle ilgili de Av. Sayın Uçum bize bunlan anlatacak. Sözü Sayın U çum ’a bı

rakıyorum

Av. MEHMET UÇUM
Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan benim konuşm am ın çerçevesi

ni çizdi ben faiklı bir içerik düşünüyordum onun çizdiği çerçeveyle ilgili b ir şey
ler söyleyeyim ama, o düşündüğüm farklı içeriği de size aktaım aya çalışayım.

Şimdi sistem çöktü deniyor. Doğru, yani sistem çöktü, sistem işlemiyor; bu
nu şu şekilde anlayabiliriz bugün: Türkiye’de hiçbir işyerinde işveren istemezse 
sendikal örgüüülük olmaz. Hele işverenin istememesi kanun dışı ya da yetki dışı 
birtakım mekanizmalarla mı devreye giriyor, onlar da var ama, esas itibariyle ka
nunun işverene sağladığı birtakım yetkilerin kullanılması yoluyla devreye giri
yor, ben bunlan anlatmayacağım. Yetki prosedürünün karm aşası sabahtan beri 
konuşuluyor. Grev prosedürünün karmaşasını sabahtan beri konuştuk, sendikal 
örgütlenmenin önündeki engelleri konuştuk. Peki sorunu nasıl çözeceğiz? B u so
run ortada sistem işlemiyor, tıkanıklık var. E  bu sorunu da çözmek lazım. T ü rk i
ye gerçekten çok önemli bir dönem geçiriyor, ama sanıldığı gibi bu A B  perspek
tifine bağlı bir dönemeç değil. Elbette o da bir boyutu T ürkiye’nin  önem li olarak 
bulunduğu dönem aslında disiplin toplumundan, denetim toplum una geçmenif? 
sancılan. Geçecek mi geçmeyecek mi? Sayın genel müdür çok üginç bir enfor
masyon verdi. Dünya Bankası sıfır baraj istiyor. Dünya Bankasını niye ilgilendi
riyor bu. Arkadaşlar OECD Türkiye’ye ilişkin sosyal politikalarla ilgili birtakım 
önerilerde bulundu. A B ’nin yönergeleri sınırlı. Çünkü A B ’de sosyal tarafa inisi
yatif verilmiş bu arada ILO ’nun standartlan var. Sorun şu arkadaşlar Gerçekten 
sadece bir küresel süreç yaşanmıyor, aynı zamanda küresel iktidarlar da oluşuyor.
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K üresel iktidarlar yeni bir dünya kurmaya çalışıyorlar. Ha yeni bir dünya kurma
ya çalıştıkları zaman da toplumlara ilişkin belli modeller geliştiriyorlar. Bu mo
delleri özellikle gelişmekte olan ülkelere öneriyor. Kamu yönetimi reform tasarı
sı sanılıyor ki hükümetlerin tercihi o şekilde gündeme geldi. Hayır gene denetim 
toplum una geçme perspektifine bağlı olarak uygulamaya sokulan mekanizm al ar

. d ır. Bilgi Edinme Kanunu yine aynı şekilde, ekonomik sosyal konsey kanunu
dur. Şimdi böyle bir süreç yaşanıyor, kaçınılmaz bir biçimde sendikalara ilişkin 
misyon tarifi değişecek. O misyon tarifini sayın genel müdür çok iyi yaptı. Üç 
tane misyon artık bir arada, nedir bunlar? İşçi haklan, sendikal haklar, İkincisi is
tihdamın artırılması, üçünciisü ise işletmenin korunması. Peki sendikalar bu m is
yona uygun olarak görevlerini nasıl yerine getirecekler. Bir kere örgütlenmeleri 
gerek iyor. İkincisi bu da yetmiyor, sendikaların faiklı seviyelerde artık işletme
lerde işçileri temsil ediyor sendika olmayan yerlerde de işçileri temsilen yöneti
m e ’katılm a mekanizmalarının devreye girmesi gerekiyor. Oltaya çıkan sonuç şu
du r Türkiye’de toplu iş hukukunda yasalaştırma faaliyeti bu perspektife bağlı 
olarak bugün değilse de yann ele alınacak. Bugün önümüze gelen tasanlar, esas 
itibariyle bu perspektife bağlı oluşturulmuş tasanlar değü. Bugün önümüze gelen 
tasan lar esas itibariyle ILO’nun eleştirilerini kısmen karşılamaya dönük, kısmen 
de uygulamada sorunlan aşmaya yönelik bir iyi niyetle hazırlanmış taşandır. 
A m a biz bugün bu tasardan, tartışmıyoruz kısaca bunu tartışmada fayda var. Ku
ruculara ilişkin değişiklik getiriliyor, Türk vatandaşlığını kaldınyor; çok yerinde 
isabetli b ir değişikliktir. Türkçe okur yazarlığı kaldınyor, çok isabetli bir değişik
lik tir, gereklidir, zorunludur. Ama kuruculara ilişkin arkadaşlar, 765 sayılı Türk  
C eza Kanununda yer alan ki bu kanun biliyorsunuz altı ay sonra yürürlükten kal
k ıy o r, ideolojik ve siyasi amaçlı olarak duvarlara yazı yazmak, eğitim kunımlan- 
na izin almadan ilan asmak suçlarından mahkum olmuş kişiler, sendika kurucu 
o lam az diyor. Bu kişüer siyasi parti kurabiliyorlar, bu kişiler demek kurabiliyor
la r, am a bu kişiler sendika kurucusu olamıyorlar. Şu açık şunu gözledim, ne ka
dar bağırırsak bağıralım, bu tasanlar bir biçimde biraz da güçlendirilerek biraz da 
değiştirilerek önümüzdeki dönem pozitif kurala dönüşecek. Benim görüşüm ilke
sel olarak, 2821 ve 2822 konusunda yeni yasa önerilerinin hazırlanmasıdır. Ona 
ilişkin ilkeleri kısaca özetleyeceğim ama, madem bu tasanlar önümüze pozitif 
kural olarak gelme ihtimaline sahip olarak konuyor, o zaman buna ilişkin bir ta
k ım  şeyler söylememiz gerekiyor. Konuşacak bununla ilgili problem var. Şube 
delege seçimlerine ilişkin yargı denetimi getiriliyor, çok isabetlidir. Fakat şunu 
hatırlam anız lazım: Sendikacı üstatlarımız, büyüklerimiz hatırlar. 1983 yılı 2821 
sayılı yasa çıkıyor şube delegelerinin seçiminde yargı gözetimi ilkesi var, üç ay 
kalıyor arkadaşlar. Niye kaldırılıyor? Çünkü işçi sendikalan karşı çıkıyor, baş-
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ka bir gerekçe ileri süriilüyor deniyor ki; bu kadar şube var yargıç az nasıl de
netlenilecek, nasıl gözetim yapılacak. Getirilen denetim  olum ludur, fakat sonuç
lan itibariyle zaten mevcut olan bir hakkın prosedürleri olarak kısaltılın asına dö
nüktür. Zaten yargı denetimi var, şu anda da şubelerin delege seçim lerinde ihti
yaç olan şey yargı gözetimidir. Sendika üyeliği konusu DLO norm larına uygun 
hale getiriliyor ama, üyelikle ilgili sabahtan beri anlatılan noter şartına ilişkin ola
rak herhangi bir şey getirilmiyor. Mevcut anayasaya uyumlu hale getirm ek iste
dik, deniyor da şu çok açık arkadaşlar Sendikalar Kanununun 51. m addesi değil 
mi noter şartı şu anda geçici 15. madde kalktıktan sonra anayasaya aylandır. Bı
rakın uluslararası normlan, geçici 15 kaldırıldıktan beri noter şartı ve aynca isti
fada bir aylık bekleme süresi anayasaya aylandır. Bir memlekette sorunu çözm ek 
istiyorsanız çözüm aracı olarak tek bir aracı tercih etmemelisiniz. Yasa bu araç
lardan birisi, yargı kararlan bu araçlardan bir diğeri, sosyal tepkiler, sosyal bas
kılar diğer araçlardır. Biz sonınlan çözericen belli araçlar üzerinde çok  yoğunlaş
tığımız için diğer kanallar da çalışmadığı için, bu problemlerle karşı karşıya ka
lıyoruz. Yönetici güvencesi sendika yöneticisinin eski yöneticinin güvencesine 
ilişkin iyi hükümler getirmiştir. Neden, çünkü uygulamada bazı problem ler yaşa
nıyor. Bu problemler sebebiyle Yargıtay bir çözüm bulmuştu. Eski yöneticinin 
sendikada resmi görevinin sona ermesinden sonra başvuru yapacaktı işveren al
mazsa, bu fesih sayılacaktı, feshe bağlı haklan ödenecekti. B iz de eleştiriyorduk 
başka ekonomi olmak üzere birçok insan eleştirildi. Denildi ki kardeşim  şim di 
burada bir baskı hali yok ki işverene başvuru getirsin, alsın falan. Burada bir akit 
yapma zorunluluğu var. İşveren almazsa sen eski yöneticiye m ahkem e karanyla 
sözleşmeyi kurma imkanı getir, mahkeme karanyla kurulduktan sonra eğer bir fe
sih olursa fesih işlerini devreye sok. Bu kabul edilmedi. Bunun yerine askı te
orisi çerçevesinde bir düzenleme getiriliyor. İyi güzel hukuki birçok problem 
üretebilecek bir düzenleme; çünkü üç ay içerisinde başvuracak, üç ay  içerisinde 
başvurduktan sonra bir ay içerisinde işveren almazsa bu işverenin feshi sayılacak. 
Arkadaşlar zorunlu fesih yeni iş kanun kapsamında yoktur. Yargıtay birtakım  şey

ler söyleyebilir, eylemde fesih kavramı geliştirilebilir. Eğer hukuka uygun konu
şacaksak, zımni fesih denen bir kavram yoktur. Ne diyor fesih yolu açık olacak 
yazılı olacak .ve ulaştırılacak. Şimdi sen yasal düzenlemeyle zım ni fesih getiri
yorsun, bu feshin yargı denetimine tabi olup olmayacağı da belli değil. Burada iş
veren bakımından geçerli bir neden, haklı bir neden araştırılıp araştırılm ayacağı 
da belli değü. İş güvencesi hükümlerinin devreye girip girmeyeceği d e  belli de
ğil. Gerçi yasada iş kanunundan kaynaklanan haklıdır, bellidir diyor. V arsayalım  
iş kanunu hükümleri devreye girdi, zımni feshi nasü denetleyeceğiz. 19. m adde 
neydi? Fesih usulünde yazı olacak. O zaman baştan vargı veriyor, hukuki bir du-
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m m . Eğer bu tasanlar yasalaşacaksa bunların üzerinde durmak gerekiyor. Tem
silcilik güvencesi inanılmaz bir geriye gidiş, nereden geriye gidiş? Sendikalar 
Kanunu eski 30. maddesini hatırlarsınız. 4857 sayılı .yasayla birlikte Türkiye’de 
tek  gerçek anlamda iş güvencesine sahip olan grup olan işyeri sendika temsilci
lerinin güvencesi ortadan kaldırılmıştır. Buna nasıl izin verildiği, o da anlaşılır bir 
şey değil. Bunun gerekçesi neydi? O da anlaşılır bir şey değil. Şimdi sadece o 
değil, işyeri sendika temsilcilerinin işe iade davasmda iş kanununa atıf yapıldığı 
için oradaki 30 kişilik şart ile altı aylık kıdem aranacak mı aranmayacak mı, bu 
tartışm alar yapılmalıdır. İşyeri sendika temsilcileri bakımından ne kıdem şartı 
aran ır, ne işçi sayısı aranır. Onu bırakın işyeri sendika temsilcilerinin işe iade ka
rarından sonra işverenin davranışına bağlı seçimlik bir hak getirmek korkunç bir 
şeydir ILO ’nun temsilcilerle ilgili sözleşmesine açıkça aykırılık 4857 sayılı ya
sayla ortaya çıkıyor. Orada eski sistemdeki gibi alacaklı temerrüdü doğmuş mu
dur? İşçi temsilci kaldığı sürece ücreti hak eder. Şimdi yeni getirilen düzenle
m eyle bu yanlıştan dönülüyor. Bu çok önemlidir, bu yanlıştan dönülüyor, buna 
sahip çıkılacak elbette. Eski sistem getiriliyor eski sisteme üave bir faik daha ge
tiriliyor; eski sistemde mahkemelerin verdiği kararlar kesin kararlardır. Yeni ge
tirilen sisteme Yargıtay denetimi de getiriliyor. Bu da bence olumludur. Ha ora
da da şuna dikkat etmek lazım: Kesinleşen kararından itibaren altı iş günü deni
y o r, orada da normal iş güvencesinde olduğu gibi tebliğinden itibaren altı iş gü
nü  demekte fayda var. Şubelere pasif husumet yetkisi getiriliyor. Ne demek bu? 
Y ine uygulamada bir problem var. Biliyorsunuz kötüye kullanılan bir problem. 
Yani şube ve şube genel kurullarına karşı şube genel kurullarının iptali seçimle
rin  iptali davası kime karşı açılabilir, sendika genel merkezlerine karşı açılabilir. 
Uygulamadaki bu sorunu çözmek için getirilen öneri yerinde, fakat dikkat edil
m esi lazım. Şubeler de husumete eğilimlidir. Eğer o "de" farklı yorumlanırsa, is
ter genel merkeze açar, ister şubeye açar. O "de"nin kaldırılması lazım. Sadece 
şube genel kurullan bakımından pasif husumete eğilim olma sorunu şube yöne
tim lerine yönelik münhasır kılınmazdı. Şubelerin kendisi dava açamaz, şubeler 
sadece davalı konumunda bulunabilir. Denetim, yeminli mali müşavir zorunlu 
m ali müşavirlik getiriyor. Arkadaşlar bunun nedeni ne olursa olsun sendikal ör
gütlenm ede istismar vardır, kötüye kullanım vardır, ne derseniz deyin bunu getir
m e k  normlara aykındır. Yeminli mali müşavir denetimi getireceksiniz, uyulmaz
sa  hapis cezası getireceksiniz, para cezası getireceksiniz. Yeminli mali müşavir
lere asgari ücret tarifesi getireceksiniz. Gerekçe ne olursa olsun sendikal denetim
de iç işleyişin egemen olması lazım. Genel kurul istiyorsa yeminli mali müşavi
re  denetlettirsin, dolayısıyla bunun kaldırılması lazım. Sahtecilik Türk Ceza Ka
nunundaki sahtecilikle ilgili hükümlerin canı mı çıktı niye uygulanmıyor ki, özel
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olarak bir de yasaya sahte evrakları kullanmakla, üyelik fişleri kullanm akla özel 
bir yaptırım ceza getiriyoruz. Türk Ceza Kanunu zaten sahteciliğe ilişkin hem  
resmi evrak bakımından hem de özel evrak bakımından cezai yaptırım  var. Yeni 
ceza kanununda da var. Dolayısıyla bu düzenlemenin de gözden geçirilmesi ge
rekiyor. Baraj. Baraj tümüyle ortadan kaldırılmalıdır. H iç bir mazereti yok. 
Grev yasaklan. Bunların gözden geçirilmesi gerekiyor. Çok istisnai haller dışın
da grev yasaklarının kaldırılması, ama burada şuna dikkat edin arkadaşlar. Biz 
hep kaışı çıkıyoruz yüzde on barajı, yüzde on barajı. Yüzde on barajım geçm iş, 
baraj problemi yaşamayan sendikaların yaşadığı problemlere bakın. Sadece ba
rajı kaldırmak bu anlamda yetmiyor. Demek ki grev yasaklarım kaldırdık, diye
lim ki hiçbir yerde grev yasağı yok, grev yasağı olmayan yerlerde grev m i yapı
yoruz, arkadaşlar? E  demek ki ona ilişkin prosedürü ona, uygun hale getirmek 
lazım. Ertelemelerde yeni bir görüş geliştiriliyor. Yeni bir öneri sürülüyor. Ete
rliyor ki: Danıştay’dan istişari mütalaa alsın bakanlar kurulu, üç iş günü içerisin
de versin ki istişari mütalaayı; bunun üzerine ertelemeye karar verilip verilm eye
ceğine karar versin. Başından beri biz söyledik anlatamıyoruz galiba, ism imiz şe
ye de çıktı. Danıştay’ın yapışım bilmemeye çıktı. A rkadaşlar D anıştay’d a  on iki 
tane daire var. Birinci ve İkinci Dairesine istişari mütalaadır, on  dairede yargısal 
denetim yapar. Birinci ve İkinci Dairenin verdiği istişari mütalaa konusunda bir 
kriter vardır. Tüzüğü denetler, tabii tüzüğü gönderirsin denetler. Daha sonra o 
tüzüğün hükmünün iptali için Danıştay'a yine dava açarsın. Fakat çok önem li bir 
kriter var o anlaşılmıyor. Danıştay Birinci ve ikinci dairesi bireysel ve özel işlem
lerde istişari mütalaa veremez. Objektif olması lazım istişari m ütalaa vereceği 
konu, sübjektif değil. Birinci Dairenin bu konuda verilmiş kararlan var. Biz de
dik ki: Bu pratik bir çözüm gerçekten. Belki uygulamada birçok hukuka aykın 
grev ertelemelerinin de önüne geçebilir. Ancak bu tehlikeli bir yoldur. Eğer Da
nıştay 1. Daire bireysel ve özel bir işlem konusunda, yani şu som ut ertelemeyle 
ilgili olarak siyasi görüş bildirdiğinde ertelenebilir dediğinde; acaba yargı dairesi 
bu formel görüşten etkilenmeyecek mi, sadece buna dikkat çekiyoruz. Bazen 
pratik çözümler bulmaya çalışıyoruz ama o çözümlerin yarattığı problem lerin de 
farkında değiliz. Şimdi tasanlar gelecekse gündem e daha ayrıntılı tartışm aya ih
tiyaç var. Eğer bu taşanların bire bir yasalaşma faaliyeti olacaksa ilave önerilere 
de ihtiyaç vardır. Ama esas olan nedir? Esas olan yeni yasalardır, yeni bir sen
dikalar kanunudur, yeni bir toplu iş sözleşmesi grev ve lokavt kanunudur. Çok 
açık herkesin bildiğini tekrarlayacağım. Bu tekrar pah asma zam anınızı alacağım . 
Bilgilerimiz şunlar. Serbest kuruluş ilkesi, işleyişi ve içişlerini serbestçe belirle
me hakkı, işleyişi ve içişlerine kamusal müdahale yasağı, idari yoldan kapatm a 
yasağı, ulusal ve uluslararası düzeyde serbestçe üst kuruluşlar kurm a hakkı, üst
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kuruluşların aynı haklara sahip olması, sendikal saflık ilkesi, yasal sınırların sen
d ika özgürlüğünü kullanma güvencesine zarar verilmemesi -bu ilke çok önemli 
arkadaşlar, bizde aksine sendika özgürlüğünü sınırlayan bir anlayışla yapılıyor 
yasalar- 12 Eylül, oysa yasal düzenlemelerin sendika özgürlüğünü güvence altı
na alması gerekiyor. Devletin sendikal özgürlüğü koruma hükümlülüğü var. Dev
letin yükümünü de getireceksin, sendikal özgürlüğü korumak bakımından geti
receksin. Yargısal koruma, yargı gözetimi ve yargı denetimine bağlı olması ilke
si ve nihayet sendikalar hukuku bakımından genel ceza hükümleri dışında, sendi
kal faaliyetin hürriyeti bağlayıcı ceza yaptmmlanndan muaf tutulması, toplu iş 
sözleşmesi grev ve lokavt kanununa ilişkin ilkesi yine tekrar olacak ama bunu sı
ralam ak istiyorum, kayıtlara geçiyor. Toplu pazarlık haklanın kullanılmasına, 
sendika kurma hakkına ve sendikanın örgütlenme özgürlüğüne büyük bir engel 
oluşturan ve tekelci sendikalara yol açan barajın kaldırılması, sendikanın örgüt
lenm eyi geliştirmek, kayıt dışı ekonomiyi önleyerek kaçak işçiliğin önüne geç
m ek , toplu iş sözleşmeli işyerleriyle olmayan işyerleri arasında haksız rekabeti 
ortadan kaldırmak için çok düzeyli toplu pazarlık sistemi var, bu çerçevede toplu 
iş sözleşmeleri işyeri ve işkolu düzeyinde yapılmalı. İşkolu sözleşmesi, sektörel 
düzeyde çözümler üretmeyi hedeflemeli, norm ve kuralları koymalı. İşyeri düze
yindeki sözleşmeler de daha somut haklan içermeli. Toplu iş sözleşmesi yetkile
ri sözleşmelerin düzeyine göre belirlenmeli. İşyeri yetkisi o işyerinde en çok iş
çiyi temsil eden sendikaca, işkolu yetkisiyse işkolunda kurulu belli oranda temsil 
yetkisine sahip bulunan sendikal arca kurulmalı. Temsü yetkisinin belirlenmesin
de  işyerinde çalışan işçi sayısı değü sendikalara üye sayısı esas alınmalı. İşyeri 
yetkisine karşı yapüan itirazlarda toplu iş sözleşmesi yetkisi üyelik ilişkisine bağ
lı olmaksızın o işyerinde uygulanacak referandum, durum tespiti, irade beyanı, vb 
gibi ve doğrudan işçinin iradesini açığa çıkaracak yöntemlerle yapılmalıdır. Be- 
cerilebilirse bu yargı gözetiminde yapılabilir ya da bakanlık tarafından yapılır, 
yargının denetimine açık olur. Yargı denetiminde çok kısa süreli olarak uygulan
m ası gerekir. Uzlaşma ve arabuluculuk uygulamasında taraf inisiyatiflerini -ben 
tüm üyle karşı değilim- uzlaşma ve arabuluculuk faaliyetlerine ama, taraf inisiya
tiflerini öne çıkaran modeller benimsenmeli. Zorunlu takip uygulaması çok ihti
yaç varsa çok zorunlu hallerde devreye girmeli. Özel takip ve gönüllü arabulu
cu luk  uygulamalarını teşvik eden düzenlemeler olmak. Grev hakkı önünde her 
türlü  yasa kaldırılmak sendikanın almış olduğu grev karan işçilere bildirilmiş ol
m ası yeterk görülmeli. Ani grev hakkına olanak tanımıyor, önceden bildirece
ğ im , asacağım, yok ani grev hakkı sendika özgürlüğünün gerçekten ayrılmaz taş
larından birisidir. Grev ertelemelerinde ve geçici yasaklamalarda da sonuçta eğer 
bu  arada sorun çözülmemişse grev hakkı tekrar devreye girmekdir. Bu ilkeleri ne-
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reden çıkartıyoruz arkadaşlar, sabahtan beri anlatılan uluslararası sözleşm elerden 
87 sayılı sözleşmeden, 98 sayılı sözleşmeden Birleşmiş M illetler M edeni ve Si
yasal Haklar Sözleşmeden diğer uluslararası sözleşm elerden. Zaten bu  ilkeler var. 
Son bir bilgiyle bitiriyorum, Yeni Türk Ceza Kanununun 118. maddesi. En 
önemli uygulama sorunlarından birisi neydi arkadaşlar? Tehditle işten atm a teh
didiyle işçilerin sendikadan istifa ettirilmesi, sendikaya üye olanların istifa ettiril
mesinin yanı sıra başka bir sendikaya zorla geçirilme vs. Türkiye’de bazen b ir so
runa sahip çıkıldığı zaman en ufak adım dahi birtakım sonuçlar doğurabiliyor. İki 
tane avukat 118. maddeyi, şimdi size okuyacağım 118. m addeyi ve gerekçelerini 
hazırlayıp konfederasyonlara gönderdi. İki avukat ceza kom isyonuyla irtibat kur
du, onlara da gönderdi. Sonuçta tam onların istediği gibi olm asa şöyle bir ceza 
kültürümüz oldu artık: "Bir kimseye karşı bir sendikaya üye olm aya veya olma
maya sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya katılm am aya sendikadan veya 
sendika yönetimindeki görevinden ayrılmaya zorlamak am acıyla ceb ir veya teh
dit kullanan kişi altı aydan iki yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır." Şikaye
te bağlı suç değil, kamu suçu cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykın bir 
davranışla bir sendikanın faaliyetlerinin engellenmesi halinde bir yıldan üç yıla 
kadar hapis cezası uygulanır. Altı ay sonra yürürlüğe girecek ceza kanununda da 
böyle bir hüküm var. Kullanılması dileğiyle çok teşekkür ediyorum .

M U SA  Ç A M

Evet Sayın Uçum’a çok teşekkür ediyorum. Şimdi değerli arkadaşlar beş al
tı soru almak zamanımız var, çok fazla zamanımız yok . . .  Som  sorm ak isteyen 
arkadaşlarımız işaret buyursunlar.

S E Y İT  A SL A N - GIDA İŞ  GENEL SE K RETERİ 
Hem Cengiz Beye bir sorum olacak, hem M ehmet U çum ’a bir sorum  olacak. 

Şimdi aslında tabii ki çok keyif verici, çok ön açıcı tartışmalar yapıldı, am a bu
günkü yas al an elinde bulunduran hükümetten yani herkes şikayetçi. Bugünkü 
sendikal yasalardan işte Sayın Cengiz Bey de ifade etti, peki yani k im  değiştire
cek bunlan? Biz şikayet ediyoruz, bu konuda yani işte sadece üç konfederasyon 
kendi aralarında uzlaşıp gelsin meselesi mi o zaman? Bugün işte her şeyiyle de
ğiştirme şansınız var. Buyurun değiştirin biz de sizi alkışlayalım. İki: M ehmet 
Uçum, 118. maddeyle ilgili ceza geliyor dedi. Şimdi onun da bir tehlikesi var mı 
diye sormak istiyorum? Şimdi bugünkü mevcut koşullara baktığım ızda işten atıl
malar karşısında işçiler o fabrika önünde direnişe geçiyor. H iç kuşkusuz sendi-
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kalar da gidip bu direnişe katılıyor. İşte biz şunu iddia ediyoruz: İşveren tabii ki 
keyfi olarak işçileri işten atıyor, istifa etmeye zorluyor. Biz de sonuçta orada fi
ilen, yani bu direnişi kazanmaya dönük her tür baskılara karşı bir mücadele ör
gütledik. Biz ve içeride hiç kuşkusuz üye olmayan insanlar da çıkacaktı. Yarın 
öbür gün şöyle bir şey işlenmez mi? Yani siz de bizim içerideki işçi arkadaşları
m ıza üye olun diye baskı yapıyorsunuz, diye dava açarlarsa ne olacak? teşekkür 
ederim .

Sendikal Haklar, Sosyal Güvenlik Hakkı ve Sağlık Hakkı Sempozyumu

MUHARREM KILIÇ
Teşekkür ederim ben yalnız som değil katkı vermek için söz aldım. Şimdi Sa

yın genel müdür şunu söyledi: Hiçbir sendika kayıt dışıyla ilgili bize başvurma
dı. Biz DİSK olarak, DİSK’e bağlı sendikalar olarak kayıt dışına karşı eylemler 
yaptık, broşürler dağıttık, hatta ,57. hükümet döneminde Sayın Bakan o dönemin 
Çalışm a Bakam şunu söyledi, dedi ki: Sendikalar bize katkı vermiyor. O dö
nem de İstanbul’da ben şube başkanıydım ve bölge bölge yaptığımız çalışmalar
da hükümetin ve çalışma bakanlığı ve bölge müdürlüklerine sendikalar ve 
D İS K ’e bağh sendikaların birçoğu kayıt dışıyla ilgili belgeleri sundular. Sekiz ay 
sonra Sayın Bakana soruldu: Böyle bir katkı istediniz ne yapıldı? Sayın Bakan 
aynen şöyle söyledi: Beyler müfettişlerim yeterli değü, dedi. Sayın genel müdü
rüm e hatırlatmak istiyorum. Diğer konu da yine ek 1 ve ek 2 ’lerie ilgili söyledi 
sayın müdürüm. Şimdi tabii yeni yasada şu var, diyor ki eski yasada vardı yeni 
yasa taslağında da var, sendikalar noterden geçirip üyesi olduğunu bakanlığa bil
d iriliyo r, fakat diyor ki bir nüshasını da işverene bildirin, bu yasa taslağında yine 
var. Şimdi 1992’de biz faaliyetlere başladığımızda bu yasayı uyguluyoıduk, Bir 
iki uyguladık. İşverenlere bildirdiğimiz üye fişlerini işveren alır almaz hemen o 
işçilerin iş akitlerini feshetti. Ve işçi arkadaşlarımız döndü bizlere; "Yahu biz 
D İS K ’i böyle bilmiyorduk, işverenle işbirliği mi yapıyor" diye ithamlarda bulun
du. Gerçekten o dönemde biz çok zor durumda kalmıştık ve ondan sonra açıkça 
bildirmedik. Bakıyoruz ki bu yasa taslağında yine var bu acaba Sayın Genel M ü
dür bunu dikkate alacak mı veya bununla ilgili ne yapmayı düşünüyorlar?

A D İ BELİRLENEMEYEN BİR KONUK
Şimdi Genel Başkan gerçekten daha önce bir tesadüf ama biz hem kendi sen

dikam ız olarak, hem de DİSK temsilciliği olarak çok sayıda başvurduk. Fakat he
m en hiçbirinden sonuç alamadık. Bir defa işlemler değişti, Şimdi sorum şu: Ya
kın zamanda şöyle bir uygulaması var bakanlığın, sayın genel müdürün de söyle-
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diği gibi eskiden az da olsa sıkıntılı da olsa şikayetlerimizde işyerlerine m üfet
tişler göndererek yapılıyordu, şimdi bu uygulama değiştirildi. İşverene bir süre 
veriliyor ve deniyor ki işverene, sizin hakkınızda şöyle bir şikayet var, evrakı alın 
gelin bakanlığın şu katındaki şu müfettişe gelin, bu konuyu görüşelim  diyor. Ba
kanlığa çağırıyor. Hem bir süre veriyor, yani işyerinde ani denetim  yapılması ge
reken konularda bile süre vererek bakanlığa çağınyor, hem  de evrakların asılla- 
nyla fotokopilerini de asıllan gibi kabul ederek ben bu konuda üzerine gidiyorum 
yani asıllan tahlil edilerek konu bu yönüyle intikal ediyor, kaşeleniyor gidiyor, bu 
konuda acaba ne diyorsunuz?

Sendikal Haklar, Sosyal Güvenlik Hakkı ve Sağlık Hakkı Sempozyumu

SEMA KILIÇER
Efendim size çok teşekkür etmek istiyorum. Değerli katkılannızdan dolayı. 

Ben Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliğinde çalışıyorum. G erçi bu benim 
doğrudan uzmanlık alanım değil, ama küçük bir ekleme yapm ak istedim. D ola
yısıyla sorulara buradan başlamak istiyorum gibi algılayabilirsiniz S ay  m  Başkan. 
Şimdi Avrupa Kohıisyonu Türkiye için, Avrupa Komisyonu R aporunu 9 8 ’den iti
baren yayınlamaya başladı ve bütün raporlarda yüzde on barajından bahsedildi, 
bunu söylemek istedim. Bir de örgütlenme özgürlüğü ve siyaset kriteri içinde en 
önemli bölümlerden birisi sendikal haklar. Sadece ELO normu dışında tutulmadı. 
Belki aynca bahsedildi. Ekonomik ve sosyal haklar bölüm ünde ayrıca bahsedil
di ve kriter içinde, belki daha sonra Avrupa m üktesebatmda aynca  bahsedild i, bu
nu söylemek istedim. Teşekkür ederim.

SELÇUK GÖKTAŞ
Evet bugün soruların çoğunu genel müdürümüz alıyor. Ben de genel müdü

rümüze yönelteceğim yetkiyle ilgili. Grammer diye bir işyerimiz var. Ö ğ ü tle n 
dik, işveren bir başka sendikayı davet etti, bir gün içinde üç yüz tane insan işba
şı yaptırıldı, geriye dönük bildirimlerle ve Bakanlığımız da Türk  M etal Sendika
sına çoğunluk verdi. Az evvel işletmede bir kavga çıktı Türk M etal işçilere sal
dırdı ve sürekli biz bunu yaşıyoruz. Çoğunlukta olmamıza rağm en, bu işyerin
den çoğunlukta olmamıza rağmen bir biçimiyle yetki çoğunluğu onlara verildi ve 
ben şu an mahkemedeyim. Altı ay mı sürer, sekiz yıl mı sürer, bir yıl mı sürer, 
bir buçuk yıl mı sürer ve sürekli işyeri geriliyor. Daha önce de işçilere saldırılar 
oldu. Bu ilk işyerimiz değü, birçok kereler, gerek tekstilde, gerekse bir başka m e

tal iş kolunda yaşıyoruz. Diğer tarafta da sosyal taraflar anlaşsın diyoruz. Benim 
anlaşmam mümkün değü, çünkü sendika değiller. Sendika olarak görm em  söz
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konusu değil. Onun için de böyle sosyal diyalog içerisinde olmam bu vatandaş
larla söz konusu olamaz. Bu işyeriyle ilgili daha önce defalarca girişimimiz ol
du. İşte iş müfettişleri gitti, ancak bu iş müfettişleriyle oturup konuştuğumuzda 
hak vermesine rağmen hak verilmesine rağmen yorum yapmaktan özellikle kaçı
n ılıyo r. Ben kendisini Bursa’ya davet ediyorum, genel müdürümüz gelsin Gram- 
mer* le  çoğunluk sendikasını orada birlikte tespit edelim teşekkür ederim.

Sendikal Haklar, Sosyal Güvenlik Hakkı ve Sağlık Hakkı Sempozyumu

TÜRKEL MİNİBAŞ
Efendim ben de gerçekten çok teşekkür ediyorum. Özellikle de birden bire 

faik ettim. Öğleden sonraki oturum benim için çok farklıydı. Çünkü yirmi dört 
sene önce sosyal siyaset dalında mas ter yaparken Sayın Toker Dereli’yi, biz zevk
le dinlerdik. İlk defa kendisiyle aynı alanda beraberiz. Bu yüzden de çok duy
gusal durum yaşıyorum, ama sabahtan beri beni bir şey rahatsız ediyor. Bir tane
si Sayın Bakarım konuşması içinde olan, artık benim de sık sık vurguladığım sen
dikaların işlevleri değişirken bakan da hatta farklı işlerle uğraşmalarım on altı dal 
arasında kredi kartı satmayı dahi söylerken ilginçti, ama birdenbire Sayın genel 
m üdürü dinlerken bir başka tehlikenin içine fark etmeden güldüğümüz şeylerin 
veya acaba mı dediğimiz şeylerin tehlike mi olduğunu düşünüyorum. Bir tanesi 
kayıt dışı. Şimdi sendikalar yani kendileri örgütlenmekte zorlandıklan için bul
dukları her boş alanı sanki onlann gidip şurada biraz oyalarım oynayın gibi, öyle 
demediniz, sizin adınıza söylemiyorum ama orada bir boş alan var. Şimdi bazı 
şeyleri doğru koymamız lazım. Hiçbir zaman için bir sendikanın görevi kayıt dı
şı ekonom iyi takip etmek değüdir. Bu devletin görevidir. Yani sendika kayıt dışı 
ekonom inin nerede olduğunu, muhbirliğini yahut müfettişliğini yapmamalıdır ve 
asla da  şey farklı kayıt dışı ekonomiye karşı olmamız, bu konuda eylem yapma
m ız, raporlar hazırlamamız bile farklı bir şey ama, burada kayıt dışı var deyip, 
orayı kendinize örgüüeyecek bir alan gibi görüp orayı temizlemeye kalkmanızı 
çok tehlikeli olarak görüyorum. Hani şimdi bizim gidip Irak’ta ortalığı temizle
m em ize benzetiyorum. Biraz da abartarak söyleyeyim, yani gitmek istiyorsanız 
gidin kayıt dışına, gibi görüyorum. İkincisi, şimdi faiklı ülkelerde her zaman için 
aynı iş dalında çalışan işçiler rekabet ederler ücret alanında. Fakat refah politika
ları gözde olduğu dönemlerde bu rekabet hiçbir zaman için fark edilmez. Zaten 
o işçiler de birbirlerinin farkında değillerdir. Sanayi iç pazara yönelik üretim 
yaptığı için bu ciddi bir sorun olarak ortaya çıkmaz, ama şimdi sayın genel mü
dürün yaşadığı örnek de birdenbire bunun endişesini kendisi de yaşıyor görüyo
rum bunu, ama şimdi dikkat edelim. Yani bize ölümü gösteriyorlar, hastalığa ra
zı ediyorlar ve şunu söylüyor eğer senin işçin işini kaybetmektense hiç olmazsa
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"Abi şurada daha düşük ücretle çalışıyor, sen ortalığı dalgalandırma" diyorlar. 
Şimdi burada sendikaları daha da zor bir dönemle karşı karşıya getirdiğini düşü
nüyorum ve de diyorum ki, belki sendikalar kendileri ben öyle çok bilinçli hare
ket edeceklerine de inanan biri değilim açıkçası, öyle iyi niyet ve romantizmim 
yok bu esnek çalışmanın kendilerine bu kadar zorlu dayattığı bir süreçte siz hü
kümet devleti olarak bütün bu risklere karşı siz ne öneriyorsunuz. Yani şunu yap
mayın lütfen bakın bunlar oluyor çok daha kötü duruma gidiyoruz ağlamak yeri
ne ki bunu siyasetçiler yapacaktır bize ama siz bakanlık olarak bu duruma karşı 
nasıl bir projeyle politika oluşturmakla geliyorsunuz merak ediyorum.

Sendikal Haklar, Sosyal Güvenlik Hakkı ve Sağlık Hakkı Sempozyumu

MUSA ÇAM
Çok teşekkür ederim hocam. Şimdi sayın konuşmacıların sorulan somlara ya

nıt vermeleri şart. Ama tabu Birleşik Metal-îş Sendikası genel sekreterimizin ak- 
taıdığı bugün yaşanan olay tabii ki hoş bir şey değü. Bu konuda, ne derseniz 
deyin, ister sendikal rekabet deyin, ne derseniz deyin; nakliyat iş kolunda İstan
bul’da yaşayan üç işçi öldürüldü. Onun çözümü şu: Bir an önce sandık gelir, or
taya konulur, işçiler biraz da kendi iradeleriyle hangi sendikayı seçerlerse seçsin
ler, çoğunluk kimi istiyorsa, o sendika kalır, diğeri gider. Demek ki o kendisini 
orada ifade edememiş, kalamamış orada, oradaki sonuca rıza gösterecek ve çan
tasını alıp gidecek oradaki masum insanların dövülmesi şiddete maruz kalması
nın demokrasiyle, insan haklarıyla sendikal hak ve özgürlüklerle yakından ilişki
si yok. Bunlan sayın genel müdürüm çok pratik olarak tabu yaşıyorlar, ama ta
bii ki bunların düzeltilmesi gerekiyor. İlk sözü gene sayın genel müdürüme ve
riyorum.

CENGİZ DELİBAŞ- ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRÜ
Birinci somdan başlıyorum, geriye dönük hesap düzenlemesini kim  yapacak. 

Burada aynlık prensibi çok net. Yasa yapma yetkisi Türkiye Büyük Millet Mec
lisinindir. Kayıt dışı müracaatı, ben sadece Ankara için söyledim, tekrar ediyo
rum. Ankara Grup Başkanlığında on sekiz yıl yaklaşık müfettişlikte geçti. Hiç
bir sendikadan müracaat gelmedi, şu işyerinde örgütsüz çalışıyor diye ona biraz
dan değineceğim. Üyelik fişlerinin işverene verilmesi olaymı düzenlemeyle yet
ki müracaatını ayırmak gerek. Harp işkolu, evet savunma iş kolu dünyanın hiç
bir ülkesinde yok, ama bizde var. "İşverenin arabasıyla giden müfettişler" e de
ğinildi, orada biraz suçlama hissettim. Ben de o mesleği yaptım. Yağmurda ça
murda beş kilometre yürüdüm, köpeklerin saldırısına uğradım, ama çok çaresiz
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kalm adığım  sürece işverenlerin aracına binmedim. Bütün meslektaşlarımı da ay
nı çerçevede değerlendiriyorum. Ki şu anda benim meslektaşlarım içersinde 
D İS K ’e  bağlı sendikalarda görev yapanlar da var. Hepsi de aynı şekildedir. Zo
runlu kaldığında işverenin aracına binmiş bir inşam lütfen suçlamayın; yağmur
da, karda, kışta kıyamette, devletin verdiği bir araba yok, çaresizlik içinde bindiy- 
se; bunu da çok görmeyin. Sendikanın arabasına da bineriz, bu da bizim için so
run olm az. İşyerinde inceleme yapılmaya ilişkin şikayetler grup başkanlıklarında 
inceleniyor evet olması gereken aslında net olarak söyleyeyim 81 saydı DLO söz
leşm esi gereği iş müfettişlerine yüklenen fonksiyon önleme fonksiyonudur, dü
zeltm e fonksiyonu değil. İşçi işyerinden çıkartıldıktan sonra iş müfettişinin git
mesinin zaten hiçbir anlamı yok. Bir işçiye ulaşırsınız, ama işyerine giderseniz 
genel denetim yaparsınız; binlerce işçiye ulaşırsınız. Zaten iş güvencesi verdik
ten sonra iş müfettişlerinin iş güvencesi kapsamında bir yetkisi de yok. Bir ay 
içerisinde yargıya müracaat etmek zorunda iş mahkemeleri kanunu gereği. İdare 
de on  beş gün içerisinde çözümleyemediği incelemeleri yargıya göndermek zo
runda. On beş günde zaten müfettişe ulaşması şikayetin mümkün değil. Burada 
asıl am aç yargıya yönlendirmek, çünkü hizmet akdi bozulduktan sonra şahsi ala
cağa dönüşmüştür. Şahsi alacağın prosedürü de bellidir. Ama müfettiş alanda ol
m alıd ır, yüzlerce binlerce işçiye ulaşmalıdır, asıl amaç bu olmalıdır. Grammer’in 
durum  tespiti nasıl bir şekilde dediniz, Grammer’in tespiti çalışma genel müdür
lüğü işin içinden çıkamayınca, istifalar vardı, sonuçta iş teftiş kumlu başkanlı
ğınca incelemeler yapıldı. Sonuç ona göre geldi ve tebliğ ettik. Bildiğiniz gibi 
yargıdan ne karar gelirse biz de ona uyacağız ama, bir şekilde o bir şekilde veril
di. Biraz kinayeli geldi bana, öyle bir şey yok. Demin bir ara Başkan demişti 
H ollanda’da Bakan Beyin söylediği, dünkü yemekte HollandalI Bakanın söyledi
ği, "bizde sendikalar bu kadar geniş faaliyet yapıyor işçilerin tatil organizasyo
nuna kadar"... Niye olmasın bizde de olsun. Yani bunun hiçbir anormal tarafı 
yok. Yani sendikalarda işçiler birbirlerine keşke bu kadar birlikte olsalar, keşke 
bütün dertlerini paylaşır olsalar, kötü mü olur kayıt dışıyla mücadele sadece dev
letin değil sadece sendikaların değü bütün fertlerin mücadelesi. Benim işçimin 
geleceğini çalıyor, benim kardeşimin, benim oğlumun, geleceğini çalıyor. Bunun
la hepim iz mücadele etmeliyiz, çok basit bir örnek vereceğim: Bizim yurtdışın- 
daki ataşelerin birinin hatırası bizim Türk işçüerden birisi inşaat firmasında çalı
şıyor badana görevi, işten çıkartılıyor. Geliyor ataşeye müracaat ediyor. Durdu
ğum  yerde ben işten çıkartıldım diye. Firmayla irtibata geçiliyor, işten çıkartılma 
sebebi bizim işçi yanm gün çalışıyor yarım gün de oturuyor. Karşı tarafta bir tey
ze onu görüyor, firmanın telefonuna telefon ediyor diyor ki bu işçi yanm gün ça
lışm ıyor diye şikayet ediyor. Ondan işten çıkartılıyor. Bence artık hırsızlarla uğ-
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raşmak hepimizin borcu kayıt dışı çalıştıran hırsızdır. Ü stüne basarak söylüyo
rum. Hem  benim işçimin geleceğini çalıyor, hem bu ülkenin geleceğini çalıyor, 
size kalan SSK ’nın nakli değeri ortada devletin borçlanm a nedeni ortada, bunun 
bedelini hepimiz ödüyoruz, niye bazılan rahat etsin diye. E vet küreselleşm eyle 
ilgili neler yapüabilir ne olabilir? Esnek çalışmada gelinecek yer b ir yapdan araş- 
tırmamn sonucunu size söyleyeyim, eğer çalışanlar tabi ki kalifiye durum larını 
değiştirmezlerse on beş yıllık süre içerisinde dünyadaki işçilerin veya çalışanla
rın yüzde sekseni işsiz kalacak. Onun için hepimiz kendim izi yenilem ek zorun
dayız, hepimiz emeğin eğitimini sağlamak zorundayız. B u zorunlulukta devletin 
sendikaların bir bütün olarak ügüendiriyor bunun için söyledim  çok  teşekkürler.

Sendikal Haklar, Sosyal Güvenlik Hakkı ve Sağlık Hakkı Sempozyumu

T O K E R  D E R E L İ
Ben sadece Sayın Uçum güzel bir sunuş yaptı önemli ve çok boyutlu b ir su

nuş yaptı. Fakat önemli olduğu için hem hızdan dolayı unuttu, atladı. A m atö r 
sendika yöneticüeri de -bu önemli bir maddeydi, ILO  bunu istiyordu yani aynı 
güvenceden profesyonel olmayan işyerinde çalışan yöneticüer de- yararlansın  di
yor, öyle düzenlemiş arkadaşlarımız. Bir düzenleme daha var, IL O  norm larına 
aykırıydı. Sendikaların yönetim ve denetim kurulu başkan ve üyelerine verile
cek maaş, yolluk vs genel kurul karanyla düzenlenmekte kural bu; fakat tabii 
onun üstüne tasanlar bir tavan getiriyordu asgari ücrete bağlı, şim di onu da kal
dırmışlar işimizi kolaylaştırmışlar yani ILO ’da.

M E H M E T  U Ç U M

Çok teşekküller hocamın yaptığı uyan çok önemliydi. İlk  tasanda yoktu , re
vizyondan sonra o tür sendika yöneticileri de eklendi. İşyeri temsilcileri iş gü
vencesi kapsamında şimdi. Arkadaşımız bir soru soruyor; hürriyete karşı suçlar, 
bu bölümde 118. madde sendikalar haklarının kullanılm asının engellenm esi d iye 
düzenlenmiş, hümyete karşı suçlar işlenmiş bu tehlikeli değü m i, d iye soruyor. 
Çok ürkütücü bir yaklaşım işçi ya da sendikacı bir işçiye sendikadan istifa etm e
si için baskı yapıyorsa, o da cezalandırılır. Bunun tehlike neresinde? H a işveren 
bunu kötüye kullanır şikayette bulunur ya da bir işçiyi kullanır. O  ayn mesele. 
Orada suça ilişkin unsur araştırılır, fakat bir suç konuyorsa, objektiflik ilkesi ge
reğince herkes bu suçu ihlal ediyorsa yaptırıma katlanır. O  yüzden ben herhangi 
bir tehlike görmüyorum. Aksine elli beş yıllık elli yedi yıllık sendikal hak  ala
nında ilk kez sendikal haklara ilişkin bir koruma hükmü getirilmiş ve ceza kanu

nu ile getirilmiş. Bu çok önemli bir şey. Bu ne demektir biliyor m usunuz? Sen
dikal hak ve sendikal özgürlüğe duyulmayan saygı ne yazık ki gerekirse ceza
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yaptırımı yoluyla da sağlanacaktır. Bu kadar söylüyonım ve bir tehlike de görmü
yorum; çok teşekkür ediyorum.

Sendikal Haklar, Sosyal Güvenlik Hakkı ve Sağlık Hakkı Sempozyumu

SELÇUK GÖKTAŞ
Herkes duydu çünkü bir tehlikeli yaklaşım dedi o yüzden belirtmek istiyorum. 

Şimdi bizim bir çok örgütlendiğimiz yerlerde, şöyle hakkımızda beş altı tane da
va var. Niye dava açtılar? İşverenler sendika üyesi olmayan işçilere baskı yap
tılar, üye olması yönünde diye. Sendikal hürriyet ya da sendikal üyeliği baskı yo
luyla başka şekilde gerçekleştirme meselesinde hakkımızda beş altı tane dava var 
ve biz şimdi nasıl olacak bu yann. yasal anlamda ülke yasaya girdiğinde demek 
ki biz örgütlenmeye gideceğiz, direniş olacak. Biz gidip orada işçinin hakkım sa
vunacağız peşinden de işveren gelip çok rahatlıkla dava açacak biz de cezayı yi
yeceğiz. Mesele bu. Ben onu ifade etmeye çalışıyorum.

MEHMET UÇUM
H ayır, hayır! böyle bir fonksiyona sahip değil yasa hükmü. Tam tersine sen

dikal özgürlüğü korumaya yönelik getirilmiş bir düzenleme olduğu için, işvere
nin bu tür şikayetlerden sonuç alması mümkün değil. Yani tam tersi. Savcılık so
ruşturma yapacağı zaman gitmek isteyen kişilerin pozisyonunu araştıracaklardır. 
İkinci fıkrayı da okudum: Bir sendikanın faaliyetini sadece cebri şiddet değü, 
herhangi bir hukuka aylan fiille engellemekte ceza yaptırımı konusu haline geti
rilmiş dolayısıyla uygulamada göreceksiniz o dediğiniz endişeleri taşımayın bu
nun doğru bir biçimde uygulanma imkanı var. Yani bu ceza hukuku çerçevesi 
içerisinde örneği var tam tersi sonuçlar doğurur.

M USA ÇAM
Bir duyuru yapıyorum. Arkadaşlar büdiğiniz gibi, toplantımızın ikinci günü 

"sosyal güvenlik" hepimizi çok yakından Ügilendiren bir yasal düzenleme üe ka
sım  ayından başlayarak karşı karşıya kalacağız. Bununla ilgili yann sabah 
9 0 3 0 ’da oturum başlıyor ve akşama kadar devam edecek, ikinci bir duyurumuz 

da tüm  kaülımcılan, akşam saat 1830’da 8kattaki yemekte konuklarımız olarak 
görm ek istiyoruz. Bekliyoruz. Hepinize bugünkü katılımınızdan dolayı teşekkür 

ediyoruz. Hepinize iyi akşamlar efendim. .
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İKİNCİ OTURUM

S O S Y A L  G Ü V E N L İK  V E  S A Ğ L IK  H A K L A R I  /
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P A N E L
"EKONOMİ POLİTİKALAR, YARATTIĞI SORUN LA R V E  SO SY A L P O 
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Oturum Başkam : Zskeriya T E M IZEL
N azif EKZEN
Prof. Dr. Nurettin A B A C IO Ğ L U  
Prof. Dr. Oğuz OYAN

M U SA  Ç A M
İki günlük sempozyumumuzun birinci bölümünü dün gerçekleştirdik, çalış

ma yaşamıyla ilgili olarak bugünkü oturumda özellikle IM F ve D ünya Banka
s ın ın  hükümetle yapacağı üç yıllık stand-by anlaşması çerçevesinde gündem e 
gelecek olan sosyal güvenlikte reform, yani sosyal güvenlikte üç kurum un bir ça 
tı altında toplanması, - her ne kadar dün Sayın Bakan açış konuşm asında yine 
emeklilik yaşımn tekrar yükseltilmesini düşünmüyoruz dese büe onun  d a  günde
minde olduğu, emekli maaşlarının vergüendirilmesi de o lm ak üzere yepyeni bir 
takım taşanlarla önümüzdeki günlerde karşı karşıya kalacağım ız kesindir. K onfe
derasyonumuz gerek 12 Eylül’den önceki gerek 12 Eylül sonraki süreçte de sos
yal güvenlik sistemlerinin, özellikle SSK’nın çalışanların em eğiyle kurulm uş 
olan bu kurumun bu hale getirilmemesi için yapmış olduğu m ücadele ortadadır. 
SSK ’nın daha da güçlendirilmesi daha da verimli hale gelmesi için elinden gelen 

çabayı ve gayreti gösterdi. Bundan sonra da o mücadeleyi verecek. Çünkü 
SSK’yla da ilgili çok ciddi oyunlar ve tezgahlar ortada. Bununla ilgili bugün otu

ruma başlıyoruz. Akşam 18’e  kadar sosyal güvenlik sistemleriyle ilgili görüşleri 
burada tartışacağız. Öğleden sonra kurumun başkam burada olacak, on lar konu
şacaklar diye düşünüyorum; ne yapm ak istiyorlar? Biz tekrar onların üzerinde
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şimdi burada görüşlerimizi gerek bilim adamlarımız gerekse bu konudaki uzman
larımız sizlerin de katkılarıyla öğleden sonraki oturuma devam edeceğiz. Öğle 
yemeğinde birlikte olacağız bütün konuklarımızla ve tekrar akşam yemeğinde 
birlikte olacağız, çalışmamızı sonlandırmış olacağız. Bu bölümün ilk oturumun
da Ekonomik Politikaların Yarattığı Sonuçlar ve Sosyal Politikalar başlığı altında 
oturum başkan imiz eski Maliye Bakanımız Sayın Zekeriya Temizel. Konuşma
cılar Sayın Nazif Ekzen, Profesör Doktor Nurettin Abacıoğlu ve Profesör Doktor 
Oğuz Oyan CHP İzmir Milletvekili. Oturum başkanı ve sayın konuşmacüan lüt
fen kürsüye davet ediyorum. Buyurun efendim

Sendikal Haklar, Sosyal Güvenlik Hakkı ve Sağlık Hakkı Sempozyumu

ZEKERİYA TEMİZEL
Günaydın Sayın konuklar, dışarıda otururken sabah yapılan toplantıların fazi

leti konusunu tartıştık. Ancak bizim işçi sınıfımızın her zaman olduğu gibi so- 
runluluğunu burada da net olarak gördük ve dolayısıyla sabah sekizde toplantıla
rın başlayacağını söyledim ve ben yanılmamışım. Tüıkiye’nin özellikle farklı bir 
gündeme oturduğu şu sırada veya oturduğu sanıldığı şu şuada Devrimci İşçi Sen
dikaları Konfederasyonu’nun sendikal haklar sosyal güvenlik ekonomik ve sos
yal politikalar konusunun tartışmaya açması aslında bir atılım değil. Tam tersi
ne, eğer sosyal anlamda Türkiye’de bir değişiklik gerçekleştirilecekse, bununla 
ilgili hakların da özellikle bu görüşmeleri yürütecek olan insanlara hemen başlık
ta net olarak hatırlatılması Türkiye’de gerçekleştirilecek olan değişimin neye da
yandırılması gereklüiğini ortaya koyacağı için çok doğru olabilir. Biz burada, 
ÇSGB Bakanı burada açış konuşmasını yaparken satır aralarında da hızla geçtiği 
gibi iki konuya değindi. Bir tanesi nüfusu 70 müyon kişi olan bir ülkede 80 mil
yon sigortalımız var, dedi Aslında bu cümle başka bir yerde söylense, kıyametin 
kopması lazım. Salonun inlemesi lazım. Bililerinin bağırıp çağırması lazım. 
Am a o kadar bütünüyle kabul edüdi ki bu olay, şaşılmamak elde değüdi; gerçek
ten şaşırmamak elde değil. Ancak onun ötesinde bakanın insanda yine umut 
uyandıran birkaç sözünü daha duyduk ki o da sosyal politikaların özellikle fiyat
landırmadan bahsetmediği cümleden şu soru çıkıyor olduğu gibi, sosyal politika
ların sürekli olarak bir maliyet unsuru olarak gündemde tutulmaması gerektiğini 
söyledi. İşte olay bu. Yani hiçbir zaman kalkıp da sigorta sisteminde sosyal gü
venlik sistemi şu kadar açık veriyor, dolayısıyla sosyal güvenlik haklarının orta
dan kaldırılması söz konusu olamaz. Bu netlikle belki söylemediyse de, ben bu
radan onu çıkardım. Birden umudandım açıkçası. Gerçekten sosyal politikalar 
her zaman fiyatiandınlır, maliyeti bu. Maliyeti buysa kesin olarak yerine getiri
lemez denilecek olan politikalar değildir. İnsanların insanca yaşamasını, yaşam-
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lannın sürdürülmesinin -sesimin gürlüğü konusunu, böylece bana kanıtlamış ol
dunuz; mikrofonsuz da idare edebiliyormuşuz- sosyal politikaların, insanların 
haklan olduğunun ve dolayısıyla belirli standartlarım devam ettirmelerinin ve do
layısıyla ekonomik poli¿kalan belirlenirken varsayım olarak kabul edilmesi ge
reğinin ortaya konulması anlamım taşıyordu bana göre. O nedenle heyecanlan
dırdı beni. Türkiye’de, dünkü tartışmalar sırasında zaten yine göze çarpan bir un
sur vaıdı ki o da Türkiye’nin genç nüfus avantajı özellikle nesiller arası dayanış
ma esasına dayanan sosyal güvenlik sistemlerinde genç nüfusun varlığı, sosyal 
güvenlik açısından çok önemli bir unsurdur, bir güvencedir. Düşünün çalışmaya 
aday nüfusun neredeyse üçte birlik bir kısmı, hatta üçte birliği geçen bir şey var. 
Buna karşılık yüzde onları aşan bir yaşlı nüfiıs var. Dolayısıyla'bu nüfiısu el üs
tünde dolayısıyla refah düzeyi yüksek bir şekilde yaşatabilmesi için bütün koşul
ların hepsi hazır bunun böyle olması gerekiyor. Ancak bir bakıyorsunuz ki bu 
genç nüfiıs avantajı Türkiye’de iyi işlemiyor. Niye işlemiyor, çünkü bu genç nü
fus veya bu çalışan nüfiıs sosyal güvenlik sistemine katkıda bulunmuyor. Kayıt 
dışı işçilik, kayıt dışı ekonominin bir unsuru olarak bütün boyutlarıyla devam edi
yor. Taşeronluk aldı başım gidiyor. Bana göre de algılanması gereken bir unsur 
avantaj olarak karşımıza çıkmıyor. O zaman bu ekonomik politikaların uygulan
ması sırasında sosyal politikalara dönük kaynak da yaratamıyorsunuz. Böyle bir 
kısır döngünün içerisine giriliyor. Eğer Türkiye, bu kayıt dişiliği bu anlamda or
tadan kaldıramadığı sürece hem ekonomik politikalarında hem de özellikle sos
yal poliükalannı destekleyecek nesiller arası temelini oluşturan bu dayanışmayı 
asla yaratamayacak. Bundan kaçıldığı sürece de hiçbir zaman sağlam bir zeminin 
üstünde bu politikalar yürütülemeyecek.

Panelimizin ilk bölümünde ekonomik poliükalar ve sosyal güvenlik sistemi
nin finansmanı konusunda Sayın Ekzen konuşacaklar. Buyurun Sayın Ekzen.

N A ZİF EK ZEN
İyi günler. Ben özellikle iktisat poliükalanndan, 1980’le başlayan bir sürecin 

sosyal poliükalar üzerindeki etkisini anlatmaya, özellikle sosyal güvenlik sistem
lerinin ne hale getirildiğini tanımlamaya çalışacağım. 1980 politikaları biliyorsu
nuz sadece bizi ilgilendiren iktisat poliükalan, tercihleri değü; çok geniş bir ül
ke grubunu ilgilendiriyor, çok yalandan ilgilendirdi. 1970’li yıllardan 1980’li yıl
lara girerken Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası, ABD Hazine Bakanlığının 
birlikte oluşturdukları bir anlayış ki, özellikle az gelişmiş ülkelere yönelik olarak 
iküsat politikası tercihinde bu döneme kadar bilinenlerden farklı bir iküsat poli
tikası ortaya çıktı. Bunun temelindeki araç devlerin iktisat politikalarından tü
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müyle çekilmesidir. Devlet yatırımlardan, devlet işletmecilikten, devlet ticarette.', 
ve düşünebileceğimiz bütün ekonomik faaliyet alanlarından, devletin kesinlikle 
elini eteğini çekmesini isteniyor. Bunun da en temel gerekçesi, özellikle bu so
nuçlan kendi arka bahçelerindeki Latin Amerika ülkelerine bakarak çıkarmışlar
dı. Devlet çok kötü kaynak tahsis ediyordu, devlet çok hantaldı, devlet enflasyo
nun temelindeki nedendi. Böylece 1946’da başlayan sistem 1971’de bir darbe al
dıktan sonra, şimdi 71’in sonunda radikal biçimde değişiyordu. Neydi temelinde 
değişen? Baktığımız zaman IMF’nin kuruluşunun, birinci ve ikinci dünya sava
şı dönemlerinde piyasa başarısızlıkları ve devleüerin iş sahası yaratmadaki rolü
nü vurgulayan bir Keynesyen dönemde yaşananlara dayalı olarak, IMF, Dünya 
Bankası şimdi bundan vazgeçiliyor. Yani şimdi bu sistemin piyasa çözümsüzlü
ğüne karşı, devletin iş sahası açmasında, yatırım imkanları yolundaki görüş tam 
tersine çevriliyordu ve devlet bütünüyle sistemden çıkartılmaya zorlanıyordu. 
Bunların nasıl gerçekleştiğinin en iyi örneği Türkiye’de. Çünkü Türkiye, ulusla
rarası literatürde bilinen şekliyle "uyum programı" denen, ya da "uyum" adı 
altında denenen modelin uluslararası alandaki bilinen ilk örneği olmuştur. Türki
ye gönüllü olarak bu modelin ilk örneği olmuştur ve kamu ekonomisi 1980 24 
Ocak programlarından başlayarak radikal bir biçimde önce kamu yatırımlarından 
başlamak üzere ekonomik faaliyetin dışına itilmiştir. Bu kademe kademe gerçek
leştirilm iştir. Önce yatırımlardan dışan çıkartılmıştır, sonra işletmecilikten ve ni
hayet elinde sahip olduğu sermaye stokunu özelleştirme yolunda özel kesime ya 
da bireylere devretmeye zorlanmıştır. Devletin çok radikal bir biçimde ekonomik 
faaliyetlerden geri çekilmesi, ekonomik faaliyet alanından çekilmesiyle beraber 
doğan boşluğa da bireyin gireceği ve bu boşalan ekonomik faaliyet alanlarım bi
reyin dolduracağı düşünülmüştür. Bu alanda da çeşitli teşvikler ve çeşitli kolay
laştırıcı önlemler geliştirilmiştir. Türkiye bu süreci bütün 80’li yıllar boyunca 
90*lı yıllar boyunca yaşadı. Şimdi sosyal güvenlik sistemleri açısından veya sos
yal güvenliğin finansmanı açısından baktığımızda o tarihe kadar ekonomik faali
yetlerin yerine getirilmesi için örgütlenmiş bir yapı var. Bu yapıda temel unsur 
veya temel eleman kamu veya devlet ve bu örgütlenmenin doğal sonucu olarak 
da ekonomik faaliyeti hacmi içinde kamunun büyük bir alanı, büyük bir payı var 
ve bütün bu ekonomik faaliyeüerde kayıt altında. Dolayısıyla 1980’e kadar T ür
kiye’de vergi sisteminde kayıt dışılıktan çok fazla bahsedemiyoruz. Yine aynı şe
kilde sosyal güvenlik sisteminde yani Emekli Sandığım ele alacak olursak, Bağ- 
Kur o tarihlerde daha çok yeni sayılırdı geçen süreçte sosyal güvenlik sisteminde 
veya SSK sisteminde çok büyük bir kayıt dişilik söz konusu değü. Çünkü baktı
ğımız zaman ekonomik faaliyeüerin büyük bir kısmım kamu oluşturuyor ve çalı
şanların büyük bir kısmı kamu işletmelerinde kamu işyerlerinde dolayısıyla bun-
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lara ait bütün kayıtlar bilinmekte. Şimdi 80’de bir temel tercih yaptınız ve başu- 
cunuza getirdiğiniz bu sistemin içerisine dahü oldunuz. Ondan sonra da bütün 
kararlan vurguladınız ve piyasa güçlerini ve piyasa ekonomisine bütünüyle geçiş 
yapmaya çalıştınız. Ancak piyasa ekonomisinin çok temel kurallarından bir tane
si rekabettir. Rekabetin içinde de rekabette yer alan bütün unsurların birbirine 
ilişkin bilgileri çok net biçimde bilmesi gerekir. Bu nokta kayıptır. Türkiye 1980 
uygulamasında bu alanı tamamen boş bıraktı. Bu alanı bilinçsiz bir biçimde m i 
boş bıraktı, yoksa çok açık ifade etmek gerekirce bu her şeyi büen Dünya Banka
sı, IMF uzmanlarının bunların Türkiye’de olduğunu zannettikleri için mi boş b ı- 
raktıklan burası meçhuldür. Dolayısıyla Türkiye’nin bütün vergi sistemi ve T ü r
kiye’nin bütün sosyal güvenlik sistemi Emekli Sandığı dışında süratli bir biçim 
de kayıt dışına çıktı. Bu ne tesadüftür ki, Türkiye yine 1980’de başlayan progra
mın 1985’e kadar süren ilk uygulama döneminde, yani o beş yıllık IMF stand-by 
döneminin bittiği tarihten, itibaren finansman politikası aracı olarak iç borçlan
mayı vergi politikasının yerine getirdiğini ikame etti. Mayıs 1985. IMF de T ü r
kiye’den Haziran 1985’de ayrılmıştır. Sanki çok büyük bir tesadüf gibi gözükü
yor bu. Bir yandan verginin yerine iç borçlanmayı kabul ediyorsunuz, öbür taraf
tan da hem vergi politikamızda hem de sosyal güvenlik politikamızda kam unun 
boşalttığı alanlara giren bireyi veya kamunun boşalttığı alanlara giren özel kesi
mi kayıt altına almak gibi bir girişiminiz olmadı. Baktığımız zaman Türk vergi 
sistemindeki zaafiyet de, Türk sosyal güvenlik sistemindeki zafiyetin de 1985’li 
yıllardan sonra hızlandığını ve açıklara doğru giden yolun başladığını görüyoruz. 
1980’li yıllara gelirken Türkiye’nin o tarihteki kamu ekonomisinin hakim olduğu 
büyüme ve kalkınma stratejisi içerisinde, kamunun tasarrufları her zaman yatı
rımlarının finansmanlarına yetmiyor, ancak bu gerek hazine imkanlarıyla, gerek 
merkez bankası imkanlarıyla gerek KIT tasarruflarıyla sağladığını görüyoruz. B u  
doğrudan finansmanın çeşitli sonuçlarının enflasyon olarak veya diğer politikala
rın sonuçlandığını görüyoruz. Ama bu doğrudan finansmanın yanında kamunun 
çok önemli bir dolaylı finansmanı daha vardır ki, Tüıkiye’de bu Emekli Sandığı 
ve SSK fonlanydı. Buradan şunu çıkartmak mümkün: 1980’lere gelene kadar ge
çen dönemde kamunun tasarruf]an içinde ciddi bir biçimde Emekli Sandığı ve S 
SK fonlan var. Yani bu kuruluşlar fon yaratabilen tasarrufu olabilen kurumlar. 
80’den sonra önce tasarruf kabiliyeüerini yitirdiklerini görüyoruz. Daha sonra da  
çok ciddi açıklara uğradıklarım göıüyoruz. Peki bu kurumlann, tasarrufçu özelli
ği olan kurumlann tasarrufçu özelliklerini yitildikten sonra açık verir hale gelm e
lerinin temel nedeni nedir? Eğer çalışan sayısında çok radikal azalmalar olm u
yorsa çok dramatik düşüşler olmuyorsa niye bu fonlar açık vermektedir? A rtan  
iştirakçi sayısı yüzünden mi veya buna kimi zaman siyasi tercihlerle sosyal m ev-
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zuatı içerisinde değişen prim anlayışlarının veya değişen sistem anlayışlarının et
kisi olduğunu kabul edebiliriz. Ama böylesine dramatik değişmeyi böylesine bü
yük bir dramatik değişmeyi, yani fon yaratıcı kuruluşlardan açık veren kuruluş
lar haline gelmeyi anlamakta zorluk çekeriz. Eğer 80 sisteminin, sistemin tama
mım kayıt dışına itmek yolundaki tespiti yapmaktayız. Benim geçen yıl beş yıl
lık döneme baktığımda Türkiye’nin 1980’de yapmış olduğu bu iktisat politikala
rındaki radikal karar değişikliğinin sonucu olarak Türk kamu mâliyesinde ve 
Türk sosyal güvenlik sisteminde ciddi açıklar oluştuğu yolundaki inancımı sizin
le paylaşmak istedim. Kuşkusuz bu bir tercihin sonucu, yapılaşmanın ortaya çı
karttığı bir gelişme. Yani bir siyasi bir ideolojik tercih. Ama o tercihin içinde de 
sistemin kendi gereklerinin yerine getirilmemesinin sonuçlarını görüyoruz. 90 ’lı 
yülann başından itibaren hemen 90 yıkıdan önce kamu kesimi kamu ekonomisi 
cumhuriyet tarihinde ilk defa tasarruf açığı vermeye başlamıştır. Tasarruf açığı 
değil, yanlış ifade etmiş olmayayım, kamu tasarrufu negatife dönmüştür. Negatif
le ilgili ilk defa Ağustos 1990. Bunun anlamı kamunun hiçbir yatırımını finanse 
edecek durumda olmamasıdır. Yani yatırımla tasarruf arasında fark var anlamın
da değil. Tek kuruşluk kamu yatınmlan dahi kamu tasamıflanyla artık finanse 
edilem ediği noktadır. 1990 Ağustosu ondan sonra hızla aşağı çekilecektir ve Tür
kiye 1991 yılının sonlarından itibaren bu sefer kamu harcanabilir gelirinin nega
tif olmaya başladığı bir döneme girecektir. Bu da yatınmlannın dışında cari har
camalarım da finanse edecek noktadan uzaklaştığının ciddi bir biçimde gösterge
sidir. Bu sürecin ortalarına gelindiğinde yani 90’h yılların ortalarına gelindiğinde 
bu sistem uluslararası iş bölümünden kaynaklanan yeni bir gelişmenin ortaya çık
tığım görüyorum. O da endüstriyel kapitalizm dediğimiz sistemin dijital kapita
lizm e dönüşmesidir. Bu süreç özellikle emek piyasalarına yönelik olarak çok cid
di yeni darboğazları, çok ciddi yeni gelişmeleri gündeme getirmiştir. Sonucu es
nek çalışmaya kadar giden bu yeni dönem içinde ortaya yapısal işsizlik dediğimiz 
veya yapısal işsizlik olarak adlandırılan dönemin geldiğini görüyoruz ve Türki
ye’de bu iki süreç üst üste çakışmıştır. 94 yılından itibaren de özellikle sosyal gü
venlik sistemlerinin tamamı Emeldi Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ- 
K u r’un sistemin tamamı içinde çok ciddi açıklar veren kurumlar haline geldiğini 
görüyoruz. Bu dengeden itibaren de kendi aktüer hesabı olan bir kurumun olma
sı gereken bir kurumun, giderek bütçeden ödenek almaya başladığım görüyoruz. 
Kuşkusuz bu sosyal güvenlik sisteminin bağımsızlığı ve özerkliği açısından son 
derece zararlı bir gelişme eğilimi, ancak giderek büyüyen açıklarla sistemin sa
dece 1999 örneğinde gördüğümüz gibi çok büyük ölçüde Dünya Bankasının öne
rileriyle hazırlanan bir yenilik içermeyen, sadece dediğimiz sistemle, sadece ça
lışma süreleriyle oynamak suretiyle sistemin finansman sorununun halledileceği
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düşünülmüştür. Ama benim izlediğim kadarıyla 99’daki bu düzenleme daha bü
yük açıklara yol açan en temel gelişmedir. Çünkü orada getirilmiş olan prim  
oranlan, orada getirilmiş olan emekliliğe ilişkin düzenlemelerin büyük ölçüde 80 
sisteminin başlatmış olduğu kayıt dişiliği daha da hızlı artırdığım düşünüyorum. 
Söylemek istediklerim bu kadar teşekkür ederim.

ZEKERİYA TEMİZEL
Teşekkür ederiz Sayın Ekzen. Ekonomik karar mekanizmalarından her tü r 

dışlanan bir devletin gelecekteki sosyal politikalar konusunda hangi araçları ku l
lanacağı konusu artık net bir soru işareti olarak çalışanların gündeminde yer al
maktadır. Yani devlet belirli şeylere karar verse bile hangi aracı kullanarak bu 
sosyal politikaları uygulayacak ve ne yapacak sorusuna mutlaka yanıt bulmak zo 
rundayız çalışanlar olarak ve özellikle de sosyal güvenlik eleştirenleri olarak. 
Şimdi bir ekonomik politikanın uygulanabilmesi için sosyal politikanın uygulan
ması için ekonomi politikalarımızın sonucunda bir tasarruf yaratılması -  
1990’lardan itibaren kamu tasarrufunun ne demek olduğunu da herkes bilir- bu
rada bir şey yok şimdi son uyguladığımız politikalarda size şimdi altı buçuk faiz 
dışı fazla diye bir kavram yaratılmış. Dünkü toplantıda Erinç Yeldan Hoca net 
olarak sordu, "bu yüzde 6.5 faiz dışı fazlanın dayanağı nedir, niye 65 da, 6  de
ğil, 5 değil, 10 değil, niye? Bu soruyu Arjantin Devlet Başkam sormuştu, doğ
rudan doğruya IMF’ye, "Niye bana 3.5; dayatıyorsunuz da 25  dayatmıyorsu
nuz?" Ne yani, hangi kriterler? Sonuç olarak bugün Bilkent Üniversitesinde 
Erinç Hoca öğrencilerine bir excel tablosu, hani bilgisayarda bazı rakamları giri
yorsunuz da hemen sonucu veren bilgisayar programı var ya oraya, borç yükü
nün, milli gelirin dört değişkeni girince faiz dışı fazla hesabı yapabilecek progra
mı öğretmiş. Herkes oturup faiz dışı fazla hesaplıyor. Şimdi bu kadar sosyal ger
çeklerden veya toplumun gerçeklerinden kopuk bu ülkenin gereksinmelerine d a 
yanmayan sadece ve sadece birkaç rakamın çarpılıp bölünmesiyle ortaya çıkan 
bir rakamdan, "bu kadar asla harcatmam ben sana" deyip, "bunu sen ayır borç 
öde" diyen bir devlette, sosyal politikalar ve gelir poliökalan nasıl uygulanır? İs
terseniz listedeki sırayı değiştirip buradaki sözü Sayın Oğuz Oyan’a vereyim, bu
yurun Sayın Oyan;

OĞUZ OYAN
Teşekkür ederim, sürpriz bir pas oldu. E, ama belki böylesi daha uygun. G er

çekten Nazif Bey’den sonra ben de bir genele bakayım. Burada bu müşterek ko
nu üç dallı, bir tanesi gelir dağılımı, İkincisi yoksulluk, üçüncüsü sosyal' güven
lik. Her biri ayn panel konusu, hatta ayn sempozyum konusu. Ama ben üçünün
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aralarında ilişkiler olduğu için, hem ayrı olan, hem birleştikleri noktalardan size 
sunmaya çalışayım. En geniş kapsamlı konunun burada olduğunu sanıyorum. 
Oturum başkanı konuşma süresinde bana biraz tenzih yaparak bir beş dakika da
ha süre verebilir. Şimdi efendim, bu gelir dağılımı meselesine girmeden ben Na
z if’in bıraktığı noktadan bir bağlantı yapayım. Türkiye’de 2004’te her şey güllük 
gülistanlık gözüküyor kimilerine göre, yani ekonomide işte şahlanmışız, Ferra- 
ri’nin atı gibi şahlanmışız gidiyoruz. % 12*ler vs. cari açıkta hedef tutacak, cari 
açık diyorum, cari açıkta tutmayacak da faiz dışı fazla da hedef tutacak, cari açık
ta tam  tersi tutmuyor hedefler. En son 12.5 milyar dolara bir IMFnin son tahmi
ni var, bakalım ne olacak. Şu an Ağustos itibariyle bile 9.8 milyar dolar cari açı
ğımız var. Bu başlangıç tahminlerinin tümünün ötesinde 2004’e ilişkin. Ağustos 
olarak bakarsak yani geçen yılın Ağustosu bu yılın Ağustosu, 12.9 milyar dolar
lık bir cari açık var. Yani IM Fnin tahminin üzerindeyiz şu an. Bunlann ekono
minin olumlu diye gösterilenlerin olumsuz ya da madalyonun öbür tarafları. Ama 
bakıyorsunuz bütçe açığı tahmini olarak küçülüyor. Yani tahminlerin ötesinde 
bütçe açığı var, sürmeye devam ediyor. Ama, işte 46 katrilyon yerine 38, 39 kat
rilyon olabilir. Bir de böyle bir şey var, ne kadar iyi. Peki bütün bunlann sonu
cunda bu program bize şunu söylemiyor mu? Bütçe açıklan azalırsa ekonomi bü
yürse, bu durumda siz devlet olarak piyasaya daha az borçlanmak için çıkıyor ol
manız gerekmez mi? Daha az borçlanmak için çıkıyorsanız piyasaya daha düşük 
reel faizler ödüyor olmaz mısınız? Ama durum böyle olmuyor, yani iç borçlan
maya baktığınız zaman, devlet daha az borçlanmıyor, daha'çok borçlanıyor. Ha
ni bütçe küçülüyordu? Bakın bir örnek vereyim, enflasyon azalıyor mu enflas
yon fiyat artışlan, fiyat büyümesi artış hızı azalıyor, ama artmaya devam etti, ne 
arttı TEFE’de % 733 TÜFE’de % 4’ün altında, yani 8 ayın toplamı biz tüketici 
fiyatlarında % 4 ’ten daha az 8 ayın toplamı toptan eşyada da 8’den daha az art
mış. Peki iç borçlar nasıl % 30’a yakın artıyor. Bunun bir cevabı var mı? Yani 
açık azalıyor, enflasyon azalıyor, enflasyon kadar hiç olmazsa olsun daha üstü ol
sun niye yüzde 30 artıyor. Yani sonuç çok kestirmeden söyleyeyim ekonomik 
program  hedeflerine ulaşamıyor. Yani bize sihirli formül olarak getirilen ve bütün 
sosyal harcamaları, sağlığı, eğitimi vs. her şeyi kısmamız gerektiği, ücretleri baş
ta olmak üzere kısmamız gerektiğini bize amentü olarak belirten bu program so
nuçlarına ulaşmıyor. Daha önce de ulaşmadığını gördük de 8 ay bize bir kez da
ha gösteriyor onu söylemeye çalışıyorum, dolayısıyla bu faiz dışı fazla -yani ba
riz fazla da şu teknik bir terim ama birçok kişi artık ezberledi, ama ben gene de 
söyleyeyim, yani faiz harcamaları dışarıda tutulduğunda bütçenin gelir ve gider 
dengesinin fazla vermesi- öyle mi oluyor gerçekten? Öyle oluyor yıllardır biz 
on yıldır falan faiz dışı fazla veriyoruz. Bunun beklenen sonucu bizim borçlan-
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mızı stok olarak, borç stoku azalıyor, yani örneğin 150 katrilyonluk bir bütçemiz 
var, 60 katrilyonluk da bir faiz harcamamız var. Ne ediyor bizim faiz dışı harca
mamız 90 katrilyon, şimdi benim gelirim ne kadar 110 katrilyon, yuvarlak ra
kamlar veriyorum, başlangıçta bütçe açığı 150, harcama 110, gelir 40 katrilyon. 
Aslında başmda açığım var. Ama faiz olmasaydı böyle bir pembe senaryo, eğer 
faizler olmasaydı, benim giderim 90, gelirim 110, olacaktı. Yani 20 katrilyon fa
iz dışı fazla veriyor olacaktım. Budur bütün hikaye. Bunun verilmesi için iki şey 
gerekiyor Bir gelirin artması, yani vergilerin artması gerekiyor, iki harcamaların 
kısılması. Hangi harcamalar kısılıyor? Ücretler kısılıyor, bütçeden ödenen vs. bu 
kamu işçilerini de kapsıyor. Sadece memurlan değil yani bütçeden ücret alan köy 
hizmeüileri, devlet su işletmeleri, karayolunda çalışan işçileri de kapsar, am a esas 
olarak memurlan. Buna karşılık yatırımlar sürekli azalıyor, gelişmiş ülkelerden 
çok daha az yatınm yapdıyor. Bütçeden altyapı yatırımı ve sosyal harcamalar 
azalıyor. Bir tek, sosyal güvenlik transferleri artıyor, onunda nedenlerine şimdi 
zaten gireceğiz, hocam da herhalde bize sağlık harcamalarında bilgi verecek. 
Şimdi efendim böyle bir tabloda biz 10 yıllık bütçemiz faiz dışmda bırakıldığın
da fazla veriyor, niye borçlar azalsın diye, borçlar azalmıyor artıyor. Peki niye, 
biz ama bu yolda devam edeceğiz böyle bir şey olabilir mi? Yani bunlan nasü ih
mal ediyoruz bu kadar, yani niye tepki göstermiyoruz? Bu olmaz, bunun çıkışı 
yok, bu tünelin ucunda ışık yok, kapalı tünelin öbür tarafi. Yani şu Bolu T üneli 
var ya, açamadılar bir türlü onun gibi bir şey. Yani devamlı kazıyorsunuz bir tür
lü öbür tarafa vanlamıyor, onun gibi bir program bu. Böyle bir programın çıkışı 
yok, o nedenle başlangıçta bunlara bakmamız lazım. Ben tabu bir şey daha söy
leyeyim: Böyle bir programın, yani insanların gelirlerini aşağı çeken, bu arada 
2001 krizinin etkilerini daha aşmış değiliz, 2000 yılı tüketim düzeyine 2004’de 
henüz varmadık, beyaz eşyada vardık da otomobilde falan, gıdada, temel ihtiyaç
ta henüz varmadık, yaklaştık, o noktadayız, ama bakın kaç yıl telafi mekanizma
sı kaç yılda çalışıyor. Şimdi bekleniyordu ki 2003 yüında bu program bu faiz dı
şı fazla, işte şu bu falan bu hedeflerde bir miktar düzelme olmuşsa, bu içeride ge
lir dağılımını bozma pahasına olmuştur. Bunu beklersiniz, çünkü ne yapıyor 
program, işte sürekli olarak yıllardır reel ücretler azalıyor. Türkiye’de reel ücret
ler yani enflasyon farklı reel ücretler azalıyor, e işsizlik artıyor. 2001 krizinden 
sonra o artan işsizliği toparlayamadık. İnsanlar ya işsiz kalmış, ya gelirleri azal
mış, ne beklersiniz gelir dağılımının bozulmasını değil mi onun da çözüm ünü 
buldular. DİE gelir dağılımının 2002’de önceki döneme kıyasla 2003’de 2002’ye 
kıyasla düzeldiğini söylüyor. Yani değerli arkadaşlar şimdi bu da herhalde m ak
yaj operasyonu değÜ mi? Onlar beklentiden sıkı mali politikalarının yani her tür
lü sosyal harcamayı, ücreti, ekonomik harcamayı, kısan politikaların bir bozulm a
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gösterm esi gerekiyor. İşin doğası gereği bu iktisat böyle muhakeme yürütür, ama 
düzeliyor hepsi birden nasıl oluyor? Bu imkansız böyle bir şey yoktur. Ben size 
düzelmenin asıl sebebini söyleyeceğim. DİE’nin nasıl bir operasyonla bu işi yap
tığını söyleyeceğim, İstatistik Enstitüsünün güvenilmez olduğunu söyleyeceğim. 
Bu kötü bir şey tabii. Çünkü iktidarlar değişse de bir resmi hesap kurumu İsta
tistik K urum u’nun bize hep doğrulan vermesi gerekir. Çünkü ekonominin iktisat
çılar, siyasetçiler, sosyal bilimcüer, sağlık bilimcilerimiz, hepimiz bize verilen o 
veriler üzerinden ölçmeye biçmeye çalışıyoruz. Aslında IMF’ye daha çok verili
yor, iç piyasaya, açıklanana rağmen fazla açıklanıyor ama elimizdekine biraz gü
venm eliyiz. Şimdi güvenilmez rakamlar ortaya çıkıyor. Şimdi İstatistik Enstitü- 
sü ’nün rakamlanna baktığımız zaman, 2002 yılında hesaplanan milli gelirden 
100 katrilyon daha az bir rakam çıkıyor. Yani tek tek bir anket yapıyor İstatistik 
Enstitüsü soruyor insanlara ve binlerce kişi oradan çoğaltılarak bütün bir toplu
m a 70 milyona çıkanyor ve toplam harcamayı buluyor. İşte bu 2002 yılı itibariy
le gelire göre hesaplanan milli gelire kıyasla 100 katrilyonluk bir daha düşük be
yan anlamına geliyor. 2003’teki tabloda 90 katrilyonluk bir düşük beyan. Mutlak 
rakamları da veririm ama vaktimi çok şey yapmayayım, yani bunun anlamı şu: 
İnsanlar gerçek harcamaları vs. verilerini saklıyorlar. Daha çok kim saklıyor pe
ki, şimdi 2002 için rakamlan vereyim. 100 katrilyon hem de yüzdeyi vermek için 
kolay olsun, bunun yetmiş beş katrilyonu kar- faiz- rant türü sermaye gelirlerin- 
dendir. Bunlar ciddi olay. Yetmiş beş katrilyonluk açık orada yirmi beş katril
yonluk gelirin bir bölümü geriye kalan tanm bir bölümü de ücret, ikisinin topla
mı yüzde 25.

Avrupa Birliği ülkelerinin tümünden daha kötü, yani yeni üye olmakta olan 10 
üyeden. Yani şuada bekleyen Romanya ve Bulgaristan da var. Bu önemli yani 
bütün makyaja rağmen makyaj akıyor, bakın şöyle rakam vereyim. AB’nin 25 
hatta 27 üyesinin üç tanesinde en düşük en yoksul yüzde 20'lik kesimle en zen
gin %  20’lik arasındaki faik 4 katın altında. 9 tanesinde 5 katın altında Türkiye’de 
8 katın üstünde, yani en düşük % 20’lik kesim milli gelirin % 6’sını alıyor. Eh 
varlıklı yüzde 20 ise % 483 ünü alıyor. 483 altıya bölerseniz 8.1 çıkar faiklan 
böyle hesaplıyoruz. Kaç kat en yoksulla en varlıklı arasında kaç kat gelir farkı 
var Türkiye’de 8 kattan fazla gelir faikı var bu düzeltilmiş haline göre. Bu bir
çok AB ülkesinde en iyiler de 33; 3,8’ler falan var ama, işte 4, 5 arasında daha 
çok  değişiyor. Demek ki yetmiyor, biraz daha gayret etmesi gerekiyor DİE’nin. 
Ş im di değerli arkadaşlar, değerli sendika görevlileri, işçi arkadaşlar, değerli din
ley iciler, buradan tabii ekleyebileceğimiz başka şeyler var. Şimdi gelir dağılımı
nın çok önemli göstergelerinden bir tanesi de tüketimdir. Yani tüketim kalıplan-
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na bakmak gerekiyor gelir düzeyi yükseldikçe tüketimimiz daha çok çeşitlenir, 
yani önce tüketmediğimiz yeni mal ve hizmetleri tüketmeye başlarsınız. Gelir dü 
zeyi düştükçe sizin gelirinizin büyük bir bölümü, gıda ve kira gibi harcamalar ta
rafından yutulur. Çünkü ne tasarruf yapabilirsiniz, onu bir tarafa bırakıyorum za
ten de ama, tüketim olarak da bazı tüketim kalemlerine pay ayıramayacak duru
ma gelirsiniz. Nitekim Türkiye’de de böyledir ama, şunu söyleyeyim tüketim  
açısından baktığınızda gelir dağılımı farkı toplam gelir dağılımı açısından olan 
faiklara kıyasla daha azdır. Çünkü insanlar yaşamak için tüketmek zorundalar. 
Düşük gelir gruplarında tasarruf sıfir olduğu için ya da ona yakın olduğu için 
yüksek gelir gruplarında tasarruf olduğu için, tüketim biraz daha adil gözükür. 
Yani işte 8 kat fazla faik olmaz da bu biraz daha az olur. Yani örneğin, T ü rk iye’d e  
45 kattır en yoksul kesim toplam tüketimin % 8.8’ini en varlıklı kesim de yakla
şık % 40’ını Türkiye’de tüketiyor, yani fark 45  kata iniyor. 4.5 kat bunu not edin 
bir başka rakam vereceğim şimdi, evet tüketimde böyle çünkü insanlar tüketm e
den yaşayamazlar, ama en yoksul kesim toplam harcamasının % 40’lık kısmım 
gıda harcamasına yapmak zorunda. En varlıklı kesim ise % 19’luk gıdaya yapa
rak geçiniyor. Gelir düzeyi çok yüksek . Çünkü onun % 19’u büe çok yüksek bir 
şey yapıyor. Yani 10 müyar alan birisinin atıyorum % 19*u büe 2 milyar ediyor. 
100 milyon alan birisinin % 40*ı, 40 milyon ediyor, yani dolayısıyla m ertebe
faiklan çok yüksek. Şimdi burada üginç olan şu: Bu faiklar bu tüketici farkları
nın en yüksek doıuğa çıktığı şey eğitim harcamalan. Türkiye’de gene DİE’nin ra 
kamlarım veriyorum, eğitim harcamalarındaki fark tüketimde 4.5 kattı ya en yok
sul en varlıklı arasındaki faik eğitimde 56 kat değerli arkadaşlarım 56 kat. 56.6 
kat yani en yoksul kesimin bütçesinden eğitimine harcadığı pay binde 3. En var
lıklı kesimin eğitime harcadığı pay binde 34, yani onun 10 katı. Ama bir de gelir 
farklarından dolayı oluşan fark, daha önceden verdiğimiz çarpınca 56 katlık bir 
faik ortaya çıkıyor. İşte bu Türkiye’de eğitim faciasının hangi noktalarda o ldu
ğunu ortaya çıkarıyor. Niçin aslında iktidarın bu örgün eğitim kapsamına bu k a 
dar sıcak bakmadığı, niçin Türkiye’de yurt burs mekanizmalan üzerinde bu eğ i
time hiç kaynak ayıramayan birisi kendisine çocuğuna burs yurt imkanı vs. sağ
lamadan çocuğunu asla eğitemeyecektir. İhsan sayısı çok fazla, %20’yi bırakın 
% 40 için böyle. Yani en yoksul %40’a bakın herhangi bir yerden bir destek al
madan çocuğu okutabilecek durumda değil. İşte orada tarikatlar devreye giriyor
lar. Burs ve yurt imkanlarım yurttaşlarımıza sağlıyorlar. Devlet ortadan çekildi
ği için yani bir sonuçta demek ki Türkiye’de bu şeyin laik düzenin bozulmasına 
dönük her türlü mekanizmasının sistem içerisine girmeye başlaması devleti o rta
dan çektiğiniz zaman o düzeltici işlevi ortadan kalktığı zaman mekanizma bozu
lur, bakınız batıyla karşılaştırıldığında bir örnek daha vereyim aslında birinci bö-
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lüşiim ilişkileri dediğimiz şey, emek sermaye arasında üretim ilişkileri arasında 
sosyal taraflar arasında bir bölüşüm mekanizması çalışıyor. Bu açıdan bakarsa
nız Avrupa’nın en düzgün gelir dağılımına sahip ülkeleri bile bozuk bir gelir da
ğılım ına sahipler. Yani örneğin İsveç ve vs. ülkelere baktığımız zaman çok ilginç 
rakam lar ortaya çıkıyor. Ben hemen vereyim. Mesela Danimarka, İsveç gibi ül
kelerde gelir dağılımı bozukluğunu GINI gelir katsayısıyla ölçüyoruz İsveç’te 
0.49 oldu, - yani bu 1 sayısına doğru gittikçe bozuluyor, 0 ’a doğru gittiği zaman 
düzeliyor demektir- Danimarka’da 0.42, Hollanda’da 0.42 falan. Ancak ikinci 
bölüşüm de gelir dağılımı, yani gelirler toplanmış, herkes gelirlerini almış, toplu 
sözleşme emek sermaye arasında, ama ondan sonra vergiler devlet tarafından alı
nıyor, -devlet vergileri neye göre alıyor, gelişmiş ülkelerde ödeme gücüne göre 
alıyor, yüksek ödeme gücünden fazla, düşük ödeme gücünden az, hatta hiç öde
m e gücü olmayandan vergi almak yerine sosyal transfer yapıyor, negatif gelir 
vergisi-, topladığı kaynaklan da toplumun değişik farklı kesimlerine farklı, dağı
tıyor. Yani düşük gelir düzeyindekilere daha çok sosyal hak, yüksek olana daha 
az ödüyor, dolayısıyla ne yapıyor düzeltiyor, bakın İsveç’de 0.49 demiştim, Tür
k iye’de 0.44’tür. ikinci hali. Birinci hali % 0.49’ken, devletin devreye girmesin
den sonra öyle düzeliyor ki 023  oluyor. Yani, inanılmaz bir düzelme gösteriyor, 
bu  çok düzgündür % 0 23 , % 022  Danimarka dünyadaki en iyi ülkelerden biri
d ir, gelir dağılımı en düzgün ülkelerden biridir. 0 2 2 ’ye düşüyor ki birinci gelir 
dağılımındaki ilişkileri yani emek sermaye arasındaki ilişkileri sırf bıraksanız her 
ikisi de 50*ye yakın. 0.50’ye yakm değerli arkadaşlar demek ki devletin sistemin 
içinden bu düzeltici işlevinin çekilmesi demek, acımasız piyasa koşullarına güç
süz tarafları terk etmek demektir. İşte yapılan bu IMF programlarının bütün kü
reselleşmenin mevcut hali neo liberal politikalar bunu yapıyor. Türkiye’de devlet 
düzeltici işlev aslında rakamlara göre % 0.51’den % 0.49’a düşüyor söyleyenler 
var ama devlet bir tek vergi toplamada galiba adil, topladığı vergilerin % 70*ini 
de  tüketim vergileri olarak topluyor. Dolaylı vergi olarak topluyor. En gayri adil 
vergi türü budur, ödeme gücünü dikkate almıyor, yani en yoksul vatandaş gidip 
sobasına gazyağı aldığında ödediği vergi üe altında en lüks arabaya ödediği ver
gi aynı. Dolaylı vergüer gayrı adildir, gelire göre değildir, geliri dikkate almaz. O 
yüzden Türkiye’de bir kere bu vergi sistemini, hocam burada üstadım burada, za
ten bu konularda bir yorum yapacaktır, muüaka vergi alırken bir kere bir düzelti
c i işlev yapmamız gerekiyor. İkincisi harcarken ikinci bir düzeltme yapmamız ge
rek iyor. Şimdi gördüğünüz gibi yoksullukla da ilişkiyi kurduk aslında yoksulluk 
tüketim de net olarak görülen bir olaydır. Gelir, tüketimin dağılımı, gelir dağılı
m ıyla ilişkilidir ve yoksulluk bu şekilde çok çarpıcı olarak karşımıza çıkıyor ve 
şimdi yoksullukla ilgili şunu söyleyeyim: ikinci bu tabi süremiz de bitiyor bu ara-
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da yoksulluk giderek sınıfsal bağlamından kopartılarak ele alman bir kavram . 
Yoksullukla küreselleşme arasında bir bağ var mı var. Yani sadece son 25 yıldır, 
yani küreselleşme sürecinin hızlandığı dönemde yoksulluk araştırmalarında pat
lama yaşanması, o kadar çok araştırma yapılıyor ki şimdi o kadar çok proje finan
se ediliyor ki Dünya Bankası ve yetkili kurumlar tarafından, ikisi paralel zaten. 
Ancak tabii şunda da işin basit, kolay yanma gitmeyelim, "yoksulluğun tek sebe
bi küreselleşmedir gibi" bundan, son söylediğimden bir sonuca gitmeyelim, kü
reselleşme bu yoksulluk olayını ağırlaştıran hızlandıran bir unsurdur. Ama onu 
başlatan, onu ortaya tek etken olarak ele alınmamalı. Bu zaten sistemin kendi do
ğası içinde var olan, daha bu birinci küreselleşme hareketinde var olan, 19. yy. 
var olan, ondan önce de var olan, İngiltere’deki o Yoksulluk Yasaları falan boşu
na çıkmamıştır. Hep vardı. Bunun bir sınıfsal özü vardır, bunun sadece işte göç, 
gecekondu vs. öyküleri üzerine sokak çocukları üzerine anlatılması mümkün de
ğildir. Bakınız Türkiye’de sokak çocuklan lehine çalışan çok sayıda proje vardır. 
Araştırmacı vardır, ama çalışan çocuklarla ilgili çok az sayıda vardır. Oysa çok 
daha geniş boyutlu bir olaydır. Türkiye’de şu 8 yıllık eğitime geçtiğimizden beri 
biraz azaldı ama hala Türkiye’de çalışan çocuk toplam işgücünün çok önemli bir 
bölümünü işgal ediyor. Oysa sokak çocuklan bunun yanında küçük kalıyor am a 
o moda. Moda olduğu en çok onunla ilgileniliyor, en çok onunla ilgili proje var. 
Şimdi bu sınıfsal bağlamdan kesinlikle kopartılmadan ele alınması gereken b ir 
problem kuşkusuz. Ücret bas kıl amal an yoksullukla ilişkin, sendikasızlaştırma 
yoksullukla ilgili, IMF politikalan yoksullukla ilgili, esnek çalışma yoksullukla 
ilgili, işsizliğin sürekli unsur olarak sistemin içine girmesi ve çözümsüz bırakıl
ması yoksullukla ilgili, kayıt dışı yoksullukla ilgili. Bütün bunlar, ama ne yazık 
ki bu yoksulluk tartışmalarında her zaman baş rolde olmaya gidiyor, yoksulluğun 
çözümü de sadece iane programlan, sadaka programlanyla çözülemez. Y oksullu
ğu bir kere öyle hayır işleyerek, zekat vererek falan çözülemez. Çözülebilseydi 
bugünkü Arap toplumlan dünyanın en az yoksulu olan toplundan olurdu. Bugün 
Arap Müslüman toplumlan dünyanın en eşit en az yoksulu olan toplumlan olur
du. Demek ki bunun mekanizması bu değil, bu bir ortaçağ kurumu. Bunun ke
sinlikle bir sosyal hak kavramına dönüşmesi gerekiyor. Yani insanlar bunun b i
risinin ağzından çıkacak keyfi, sen bizim partiye oy ver ya da bana bir gülücük 
attın vs. nedenlerle değil, o onun bir sosyal hakla olarak nesnel bir koşula bağlı 
olarak, bir sosyal hak olarak tanımlandığı zaman... Bir kere bu birincisi çok 
önemli. Yani örneğin sembolik de olsa Türkiye’deki 65 yaşma gelen kim sesizle
rin 1978’den gelen bir düzenlemeyle bir aylık bağlanıyor çok düşük bir para sem 
bolik, ha bunu artırmak lazım, sosyal yardımlaşma ve dayanışma bilmem ne vak
fıyla insanlara bir kerelik ianeler vermek yerine, işte bu ve buna benzer mekaniz-
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m alan kanunla onun bir hakkı haline getirmelisiniz. İşte ayda ya da günde bir do
lar, iki doların altında kazanan insanlar için belli şeylerdir bunu sosyal hak hali
ne getirmediğiniz zaman tamamen keyfi siyasallaştırılabilir ve dolayısıyla amacı
nın dışına çıkanlabilir bir noktaya getiriyoruz ve çözüm olmaktan çıkıyor. Ger
çek çözüm  tabu bunun ötesinde, gerçek çözüm bu sosyal hak vs. meselesinin öte
sinde b ir kere ekonomik büyümeyi sürekli kılmakta, yüksek büyüme oranlan el
de etm ekte ve bunun giderek daha adil paylaşımını gözeten yani pastayı büyüt
m ek gerekiyor, hem daha adü mekanizmalan bulmak gerekiyor. Yani sosyal de
m okrat, sol neyse politikaların devreye girmesi lazım. Bunun başka çözümü yok, 
bunun tabii dünya üzerinde örnekleri var. Bakın IMF politikalarım uygulamayan 
ülkeler giderek yoksulluk sorunuyla daha iyi baş ediyor. İşte Çin, işte Hindistan, 
işte şimdÜerde Venezuela , Brezilya gibi tabii daha eskilerde de Küba var. Bun
lar am a Çin dünyanın en kalabalık ülkesi 15 milyar insan, Hindistan muhteme
len yakında Çin’i geçecek. Hindistan'ın birçok eyaletinde yoksullukla mücadele 
çalışm alarında başanlı sonuçlar verdi ki hepsinde değü bazılarında. Hindistan’da 
şimdi Çin tarzında bu meseleyle ne kadar önemli mesafeler aldığım görüp reçe
telerin başka yerde olduğunu IMF programlarının dışında olduğunu küreselleşme 
hareketinin dışmda olduğunu görmek için çok sayıda neden verilebilir. Dolayı
sıyla sermaye hareketlerinin serbestleşmesi, devletin sürekli olarak geriye çekil
m esi, özelleştirme uygulamalan, her türlü piyasalaştımıa uygulaması, tanm des
teklerin azaltılması, tabii Türkiye’de özel olarak köy boşaltmalan vs. nedenlerle 
yoksulluğun tırmanması, Güneydoğu’da 90’lı yıllarda olan olaylar yol açmıştır. 
A m a tüm  bunların arasında temel etken olarak bu neo liberal politikalan görmek 
de m üm kündür. Çözüm denilen devletin bütçesine sahip çıkmasıdır. Bizim büt
çem iz değerli arkadaşlarım, 10-15 yüdır toplam bütçenin % 40-45’ini faize ak
tarıyoruz biz, faize aktanyoruz. Bakın bu yıl bütçenin düzeldiği dendiği bir yılda 
topladığım ız 8 ayda verginin % 70’ini faize aktardık. Peki nasıl sosyal politika 
yapacaksınız, neyle yapacaksınız? O yüzden bir kere ilk önce bütçenize sahip ol
m anız gerekiyor. O yüzden IMF programlarından kurtulmak gerekiyor, bu borç 
yükünden kurtulmak gerekiyor değerli arkadaşlar. Bu popülizm falan da değildir. 
B öyle b ir de bu lafı şimdi ideolojik olarak sisteme yerleştirmeye çalışıyorlar. Ke
sinlikle bu  bir ülkenin kendi kaderine sahip çıkmasıdır, kendi toplumunun kade
rine sahip çıkması meselesidir. Bu bütçelerle bunu yapmamız mümkün olamaya
cak tır. Şimdi bir uyan aldığım için başkandan, 3 dakika şimdi daha da azalmış, 
ben şimdi yine sosyal güvenliğe değineyim, değerli hocama da bir alt yapı hazır
layayım , o  da sağlık üzerine oradan devam etsin. Şimdi bir kere piyasalaştırma 
çözüm  değü dedik. Şimdi ama bizim önümüze getirilen çerçeve piyasalaştımıa 
çerçevesi. Bakınız şimdi elimizde şu Bakanlığın raporu üzerine bir kaç yere de-
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ğineceğim çok fazla vaktim olmadığı için tespitler yapıyor, gerekçelerini hazırlı
yor reform yapılacak ya bu reform hep vardır gündemimizde tırnak içinde reform  
hazırlanması, bütçe transferleri diyor, yoksullara gitmiyor diyor. Gerekçe de 
yani bütçeden üç tane sosyal güvenlik kuruluşuna aktarma yapıyoruz ya, SSK , 
Bağ-Kur, Emekli Sandığı bunlar yoksullara gitmiyor, diyor. Kime gidiyor peki 
bunlar? Zaten sistem içinde olup da sigortalı vs olan, yani işçi aristokrasisine fa
lan filan gidiyor demek istiyor. Bu bakış, çarpık bakış sosyal güvenlik sistemi ku
ru mİ ara prim ödeyenlerin yararlandığı bir sistem biz, ben, Emekli Sandığı üyesi 
olarak birçoğumuz, işte SSK, Emekli Sandığına katılıyorsunuz, prim ödüyorsu
nuz ve ondan yardım ne demek, yani devlet yoksullara aynca sigortalı olm ayan 
yoksullara yardım yapacaksa yapacak zaten yapmalı. Ama diyor ki bakın, diyor 
Türkiye’de toplam yoksul yüzde 20*dir. Yoksullaşma rakamlan bu oranla kendi 
rakamlan, ama ne yazık ki kamu kaynaklı yoksulluktaki açık bir göstergesidir. 
Çünkü yapılan transferler bu kurumlara gidiyor. Böyle bir mantık olamaz böyle 
bir mantığın olamayacağım bakın size başka mantık çarpıklığıyla söyleyeceğim . 
Şöyle bir hesap yapıyor bu nasıl insanların yanıltıldığını, hepimizi yanıltmak üze
re bunlan kaleme aldıklarını göstermek istiyorum diyor ki: Eğer 1994 ve 2003 
yılı arasında sosyal güvenlik sistemine bütçeden yapüan aktarmalar, bunların bu 
kaynakların bu dönemde hazine borçlanma faiziyle çarparsak diyor, 345 katrilyon 
ediyor. Büyük rakam değil mi 2003 yılı milli geliri kadar ediyor? Yani biz on 
yılda bir milli gelir kadar rakamı çar çur etmişiz. Sosyal güvenlik kuruluşlarına 
kaynak aktarıyor, faizle çarpıyor. Şunu sormak lazım: Sermayeye aktardığın ra
kamı faizle çarpıp on yıl sonra şu kadar aktardık diyor musun? Başka bir örnek 
vereyim size: Bakın, 1993- 1994 yılında bir prim sistemi uygulandı. Bu çok il
ginçtir. Ben TARİŞ Genel Müdürüydüm o sırada. 314 müyon dolarlık bir Zira
at Bankası kaynağını Hazine kullandı. Daha sonra Ziraat Bankasını batmaktan 
-başka nedenlerle zarara soktular- kurtarmak için inanılmaz faiz işlettiler ve 314 
milyon dolar, 18 milyar dolara ulaştı. Aradaki farkı herhalde görebiliyoruz. M il
yon dolar, 18 milyar dolar. Böyle bir şey olması mümkün değil, bugün artık te
fecilik tarihine geçecek bir şey. Dolar bazında faiz yüzde, yüz yirmi falan. B öy
le bir şey değerli arkadaşlar, böyle bir şey olamaz değil mi? Ama oluyor. N iye? 
Çünkü bazı bürokratlan kurtarmak lazım, e vurun Ziraiye, yani vurun çiftçiye, ta
rıma destek işten bundan kötüdür. Bu kadar çok tanma destek yapılıyor, bu boşa 
gitmiş harcanmış şeydir ve her yerde televizyonda siz şunu duydunuz işte tanm a 
20 katrilyon aktarıldı, çarçur edildi falan. Ortada 20 katrilyon falan yok, 314 m il
yon dolar gibi bir şey var. Şimdi tanma doğrudan gelir desteği veriyoruz, diyor. 
Arkadaş bu doğrudan gelir destekleri bunun doğruluğu yanlışlığı tartışılm ayacak 
bu doğrudan gelir destekleri geri ödemesiz kredi falan değil, yani bu yılda işte
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yaklaşık 22  katrilyonluk bir ödeme yapıldı. Dolayısıyla başka bir destek yok. 
A m a tarıma bir tek bu var, milli gelirin yüzde Tinden daha az bir destek var. Ya
ni başka gelişmiş ülkelere kıyasla çok küçük. Şimdi peki acaba biraz önce sosyal 
güvenlik kuruluşlarına faizle çarptık hesapladı ya iktidar, peki şimdi iki katrilyon 
aktarmış bu yıl geçmiş yıllan falan toplayıp, ama on yü sonra tarıma faiziyle bir
likte şu kadar milli gelirin birkaç katı aktardık demeyecek bize. Buna faiz hesap- 
layamazsınız, çünkü neden hesaplayamazsınız, çünkü bu zaten geri dönüşsüz bir 
şey olarak, kredi vermiyorsunuz ki. Şimdi gelelim konumuza devlet yıllarca sos
yal güvenlik kurumlannı sömürmedi mi? 1970’lerde 80’lerde 90’laıda 60’larda 
söm ürm edi mi? Bunların kaynaklarım çok küçük negatif faizlerle, yani piyasa ca
ri faizlerinin altında faizlerle, Ziraat Bankasında ve Devlet Yatırım Bankasında 
tutmadı m ı? Devlet Yatınm Bankası KIT’lerin finansmanına gitti. Ziraat Ban
kasında da işte gene, kendi fonlamasına gitti. Peki buna ne cüretle siz faiz hesap
layıp, faizi bile buna gelebilir diyebilirsiniz ki? Kurum hesap çıkarıp devlete fa
iz m aiz çıkanyor mu? Değerli arkadaşlarım böyle bir mantık olamaz. Kaldı ki si
ze b ir örnek daha vereyim, gelişmiş ülkelerde sosyal güvenlik kuruluşlarının üç 
kaynağı var, üç ana kaynağı var. Bir işveren katkılan, devlet, işveren; iki işçi
nin ve de çalışanın memurunun katkısı, üç devletin bir iane olarak değil, bir ze
kat falan değil veya sonradan "bak size bu kadar yardım ediyoruz" falan değil, 
devletin mecburen üçüncü taraf olarak bir karşılıksız bir katkısı vardır ve ortala
m a yüzde 30, 33 arasındadır Avrupa Birliği ortalamasına baktığımızda devletin 
katkısı sosyal güvenlikte bu işte yüzde 30, 33 civarında bu alanda. Şimdi sen kal
k ıp  bu kuruluşlara ilişkin böyle bir faiz hesabı yapacaksın ve bu sürdürülemez, 
bu  anlam da diyeceksin. Bunun hiçbir şekilde savunulur tarafı yoktur. Buna şid
detle karşı çıkmak gerekir. Bakan vs bir yerlerde konuştuğu zaman şiddetli tep
k i gösterm ek gerekir. Çünkü kül yutmadığımızı anlatmamız gerekir. Ben sos
yal güvenlik reformlarının dört bileşeni var. Şimdi onlara giremeyeceğim, ama 
bu kadarı sanırım en azından çarpık gelişmeyi göstermiştir. Genel sağlık sigor
tası gibi bir mekanizmasıyla Türkiye’de sağlık sorunlarının çözülmesinin imkan 
olm adığım , yani bu imkanın kaynaklar itibariyle mümkün olmadığını, ne de pi
yasa çözüm ü imkanı olmadığım söyleyerek sözümü hocama bırakıyorum. Çok 
teşekkür ediyorum.
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ZEKERİYA TEMİZEL
Çok teşekkür ederim. Benim söyleyeceğim fazla bir sözüm kalmadı. Ama yi

ne  de bir cümle araya sıkıştırmadan sözü hocama devretmek istemiyorum. Şu an
d a  dünya ekonomik politikalarını yönlendiren temel kuruluşlardan bir tanesi -po-
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litikalan yoksulluklardır- bu IMF. Tabii buna tamamen de seyirci kalmak olanak
sız. Yani uyguladığı politikalarla sosyal sınıflar arasındaki uçurumlar büyüyor. 
Devletler, ekonomik kararlar alamıyor, uluslararası sermaye tek karar verici ha
le gelmiştir. Bunun mutlaka bir vicdanının olması gerekiyor. İşte bu politikaların 
vicdanım da güya Dünya Bankası temsil ediyor. Hiçbir alakası yok. Dünya Ban
kası asla EMF’nin politikalarının ortaya çıkardığı yoksulluğu ortadan kaldırma 
amacında değil, sadece bunu nasıl yönetirim diyor. Yoksulluğu ortadan kaldıran 
politikalar değil, yoksulluğu yöneten politikalar sosyal patlamaları nasıl engelle
rim, neler dağıtırım, nasıl iane veririm, ya da nasıl iktidarlar bu tür sosyal politi
kalar yerine işte ne bileyim hocam sadaka dedi zekat fitre dedi zekatlarla fitreler
le bunu nasıl dengelerim diye çırpmıyor. Yoksulluğun ortadan kaldırılmasıyla il
gili olarak belirli kesimlere sağlanan olanakların sosyal hakka dönüştürülmesi el
bette ki temel çözümdür. Ancak sosyal hak ödenek gerektirir kaynak gerektirir. 
Bu sosyal hak dediğiniz andan itibaren bütçeye bunu koymak zorundasınız. Büt
çeye bununla ilgili olarak bedelini koydurmamak için burada direnen kuruluş var. 
İşte bu kısır döngü içerisinde sağlanan ekonomi politikası nasü olur onu görme
miz gerekir, buyurun hocam Sayın Abacıoğlu.

NURETTİN ABACIOĞLU
Çok teşekkür ederim Sayın Başkan, böyle bir toplantıda yer almaktan çok bü

yük bir mutluluk duyuyorum. Fakat, ekonomist ve ekonomi politikacısı. konuş
macılar, bir sağlık bilimcisi olarak ekonomik politikaların çerçevesini benim ne 
kadar çizebileceğim konusunda bende bir parça şüphe uyandırdılar. Bu tartışma
lardan sonra ancak şunu söylemek istiyorum, Sayın Başkanın ara cümlesi olarak 
vurguladığı bu küreselleşme sürecini, yaşadığımız; sermaye küreselleşmesi diye 
yaşadığımız şu dünyada onun aynntılan olan kurumlar ve onun politik uygulayı
cıları olan çeşitli projelere baktığımızda, sağlık bu küreselleşme sürecinin, serma
ye küreselleşmesi sürecinin en önemli ideolojik ve toplu yeniden yapılandırma 
araçlarından birisi olarak görülüyor. Sağlık konusu toplumu çok yalandan ilgi
lendiren, her gün içinde yaşadığımız kuramsal olarak ve niteliksel olarak ve aynı 
zamanda iktisadi ilişki, değiş-tokuş ilişkisi olarak içinde yaşadığımız bir konu. 
Dolayısıyla sağlıkla her gün iç içe oluyoruz, bunun nasıl üretildiği, nasıl tüketil
mesi gerektiği, dönüşümünün nasıl yapılması gerektiği de sağlığın ekonomik po
litiği açısından ana eksen olarak karşımıza çıkıyor.

Şimdi sağlık bir insan hizmeti. İnsan hizmetleri denince' kişiye özgü, biyolo
jik ve fizyolojik karakteristiklerle, bunun asgari gereksinimlerinin neler olduğu
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na bakm ak gerekiyor. Asgari gereksinimler dediğimizde, doyurma, barınma, sağ
lıklı yaşam koşullarını elimizde tutabilme, elde tutabilme; insanın, bireyin temel 
özellikleri olarak karşımıza çıkıyor. Bireye özgü karakteristikler bakımından fi
ziksel ruhsal davranışlarımız, gelişmemiz, duygusal davranışlarımız, gelişme
m izde ve bütün bunların toplamının değiştirilmesi dönüştürülmesi işlemi insan 
hizmetlerinin temel eksenini teşkil ediyor. Bugün insan hizmeti olarak sağlık, eği
tim , hukuk ve genel hizmetler gibi hizmetlerin temel hizmet biçimlerinde oldu
ğunu görüyoruz ve bunu bir sanayi sektörü olarak da nitelememiz gerekiyor. Bu
nun yanı sıra başka sanayi sektörleri de kuşkusuz var. Onlar da doğal maddeleri, 
ham  maddeleri işleme sanayileriyle ilgili. Bu açıklamayı, bu tanımlamayı niye 
verdim  diye soracak olursanız, insan hizmetleri sanayilerinin içerisinde üretilen 
ürünler ile ve bunların tüketilme bölüşülme biçimleriyle, doğal maddeleri işleme 
sanayilerinin içerisinde üretilen ürünlerin üretim biçimleri ve diğer kategorileri 
birbiriyle önemli ölçüde farklılık gösteriyor. Sağlık da bu anlamda farklılaşan bir 
iktisadi kategori olarak bunun içerisinde yer alıyor. Bu defa sağlık hizmetinin 
üretim biçimine bakacak olursak ortada maddi bir mal üretilmesine ilişkin her
hangi bir emare yok, bir görüntü yok. Yani şu elimde tuttuğum kalemi üreten bir 
sanayi sektörünün maddi mal olarak karşımıza kalem koyması ile bir hekimin te
davi hizmetini üretirken sağlığı üretmesi, sağlık hizmetini üretmesi herhangi bir 
m ala özgü değil. Dolayısıyla üretilmiş olan bu olgunun diyeyim aslında bir meta 
bu olgunun nasıl tüketildiğine baktığımızda tüketildiği anda da burada herhangi 
bir m al veya başka bir ürün bulunmuyor, dolayısıyla üretim süreçlerinde maddi 
bir m al üretimi söz konusu olmadığından; bu konuda sarf edilen emek biçimleri 
de m addi malların üretildiği süreçlerdeki emek biçimlerinden büyük ölçüde fark
lılık gösteriyor. Maddi bir üretim yok ve soyut bir emek biçimi göreceli bir emek 
biçimi üretimi de üreticilerin açısından söz konusu. Bu anlamda sağlık, sağlığın 
genel tanımına baktığımızda iki ana ölçek tanım olduğunu görüyoruz, Bir tanesi 
Dünya Sağlık Örgütünün kullandığı tanım, hala çok yaygın olarak kullanılıyor ve 
D ünya Sağlık Örgütü sağlığı, fiziksel ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali 
o larak tanımlıyor. Tabii bu tanıma baktığımızda bunun örtük muğlak ve fevkala
de b ir ideolojik tanım olduğunun altım çizmek gerekir. Çok uzun yıllar bu nere
deyse devrimci bir tanım gibi selamlanmış tır kullanılmıştır, Ama son derece yan
lıştır ve fikri bulandırması, sınıf mücadelesini bulandırma anlamında da hala cid
di anlam da kullanılan tanımdan bir tanesidir. Bir defa fiziksel ve ruhsal iyilik ha
linden bahsetmeye kalktığımızda, bunun inşam toplumdan ve emek süreçlerinden 
ayırdığını görüyoruz. Yani tekilleştiren, yalnızlaştıran ve ötekileştiren bir kavram 
olarak karşımıza çıkıyor. Sosyal yönden iyilik hali ise bir toplulaştırma, bir top
lumsallaştırmayı çağrıştırmakla beraber aslında, sınıf karakterini ortadan kaldı-
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nyor, toplumun sınıf karakterini, çünkü sınıflı toplumlarda bireyin gerçekten fi
ziki ve toplumsal anlamda bir esenlik içerisinde bulunabilmesi için toplumun sı
nıfsal bir yapının ötesinde, eşitlikçi bir düzen içerisinde yaşıyor olması lazım. İş
te bu anlamda baktığımızda toplumsal iyilik halini işte sosyal güvenlik vs olarak 
burada tartıştığımız ve küreselleşme sürecinin sağlığa yeniden dayattığı başka 
tercihlerine baktığımızda, toplumsal esenlik halini sağlayabüecek işçilerin çalı
şanların, emekçüerin bugünkü gün içerisinde sağlayabilmelerinin olanaklı olma
dığını görüyoruz. Çünkü sağlık, bugünkü düzen içerisinde bugünkü sınıflı top
lum biçimi içerisinde metalaştınlmış vaziyettedir. Yani kullanılabilirliğe sahiptir 
ve aynı zamanda o kullanımı sağlayabilmek için çok önemli bir olgu olarak de
ğişim değerinin mutlaka ödenmesi gereklidir. Şimdi burada öyleyse farklı bir ta
nım yapmak lazım. Belki bu tanımı konuşmamın en sonuna saklayarak devam 
edeyim, burada sağlığın özelliklerine bakmamız gerekiyor. Sağlık özellik olarak 
iktisadi anlamdaki yönüyle değerlendirilip, talep elastikiyeti balonundan nasıl bir 
özelliğe sahip ve tüketici açısından da bu talep elastikiyeti neyi ifade ediyor. 
Şimdi sağlık nasıl bir meta? Sağlık ikame edilmesi mümkün olan bir meta değil. 
İkame edilmesi olan bir meta ne demek? Sırtımıza giydiğimiz gömleği düşüne
lim, ceketi düşünelim, cebimizde ne kadar para varsa bunu pazardan bir şekilde 
elde etmek, o paranın cebimizdeki paranın karşılığında mümkün. Dolayısıyla 
Vakko’dan satın aldığımız ceketle, Maltepe Pazarından satın aldığımız ceket 
fonksiyon olarak farklı değil,, bir özellik göstermiyor Aralarındaki yegane fark, 
bizim gelir düzeyimize bağlı ve tüketici değerimize bağlı olarak yapmış olduğu
muz bir seçimdir. Ama sağlıkta böyle bir olgu yok değerli dostlar. En yoksulu da, 
herhangi bir sosyal güvenlik sisteminden yararlanamayanı da, ülkenin en zengini 
de, sonuçta aynı tür hastalığa sahip olabiliyor, aynı tür hastalıkla karşılaşabiliyor 
ve aynı yöntemlerle tedavi edilmek durumunda. Dolayısıyla sağlık ikame edile
bilen bir özellik değil. Yani siz tüketici olarak da bu bana pahalı geldi, falan has
talığın tedavisi benim için son derece pahalı, onun ilaç faslım karşılayamıyorum 
veya tedavi yöntemlerini elde etmek imkanlarına sahip değilim, onu satın alma
yayım, onun yerine daha ucuz bir hizmeti satın alayım, diye bir tercihte bulunma 
olanağımız söz konusu değil. Bu işle ilgili tabu, bu kavramı tartışabilmek son de
rece kompleks bir yapı. Dolayısıyla iktisatçılar bu meselelerde arz talep ilişkile
rine bakıyorlar, üretici arz talep ilişkilerinde ürettiği malın ucuz malı az üretiyor 
ve piyasaya az olarak sürüyor, olmadı daha fazla üreterek bu yönde bir talep ya
ratılmasının teşvikini yapıyor. Tüketicinin tercihi ise bunun tam tersi, dolayısıy
la o ucuz olan malı çok olarak piyasada arzu ediyor. İşte bunun kesiştiği ana nok
tayı, momenti bir makasın kesişme noktası gibi düşünecek olursak, arz ve talep 
burada bir dengeye ulaşacak. Ama sağlık meselesinde böyle bir denge söz konu
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su değil. Neden söz konusu değil? Çünkü sağlıkta arzı da talebi de yaratan ana et
ken üreticinin bizatihi kendisi. Yani tüketici hiçbir zaman ortada bulunmuyor. Bu 
ne demek? Hizmeti üreten hekim ise hastalığa nasıl teşhis koyacağını ve hastayı 
nasıl tedavi edeceğini kararlaştıran hekimin bizatihi kendisidir, tüketicinin bura
da herhangi bir rolü bulunmamaktadır. Sizin teşhisiniz bana çok pahalı geliyor 
teşhisinizi beğenmedim ve bu tedavi yöntemi de daha ucuz tedavi yöntemi ben 
şöyle tercih ediyorum diye tüketici ortaya çıkamamaktadır. Dolayısıyla tüketici 
m ala veya hizmete karşı olan ihtiyaçlarının esnekliği sıfır mertebesinde ortaya 
çıkm aktadır. Yani tıpkı havaya olan ihtiyacımız gibi, havanın yerine başka bir şe
yi ikame edemeyişimiz gibi ve havarim dışında başka bir şey satın alabilecek da
ha ucuz bir doğal malı söz konusu olamaz. Sağlık da tıpkı böyle. Dolayısıyla 
sağlık bütün Örgütlenme biçimleri, üretilme biçimleri ve verilme biçimleri bakı
m ından o anlamda fevkalade bir ideolojik fonksiyon içeriyor. Sağlık hizmetinden 
herkesin eşitlikçi ve ayrımsız olarak yararlanması kavramı, sınıflı kapitalist top- 
lum larda ve onun iktisadi yönetim biçimlerinin içerisinde teorik olarak söz konu
su değildir. Dolayısıyla bu teorik olanaksızlığa karşın insanlar ve toplumlar sağ
lıktan bir biçimde önemli ölçüde yararlanmaya çalışmaktadırlar. Bu önemli ölçü
de yararlanmak kapitalist toplum evrelenmelerinin içerisinde zaman zaman kar
şım ıza farklı toplumsal örgütlenmeler veya devlet biçimi çıkarmıştır. Bunun 
İkinci Dünya Savaşıyla 1980’ler arasında dünyada denenen örneği sosyal devlet 
örgüsü biçiminde karşımıza çıkmıştır ve bir anlamda bunun gibi çevre kapitalist 
ülkelerde de sağlıkla ilgili toplumcu sağlık anlayışının ana eksenini sosyal devle
tin bizlere sunmuş olduğu çeşitli güvenlik kurumlanyla beraber onun uygulama 
örgütlenm e yapısı oluşturmuştur. Bugün sosyal devlet yapısından uzaklaştığımız 
ve sosyal devlet yapısında elde edilen kazanmalardan geriye düştüğümüz konu
sunda önemli şikayetler vardır. Kuşkusuz sosyal devlet kavramının tek bir ka
lem de üzerini çizip -bu da sonuçta kapitalizmin tek bir üriinüydü, kapitalizmin 
b ir ürünüydü deyip- geçmek mümkün değildir. Daha ileri başka toplumsal yapı
lara evrelere gidebilmek için oradaki kazanımlanmn önemini bile her zaman ha
tırlam ak gerekiyor. Ama bugün bu yapı işlememektedir, işletilmemektedir. As
lında Sayın Başkan da dahil benden önceki konuşmalarla ilgili neden işletilmedi- 
ğine dair ekonomik gelişmeleri ve kurallan çok güzel not ettiler, bu konuda yeni 
baştan tekrar etmenin bir anlâmı olmamakla beraber, sermaye bugün kapitalist 
devletin içerisinde sağlık hizmetleriyle ilgili başka bir yöne doğru hareket etme 
lüzum unu hissetmiştir. Çünkü bu gerekliliğin içerisinde, sermayenin bugün yaşa
m akta olduğu o neo liberal küreselleşme süreci dediğimiz o süreçlerin içerisinde 
h izm et mekanizmalanyla ilgilenildiği, yeni alanlar olduğu ortaya çıkmaya başla
m ıştır. Bir sermaye kadılık krizini kendi karlılık krizini aşma sıkıntısı içerisinde-
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d ir. Bu karlılık krizini aşma noktasında dünyada sermayeye odaklı dayatılmakta 
olan pek çok olay ve olguyla karşılaşmaktayız. Bir yığın savaşlar sürüyor dünya
nın birçok yöresinde burnumuzun dibinde Irak savaşıyla buna petrol vs savaşı 
denmekle beraber özünde ve özelinde sermayenin kendi karlılık krizini aşmanın 
en temel mekanizma, üretim tüketim mekanizmalarından birisi olarak karşımıza 
çıkıyor. Sermaye yeniden kendisini yapılandırabilmek için devlete ve kam uya ait 
olan hizmetlerin özelleştirilmesi sürecini dayatır vaziyete gelmiştir. Dolayısıyla 
özelleştirmeler devletin küçültülmesi, toplum yapısının taşeronlaştınlması esnek
leştirilme gibi yeni kavramlar neo liberal yeni kavramlar gündelik yaşamımızın 
içerisine girmiş ve yeni toplumsal foımatımızm yolu olarak algılatılmaya bize ça
lışılmaktadır. Emek gücüyle ilgili fiyat düşüklükleri ortaya çıkarılmak istenmek
tedir, sağlık da bununla çok yakından ilgilidir. Buna bağlı olarak sağlık hizmetle
rinin içerisinde ideolojik bir yaklaşım sağlayabilmek anlamında kalite kavramı 
yerleştirilmiştir. Kalite kavramı, nitelik kavramı diye düşünülecek olur ise; ka
lite kuşkusuz bir kötü kavram değildir, kendi başına kötü bir kavram değildir. 
Ama bunu bir retorik olarak, sağlık hizmetlerinin içerisinde ideolojik saptırma 
aracı olarak kullanmaya kalkar ve toplum ve sağlık örgütü ona göre biçimlendi- 
rilmeye kalkışılırsa bu yanlış bir kavramdır, en azından yanlış bir kavramdır. 
Şimdi Türkiye’de de, dünyada yaşananla koşut en önemli olgu Türkiye’nin bu 
neo liberal politikalarla ve sağlık politikalarıyla entegrasyonunun ne noktada ol
duğuna bakmak gerekiyor. Türkiye Uruguay Raunduyla beraber Dünya Ticaret 
Örgütünün kurucu üyelerinden birisi haline gelmiştir. Dünya Ticaret Ö rgütünün 
altında çalışmakta olan çeşitli hukuki mevzuat, uluslararası mevzuat düzenleme
leri ve bunlarla ilgili siyasi yaptırımlar, bunlarla ilgili ülke yapılandırılmaları, 
devlet yapılandırılmaları, Türkiye’nin siyaseten tercih unsurları arasındadır. Tür
kiye GATS anlaşmasının imzacı ülkelerinden bir tanesidir ve yanlış hatırlamıyor
sam 155 delegasyon listelerinde bulunan 155 hizmetin içerisinde Türkiye merkez . 
kapitalist ülkelerden bile daha fazla hizmet hususunda uluslararası taahhütte bu
lunmuştur. 155 kadar hizmette taahhütte bulunmuş, bunların içerisinde sağlık hiz
meti, eğitim hizmeti, genel hizmetler gibi bütün hizmet alanları insan hizmet 
al anlan yer almaktadır. Peki ne yapılacaktır? Bu hizmette taahhütte bulunulan 
hizmette tedavi hizmeüerinin ve hastane hizmeüerinin özelleştirilmesi, sosyal gü
venlik hizmetlerinin tek çatı altında toplanması ve hizmeüerin özel sigortacılık 
fonlarına yıkılmasıdır. Bunun özeti sermayeye , yeniden fon ve kaynak yaratmak
tır. Dolayısıyla sağlık hizmeti ideolojik bir mekanizma ve talep desteği olmayan 
bir hizmet biçimi olarak da ideolojik bir mekanizma olarak kullanılma, siyasi ter
cihinin içerisindedir onun için dün Sayın Bakanın pek çok konuda pas geçmesi 
gibi konular, aslında Sayın Bakanın anlamadığından bilmediğinden değil, siyase-
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ten bu konularda söyleyecek başka bir şeyinin olmamasından, başka bir sözünün 
olmamasından kaynaklanmaktadır. Çünkü Sayın Bakan da çok iyi bilmektedir ki, 
Sağlık Bakanı çok iyi bilmektedir ki, insan hizmetleriyle ilgili ve diğer hizmet
lerle ilgili bakanlar ve başbakan da çok iyi bilmektedir ki, Türkiye’de bu serma
ye küreselleşme mekanizm asma siyaseten teslim olmuş vaziyettedir. Onun için 
DÎSK’in de beni bu toplantıya davet etmesine çok memnun oldum. Çünkü DİSK 
hala işçi sınıfı mücadelesinin içerisinde, sınıf temelli sendikacılık mücadelesini 
sürdürme bayrağını elinde tutuyor. Bu bayrak daha geliştirilmelidir, bu bayrak 
daha ileriye taşınmalıdır ve gerçekten bulunduğumuz sınıflı toplum yapısının içe
risinde ki bu sosyal hizmetlerinden, sağlık hizmetlerinden ayrımsız eşit ve insan
ca hakça yararlanabilir miyiz meselesinin ana özelliği sınıf temelinin ortadan kal
d ın  İmasıyla mümkündür. Onun için çok ciddi yürekli ve gerçekten bu yönde ce
saretli bir mücadelenin sürdürülmesi gereklidir. Biraz önce o uluslararası yapılan
maların ve teşekküllerin çerçevesinden bahsederken Dünya Ticaret Örgütünden 
vs ifadeler kullanmaya çalıştım. Tabii bu örgütlerin en başında da bugün bunla
rın taşeronluğunu yapan başka bir kuruluş var, o da BM. BM ki Dünya Ticaret 
Örgütünün zaptı raptı altında ve onun pusulası ile hareket etmek durumunda olan 
bir uluslararası kuruluş. Şimdi size bir rapor sunmak istiyorum. Bu raporun da 
kaydım da, burada diskette getirdim. Sayın Genel Sekretere de Sayın Başkan izin 
verirse sunacağım. Bunu bu Dünya Ticaret Örgütünün halk sağlığı konusunda, 
2002 Haziram’nda Dünya Sağlık Örgütüyle beraber yayınlamış olduğu rapor, de
ğerli dosüanm, değerli arkadaşlarım, bu rapor okunduğunda, - bunun okunması 
için DİSK bunu tercüme ettirsin, bunu ben rica ediyorum, bu mümkünse- rapor 
okunduğunda sosyal güvenlik sistemlerinin, sağlık hizmetlerinin, eğitim hizmet
lerinin yediğimiz içtiğimiz gıdaların içtiğimiz ilaçların sermayeye nasü peşkeş 
çekildiğinin bütün ana ekseni burada yazıyor. Bir şey de saklamıyorlar. Farkında 
olmayan biziz. Biz zannediyoruz ki bulunduğumuz bu düzen içerisinde düzenin 
çözüm koşullanyla beraber sistemi rehabilite edebiliriz ve biz de muüu yaşaya
biliriz. Böyle bir mutluluk söz konusu değil. Var olan sistem yoksullan daha da 
yoksullaştıracaktır. Emekçi sınıflan sermayeye, yeni sermaye biriktirme yolun
da daha da taşeronlaştıracaktır. Sağlık hizmetinin en önemli özelliği şudur. Sis
temin yeniden kendisini var etmek için beşeri sermayeyi düzeltip, hastaysa iyileş
tirip, daha fazla çalıştıracaksa çalıştırmasıyla ilgili koşulların yaratılmasını sağlar. 
Gerekirse işte sporcuların istismarında gördüğümüz gibi doping yapılmasını sağ
lar, fizik gücümüzü artırmayı vs vs. yani sistemin yeniden kendisini var etmesi
nin, ideolojinin çok önemli bir mekanizması. Onu tedavi hizmetleriyle yapar, onu 
ilaç hizmetleriyle yapar, benim ana konum aslında ilaçtı. İlaçta yaşanan kara pa
ra aklama mekanizmalarının şosyal güvenlik sistemleri içerisinde meşru görülen
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ödemeler içerisinde kara para sirkülasyonunun en yakın örneklerini SSK örneğin
de, şundan daha birkaç ay önce yaz aylan içerisinde bir yaşadık. Oralarda nasıl 
bizim biriktirdiğimiz değerleri emek süreçleriyle biriktirdiğimiz değerleri bilile
rinin nasıl hortumladığım, -bir sermaye çevresinin dünyanın en büyük Üaç tekel
lerinden birisidir Roche- bu sermaye çevresinin kendi içerisinde uzlaşmazlıklar 
nedeniyle nasü kamuoyuna ve gündeme geldi bunlar ve bunlara alet olalı da bir 
sosyal güvenlik kurumu olan SSK’nın ortada nasıl sus pus halinde bulunduğunu 
hep beraber görüyor ve yaşıyoruz. Hadi çözüm üretelim, nasıl çözüm üretece
ğiz? Buna bir tek çözüm var Bu düzen değişmelidir arkadaşlar, böyle düzen ola
maz. Şimdi burada daha fazla vakti geçirmeyeceğiz, çok geçti; yeniden sağlık ta
nımını yapmamız gerekiyor ve onu yapıp bitireceğim ben sol mecliste ve sol 
meclisin sağlık komisyonunda da çalışıyorum şöyle bir tanım yaptık yeni Dünya 
Sağlık Örgütünün tanımına alternatif bir tanım geliştirmeye çalıştık şöyle diyo
ruz, şöyle demek istiyoruz ve bu sağlığa ulaşmak için de yol yürüme çabasında- 
yız: Sağlık emek yaratıcısı insanın, toplumun diğer bireyleriyle ortaklık içinde 
fiziksel, zihinsel ve kültürel bütünlüğünü koruması, gelişmesi ve düzeltilmesi
ni; tüm üretim süreçlerinde eşitlikçilik sağlayacak toplumsal bir esenlik halidir. 
Hepinizi saygüarla selamlıyorum.

Prof. Dr. Nurettin Abacıoğlu’nun,yukandaki sunuştan içerdiği aka
demik dil ile ayrışan ve konuşmasına çerçeve oluşturan, bir de kay
nakça içeren yazısı farklı bir okuma için, aşağıda sunulmuştur.

Sağlık Tanımında Bireyden, Topluma:
Sağlığın ekonomi politiği konusunda konuşmak için başlangıçta "ekonomi- 

politik" in anlamı üzerinden "sağlık" tanımına bir yaklaşım yapmak gerekmek
tedir.

"Ekonomi-politik", iktisadi bir kavram olarak karşımıza çıkıyor ve "insan 
toplumunun çeşitli gelişme aşamalarında maddi malların üretimi, deği
şimi, dağılımı ve tüketimine egemen olan ekonomik yasaları saptayan 
bilimsel disiplin" olarak tanımlanıyor.

Tanım, bakıldığında, öge olarak insan ve toplum eksenli üretim-emek ilişki ve 
süreçlerini kendisine konu ediyor. Anılan süreçler, yani üretim-emek süreçleri 
toplumsallığın yeniden kendisini üretmesini de kuşkusuz içinde barındırmaktadır. 
Yani insan olarak bireyin ve son tahlilde toplumun üretim süreçlerinde var olabil
mesi kavramsal olarak "sağlık-sağlıklılık" haliyle birleşiyor.

Sendikal Haklar, Sosyal Güvenlik Hakkı ve Sağlık Hakkı Sempozyumu
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Sağlık kavramına ilişkin, hem Türkiye ve hem de dünya tartışma gündemle
rinde, halen en sık kullanılan tanım DSÖ (WHO-Dünya Sağlık Örgütü)’ye aittir. 
D SÖ sağlığı olgusal olarak şöyle tanımlıyor. "Sağlık, fiziksel, ruhsal ve sos
yal yönden tam bir iyilik halidir".

Başlangıçta, pek çoklan bu tanımı neredeyse devrimci bir söylem olarak se
lam ladılar. Uzun yıllar, içeriğindeki sermaye özellikli (7) ideolojik perspektifin 
ayırtına varılmadan da dillerde pelesenk edildi.

Öyleyse öncelikle bu tanımın deşifre edilmesi gerekmektedir
1- DSÖ tanımı sağlık ya da sağlıklılık kavramını salt bir biyolojik süreç gibi 

verm ektedir.
2- Tanımın içeriğinde başat iki dinamikten söz edilmektedir. Bunlar, i) fizik- 

sel-nıhsal iyilik hali ve ii) sosyal iyilik halidir.
3- Fıziksel-ruhsal iyilik hali, sağlığı biyolojik bir süreç olarak dualist bakış 

açısıyla bireye özgü kılan bir yaklaşımdır.
4 - Fıziksel-nıhsal iyilik halinin, üretim süreçlerinde "emek" kavramıyla ilin

tisi muğlaklık içermektedir. Bu nedenle emek kavramının içeriğine bakarak çö
züm lem e yapmak gerekmektedir.

5- Bireyin değer yaratıcı olarak meta ya da hizmet üretim çaba ve 
süreçlerinin tümü "emek" olarak tanımlanabüir. Diğer bir tanımlamayla, 
çalışan kişiyle öğeleri bilinçli olarak dönüştürülen doğal dünya arasındaki bir et
kileşim dir. Yani emek, meta yaratıcı bir faaliyetler bütünüdür. Bu anlamda da bir 
süreci ifade eder. Meta başlıca kullanım ve değişim olmak üzere iki değer içerir. 
İşte bu değer biçimleri, doğrudan, emeğin kategorik karakteristikleriyle ilgilidir. 
Em ek, karakteristik olarak somut ve soyut olmak üzere iki kategoride gerçekle
şir. Belirli amaçla, akla-uygun, yararlı bir şekilde harcanmış olan emek somut 
em ektir. Somut emek, metanın kuUamm-değerini yaratır. Bu anlamda somut 
em ek yarattığı kullanım değerine sahip meta ile dışsal bir özellik kazanmış olur. 
Soyut emek ise, içsel bir özellik taşır. Soyut emek, ancak meta üretimine bağlı
dır. Çünkü soyut emek, metanın değişim değeri ile ilgilidir. Somut şeklinden ba
ğımsız emek, genellikle insana özgü işgücünün harcanması olarak ele alınan 
em ek, soyut emektir. Bu anlamda da metanın değişim değerini, soyut emek yara
tır. Yani somut emek ile üretilmiş meta ya da hizmetlerin birbiriyle nasıl ve ne 
oranda değişeceği bunun için yaratılmış soyut emekle varlık bulabilmektedir. 
M eta üretiminde, somut emekle soyut emek arasında, uzlaşmaz karşıt bir çelişki 
vardır, ki bu çelişki, özel emek ile toplumsal emek arasında olan bir çelişki ola-
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rak kendini gösterir.
6- Emek kavramı, dışsal ve içsel karakteristikleriyle beraber değerlendirildi

ğinde insanı insan yapan asal değerin emek olduğu ortaya çıkmaktadır. Bundan 
(gerek emeğin bizatihi kendisinden, gerekse emek sürecinden) koparılmış bir ki
şinin, mekanik olarak sadece "fiziksel-ruhsal iyilik hali"ndeki bir insan sayılma
sının ve onun sağlığından bahsedilmesinin mümkün olmayacağım saptamak ge
rekmektedir.

7- Sosyal iyilik hali, kavramsal içerik olarak "toplumsallığı" anıştırmakla bir
likte toplumun (burada bir ülke veya coğrafya ya da dünyadaki toplum anlaşüa- 
bilir) sınıflı yapısının ve sınıfsal farklılıkların sağlığı nasıl etkileyebileceğini 
muğlak bırakmaktadır.

8- Sosyal iyilik durumu, bireyleri eşitlik içinde yaşan bir toplumda olabilir. 
Oysa sınıflı toplumlarda bireylerin sosyal olarak eşitliği söz konusu olamayaca
ğına göne, ifade, kendi başına bir anlam içermemekte ve toplumun sınıflı yapısı
nı ve sağlığa etkisini göz aidi etmektedir.

9- Bütün bu değerlendirmeler, DSÖ’ nün "sağlık" tanımının, egemen ideolo
jinin biyolojik sağlık tanımından başka bir şey olmadığım bize göstermektedir.

Sağlık toplumsal bir kavram olarak ve emek süreçleriyle ilişkisini unutmadan 
değerlendirilmelidir. Bu bağlamda, sağlık ya da sağlıklılık üretici güçlerinin ve 
üretim ilişkilerinin bir çıktısı olarak gündelik yaşamda gündeme gelmektedir. 
Sağlığın varlığı, üretimin süreklilik ve devamım; kesintisiz üretimin varlığı da 
sistemin yeniden kendisini var etmesinin teminatım oluşturmaktadır.

Sol Meclis Sağlık Komisyonu, toplumsal yaşamı ve yaşamdaki üretim ve 
emek süreçlerini dikkate alarak sağlığı şöyle tanımlamaktadır:

"Sağlık; soyut ve somut pek çok ürünün yaratıcısı olan insanın, toplum üye
leriyle kolektif içinde ve her bir üyenin gereksinimini eşit olarak karşüayacak şe
kilde üretebilmesi, biyolojik ve zihinsel bütünlüğünün korunması ve toplumsal 
örgüüülük ve üretim süreciyle birlikte geliştirilmesidir".

Bu tanımın ana fikrinden çıkışla, anlamı daha da geliştirebilecek yeni bir sağ
lık tanımı şöyle yapılabilir: Sağlık; emek yaratıcısı insan m, toplumun di
ğer bireyleriyle ortaklık içinde, biyolojik, zihinsel ve kültürel bütünlü
ğünün korunması, gelişmesi ve düzeltilmesini tüm üretim süreçlerinde 
eşitlikçi sağlayacak toplumsal bir esenlik halidir.
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H er iki tanımın ele aldığı temel görüş biyolojik sağlık ile toplumsal esenliğin 
üretim süreçlerindeki eşitlikçi bir kolektivizm içerinde var edüebüeceği bir anla
yışı öne plana çıkarmasıdır.
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Meraklısına Kaynak Örnekleri:
Burada önerilen örneklerin önemli bir kısmı bu yazıya da kaynaklık etmiştir. 

Bazılan konuyla ilintili açılımlar bakımından daha geniş kapsam sunacak nitelik
tedir. Bu nedenle okumalar için yararlı olacağı düşünülmüştür.

1- Abacıoğlu N. İlacın Ekonomi Politiğine Yaklaşım-I-Meta Olarak 
Sağlık ve İlaç: Kullanım Değeri ve Değer. AEOB (Ank.Ecz.Od.Bül. (1982) 
4(5): 7-15.

2- Nikitin P. Ekonomi Politik I. Dördüncü Baskı: Eylül 1975, Sol Yayın
cılık, A nkara.

3- soL Meclis Sağlık Komisyonu (Alpar A, Esenler B, Nalçacı E, Belek 1, 
Hamzaoğlu O, Özkan Ö). Sosyalist Türkiye’de Sağlık-Sosyalizm ve Sağlık Sem
pozyumu 2002. Nazım Kültürevi kitaplığı: 57, Sol Meclis Dizisi: 3, Birinci Bas
kı: Kasım 2002, Dünya Yayıncılık, İstanbul

4- Bottomore T, Haıris L, Kieman VG, Miliband R. Marksist Düşünce Söz
lüğü  (Türkçe Çeviri Derleme: Tunçay M), İkinci Baskı: 2001, Syf. 194-198, İle
tişim Yayınlan, İstanbul

5- Üşür İ. Ekonomi Politik: Zarif Mezar Taşlan?
http://www.bagimsizsosyalbilimciler.org/Yazilar_BSB/IktisatveTop-

lum_IsayaUsur.pdf
6- Zagalov NA.: Meta, Ekonomi-Politiğin Temelleri Ders Kitabı, Birinci bas

kı: 1979, Syf. 129-131, May Yayınlan, İstanbul

ZEKERİYA TEMİZEL
Teşekkür ederiz. Aslında tüm konuşmacıların tek başına kullanabilecekleri 

bir zaman içerisinde üç tane önemli konuşmacının bizlere bu kısa sürede sunula
rını yapabilmeleri mucize. Bunu kabul etmenizi diliyorum. Süre aşıldı. On- on 
beş dakika içerisinde bu oturumu kapatmamızın gelecek oturumun selameti açı
sından uygun olacağını düşünüyorum. Kapatmamız lazım. Çünkü sadece dört so
ru alınacak. Salonun içerisinden dört sorunun tamamım toplu olarak aldıktan 
sonra, ilgililere göre arkadaşlar yanıtlayacaklar ve oturumumuzu kapatacağız.
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Konuşmacılara soru sormak ya da detaylarının açıklanmasını istediğiniz konula
rı dile getirmek isteyen arkadaşımız var mı?

M. KEMAL ÖKE
Sayın Oyan’a sormak istiyorum: Bir an için şeytanın avukatlığını yapsak ve 

kamu mâliyesini yok etme pahasına devletin vergi toplama işlerini borç toplama 
diye değiştirdiğini, düşünsek, acaba bu işe yaramış mıdır? Bu sanayi gelişmiş, 
serpilmiş, çok dünya pazarlan rekabetçi olmuş, istihdam yaratmış, nitelikli işgü
cü yaratmış. Yani biz kamu mâliyesini yok ettik ama şunlan da kazandırdık, di
yebileceğimiz bir yapı var mı, acaba bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sayın baş
kan da şu somya yanıt verebilin Acaba Türkiye’de fincancı katırlarını ürkütme
den borcu yeniden yapılandırmak mümkün müdür?

OĞUZ OYAN
Can alıcı bir şey sordu işe yaramış mıdır diye. Biliyorsunuz 85 mayısında 

Türkiye’de Merkez Bankasının tebliğiyle iç borçlanma doğrudan finansman ara
cı haline getirildiğinde bu mucize dendi. Türkiye’de mucizevi bir buluş olarak 
sunuldu. İşe yaradığını sanmıyorum, biz buradan söylüyoruz on yıllardır söylü
yoruz. İşin ilginç tarafı o tarihlerde buna göz yumanlar da söylemeye başladı. Ge
çen hafta Ben Roger^?) Türkiye’nin 80 programının başarısız olduğunu Lond
ra’da yapılan bir toplantıda açıkladı ve başarısızlığın temelinde de mali sistemde
ki başansızlığı gösterdi. Dolayısıyla ben ekleme yapmak istemiyorum, ama tes- 
cü edilmiş bir şey teşekkür ederim.

ZEKERİYA TEMİZEL
Efendim bu tabii çok can alıcı bir soru. 1980’lerde vergi alma yerine borç al

dık. Peki ne oldu? Tabii vergi almakla borç almak abartılı bir şey yani vergi ge
lirlerini arttırmak yerine azaltmaya gittik. Bunun yerine değü, ama bu inanılmaz 
bir borç tırmanışı. Gayet basit bir sonucu var, 1980’lerde ben gördüm biraz Ön
ce Nazif altım çizdi. Bir şekilde gelişmelerin, yani inanılmaz bir borç almışız dı
şa bağımlı 1990’larda büyümenin, istikrarın krizler vs, fakat bu arada mecburen 
vergi yükleri artmaya başladı. Özellikle, 1998 1999, 1999 Marmara depremin
den sonra şimdi som şu: O zamanla ilgili 1980’lerde Özal’la birlikte yeni vergi 
yükünü azaltan özellikle de büyük gelir sahiplerinden başlayarak azaltan, buna 
karşın borçlan bunun yerine ikame eden sistem başlangıçta sermaye kesiminin 
çok hoşuna gitti. Ne güzel benden daha az vergi alıyor diye. Ama şimdi ulaştığı
mız sonuç şudur Daha çok vergi almıyor eskiye kıyasla. 1980’lerin neredeyse iki
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katı, ama topladığımız vergilere sahip değiliz. Vergiler borçlanma faizlerine gidi
yor. Yani eğer bu işi 1980’ler yapsaydı, yani vergi yükünün artışını 1980’lerde 
gerçekleştirseydik bugün karşımızda bu borç tablosu olmayacaktı. Gayet basit bu 
olay yani, 1980’leıde yapüan yanlış bugün Türkiye’de bütçeyi kötürüm etmiştir. 
Bütün toplu sözleşmeleri kötürüm etmiştir. Türkiye’nin geleceğini ipotek altına 
almıştır. 1980’lerde o yanlış ta oradan geliyor. Çünkü ilk günah elmanın koparıl
ması cennet bahçesinden ilk günah. Eğer o işlenmemiş, buna toplumsal tepki gös
terilmiş olsaydı, bunu bizler söyledik o zaman. Bugün hem bu kadar yüksek ver
gi yükü olmayacaktı, hem bu borç yükü olmayacaktı. Şimdi hep beraber o kuyu
dan taşı çıkarmaya çalışıyoruz ama hala da Özal’a övgüler, bize ne diyorlar.

OSMAN KILIÇ
Görüyorum ki gerek birey olarak içinde yaşadığımız toplumda karşılaştığımız 

bütün sorunlar, gerek bu tür platformda bir araya geldiğimizde dile getirilen bü
tün sorunlar, hepsinden yola çıktığımızda olay sistemde bitmektedir. Yani şöyle 
denebilir diye düşünüyorum, ulusal sistem yoksulluğu üretmektedir, sorunların 
kaynağı uygulanan ekonomik- sosyal- siyasal sistemdir. Bu sistemlerin değiştiril
mesiyle çözüm mümkündür. Çarpık yanlış sistem üzerine re vize, regüle reform 
yöntemleriyle sonuç almak olanaklı değüdir diye düşünüyorum. Bunun en somu
tu tanımı da hocam Sayın Nurettin Abacıoğlu vurguladı. Bu düzen değişmeü mi
dir? Peki bu manada neler söylenebilir, gerek makro düzeyde, gerek mikro düzey
de? Her alanda yaptığımız tartışmalar, yaşam bizi bir çözümsüzlüğe, özellikle 
emekçüeri, emeğiyle geçinen kesimleri bir çözümsüzlüğe, bir tıkanmaya götürü
yor. Öyleyse oradan çıkışla ilgili ve "bu düzen değişmelidir" yol göstericiliğinden 
gidersek bu alanda neler yapılabüir?

Sendikal Haklar, Sosyal Güvenlik Hakkı ve Sağlık Hakkı Sempozyumu
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PANEL
"SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ"

Oturum Başkanı : Türkel MİNTBAŞ
Prof. Dr. Ali GÜZEL
Yard. Doç Dr. Metin ÖZUĞURLU
Burhanettin DEMİRCİOĞLU

MUSA ÇAM
Tüm konuşmacı arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bugünün ikinci 

oturumuna başlayacağız. Bu bölümde sosyal güvenlik sistemi tartışılacak ve ko
nuşulacak detaylı bir şekilde. Oturum başkanımız Profesör Doktor Türkel Mini- 
baş. Konuşmacüar, Prof. Dr. Ali Güzel, Yard. Doç. Dr. Metin Özuğurlu ve Sos
yal Güvenlik Uzmanı Burhanettin Demircioğlu, oturum başkanımızı ve konuş
macılarımızı kürsüye davet ediyorum, buyurun efendim.

TÜRKEL MİNİBAŞ
Evet Sayın Konuklar, dünden beri yeterince, herkes birbirini o kadar iyi tam

dı ki, en sonunda da "bu düzen değişmelidir" diyerek de galiba hemfikir olduk. 
Ne yazık ki bu düzen değişiyor. Ne yazık ki diyorum, çünkü bu düzen sizin iste
diğiniz gibi değişmiyor, Sayın Abacıoğlu’nu alkışladığınız gibi de değişmiyor, 
aklınızda olduğu gibi de değişmiyor. Bu düzen gümbür gümbür değişiyor ama 
ve bu değişimi yaparken de bütün bunu, daha önceki düzenlerden farklı olarak ve 
daha net olarak, daha açık olarak, sermayenin lehine değiştirerek... ve biz genel
likle belki de Türkiye toplumunun özelliği bu olduğu için, güzel şeyleri duymak
tan hoşlanan bir toplumuzdur. İyi şeyler söylensin isteriz biz hep. Bu salonlarda 
bütün bunların olacağı çokça söylendi. Ben çok iyi hatırlıyorum, bundan altı yıl 
falan önceydi. 15-16 Haziran olaylarının yıldönümü nedeniyle DİSK’deki bir 
toplantıda “bu düzen değişiyor" dediğim zaman içimizi karartıyorsun dediler. 
Evet içimiz o dönem içinde karardı ve daha da kararmaya devam edecek. Bu ka
dar bunları söyleıken asla ve asla bir karamsar tablo çizmek gibi bir hedefim yok. 
Ne var ki eğer sistem, yani kapitalizm içine girdiği bu krizden bu kez çıkaricen - 
her zaman sermaye lehine yas alan yaparak çıkmıştır- ama bu kez kar maksimi- 
zasyonunu sağlamaya çalışırken, daha önce el atmadığı devlete, ulus devlete bı
raktığı sektörleri de devreye sokarak şimdi kendini kurtarmaya çalışıyor. Yani 
kendini yenilemeye çalışıyor ve bu yüzden de sosyal güvenlik bizim için çok 
önemli, ama daha önceki dünden beri olan bütün oturumlan izliyorum ama her
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kes şunu söylüyor Niye şimdiye kadar sosyal güvenliği dikkate almadılar da şim
di birdenbire önümüze sosyal güvenlik sürülmeye başlandı? Sosyal güvenlik, eği
tim, sağlık dediğiniz sektörler o kadar kolay değüdir. Binden bire piyasa ekono
misinin koşullarına bırakacağımızı söylemek. Hiç bir hükümet bunu çıkıp mey
danlarda gümbür gümbür söyleyemez. Kaldı ki dün Sayın Bakan da söyleyeme
miştir. Dünya Bankasının raporunda üç tane önemli kıstastan biri olarak emekli
lik yaşı yer almasına rağmen bu konuda bir şey yapmamaya çalışacağız, dedi hal
buki elinde kapı gibi, önünde raporlar vardı temmuz 2004 tarihli. Şimdi devletin 
tabii sosyal devlet güvencesinin altında olduğu dönemde bu sosyal politikalar ta
bii ki fiyaüandınlamaz. Ama ulus devletinin şekÜ değiştirdiği bir devirde yaşı
yorsanız o zaman globalizm dediğimiz ve globalizm ile bu küreselleşmeyle sağ
larken , ulus devletin sosyal politikalan değü, ama sosyal yaşamı düzenleyen sek
törleri piyasa ekonomisine açmışsa, sosyal politikalan da fiyaüandınyor demek
tir. O zaman bizim önümüzdeki tehlike yani, içine düştüğümüz okyanusta nasü 
yüzeceğimize ciddi bir şekilde kafa yormamız lazım. Ama artık bu kafa yormak 
bizim daha önce -bizim derken genellikle sloganlarla yaşar sol kesim ağırlıklı 
olarak, sloganlan atmayanlan da ortadan kaldırırlar hemen zaten, sloganlarla fa
lan- politikaların içini doldurarak, alternatif politikalan sunmak zorundayız ve 
bizim önümüze konulan her iyimser yapı bile umutlanmak adına değil ama, teh
likeyle bakmamız lazım. Dün Şükran Soner bir Çin atasözünden söz etmişlerdi, 
hatırlıyorsanız. Şimdi yani şüpheyle yaklaşmamız lazım. Şimdi niye reform di
ye baktığımız zaman, niye sosyal güvenlik reformu diye baktığımız zaman kapi
talizm, şu anda globalleşme aşamasını yaşıyor. Bu bizim daha önce yaşadığımız 
emperyalizmden de daha vahşi bir aşama. Bu aşamada üç şey, sermaye, yani üre
timin üç cephesi sermaye-emek ve devlet- sermaye kesimine baktığımızda, ser
maye için sosyal güvenlik düne kadar devlet elindeydi. İşte bizim parasım ver
diğimiz fonlarımızla kendi emekliliğimizi ve sağlık da dahü olmak üzere güven
liğimizi sağlarken, şimdi bunu sektörler en karlı alanlardan biri olarak gördüler. 
En karlı alan olarak görmek demek, iki tane sektör demek biri sermaye piyasası,, 
diğeriyse hizmeüer sektörü. Şu salonda oturanlar dahü lütfen alının sözlerimden, 
yapısal reformlar olsa da biraz borsa yükselse, biraz faizler kıpırdasa, dedi. Her
kes dedi, şu yapısal reformlar ya bunlar becerse artık ve yapısal reformlar dedi
ğimiz buydu. Yani sermaye piyasasmda sosyal güvenliğin özeüeşmesiyle, serma
ye piyasasına gidecek fonlar öbür yanda da hizmeüer sektör dediğimiz sağlık, ya
ni sosyal güvenliğin iki tane önemli kalemi var. Sağlık ve güvenlik. Sosyal gü
venlik fonlan her ülke için çok önemlidir. 98 yılıydı Merkez Bankası Amerikan 
Merkez Bankası Başkam karşı çıktı, o zaman Clinton’a, buna. Çünkü Clinton 
demişti ki; sosyal güvenlik fonlanyla oynanacağım söylemişti. Merkez Bankası

Sendikal Haklar, Sosyal Güvenlik Hakkı ve Sağlık Hakkı Sempozyumu

131



Sendikal Haklar, Sosyal Güvenlik Hakkı ve Sağlık Hakkı Sempozyumu

Başkanı "Hayır" dedi. "New York borsası yeterince şişti, ben oynattırmam". D e
mek ki burada biraz gelişmiş ülkelere de bugüne kadar el sürmediğimiz o  fonlar 
hani çarçur ediliyor diye önümüze koyduğumuz fonlar, artık çok karlı bir alan ha
line geldi ama diğer karlı alan para getiren, yani sektör olarak kazandıran sağlığı 
ikiye böldüğümüz zaman, yani güvenlik sağlık ve güvenlik olarak sosyal güven
liği ikiye böldüğünüz zaman, yepyeni sektörleri de beraberinde getirirsiniz, ki 
Nurettin Bey bunu keşke vakti olsaydı muhakkak anlatırdı, salkım yöntem i dedi
ğimiz bizim bu küreselleşme sürecinde sermayenin örgütlendiği "parçalayarak" 
özelleştirir ve bunun için hiç çakmadan siz bir bakarsınız ki sektör özelleşmiştir. 
Örneğin hastanelerin önce temizlik işleri, sonra mutfak işleri daha sonra hizmet
çilik derken, efendim servisler, hemşirelik bir bakarsınız her şey özelleşmiştir. 
Aynen bizim sosyal güvenlikte karşılaştığımız gibi. Am a em ek kesim ine baktığı
nızda emeğe iki açıdan bakmak lazım. Biri üretim, diğeri ise yönetimde neler 
olacak? Üretim dediğiniz şeydeyse dünde konuştuk esnek çalışma ve esnek ça
lışmayla ki önce çalışanların lehine gibi gösterilen, yani sendikaları tamamen 
devre dışı bırakan, çünkü esnek çalışmada sendikaların örgütlenmesi hiç de o ka
dar kolay değü, ancak romantizm olabilir, yani böyle düşler kurabilirsiniz, ama 
şu anda kayıt dışım bile bir alan gibi görüyorsanız, esnek üretimde sendikaların 
olmayacağı bir alandır. Bir diğeri ise yine dün çok tartışmalı olan konulardan bi
riydi, aynı işkolunda farklı ülkelerde çalışanları ücretle terbiye edersiniz. Yani üc
ret rekabetiyle ülkelerin kendilerinin pazara hakimiyetini korsunuz ki, bu da sos
yal güvenliğin özelleştirilmesindeki önemli ayaklardan biridir. Çünkü bir işvere
nin paylarının burada azaltılması söz konusudur ve sonunda ikisinin de hedefi ay
nıdır: Kar maksimizasyonu. Yönetim açısından baktığınız zaman bu sosyal gü
venlik reformunun en ilginç tarafı yönetime katılmak ve aidiyet duygusu getirme
sidir. Şimdi bunlar iyi şeyler bir anlamda, çünkü sendikalarla zaten yapmaya ça
lıştığımız şey emek sürecinde bizim o üretime katılmamız, üretimle verilecek po
litik kararlara katılmamız, ne üretileceğine karar veremezsek büe, nasıl üretilece
ği, ne kadar insan çalıştırılacağı, hangi koşullarda çalıştırılacağı, işte yönetime 
kataricen bir yandan da sistem onu işyerinin maksimum kan için belli güvencele
rinden vazgeçmesini gündeme getirir. Bugün birçok işyerinde insanlar sosyal gü- 
venliksiz çalışmayı kabul etmektedirler. Bunu sadece iş güvencesi adına kabul 
etmemektedirler, işyeri kar etsin diye ve şöyle derler "bizim şirket", "bizim ban
ka" ve sanki babasının zannedersiniz. Bir anda kendisini bu aidiyet duygusuyla 
sistem onu küreselleşmenin bireyi haline getirir. Ama burada sendikalar açısın
dan bir önemli daha nokta vardır, o da apolarizasyon sürecini başlatmasıdır. Çün
kü burada sınıf temelli bir dayanışma yerine, artık şirket temelli bir dayanışma
nın içine girersiniz. Emekle, emeğin sınıfla olan bağlarını koparırsınız, "işçi hak-
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kı insan hakkı" diye ICFTU yollamıştı tüm sendikalara zamanında, bundan dört 
beş sene önce ve bunun insan hakkı dediğimiz zaman da topu taca atarsınız. Top 
taca çıktığı zaman da artık hiçbir sendikal mücadeleye gerek kalmaz. Sendikalar
da eğitim veren veyahut dün Sayın Bakanın dediği gibi işte kredi kartı bile ver
meyi, yeni faaliyet alanları yaratan kurumlar haline gelir. Peki o zaman ulus dev
let ne olacak? İşte bütün bunlar ulus devleti artık bu düzen değişiyor, onun için 
gümbür gümbür değişiyor dedim. Ulus devlet, artık sosyal devlet görevinden vaz
geçip, bunu piyasa ekonomisine bıraktığı için burada sadece denetleyen devlet 
olur ve emeğin sınıf bilinçliliği ve sınıf temelliği bir muhalefet oluşturmasında 
veya herhangi bir muhalefet oluşturmasına karşı koruyucu bütün kendi argüman
larım da oluşturur, mekanizmalarım da oluşturur. JE şimdi ben baştan konuşan 
bir başkan olacağım garantisiyle buraya geldim. Yoksa beni konuşturmayacak
lardı, biliyorum ama çok konuşmadan sözü konuşmacılara vereceğim. Ama tar
tışmaların daha yemek öncesinde biraz daha açıklayayım şunu hatırlatmak istiyo
rum tünelin ucu çok uzakta. Tünelin ucu on sene sonrasında. Çünkü bir global
leşmenin yas al an on sene içerisinde bütün uluslararası anlaşmalara bakarsanız on 
sene sonra artık dünyada oturmaya başlıyor ve bu arada Dünya Bankası 3 tane 
sosyal güvenlikle ilgili koşul koydu: Bunlardan bir tanesi emekli aylıklarının 
vergilendirilmesi, İkincisi aylık bağlama oranının düşürülmesi ki bu yüzde 
2.7’den 2040’a kadar yüzde 1.5’a düşecek, tabii 2040’a kadar kim ölecek kim ka
lacak diyebilirsiniz, tabu böyle bir kendinizi rahatlatma durumunuz var, bir 
üçüncüsü de emeklilik yaşının yükseltilmesi. Şimdi bu üçüne birden baktığınız 
zaman artık emeklilik, sosyal güvenliğin bir kamusal hizmet olmaktan çıktığını 
ve özel emeklilikle beraber zaten bireysel emeklilikle beraber ve sağlıkta da bi
reysel olarak kendinizi korumanızla beraber farklı bir yapı kazanmaya başladığı
nı görüyoruz. Türkiye bu sürece girmiştir. Onun için de bizim tartışmalarımızı 
artık afaki hayallerden öteye çıkarıp, bugün ne olacak eğer biz işyerlerimize git
tiğimiz zaman, biz şubelerimize gittiğimiz zaman üyelerimize ne diyeceğiz, ne
reye yönlendireceğiz ve hangi anahtarları sunacağız şeklinde düşünmek ve bütün 
bu tartışmaları böyle algılamamız gerektiğini düşünüyorum ve bu nedenle de hem 
genel hem de Türkiye’den bahsedecek olan Prof. Dr. Ali Güzel’e ilk sözü vermek 

istiyorum . Buyurun.
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A L İ  G Ü ZEL
Teşekkür ederim . Sayın Başkan, Sayın konuklar, hepinizi saygıyla selamlıyo

rum. Benim bu tebliğimde üzerinde* duracağım noktalar aslında bundan önceki 
panelistler taralından ve şimdi de Sayın Oturum Başkam tarafından çok isabetli

133



bir biçimde ortaya konuldu. Ortaya atılan tüm bu görüşler değerlendirildiğinde, 
Sosyal Güvenlik Sistemimizin sonınlan ve bu sorunlara getirilecek çözüm yö
nünde ortak bir görüşe varıldığı söylenebilir. İfade etmek istediğim hususlar vur
gulanmış olmakla birlikte, sosyal güvenlik hukukçusu olduğum için konuyu da
ha geniş bir perspektif içerisinde değerlendirmek istiyorum. Sosyal güvenlik sis
temlerinin sorunlarım, bütün dünya ülkeleri açısından incelediğimizde, sorunla
rın Tiiıkiye’deki sorunlar üe mutlak bir örtüşme göstermediğini görmekle birlik
te, büyük benzerlikler gösterdiğini de tespit ediyoruz. İkinci olarak, çözümler ve 
çözüm modelleri arasında da önemli kesişme noktalan söz konusudur. Bu çözüm 
modellerini gerekli kılan faktörler açısından da bir bütünsellik ve bir uyuşma söz 
konusu. Dolayısıyla, Tüık Sosyal Güvenlik Sistemi açısından konumumuzu de
ğerlendirir ve stratejimizi belirlerken, özellikle AB’ye tam üyelik sürecinde, sis
temlerin bütünlüğünden soyutlanmamak amacıyla, belki dünyadaki sosyal gü 
venlik sistemlerinin gelişim seyrini, işlevlerini ve sorunlar karşısında üretilen çö
züm önerilerini çok kısa olarak gözden geçirmek, Türkiye’nin dünyanın neresin
de olduğunu belirlemek gerekir. Çünkü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı- 
ğı’nın hazırlamış olduğu,"Sosyal Güvenlik Sisteminde Reform Önerisi (Taslak 
Metin), 29 Temmuz 2004", ülkemizi, Avrupa Sosyal Modelinden uzaklaştırmak
ta, gerçek anlamda bir sosyal güvenlik sistemi olarak nitelendirilemeyecek olan 
Kuzey Amerika sistemine yaklaştırmaktadır. IMF ve Dünya Bankası’mn benim
sediği ve Avrupa Sosyal Modeli ile uyuşmayan bir model, ülkemizde yürürlüğe 
konulmak istenmektedir. Önerilen modelin anlamını ve gelecekte toplumumuz 
açısından doğuracağı sonuçlan, sistematik bir bütünlük içinde değerlendirebil
mek için, tarihsel bir perspektiften yola çıkarak, bu sürece nasü varıldığını çok iyi 
belirlememiz gerekmektedir.

Söz konusu yöntem çerçevesinde iki acı gerçekle karşı karşıya bulun
maktayız. İlk olarak; sosyal güvenliğin, sosyal devlet ya da refah devleti ile eşan
lama geldiği, tüm bilimsel verilerin kabul ettiği bir gerçektir. Bugün gelinen aşa
mada, sosyal güvenliğin sorunlarına konulan teşhis ve önerilen çözüm modelleri, 
aynı zamanda Devletin niteliğini ve işlevlerini de önemli ölçüde etkilemekte ve 
ortadan kaldırmaktadır. Sosyal devlet ve sosyal devleti yaşama geçiren bir araç 
ya da teknik olarak sosyal güvenlik sistemlerinin ortaya çıkışını açıklamak am a
cıyla çok faiklı kuramlar ortaya atılmış ve bu kuramlar çerçevesinde sosyal dev
letin işlevleri tartışılmakla birlikte; tarihsel süreçte ilk somut tespit olarak, T ü rk  
Sosyal Güvenlik Sistemi de dahil olmak üzere, bugün ağırlıklı olarak benimsenen 
sosyal sigorta tekniğinin ilk temel esaslarının Almanya’da Bismarck tarafından 
belirlendiğini söyleyebiliriz. Söz konusu sistemi öngören yasa tasardan, B is
marck tarafından 17 Kasım 1881 tarihinde Parlamentoya sunulmuştur. Sistemin
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Özü şöyle ifade edilmiştin Ulusal gelirin vatandaşlar arasında yeniden dağılımı
nı devlet eliyle gerçekleştirmek. Devlet, yalnızca varolan haklan koruyucu bir iş
leve değil, aynı zamanda elverişli kurumlan oluşturmak ve sahip olduğu toplum
sal araçlan da kullanarak tüm vatandaşların ve özellikle yoksulların yaşamlarım 
iyileştirmekle de yükümlüdür. Tarihsel gelişim sürecinde, A B D ’de Başkan Ro
osevelt taralından yürürlüğe konulan 1935 tarihli Sosyal Güvenlik Yasası ( Soci
al Security Act) da, devletin ve bu bağlamda sosyal güvenliğin, günümüz koşul
larında da belirleyici olan işlevlerini özümsemek açısından önem taşımaktadır. 
Yine aynı doğrultuda, sosyal güvenlik düşüncesinde çağdaş anlamda yenileşme
nin öncüsü sayılan ve 20 Kasım 1942 tarihinde açıklanan Beveridge Raponı da, 
izleyen yıllardaki sosyal güvenlik sistemlerine esin kaynağı olmuştur. Bu kısa ta
rihsel perspektif, burada tartıştığımız konuya açıklık getirmekle sınırlı kalmaya
cak, Özellikle Bakanlığın "Reform Önerisi" konusunda izleyeceğimiz stratejiyi de 
belirleyebilecek bir güce sahip bulunmaktadır. Çünkü, sosyal güvenlik sistemle
rinin ortaya çıkışım hazırlayan koşullar ile günümüz koşullan arasında Önemli 
benzerlikler bulunmaktadır. Bismarck, sanayileşme sürecindeki Almanya’da, 
kentlerde sefalet içinde yaşayan ve 1877 yılındaki ağır ekonomik bunalım nede
niyle yaşam koşullan daha da ağırlaşan işçi sınıfının bu sorununa çözüm getir
m ek amacıyla ilk sosyal sigorta sistemini benimsemiştir. 1929 Dünya ekonomik 
bunalımı, Amerikan ekonomisinin derin sarsıntılar geçirmesine, işsizliğin ürkütü
cü boyutlar kazanmasına neden olmuştur. 1932 yılında Başkan seçilen Roosevelt, 
devletin ekonomik ve sosyal alana müdahalesini engelleyen ve kutsal sayılan 
"ekonomik liberalizm" ilkesini bırakmış; böylece, o güne kadar egemen olan 
"Jandarma Devlet" anlayışı, yerini refah devleti (Welfare State) anlayışına terk et
m iştir. İşte, bu kapsam ve konjonktürde benimsenen 1935 tarihli Sosyal Güven
lik Yasası, 1929 yılına kadar AJBD.’de zafere ulaşan ve hiçbir sınır tanımayan li
beral öğretinin "ölüm fermam" olarak da nitelendirilmektedir. İngiltere’de Beve
ridge taıafuıdan hazırlanan Raporda, yoksulluğun çağdaş bir toplumun yüz kara
sı olduğu vurgulanarak, geniş kapsamlı ve sistematik bir sosyal güvenlik mode
liyle toplumun yoksulluk sorununu çözebileceği, ifade edilmiştir, insanlığın ya
şadığı bu acı tarihsel gerçekler, aynı zamanda sosyal güvenliğin ortaya çıkış ne
denlerini ve bu bağlamda devletin işlevlerini de çok açık bir biçimde gözler önü
ne sermektedir. Bu gerçekleri, günümüz koşullanyla karşılaştırdığımızda, benze
ri b ir tabloyla karşı karşıya bulunduğumuzu kimse inkar edemeyecektir. Derinle
şen ekonomik kriz ve küreselleşme süreci, beraberinde işsizliği, yoksulluğu ve 
toplumsal dışlanmayı getirmiştir. Öyleyse, günümüz koşullarında da etkin bir 
sosyal güvenlik sisteminin varlığı kaçınılmaz hale gelmektedir. ELO \e  Avrupa 
Birliği, belirtüen sorunlara çözüm amacıyla mali açıdan sürdürülebilir bir sosyal

Sendikal Haklar, Sosyal Gilvénlik Hakkı ve Sağlık Hakkı Sempozyumu

135



Sendikal Haklar, Sosyal Güvenlik Hakkı ve Sağlık Hakkı Sempozyumu

güvenlik ve etkin bir sağlık sisteminin oluşturulmasını önerirken, sistemin vazge
çilmezliğini de vurgulamış bulunmaktadırlar. Gerçekten, sosyal güvenlik sistem
lerinin, özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ve 1980 ‘li yıllara kadarki ge
lişim seyri incelendiğinde, belirtilen sorunlara etkin bir çözüm oluşturduğu görü
lecektir. Çünkü, savaşa katılan ve katılmayan tüm ulusların üzerinde birleştiği bir 
gerçek şu olmuştun Yeni bir savaşın daha yaşanmaması için, yoksulluğun orta
dan kaldırılması, işsizliğin olumsuz sosyal sonuçlarının asgariye indirilmesi ve 
toplumda yaşayan insanların yarın güvencesine sahip olmaları kaçınılmaz hale 
gelmektedir. Bunun için de devletin fonksiyonlarından bir genişleme olmalıdır. 
Devlet sadece ekonomik sistemi, pazarın işleyişini düzenleme değil, sosyal dü
zenlemeyi de yapmalıdır. Bunun anlamı ise şudur Toplumda yaşayan insanları 
gereksinimlerden ve risklerin etkisinden kurtararak, onlara bir güvence oluştur
mak . İşte, sosyal devlet kavramının ortaya çıkması ve kökleşmesi de bu olgu
nun bir sonucudur. Sayın Başkan’ın yanında, ayrıntılara girmeye fazla cesaret 
edemiyorum. Ancak, o dönemin ekonomik koşullan ve özellikle Keynes’in 
denkleminin, sosyal devlet ve sosyal güvenliğin gelişmesinde belirleyici olduğu
nu söylemek, hatalı bir değerlendirme olmasa gerek. Buna göre Devlet, sadece 
ekonomik alanda değü, sosyal alanda da etkin bir rol üstlenmelidir. Bütün bu kı
sa açıklamalardan, tartışma konumuzla bağlantılı olarak çıkarmamız gereken ders 
şu olmalıdır Ekonomik krizler ve Savaş koşullan, sosyal güvenliği ve sosyal 
devleti yaratmıştır. Sosyal devlet yaşanan krizlerin bir sonucu olarak şekillenmiş
tir. Niçin ? Krizlerin, toplumda ve insanların yaşamlarında ortaya çıkardığı dram 
lara bir çözüm getirme arayışının sonucudur. Daha önce de işaret ettiğimiz gibi, 
Beveridge, sosyal güvenlik ile ilgili raporunun ilk sayfalarında, yoksulluğun çağ
daş bir toplumun yüz karası olduğunu vurgulamış ve bununla mücadelenin en et
kin araçlarından birisi olarak sosyal güvenliği görmüştür. Günümüze baktığı
mızda da aynı koşullan, daha da kötü olarak ve daha da derinleşen bir ekonomik 
kriz sürecinde yaşıyoruz. Bu ekonomik kriz süreci hiç kuşkusuz beraberinde iş
sizliği, yoksulluğu ve toplumsal dışlanmayı getirmiştir. Sosyal devletin ve sos
yal güvenliğin beşiği olarak kabul edilen AB ülkelerinde sosyal devletin olağa
nüstü gelişme süreci, yoksulluğu tümüyle ortadan kaldırmasa bile önemli ölçüde 
sınırlamıştır. Yapılan bilimsel çalışmalarda, 1945’li yıllardan 80*li yıllara kadar 
etkin bir sosyal güvenlik sistemi oluşturulmasaydı, bugün AB’ye üye devletlerde 
yoksulluk oranının çok daha yüksek olacağını ortaya koymuştur. Şu halde, sosyal 
güvenlik sistemi, yoksulluğu ortadan kaldıran veya azaltan bir mekanizma işlevi
ni görmektedir. Ülkemizde, Anayasanın 2. maddesinde ifadesini bulan sosyal 
devlet, bu işlevini tam olarak yerine getirememiştir. Bunun da çok karmaşık ne
denleri bulunmaktadır. Ne yazık ki, ülkemizde; insanlar, siyasi partiler, sendika
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lar, sivil toplum örgütleri, sosyal güvenliğin adını son krizle birlikte duymaya 
başlamışlardır. Şimdiye kadar, sosyal güvenlik, ne işçilerin, ne sendikaların ne de 
devletin sorunuydu. Ekonomik kriz, sosyal güvenliğin tarihsel işlevini, bir kez 
daha hepimize anımsatmış oldu. Sayın Oğuz Oyan’ın ifade ettiği gibi, sosyal gü
venlik kapsamında kişiye temel bir hak verilmekte, ihtiyaç içindeki kişinin dilen
mesi önlenmek istenmektedir. Sosyal devlet, Tann inayeti yerine devletin inaye
tini, devletin korumasını ikame etmiş bulunmaktadır. Bilindiği gibi, ülkemizde 
ilk İş Yasası olan 1936 tarihli ve 3008 sayılı Yasa, sosyal sigortaların ilk temel il
kelerini pozitif düzenlemeye kavuşturmuştur. Ancak, bu çerçevedeki yasal dü
zenlemelerin yürürlüğe konulması için 1945 ve daha sonraki yıllan beklemek ge
rekmiştir. 1945 yılından itibaren, o güne kadar Batı ülkelerindeki sosyal güvenlik 
sistemlerine ve bu konudaki gelişmelere koşut olarak Türk Sosyal Güvenlik Sis
temi oluşturulmaya başlanmıştır. 1961 Anayasası, yine Batı ülkelerinde, yüzyıl
ların süzgecinden geçmiş ve bu ülkelerinin anayasalarında ve uluslararası insan 
haklan belgelerinde somutlaşmış olan sosyal devlet kavramını ve sosyal güven
lik hakkım ayrıntılı olarak düzenlemiştir. Yürürlükteki 1982 Anayasası da bu 
modeli esas almıştır. İşte, sorunlarım ve geleceğini tartıştığımız bugünkü Sosyal 
Güvenlik Sistemimiz, bu ulusal ve uluslararası gelişmelerin etkisiyle oluşan bir 
sistemdir. Model olarak, AB ülkelerinde en yaygın olarak uygulanan model ile 
özdeşlik göstermektedir. Sorunların varlığı, sistemin isabetsizliğini ve tümüyle 
ortadan kaldırılması sonucunu hiçbir zaman haklı kılmamaktadır. Sistem, oluşum 
koşullan ve kurumsal yapısı dikkate alındığında, Avrupa Sosyal Modeli ile büyük 
bir uyum içindedir. Oysa, Bakanlığın Reform Önerisi benimsenir ve sistem tü
müyle ortadan kaldırılırsa, Avnıpa Birliği üe daha başlangıçta uyumsuzluk yara
tılmış olunacaktır.

Şimdiye kadar yaptığım açıklamalar, ekonomik krizlerin ve savaş tehli
kesinin, sosyal devleti ve sosyal güvenliği ortaya çıkardığım belirginleştirmiştir. 
Günümüzde ise, bunun tam tersi bir gelişmeye, ekonomik kriz gerekçe gösteri
lerek, sosyal devletin ortadan kaldırılması yönündeki çabalara tanık olmaktayız. 
Bunun yerini nasü bir model almaktadır ? İşte, bu modeli ve yaslandığı temel 
ideolojiyi kavramadan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, "Sosyal Gü
venlik Sisteminde Reform Önerisini, bilimsel açıdan sağlıklı bir değerlendirme
ye tabi tutmak da olanaklı değildir. Evet, sosyal devlet ortadan kaldırılırken, esas 
olarak, klasik liberal ve hatta yeni (neo) liberal devlet anlayışı egemen kılınmak
tadır. Yeni liberal devlette, doğal olarak sosyal güvenliğin ve sağlık hakkının ye
ri bulunmamaktadır. İlk saptama bu. Geçmişteki krizler ve bu kapsamdaki sorun
lar sosyal devleti yaratırken, günümüzdeki ekonomik krizler ise sosyal devlet ye
rine liberal devleti ikame etmektedir. Stratejimizi de bu nokta belirleyecektir. Ta
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rihsel süreçte, sosyal devlet ve sosyal güvenlik, Sayın Başkan’ın da isabetle vur
guladığı gibi, ulus devletin bir ürünüdür. Ulus devletler, dış faktörlerden esinlen
miş olmakla birlikte, kendi tarihsel, ekonomik ve sosyal koşullarının süzgecinden 
geçirerek, siyasi erkleriyle belli bir sosyal koruma modeli oluşturmuşlardır. Bu, 
Avrupa ülkeleri açısından da, Türkiye açısından da doğruluk kazanmış bir olgu 
ve saptamadır. Buna karşılık, günümüzde her geçen gün zayıflayan ulus devlet, 
kendi işlevlerini ve kendi vatandaşlarının geleceğini belirleme konusunda etkin 
bir siyasi erke sahip bulunmamaktadır. Ulus devletin bu gücü, ne yazık ki zayıf
lamıştır. Bu güç nerededir ? Bu güç, daha çok finans sektörünün sözcülüğünü ya
pan uluslar arası mali kuruluşların elinde bulunmaktadır. Çok uluslu işletmeler 
bir yana bırakılırsa, Dünya Bankası, IMF ve OECD, söz konusu kuruluşların 
başlıcalannı oluşturmaktadır. Bunlar, neoliberal öğretinin bütün dünyada yaygın
laşması, kökleşmesi çabasını sürdüren kuruluşlardır. Bilindiği üzere bu öğretide, 
sosyal devlet ve sosyal güvenliğin bir yeri bulunmamaktadır. Herşey, piyasa güç
lerine, işletmelerin rekabet koşullarına terkedilmeli, bireye sorumluluk tanınm a
lıdır. Sosyal koruma, bireyin sorumluluk alanına terkedilmeli, devlet asgari dü
zeyde sosyal alana müdahale etmelidir. İşte, bu kuruluşların etki çemberine gir
miş olan ülkelerde, ulus devletlerin, geçmişte olduğu gibi, sosyal sorunlara çö 
züm getirmeleri artık olanaksız hale gelmiştir. Çoğu kez, bu uluslararası kuruluş
ların önerdiği modeller (reçeteler !..) çerçevesinde çözümler aranır. Konumuzla 
bağlantılı olarak , bunun tipik örneği sosyal güvenlik reformudur. Örneğin, D ün
ya Bankası, 1994 yılında, yeni bir sosyal güvenlik modelini içeren bir rapor ha
zırlayarak, bu modelin tüm dünya ülkelerinde esas alınması yönünde büyük çaba 
harcamıştır. Önerilen model, esas olarak sosyal güvenliğin özelleştirilmesi hede
fine yöneliktir. Bilindiği gibi, söz konusu model, başta Şili olmak üzere, diğer 
birçok Latin Amerika ülkesinde de uygulanmıştır. Ancak, Dünya Bankası’mn 
önerdiği model, gelişmiş Avrupa ülkelerinde benimsenmemiştir. Bu kuruluşlar ve 
özellikle OECD, örneğin bugün AB’ye üye devletleri, sosyal güvenlik sistemle
rini; kendi raporlan, kendi reçeteleri doğrultusunda düzenlemedikleri için ağır bir 
şekilde eleştirmektedir. AB’ye üye bazı ülkelerde (Almanya, Fransa ve Belçika); 
iktidardaki siyasi partiler, önerilen reçeteler doğrultusunda mevcut sosyal güven
lik sistemlerini köklü bir biçimde değiştirmek istemişlerdir. Ancak, toplumun Av
rupa Sosyal Modeli ve bu bağlamda sosyal güvenlik sistemlerine olan bağlılığı 
nedeniyle işçilerin, memurların ve sendikal örgüüerinin ve giderek tüm toplumun 
tepkisi üzerine geri adım atmak zorunda kalmışlardır. Buna karşılık, IM Fnin  
kıskacında olan ülkelerde, bu ülkelerin ulus devleüerinin siyasi erklerini yitirmiş 
olmalannın bir sonucu olarak, IMF reçeteleri sosyal güvenlik modelleri açısın
dan harfiyen uygulamaya konulmuştur. Dünya Bankası’nın desteği ile IM F tara
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fından önerilen sosyal güvenlik modeli, iki aşamada biçimlenmiştir. 1990’lı yü- 
lann başmda, sosyal güvenliğin tamamen özelleştirilmesi hedefinde odaklaşıl- 
m ıştır. Bu model, az önce vurgulandığı gibi, Latin Amerika ülkelerinde yaşama 
geçirilm iştir. Ancak, bu modelin uygulamada başarısızlığa ulaşması ve Avrupa ül
kelerinde bu modele gösterilen tepki üzerine, sosyal güvenliğin tümüyle özelleş- 
tirilemeyeceği sonucuna varılmış ve bu kez sosyal güvenliği başka şekilde tasfi
ye etme stratejisi geliştirilmiştir. İşte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 
sunduğu "Sosyal Güvenlik Sisteminde Reform Önerisi", tümüyle bu stratejinin 
bir yansıması, bir iiriinüdür . Dolayısıyla, önerilen bu modelin Türkiye gerçekle
rinden yola çıkılarak Bakanlık tarafından hazırlanmış olduğu yönündeki söylem
ler, gerçeği yansıtmaktan uzak bulunmaktadır. Gerçek olan husus, bu modelin tü
müyle Dünya Bankası ve IMF tarafından oluşturulduğudur. Nitekim, Bakanlığın 
29 Temmuz 2004 tarihini taşıyan Taslak Metnin "Teşekkür " başlığım taşıyan 
kısmında "... Dünya Bankası’ndan Anita Schwarz ve Mukesh Chawla’ya projek
siyonlar konusunda sağladıkları teknik destek için şükran borçluyuz..." ifadeleri
ni okumaktayız. Görülüyor ki, söz konusu Taslak Metin, doğrudan Dünya Ban
kası uzmanlarının projeksiyonları doğrultusunda hazırlanmıştır.

Belirtelim ki, bu olgu sadece ülkemize özgü değüdir. ELO’nun yaptığı araş
tırmalar incelendiğinde, Dünya Bankası ve IMF reçeteleri doğrultusunda oluştu
rulan sosyal güvenlik modelinin başka ülkelerde de. uygulamaya konulduğu gö
rülecektir. Örneğin, bu konu üe ügüi olarak 2002 yılında yayınlanan bir araştır
maya göre, IMF’nin ülkemiz için öngördüğü model, eski Doğu Bloku ülkeleri 
olan Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyetinde aynen yürürlüğe konulmuştur. 
Aynı incelemeye göre, söz konusu model, anılan ülkelerde de, ülkemizdeki gibi, 
doğrudan Dünya Bankası uzmanlan tarafından hazırlanmıştır. Bu modelin temel 
es aslan ve uygulandığı ülkelerdeki sonuçlan nelerdir ? Bu soruya vereceğimiz 
yanıt, ülkemizde uygulanmak istenen modelin ne tür sonuçlar doğuracağım da 
şimdiden tespit etmemize yardımcı olacaktır. Söz konusu model, iki ya da üç 
ayaklı sosyal güvenlik modelini öngörür. Sistemin ilk ayağım, heıkese maktu dü
zeyde sosyal güvenlik yardımı (örneğin emekli aylığı) sağlayan kamu sosyal gü
venlik rejimi oluşturur. Sistemin ikinci ayağını, fon biriktirme (kapitalizasyon) 
esasma dayalı özel emeklilik programlan oluşturur. Bu model, belirtildiği gibi, 
serbest pazar ekonomisine geçen Doğu Avrupa ülkelerinde (özellikle Macaristan 
ve Polonya) yürürlüğe konulmuştur. Uygulanan-, bu model, sigorta primlerinde 
önemli bir artışa yol açmış, emeklilik yaşının yükseltilmesi sonucunu doğurmuş; 
primlerin bir bölümünün özel emeklilik programlarına yönlendirilmesi nedeniy
le kamu rejiminin finansman dengesi bozulmuş, asgari düzeyde ve yoksulluk sı
nırının altında maktu emeklilik aylığ ödenmesi nedeniyle, emeklilerin yaşam
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koşullan aşın ölçüde kötüleşmiştir. Özel emeklilik programlarında ise, bir kaos 
yaşanmış, özel emeklilik şirketlerinin bazılan iflas etmiş, rekabet nedeniyle anı
lan şirketlerin yönetim giderlerinde artış olmuş, özel emeklilik fonlarının verim 
liliği konusunda ciddi belirsizlikler ortaya çıkmıştır. İşte, Dünya Bankası ve IM F 
modelinin sonuçlan....

Bakanlığın önerisi, "tek çatı" esasına dayalıdır. Mevcut kurumlar ortadan kal- 
dınlarak tek bir Kurum (Sosyal Koruma Kurumu Başkanlığı) oluşturulmaktadır. 
Bu model, ulusal ya da üniversal sosyal güvenlik modelidir. Bu modelde herices, 
çalışma statüsüne bakılmaksızın, sosyal güvenliğin kapsamına alınır ve herkese 
asgari düzeyde (maktu) sosyal güvence sağlanır. Sistemin finansmanı ulusal büt
çeden sağlanır. Söz konusu tek çatı modeli, geçmişte Yeni -Zelanda ve İngüte- 
re’de uygulanmış, ancak bugün terkedilmiş bir modeldir. Bugün ağırlıklı olarak 
uygulanan model, sosyal sigorta tekniğine dayalı olan modeldir. Getirilmek iste
nen model, kapsama aldığı kişilere, sosyal yardım niteliğinde maktu bir sosyal 
güvence sağlama sonucunu beraberinde getirecektir. Böyle bir sonucun ise, bire
ye yeterli düzeyde ekonomik güvence sağlamayı amaçlayan sosyal güvenlik hak
kı ile uyum içinde olamayacağı tartışma dışıdır. Bu açıdan, hazırlanan modelin, 
yoksulluk ve eşitsizliği ortadan kaldıracağı yönündeki temel gerekçenin de bilim
sel bir dayanağı kalmamaktadır.

Sonuç olarak, ülkemizde neoliberal doğmalar, genel olarak sosyal dev
letin ve hazırlanan model çerçevesinde de sosyal güvenliğin işlevleri, sorunları ve 
çözüm yollarına ilişkin analizlerde belirleyici olmaktadır. Ne var ki, bu dogma
lar, bilimsel gerçekleri yansıtmaktan uzak kalma dışında, ekonomik ve sosyal açı
dan çok sakıncalı sonuçlar doğurmaktan da uzak değildirler. Özellikle, A B ’ye 
tam üyelik sürecinde, Dünya Bankası ve IMF Modeli değü, Avrupa Sosyal M o
deli lehine kesin bir tavır alınmalıdır. Oysa, Avrupa Sosyal Modeli ve bu kapsam
da AB’ye üye devletlerde ağırlıklı olarak uygulanan sosyal güvenlik modeli, ha
zırlanan Tasanda tümüyle dışlanmaktadır. Sosyal güvenliğin kamu hizmeti ve in
san hakkı niteliği, mali piyasalara feda edilmemelidir. Sosyal güvenlik sisteminin 
modernleştirilmesi yönündeki analiz ve önerilerin arka planında, sistemin özel
leştirilmesi iradesi yatmaktadır. "Emeklilik Fonlan" ya da "Bireysel Emeklilik", 
gelecekte milyonlarca insanın yazgısını, piyasa koşullarına ve mali piyasalardaki 
dalgalanmalara terketmektedir. Bazı ülkelerde yaşanan deneyimler, mali piyasa
ların emekliler için güvenli bir temel olmadığım ve emeklileri yoksulluğun pen
çesine sürükleyeceğini göstermiştir.

Bu gerekçelerle, Sosyal Güvenlik Siteminde Reform kapsamında öne
rilen modelin tümüyle isabetsiz olduğu, mevcut modelin Avrupa Sosyal M odeli
ne daha fazla uyum sağladığım, Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi, ülkemiz-
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de de sorunlara, mevcut sistem içinde kalınarak çözüm aranmasının daha uygun 
olacağını düşünmekteyim. Sabrınız için teşekkür ediyorum.

T Ü R K E L  MİNİBAŞ
Evet Sayın Profesör Ali Güzel yoksulluğu yönetme politikası yüzünden ülke

lerin başına neler geldiğini söyledi ve ben hemen hatırlatmak istiyorum buradan 
aldığım dipnotla 1981’de ilk kez Şiü’de Pinoche Hükümeti uygulamıştı bunu ve 
asker ve polisler hariç. Yani asker ve polisler hariç uyguladığınız zaman denetle
meyi bunun nasıl gittiğini kontrol edeceklerinkini tutuyorsunuz, onun dışındaki- 
ni piyasa ekonomisine bıraktıklarında neler olduğunu yaşadık ki arkasından Hol
landa, İsviçre ve İngiltere örnekleri geldi. Şimdi sözü ben Sayın Yard. Doç. Dr. 
Metin Özuğurlu’ya bırakacağım. Elinizdeki programlarda "doçent" olarak geçi
yor kendisi. Ama kendisi bir düzeltme yaptı. Ben de ona şunu söyledim: "Ben 
hep bu toplantılarda önceden unvan almıştım. Asistanken doçent yazarlardı. Do
çentken profesör, demek ki çok yakındır bu dunım" ve onun için de, Metin Bey 
buyurun efendim.
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M E T İN  ÖZUĞURLU
Herkese merhabalar, kendi sunuşumu, sosyal güvenliğin ve esas olarak da 

sosyal politikanın dönüşümü üzerine inşa etmeye çalışacağım.
Konuşmaya, "akademiden pek beklenmediği şekilde kestirmeden ve açık ko

nuşacağım" diye başlamayı planlamıştım, fakat burada gördüm ki hocalarım son 
derece açık ve net konuşuyorlar, dolayısıyla söze şöyle başlamam, sanınm daha 
uygun olacak: Akademide yaygınlaşmakta olduğu biçimiyle ben de bugün bura
da kestirmeden ve açık-seçik konuşmaya gayret göstereceğim.

Kestirmeden söylenecek şey şudur. Bugün, dünyamız tümüyle kozmopolit bir 
karakter kazanmış sermaye sınıfının egemenliği altındadır. Russel’ın terimleriy
le, sermayenin yalın iktidan altında yaşıyoruz. Yalın iktidar kavramını da seçe
rek kullandım; iktidarın yalın biçimi sadece güce işaret etmiyor, aynı zamanda bu 
iktidarın zaaflarına da işaret ediyor. Zira, düzenleyici aygıt örgütlenmesi içindeki 
bu iktidar biçimi, yöneten ve yönetilen ilişkisini ticari sözleşme mantığı ile yürüt
mektedir. Genel iradeye dayalı bir toplum sözleşmesi değil tarafların kendi irade
leri ile katıldıkları varsayılan ticari bir sözleşme söz konusu olunca, yönetilenin 
onay ve rızası da, tanım gereği, dışlanmaktadır.

Dolayısıyla, yalın iktidar pratikleri yönetilenlerin rızasını dışlaması sebebiy
le, otoriter olduğu kadar zayıf da olan iktidar pratikleridir. Zira, insanlık tarihi bi
ze, yönetilenlerin onayını almayan egemenlik biçimlerinin kalıcı olmadığını gös
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termektedir.
Bu saptamanın konumuzla bağlantısına gelince, sosyal güvenlik meselesi, 

muhasebecilik terimleriyle ele alınacak teknik bir mesele değüdir, siyasal bir me
seledir ve doğrudan doğruya siyasi iktidarın niteliği ile ilgilidir. O halde, konuyu 
ele almadan önce pozisyonumuzu belirlememiz gerekecektir; sosyal güvenliği 
sermayenin yalın iktidar parametreleri içinde kalarak mı tartışacağız yoksa dışı
na çıkarak mı? Benim eğiliminin ne yönde olduğu sanınm problemi tanımlama 
tarzımdan da belli olmuştur.

Şimdi, efendim burada bir dönüşümden söz ettim; sosyal politika alanında bir 
paradigma dönüşümü gerçekleşmiştir, bu alanın ele alınışına yönelik ön kabuller
de köklü değişiklikler meydana gelmiştir. Bunların en önemlisi, doğrudan doğru
ya sermaye hakkındadır. Sosyal güvenlik sisteminin yaslandığı geleneksel m an
tık içinde sermaye, kör bir güçten öte bir şey değüdi. Kânnı sürekli olarak en çok
laştırmak için çalışan ve bunun dışında bir dünyası olmayan, toplumsal sorumlu
luklar bakımından tümüyle kör bir güçtü, seımaye; böyle ele alınırdı. Oysa günü
müzde, sermaye ve sermayenin hareket ilkelerini ifade eden piyasa, aşağı yukan, 
bir tann mertebesine yükselmiştir. Sermaye piyasa aracılığıyla hepimizi, kendi 
önceliklerine tabi olacak şekilde hizaya giımeye çağırmaktadır. Bize, "bu hayat
ta her şeyi isteyebilir ve yapabilirsiniz, yeter ki piyasanın rekabetçi yapısına ve 
firmaların kar önceliklerine uyumlu olsun!" denmektedir. Çocuk yaparken de ya
sa yaparken de bu çağnyı esas almamız beklenmektedir. Bu çağn, açıktır ki, me- 
talann dünyasının bir meydan okumasıdır, insan ve doğaya karşı büyük bir m ey
dan okumayla karşı karşıyayız.

Ön kabullerdeki bu köklü dönüşümün sosyal güvenlik alanına yansımaları ne 
olmuştur, diye sorduğumuzda, ben orada üç noktayı önemli görüyorum: İlki şu
dur; sosyal güvenlik sisteminin örgütlenme ilkesi, ya da Profesör Cahit Talaş ho
camızın ifadesiyle, sosyal güvenliğin sıklet merkezi değişmiştir; değişimin yönü, 
ücretli istihdam ve işçi sınıfından istihdam dışına ve yoksullara kayma şeklinde
dir. Çağdaş sosyal devlet ve sosyal güvenlik sisteminin merkezinde yer alan "ba
ğımlı çalışanın" yerini "risk gruplan" ve sınıf dışı kesimler almıştır. İkinci dönü
şüm alanı doğrudan doğruya sosyal güvenlik sisteminin politikalarıyla ilgilidir, 
burada, çağdaş sosyal güvenlik sisteminin bağımlı çalışanları korumak ve güçlen
dirmek şeklindeki politika önceliği, sosyal sermaye adı verilen müphem bir po
tansiyelin güçlendirilmesi meselesine kaydınlmıştır. Dönüşümün üçüncü ayağı, 
sosyal güvenlik sisteminin genel amacıyla ilgilidir; çağdaş sosyal güvenlik siste
mi, çıkarları çelişen temel sınıfların uzlaştırması ve bu yolla toplumsal bütünleş
menin sağlanmasını amaçlamıştır. Bu politika amacı, bugün yerini, sermayenin 
kar ve rekabet önceliklerine tabii bir düzenlemeye bırakmıştır.
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Şimdi meselenin bam teline geliyonız; o da sosyal kavramının anlamı ile iliş
kilidir. Som şudur. Sosyal güvenlik sistemi hangi esaslar üzerine örgütlendiğinde 
sosyal sıfatım hak eder? Öncelikle bu terimin statüsünü tayin edelim. Çağdaş sos
yal hukuk devleti örgütlenmesi içinde sosyal terimi, sosyolojik bir terimden ziya
de, politik ve hukuksal bir terimdir. Bir kamu hizmetinin sosyal bir nitelik taşıyor 
olmasının temel koşulu da şudur, bir hizmet hak statüsünde genelleşmiş ve hiz
metin örgütlenme süreci bakımından meta dışı bir alanda örgütlenmiş ise ancak o 
zaman sosyal sıfatına layık bir hizmetten söz edilebilir. Önümüze konulan tasan- 
nın temel niteliği de sanıyorum bu noktayla ilgilidir, çünkü, bu yeni düzenleme
de artık "sosyal güvenlik" meselesi hak statüsünde genelleşmiş bir mesele değil
dir, ihtiyaç sahiplerine ihtiyaç beyan ettikleri sürece sunulan bir meseledir. Bu
nunla bağlantılı olarak tümüyle ticarileşmiş bir süreci öngörmektedir. Hak olma
sıyla ihtiyaç sahiplerine sunulması arasındaki fark, "benim hakkım var" demek
le, "benim ihtiyacım var" demek arasındaki farktır ve asla masum değildir. Sözü
nü ettiğimiz mesele doğrudan doğruya yurttaşlık statüsü ile ilgilidir. Buradaki 
fark, sosyal yurttaşlık statüsüyle muhtaçlık statüsü arasındaki farka tekabül eder, 
bu ise, toplumun örgütleyici ilkesinin ne olacağı sorusuna bizi götürür.

Hükümetin hazırladığı tasan üzerinde köklü değişiklikler içeren değişiklik 
önergeleri verilemeyecekse de, bari tek bir değişiklik önergesi verilebilir. O da 
yasa adının "anti-sosyal güvenlik" şeklinde değiştirilmesi olabilir.

B ir son nokta olarak, konuya ilişkin tartışmalarda yurttaşlık statüsünün tahrip 
edildiği ve yerini müşteriye bıraktığı vurgulanmaktadır. Benim genel izlenimim 
odur ki, müşteri derken, mahalle bakkalımızda "veli nimet" diye söz edüen bir tü
ketici kategorisi düşünülmektedir. Müşteri, bir tüketici gibi algılandığında bir çok 
insan, "en azından tüketici haklan çerçevesinde kazanımlanmız olabilir" diye dü
şünebilmektedir. Oysa, müşteri terimini yeniden icat eden ve insanlığın gündemi
ne sokan Dünya Bankası, asla bir tüketici kategorisinden söz etmemektedir. Müş
teri dediği de esasen bir girişimcidir, yani, kendi çıkan ve çıktısı için girdi talep 
eden, hizmet talep eden bir girişimcidir. Dolayısıyla, sosyal hizmet alan müşteri, 
as Unda bireysel bir getiri temin edecek olan bir girişimci olduğundan, o hizmetin 
maliyetine de katılmalıdır, denmektedir. Bu mantıktan nasıl bir toplum çıkar? 
Şurası açıktır; sermaye, piyasa ekonomisi aşamasını çoktan geçmiş ve şimdi top
lumun piyasalaştınlması aşamasına gelmiştir. Piyasa toplumunda sosyal güven
likten söz etmek abesle iştigaldir. Piyasa toplumu mu, demokratik toplum mu? 
Sosyal güvenlik üzerine yaşanan kavganın özü bu soruda saklıdır.

Türkiye işçi sınıfı hareketi, kendi ekonomik ve sosyal kazanımlannı savunur
ken, bütün bir toplumu demokratikleştirecek bir hareketi temsü ettiğinin de, uma
rım, bilincinde olur.
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OTURUM  BAŞKANI
Hem bu kadar derin, hem de birdenbire tünelin öbür tarafında ne olduğunu 

gerçekten çok düşündüren bir konuşma yaptınız. Şimdi ben sözü hemen, çünkü 
çok da vaktinizi çalarak yapacağız bunu söyleyeyim size, sözü Sayın Sosyal G ü
venlik Uzmanı Burhanettin Demircioğlu’na veriyorum. Buyurun.

BURHANETTİN D EM İRCİOĞLU
Beni konuşmacı olarak çağırırlar ama, şunları söyleme derler, şunu şöyle ge

çelim derler. Burada çok özgür bir platformda konuşacağım için memnun olaca
ğım. Bazı gerçekleri sizlerle paylaşacağız ve bir Türkiye turu yapacağız sîzlerle 
beraber. Türkiye’de neler oluyor, sosyal güvenlikteki durumumuz nedir, ne değil
dir? Bunları birlikte göreceğiz. Türkiye tabii ki sosyal güvenlik açısından baktı
ğımız zaman dünyada Anayasası olan ülkeler açısından, yok yoku olan yani her 
şeyi olan bir ülkedir. Tabii böyle bir durumda da şöyle bir baktığımızda bu yasal 
dayanaklara özellikle 1982 Anayasasının 60. maddesinde "herkes sosyal güven
lik hakkına sahiptir, devlet bu güvenliği sağlayacağı gerekli tedbirleri alır teşki
latlan kurar" diyor. Yine hemen devam ettiğimiz zaman 61. maddenin "devlet sa
katlan korumak, toplum hayata intibaklarım sağlayıcı tedbirleri alır, yaşlılar dev
letçe korunur, yaşlılara devlet yardımı ve sağlanacak diğer haklar ve kolaylıklar 
kanunlarla düzenlenir" ve "devlet korunmaya muhtaç çocukların korunması için 
her türlü tedbiri alır". Yine baktığınız zaman devlet yabancı ülkelerde çalışan 
Türk vatandaşlarım aüe birliğini çocuklarını eğitimi kültürünü ihtiyaçlarını yur
da dönüşlerinde her türlü gerekli tedbirleri alır. Bu yeterli olmamış bizim için 
1948 yılında yine İnsan Haklan Evrensel Bildirgesini imzalamışız, burada yine 
her insan toplumun bir üyesi olmakla sosyal güvenlik hakkına sahiptir diyoruz. 
Bununla yetinmemişiz, Avrupa Sosyal Şartma imza atmışız, bununla yetinmemi
şiz ikili anlaşmalar yapmışız, bütün artık yasal olarak yok yok bir duruma gelmi
şiz. Gene ne olmuş bu işleri yapabilmek için daha önce Çalışma Bakanlığı, arka
dan da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adı altında bir bakanlık kuruluyor 
daha önce ikisi ayn sonra birleştiriliyor ve bunu sağlayabilmek için de ülkemiz
de sosyal güvenlik kurumlan kuruluyor. Daha önce sandıklar, işçi sigortalan ku
ruluyor. SSK, Bağ-Kur, TC Emekli Sandığı ve kanunla kurulu bulunan yine 
SSK’ya bağlı olarak 506 saydı Kanuna bağlı olarak kurulan sandıklarımız var. 
Yani baktığımız zaman sosyal güvenlik sistemine üç tane büyük kurumu muz, bu 
sosyal güvenliği sağlayacak geride de 24 tane sandığımız var. Bu 24 sandığımız 
da işte bankalann borsalann yine çeşitli sigorta şirketlerinin sandıklanydı ve bun
lar birer birer, ikişer ikişer kapanmaya başladı. Tabu dunım böyle olunca hemen
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arkasından da bir karşımıza bir tablo geliyor. Şimdi bu tabloya birlikte bir baka
lım. Şimdi biraz önce tabii ilk oturumda eski maliye bakanı da bir cümle söyle
di. Dedi ki: Dün bakan da söyledi. Tabii onlara da söylemlerimiz olacak, 80 mil
yon kişiyi bulduk dedi. Hatta maliye bakanı dedi ki, büyük bir uğultu kopması 
lazım dedi. Şimdi bizde sosyal sigortalar kurumu, gerçekten benim incelemedi
ğim dünyada sosyal güvenlik sistemi kalmadı, en zor sistem bizim sistemimiz sis
teme girmek Türkiye’deki kadar hatta Türkiye’deki kadar zor emekli olunan bir 
sistem yok. Şimdi SSK’da geçtiğimiz günlerde yani bunu bir anekdot olarak ak
tarıyorum, bir yetkiliyle özel ikili bir sohbet yaptım yaptığım sohbette bana dedi 
ki, içişleri bakanlığından 29 milyon TC numarası aldık 15 milyonunu bire bir uy
guladık 14 milyon numarayı nereye koyacağımızı bulamadık. Yani SSK’da kayıt
lı bulunan insanların adlann hatalı, soyadlan hatalı, nüfus kimlik bilgüeri hatalı. 
Şimdi niye bunu söylüyorum. Bir adam 16 -17 tane numara almış bu sistemin 
içinde aktif olarak gözüküyor, bir Bağ-Kur’da üç tane-dört tane numara alan var. 
TC Emekli Sandığında iki üç tane numara alan var, 45 50 tane ilde çalışan insa
nımız var. Tüm bunlarla beraber Ahmet’in primi Mehmet’te Mehmet’in primi 
A hm et’te Ayşe’ninki Fatma’da bazen değişik yerlerde ve şu tablolardan bir baş
ka söyleyeceğim şey de, daha önceki özellikle Çalışma Bakam işte biz Türkiye 
nüfusunun yansına bakıyoruz. SSK olarak söylüyor bunu ve Emekli Sandığı da 
diyor ki, biz de 10 müyonuna bakıyoruz, Bağ-Kur’da diyor ki biz 15 milyonuna 
bakıyoruz. İşte topladığınız zaman hepsiyle beraber şu hemen arkadaki Türkiye 
nüfusunun yüzde 87.87*si yani 88’i sosyal güvenlik kapsamı içerisinde gözükü
yor. Yani gerçekten rakamlar böyle olmuş olsaydı Türkiye cennet bir ülke olur
du. Bu adım soyadını aldığı sigortalının bırakın artık ailesini çocuklarım cinsi
yetini bile ismine bakarak İsmet ya da işte Deniz ya da işte birtakım isimlere ba
karak yani kadın mı erkek mi diye bulan bu kurum şunu yapıyor, istatistik yıllığı 
2003 en sondur diyor ki efendim çalışan işçiler muüaka bunlar çok çocuk yapar, 
4 kişidir, 18 -19  senedir, daha bu anketi de görmüş değilim, bu ankete dayandı
rıyorlar bunu. Diyor ki, işte diyor, yaşlılık aylığı alanların bunların iki çocuğu 
olur diyor, işte diyor aile fertlerinin hemen altında yazıyor işte çarpıyor bölüyor 
hakikaten böyle çarpıp böldüğünüz zaman hemen yukanda baktığınız zaman top
lam olarak 35 milyon 296 bin kişiyi buluyorsunuz. Yok böyle bir şey. Bugün şu
rada görmüş olduğunuz 6 milyon 750 bin kişi, özellikle zorunlu sigortalıların bir 
çoğu sigorta sicil numarasıyla kalmıştır. Birçoğunun sağlık karnesi yoktur, birço
ğunun ailesinin hiçbirinin sağlık karnesinden faydalanmamaktadır faydalanan var 
o ayn ama, 35 milyona baktığınız zaman işte 6 milyon 750 bin kişiyi tutmakta ve 
3 milyon 935 emekli aylığı alan kişüer 24 milyon da bunlann aileleri, SSK bu 24 
rrülyon kişiyi sayın deseniz mümkün değil böyle bir şey yok verisi elinin altında.
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Onun için bu 80 milyon rakama bir kere inanmayalım, buna bir açıklık getirmiş 
olalım bir kere burada. Tezelden SSK eğer bir reform yapacaksa SSK numarası 1 
olan kişiden başlayıp bugünkü vermiş olduğu en son numaraya kadar güncelle
mesini yapması lazım. Ben hem bir gazeteci, hem bir televizyon programcısı, 
radyo programcısı, tabii günde binlerce insanla haşır neşir oluyorum. Adam 20 
sene 25 sene kuruma prim ödüyor daha ne zaman emekli olacağını bilmiyor. Ve
ya haklarının neler olduğunu bilmiyor, şimdi öncelikle yapılması gereken kişüe- 
rin kayıt olduğu zaman bir emeklilik planlaması tabii kişilere çok rahat ulaşabil
me imkanını bulması lazım kurumun. Dün Bakan tabü iki şey söyledi çok önem
liydi, birincisi dedi ki işte sosyal politikalar fiyatlandırılır, ama işte biz kara deli
ğin tamamını buna bağlamayız, bu işi devam ettiririz gibi bir cümle sarf etti. Esa
sında böyle konuşuyor ama alttan başka şeyler yapıyorlar. ÇSG Bakanlığının kö
tü yönetildiğini hiç kimse söylemiyor, SSK’nın kötü yönetildiğini Bağ-Kıır’un 
kötü yönetildiğini, Emekli Sandığı’nın kötü yönetildiğini kimse söylemiyor. 
Şimdi isteğe bağlı sigortada bir deprem yaşandı. 1 milyon civarında olan isteğe 
bağlı sigortalı, bu 2003 verisidir, 2004 yılında 300 binlere kadar bir iniş oldu. 
Primleri ciddi anlamda yükselttiler, yükseltince tabi insanlar, biz şimdi şunu söy
lüyoruz işçi insanların, emekçi insanların aileleri de dışardan sigorta sistemine 
giımesi lazım diyoruz. Böyle bir şey isterken de işte eşler olursa hem sosyal si
gortalar işlevi de bir rahatlama içine girmiş olur bir prim tahsilatı olmuş olur, di
ye. Burada tabii hocam da söyledi biraz önce IMF’ye veya işte Dünya Bankası 
bazı şeyleri istiyor diye filan, yani bunlardan önce yani Çalışma ve Sosyal G ü
venlik Bakanlığı sigortalı sayılarının artınlmasım istemiyor. Şu anda T ürkiye’de 
11 milyon 250 bin kişi kayıt dışı olarak çalışmakta. 11 milyon 250 bin kişi. Şim
di bu 11 milyon 250 bin kişi ben olarak sizler olarak bunlan birer ikişer sisteme 
katma gibi bir zorunluluğumuz yok, ama Bakanlığın asli vazifeleri içerisinde yer 
alıyor. Yine Bakan dün söyledi ama iki önemli şey yaptı yine en önemli yasalar
dan bir tanesini çıkardı biliyorsunuz ülkemizdeki 7 .5 -8  müyon yaşama engelli 
insan var, isteğe bağlı sigortalılan bir tasfiye ettikten sonra sırada bunlara şöyle 
yol gösterdi. İşte özel sigortalar var buyurun özel sigortalara gidin, bu 15  8 mil
yon yaşama engelli kanundaki adıyla sakat olan insanlann emeklüiğinin özellik
le % 40’ın üzerindeyse 15 yıllık bir sigortalılık süresi, 3600 günle emekli yapılır
ken, biz bunların gerçekten iş bulamadığını bulmalarının mümkün olmadığını iş
te manken gibi sakat anyorlar veya bakıyorsunuz çok ağzı yüzü düzgün bir takım 
şey istiyorlar, bununla ilgili İşkur bilmem ne bir sürü teşkilatlar var ama, SSK iş
te bir bordo alıyor eline bordroda 550 kişi var. 550 kişinin yanında işte siz karde
şim 11 kişiyi sakat çalıştıracaksınız, ya da terör mağduru çalıştıracaksınız, ya da 
şunu çalıştıracaksınız ya da bunu çalıştıracaksınız diye bir yaptırımda bulunamı
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yor. Kanunlarda yazıyor bu hepsi ve bu insanların emekliliklerini yükselttiler. Ta 
ki bu insanları 22 yıla kadar bir çıkış yaptılar işte bu sebepten dolayı yani söy
lemlerimizle diğer uygulamalarımızı bir yapmamız lazım. Bir başka önemli konu 
da denetimi sıfır haline getirdiler. Neredeyse İstanbul’da mesela Türkiye’deki si
gortalı sayısının üçte biri İstanbul’dadır 1 müyon 650 bin civarında sigortalı var
dır. Burada görmüş olduğunuz beş milyon 615 bin sigortalının 1 milyon 600 bi
ni İstanbul’dadır ve bunun yüzde onu oynaktır, bunun yani yüzde onu oynaktır 
dericen de her ay giriş çıkış yaparlar. Yani 165 bin kişi hareket halindedir. Sürek
li olarak bir girdi çıktı vardır bunların denetimini işte aşağı yukarı kırk beş elli ki
şilik bir ekip İstanbul’da denetimi yapmaktadır. Bu denetimini yapacak 24- 25 ta
nesi rutin işleri vardır teftiş kurumlannda teftiş heyeüerinde ya da devlet dairele
rinde geriye kalan 25 kişi bu denetimi yapıyor. İstanbul’daki bu manzara diğer il
lerde de aynıdır. Türkiye’de beş yüz tane müfettiş vardır. Bu işin denetimini ya
pacak olan bu sebeplerden dolayı tabu ki bu denetim yapılamamaktadır. Yani ba
kanlık çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı dışarıdaki kalmış olan ya da kayıt dı
şı çalışmış bulunan in sanları sistemin içerisine maalesef çekememektedir, çek
m ek istememektedir, yapmak istememektedir. Siz de ondan sonra gideceksiniz 
sendikal harekeüerde bulunacaksınız, işte örgütleneceksiniz, şunu yapacaksınız, 
bunu yapacaksınız bir tarafı İstanbul’un Tekirdağ diğer tarafı Kocaeli’ne ulaşmış. 
Bu arada Türkiye’de çok geniş gidip kimi bulup da nerede yapacaksınız. Takır 
takır kayıt dişilik ve bu arada yabancı işçilik de çok ciddi anlamda. İşte üç dört 
milyar lira cezası olmasına rağmen nasılsa bana kimse gelmez deyip bunlan yap
m aktadır. Yine Bağ-Kur’da, Türkiye’de Bağ-Kur Genel Müdürlüğü de vazifele
rini tam yapmamaktadır. Kimler Bağ- Kur’a girer, kendi nam ve hesabına bağım
sız çalışanlar nerede kayıtlıdır, bunlar şirket ortaklandır, bunlar işte kendi nam ve 
bağımsız olarak iş yapan vergi dairelerinde kayıtlıdır. Baktığınız zaman vergi da
iresindeki kaydı Bağ-Kur olamıyor. Yani orada binlerce milyonlarca kayıt var onu 
alıp da sistemine yerleştiremiyor. Sistemine yerleştiremediği için veya şirket or
tağını tespit edemiyor. E şimdi bütün bunların faturası da dönüyor dolaşıyor ta
bii ki kime geliyor şurada görmüş olduğunuz üç müyon dokuz yüz yirmi bin 
emekliye. Bakın hemen bir tablo yapalım: Şöyle bir baktığımız zaman 1998 yı
lında 5 müyon 299 bin 533 kişi var ve bugünkü verilere göre baktığımız zaman 
5 müyon 615 kişi var yani beş yıldaki artış 5, 6 yüz bini bulmamış. Buna karşı 1 
müyon emekli yapmışız her sene, 180- 200 bin kişiyi Sosyal Sigortalar Kuru-
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mundan emekli yapmışız. Şimdi o zaman göze ne batıyor "a seni gidi emekli genç 
yaşta emekli oldu". Genç yaşta emekli olanların bir emeklilik maliyetleri vardır. 
Ben emeklilik maliyetlerini çıkartan bir insanım bedavadan hiç kimse emekli o l
muyor. 5 bin gün asgari prim ödeyen bir insanın emekli olabilmesi için, ki gerçi 
genç yaşta yani Süleyman Demirel’in çıkartmış olduğu eski cumhurbaşkanımızın 
başbakan iken çıkartmış olduğu yasadan sadece 112 bin kişi emekli olmuştur 
genç olarak, yani bir bardak suda fırtına kopanyorlar. Sorun orada değil. Sorun 
nerede? İşte kayıt dışının sisteme alınmayışından bir de bunlara ilave olarak şu
rada görmüş olduğunuz şu rakamlara göre tabii ki en sonunda 1.72’ye geliyorsun. 
Ama bunu yapacak olan ne sîzsiniz ne biziz. Bunu yapacak olan ÇSGB. Sisteme 
bugün iki milyon insan atsanız ki İstanbul’da hiçbir şey söylemiyorum sadece in
san pazarlarının önüne iki tane ekip koysanız, yani dağda bayında ve bugün teks
til sektöründe bir milyon kaçak var ama bugün gidip de denetim yapamıyor ora
da. E şimdi bunu çalışma bakanı bunu yapamayacak da, efendim SSK bunu ya
pamayacak da ben mi gidip yapacağım bunu. Dolayısıyla tabii ki uzun bir m ev
zu ama netice olarak görülen tablo Türkiye’nin tablosu bu. Bu sebepten dolayı 
böyle sempozyumların çok yapılması lazım, belirli aralıklarla esasmda tabii k u 
rumun yetkililerinin de tabii şu anda hepsinin burada olması lazım görüntü verip 
gitmek de çok doğru bir şey değü. Onun dışında tabii ki şu anda muhalefette olan 
partilerin de bu yanlışlıklan, bu eksiklikleri görüp kendilerini ona göre revize e t
melerinde yarar var çok teşekkür ederim.

TÜRKEL MİNİBAŞ
Sayın Demircioğlu’na teşekkür ediyoruz ama sorularınızı çok kısa bir süre 

içerisinde, maksimum on dakikamız var ve şu anda aşmış durumdayız, yani biri 
yirmi geçe bu salondan çıkmamız gerekiyor sorulan olanlar var mı? Buyurun 
efendim sorulan toptan alacağız, toptan cevaplayacağız

VELİ BEYSÜLEN, EMEKLİ SEN GENEL BAŞKANI
Sayın Başkan size sorum var. Emeklilikle ilgili Dünya Bankasının hazırladı

ğı rapordan bahsettiniz. Dün Sayın Bakan da konuşmasında vergilendirmenin söz 
konusu olmadığım söyledi. Sizin söylediğinizi de bakanın söylediğine baktığımız 
zaman demek ki bakanın söylediğine güvenmemek gerekiyor. Çünkü uluslarara
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sı kuruluşların ortaya koyduğu raporlar zamanla mutlaka Türkiye’de ya da dün
yanın başka ülkelerinde kayda geçmişlerdir...

TÜRKEL MİNİBAŞ
Tabii ki efendim onun için Sayın Bakan yani adı "devrimci'’ olan bir işçi sen

dikasında konuşuyordu çok -yani böyle şeyleri konuşurken- çok kolay değil bir 
politikacının her şeyi net ve açık söylemesi. Onun için biraz hoşgörülü davran
mak lazım. Başka soru yok ama konuşmacılarımızın ekleyeceği birkaç cümle var. 
Ben ilk size soruyorum sizin var mı eklemek istediğiniz bir şey. Peki son sözü ben 
kendi hakkımı da çünkü okudum aynı şeyleri söyleyeceğiz sözü Prof. Güzel’e ve
riyorum, bize ufak bir paragraf okuyacak.

PROF. DR. ALI GÜZEL
Evet teşekkür ederim Sayın Başkan affınıza sığınarak şimdi önümüzde bir 

model var sunuma bakıldığında. Bir de bu modelin aynen uygulandığı ülkelerde 
ve bu yürümeyi tespit eden bilimsel bir çalışma var. Bunu dere kitabına aldık. Öğ- 
rencüer okumayacaklardır hiç olmazsa burada size okumak istiyorum. Evet şim
di tırnak içerisine aldığım bu raporda ILO raporunda deniyor ki: "Dünya Banka
sı modeli, -yani Macaristan, Polonya’da uygulanan model- Dünya Bankası uz
manlarının doğrudan katılımıyla 1990’lı yıllardan itibaren serbest Pazar ekono
misine geçen bu Avrupa ülkeleri özellikle Polonya, Macaristan’da yürürlüğe ko
nulm uştur. Uygulanan model sigorta primlerinde bir artışa yol açmış, emeklilik 
yaşırım yükseltilmesi sonucunu doğurmuş. Sayın Bakan burada taahhüt vermiş. 
Bu modeli sonucu olarak primlerin bir bölümünün özel emeklilik programlarına 
yönlendirilmesini ve kamu sigorta rejiminin finansmanının sorunlar yaşam asma 
neden olmuştur, -ki bizim bu modelde de efendim gerekçede finansman denge
sini sağlama amacı hedefleniyor, öyle bir tere sonuç var- Asgari geçim düzeyi
nin ve yoksulluk düzeyinin altında kalan emekli aylıkları ödenmesi sonucu, 
emeklilerin yaşam  koşullan aşm ölçüde kötüleşmiştir. Özel emeklilik program
larında ise bir kaos yaşanmış, bazı şirketler iflas etmiş, rekabet diye şirkeüerin gi
derlerinde artış olmuş Ve özellikle emeklilik fonlarının verimliliği konusunda 
ciddi belirsizlikler ortaya çıkmıştır." Teşekkür ederim

TÜRKEL MİNİBAŞ
Efendim bu oturumu kapatmadan önce ben Ödevi vermek istiyorum ICF- 

T U ’nun yani sizin de üyesi olduğunuz uluslararası işçi sendikalarının 2003 yılın
da yayınladığı bir rapor var. Bu gelişmekte olan ülkelerde ve geçiş ülkelerinde ka
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mu emeldi sistemlerinin özelleştirilmesine Dünya Bankasının müdahalesi vardır. 
Eğer bu rapora bir bakacak ol insanız, muhakkak işte biz sayfa sayfa tercüme et
tiriyoruz, çok çeşitli yayınlarımızda da karşılaşıyoruz. Zaten şunu göreceğiz önü
müzdeki süreçte, üyeleriniz size çok fazla bu soruyu soracaklar. Peki nasıl bir 
sosyal güvenlik olacak? Yani biz ne zaman emekli olacağız? karşıysak da ne di
yeceksiniz eğer saat 2 ’de bu salonda olursanız, ki olmamız gerekiyor. Sosyal gü
venlik sistemi nasıl olmalı? Yani son oturumda milletvekilleri gördüğüm kadarıy
la geliyor, onlara söyleyeceklerimiz iktidar ya da muhalefet hiç fark etmez, onla
ra söyleyecek bir sözümüzün olması ve saat ikide bu salonda olmamız gerekiyor 
teşekkür ediyorum.

PANEL
"NASIL BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ?"

Otuum Başkam : Emel DANTŞOĞLU
Tuncay TEKSÖZ 
Dr. Atilla ÖZSEVER 
Dr. Tufan KAAN 
Oğuz TOPAK

MUSA ÇAM
Sevgili konuklarımız, iki günden beri devam eden toplantımızın ikinci gün

kü üçüncü birleşimini açıyorum. Bu birleşimde "Nasıl bir sosyal güvenlik siste
mi?” konusu konuşulacak ve tartışılacak, sabahtan beri tartışılıyor bu bölümde de 
devam edecek. Bu bölümde biraz daha faiklı bir sunum gerçekleşecek. Bu sos
yal güvenlik reformunun hazırlayıcısı ve şu anda yüklenicisi ve savunucusu, ay
nı zamanda savunucusu değil ama, sunucusu olacak kurumun başkam da aramız
da. Kendileri çok nazik bir davranış gösterdüer, bu projeyi anlatacaklar burada. 
Tabii ki Kasım ayına kadar da bu tartışüacak. Bu konuda Konfederasyonumuz 
da daha sonra oturacak bunun çalışmasını yapıp sosyal güvenlik reformuyla ilgi
li görüşlerini ve müzakerelerdeki müdahalesini gerçekleştirecek. Bu oturumda 
oturum başkanımız Emel Danışoğlu, konuşmacılar Sosyal Güvenlik K urum u 
Başkam Sayın Tuncer Teksöz, Doktor Atilla Özsever, Doktor Tufan Kaan ve Sa
yın Oğuz Topak olmak üzere saptanmış bulunuyor. Başta oturum başkanımız ol
mak üzere tüm konuşmacıları kürsüye davet ediyorum, buyurun efendim.
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EM EL DANIŞOĞLU- OTURUM BAŞKANI
Oturumun açılış konuşmasından hemen önce Sayın DİSK mensuplarına te

şekkür ederek oturuma başlatmayı uygun görüyorum. Anlamlı, zamanında ve 
tüm kamuoyunun da ügisini üzerinde toplayan bir çalışmaya fırsat tanıdık!an için 
DİSK’e ve bize bu imkanı aynı zamanda sağlayan Friedrich Ebert Vakfı’na çok 
teşekkür ediyorum. Umuyorum ki -20 dakika 25 dakika daha gecikmeli başla
dık bu oturuma fakat- zamanında toparlayabileceğiz. Onun için de arkadaşlan- 
mıza ilk turda bir on beşer dakika konuşma fırsatını sağlayabileceğiz, ondan son
ra tekrar söz almak isteyen birbirlerinin söylediklerine de katkı vermek isteyen 
arkadaşlarımız çıkabilir, onun için tekrar bir beş dakikalık bir tur atmayı uygun 
görüyorum ve zannediyorum ki arkadaşlarım da bunu benimle paylaşacaklardır. 
Şimdi iki gündür ben de toplantının akışını izliyorum. Başkanlar da neredeyse 
bir konuşmacı gibi tebliğlerini neredeyse sundular. Ben de bu fusatı hiç kaçırmak 
istemiyorum ve biraz evvel gerçi farklı biçimlerde verildi ama çok kısaca hem 
Türkiye profili, çok çabuk hazırlanan Türkiye profili, hem de bu reform çalışma
larına ilişkin kabaca görüşlerimi sunuyorum. Çünkü özelde arkadaşlarım detay
da zaten bunlan çok detaylı şekilde açıklayacaklar. Şimdi rakamlar profilinden 
başlamak gerekirse, şu anda Türkiye’de 2005 yrlr programı hazırlanıyor DPT’de 
ve dün akşam arkadaşlarla görüştüm, aldığım sayılar şu şekilde: Türkiye’de 2003 
yılında gerçekleşenleri söylüyorum, 10 müyon 359 bin aktif sigortalımız, mev
cut ve tarımda bunların toplamı ise 1 müyon 88 bin kişi. Yani yaklaşık on bir kü
sur milyon vatandaş bizzat sigorta primini ödeyerek hayli yüksek çok yüksek bir 
şemsiyenin altındaki grubun hak sağlamasını menfaaüerden sigorta menfaatlerin
den sosyal güvenlik haklarından yararlanmasını sağlıyor. Bu şu an toplam olarak 
baktığımız zaman, yaklaşık 61 küsur, 612 müyonluk bir kiüe. Yani Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 612 müyon kişisi sosyal güvenlik şemsiyesi altında. Bu tablo
nun hemen altına baktığımız zaman hemen çok kötü bir olguyla karşılaşıyoruz. 
O da DİE’nin rakamlanyla DPT rakamlan birbirine bir türlü tutmuyor, bu nokta
da bir araya gelmiyor. DİE’nin rakamlarına göre yüzde 52, DPT rakamlarında ise 
yüzde 54.1 istihdam kapsamında olduğu halde sigortalanmamış kişi mevcut. Ya
ni aşağı yukan istihdam sürecinin içerisinde bulunanların yüzde ellisi sigortasız 
çalışıyor. Bu muhtelif vesüelerle toplumlunuzda zaten çok bilinen çok hayati bir 
olgu. Çünkü sosyal güvenlik, insanların bütün haklarının belki de en başında ge
liyor. Çünkü içerisinde sağlık haklarım aüelerine yardım hakkım da beraberinde 
getiriyor. O açıdan düşündürücü bir sonuç sağlık sigortası programlan kapsamın
da ise biraz evvel söylediğim 86.4 oranından daha düşük bir oran söz konusu. O 
da yüzde 85.4, yani bu herkesin sosyal güvenlik şemsiyesinde olduğunu bildiği
miz bir sistemdir. Bazılarının sağlık hakkım elde edememesi sağlıktan yararlana-

Sendikal Haklar, Sosyal Güvenlik Hakkı ve Sağlık Hakkı Sempozyumu

151



Sendikal Haklar, Sosyal Güvenlik Hakkı ve Sağlık Hakkı Sempozyumu

maması gibi bir sonucu da beraberinde getiriyor. Yine baktığımız zaman önemli 
bir sonuç da SSK primlerinin tahsilat oranlan. Bu her üç kuruluşumuz için de bir 
sorun. Emeldi Sandığı tabii farklı. Biliyorsunuz kaynaktan kesildiği için öden
memesi gibi bir şey söz konusu değil ama, şunu söyleyebiliriz SSK’da yıllardır 
kronikleşmiş bir hastalık olarak yüzde 82’ler yakalanmış durumda. 2004 yılında 
yüzde 82’lik bir tahsilat var. Bağ-Kur’da ise yine bu çok düşük. Aynca bu kro
nik hastalık devam ediyor, yüzde 61 oranında. Bu rakamlar çoğaltılabilir ve ço
ğaltılabilir. Bunlar hemen her gün muhtelif örnekleriyle sizler zaten haşır neşirsi
niz ama, ben biraz daha konuyu bugün "nasıl bir sosyal güvenlik istiyoruz?" "na- 
sü bir sosyal güvenlik yapılanmasına gitmek istiyoruz?" onun üzerinde durarak 
getireceğim. Fakat şuna da bir atıf yapmak istiyorum, geriye dönüş yapmak isti
yorum. Türkiye’nin çok temel biraz evvel söylediğim rakamları bunlar iken, ne 
yazık ki hükümetimizin hazırladığı veya şu anda üzerinde çalışılan tasan taslağı 
diyorum, zannediyorum doğru tasan taslağı, aslında bu temel sorunların çözüm ü
ne yönelik acil eylem planlan veya acil yasal şeyler getirmekten uzak olarak, çö
zümler getirmekten uzak olarak, farklı bir platforma yerleşmiş durumda. Nasıl? 
Bir defa çok Önemli bir şey sosyal güvenlikte hepimizi ilgilendirdiği gibi insan
ların bugünlerinden ve yarınlarından emin olması keyfiyeti, öyle bir şey sosyal 
güvenlik sistemi en Özel tabiriyle oysa bizim vatandaşımız ne yazık ki sosyal gü
venliğinden sistem olsa dahi emin olamamaktadır. Çünkü her iki üç senede bir 
yeni bir reform çıkıyor ortaya, yeni bir isimle yeni bir başlıkla, yeni bir mantıkla 
ve sadece ve sadece finansman açıklarım kapatmaya yönelik, ama insan olgusu
nu dışanda bırakarak. Böyle bir sistemin oluşturulmasına gidiliyor. Ne yazık ki 
bu bir on yıllık süreç. Belki bunun biraz daha eskisini söylemek lazım. 1980’li 
yıllardan gelen bir süreç son on yıllarda katlanarak artan bir süreç ve ne yazık ki 
insan unsuru bir miktar dışanda tutularak ve insanın geleceğine yönelik sosyal 
güvenlik duygularım sarsarak yeni bir sosyal güvenlik sistemi yaratılmaya çalışı
lıyor. Bu gerçekten üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir şey zannediyo
rum, toplum olarak buna her alanda tepki verilmesi gerekiyor. Yine şunu biliyo
ruz ki Türkiye pek çok uluslararası anlaşmaya sahip. Uluslararası bir platformda 
kabul edilmiş yasalara sahip bir ülke. Dolayısıyla biz her şeyi sadece ve sadece 
dünya bankasından sadece ve sadece IM F’ten öğrenerek işe koyulup başlamış bir 
ülke değiliz. Bizim açıkçası hep Osmanlıdan itibaren, batı sisteminden itibaren, 
loncalardan itibaren, kendi tarihsel sandık sisteminden itibaren oluşmuş bir sos
yal politika ve sosyal güvenlik geleneğimiz de var, yapısal olarak. Yani biz bunu 
sadece bu kuruluşların kendi ekonomik ve sosyal çıkarlan doğrultusunda geliştir
dikleri programlardan öğrenen bir ülke değiliz. Kendi sistemimizi kendimiz ya
ratmış bir ülkeyiz ve bugün açıkça AB’ye üye olmuş son on ülkeden de daha ön
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ce yapmış bir ülkeyiz, bunun da altını çizdikten sonra bu konuda fikirlerimi ifa
de ettikten sonra şunu ifade etmek istiyorum: E tabii sadece olay sosyal güvenlik 
olayı değildir. Sosyal güvenlik hepimizin bildiği gibi bir gelirin bölüşümü olayı
dır aynı zamanda, yani bir istihdam sürecinin olması bu bir çark hepimizin bildi
ği gibi önce istihdamın oluşması insanların mesleki eğitimden geçmesi iş piyasa
sı içindeki yerini bulması, bu iş piyasası içerisinde yerini sağladıktan sonra ücre
tini alması, ücretinin daha sonra sosyal güvenlik garantisi altına alınması, bir bü
tünün bir çarkın tamamlanmasını ifade eder. Şimdi onun için bizim sosyal güven
lik sisteminde yapmayı düşündüğümüz her çalışmada istihdam ilişkisinin ülkenin 
tasarruf üişkisini ülkenin yeni açılan kaynak ilişkilerini insan gücü hesaplarını bir 
bütün olarak görmemiz gerekir. Ve bu bütünü gözden ırak etmeksizin bir kenara 
bırakmaksızın sadece olayın sosyal güvenlik kesiminde, sadece olayın aman ne 
kadar fazla gidiyor, devlet bütçesinden, aman ne kadar fazla finansman açığı ka
patılıyor, kısmıyla bakmamamız lazım. Çünkü bu bütün bir yapılanma ve bu ya
pılanmayı ne bugünkü kuşak, ne bundan evvelki kuşak sağladı. Bu yapılanma
nın bütün sorumluluğu aslında 1945, 46*\ı 50*li yıllarda. Bu sistemi kötü kulla
nan ve bütün bu kaynaklan kendi iç finansman açıklarında kullanan, kimi zaman 
bankalann finansman açıklarında kullanan, bankaların çökmemesi batmaması- 
80*li yıllan hatırlayın- bu açıklarda kullanan devletin suçudur. Yani kötü politi
kacılar var da, bu kaynaklar bir yere gittiyse, bunun suçu yeniden revize, yeniden 
re vize, yeniden revize ederek yeni kuşaklara ve bundan emeklilik aylığı dul ve 
yetim aylığı bırakılmaması icap eder. Ve bu anlamda da insan onurunun çok ön 
planda tutulması gerekir. Yine önemli ve altım çizmek istediğim bir husus aıka- 
daşlara sözü vermeden çok tabi şaşırtıcı bir olguyla karşı karşıyayız. Bakanlığı
mız çıkmış ve adına sosyal koruma sistemi getiriyorum diye başlamıştı. Şimdi ar
kadaşlarıma da daha evvel ifade ettim sosyal güvenlik sistemi biraz helkesin ak
imı karıştıracak bir sistem niye böyle bir şeye kalkışıyorlar da herkesin aklının 
berrak olarak çalıştığı bu konuda fikir birliğine varılmış bir sistem üzerinde dur
muyorlar bunu anlamakta gerçekten güçlük çekiyorum. Çünkü arkadaşlarımızın 
ve bakanlığın ele aldığı sosyal koruma sistemi bir büyük sistem. Bu sistemin için
de eğitim de var, bu sosyal konıma sisteminin içinde sağlık da var, bu sosyal ko
ruma sisteminin içinde konut yardımı da var ve sosyal güvenlik var sosyal hizmet 
ve yardımlar var. Şimdi bakanlığımız tasan taslağını okudum ve gördüm ki sade
ce onun içinden sosyal güvenlik ve artı sosyal hizmet ve yardımlar alınmış. Do
layısıyla diğer sosyal korumanın o koca şemsiyesi altında neredeyse sosyal poli
tikalarla eşdeğer tuttuğumuz şemsiyesinin altmdaküer bir yana bırakılmıştır. Bu
nu böyle geçtikten sonra şunu söylemek istiyorum: Ne yazık ki Türkiye’de 
ÇSGB’mız, ben o  bakanlıkta yaklaşık 4 yıl idareci olarak çalıştım ve gördüm ki
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bazı dengeler var. Bakanlık içerisinde bir çalışma kanadı var, bir sosyal güven
lik kanadı var ve bu ikisinin arasında da pek de bir irtibat yok. Bir de üçüncüsü 
yurt dışı teşkilatı var, yurtdışı hizmetler veriliyor oradaki vatandaşlara. Şimdi 
böyle bir büyük çaplı bir hizmetin başarılmaya çalışıldığı -başarılı dem iyonım- 
başanlmaya çalışıldığı bir platformda ve tabii belli kalitede elemanlara sahip, ve 
belli sayıda elemana sahip ve belli sayıda teknik elemana sahip bir Bakanlık, ken
disiyle kavramsal olarak sadece birliktelik sağlayan sosyal hizmetler ve yardım- 
lan da üstlenir bir hale gelmesi çok büyük bir külfet. Bu büyüme patlayacak bir 
büyüme, bu büyüme sağlıklı bir büyüme değil, ben Başbakan değilim ama bek
lentiniz nedir diye sorduklan için DÎSK’ten şunu ifade edebilirim, ben böyle bir 
sisteme girecek isem, biraz önceki tasan taslağındaki ifade ettiğimiz tür bir koru
ma sistemini oluşturacaksam, başka bakanlıklardan başka noktalan da toplayıp 
gelmem lazım. Veya tam tersine daha küçülterek çalışma kanadım başka bakan
lığa bırakıp sadece sosyal güvenlik şemsiyesi adı altında sosyal sigorta program
larını sosyal hizmet ve yardım programlarım toplayabilirim. Belki şu anlamda bu 
şeyde biıkaç dönem için böyle bir uygulama çok daha olumlu işaretler verebilir. 
Toplamak üzere son birkaç şey söylemek istiyorum, yeni kurumlar kurulması 
Türkiye’de çok bel bağlanan bir şey, çok ümit vadeden bir şey. Sosyal Güvenlik 
Kuruluşlan Genel Müdürlüğü olarak benim icraatta veyahut o sırada görev yap
tığım sırada yapılan işlerden hiç faiklı olmadığım zannediyorum, şu anda kurul
muş yeni kurulmuş kurumun başkam olarak Tuncay arkadaşınım. Ama ne oldu 
biz devlete daha pahalı bir sistem getirdik. Ben böyle bir kurum kurulduğu için 
daha yüksek emekli aylığı almaya başladım. Çünkü arkadaşım müsteşar aylığına 
yakın bir aylıkla çalışıyor, vekil her neyse yani daha yüksek bir basamaktan müs
teşara yakın bir aylıktan para alacaksınız. Siz öyle almaya başlayınca, biz bütün 
eski genel müdürler hak sahibi olduk ve bize hep Emekli Sandığı daha üst genel 
müdürlüğünden de üstünde bir aylık bağlanmaya başlandı. Bütün genel müdür 
yardımcılan bu kurum kurulduktan sonra genel müdürlüğe eşdeğer tutuldu ve on
ların hepsine her ay yüksekten ödeniyor ve üstelik birikmişleriyle birlikte her bi
ri en az 8- 9- 10 milyar olmak bir rakam alıyor. Bunu niçin söylüyorum şimdi ye
ni bir kuruma daha gidiyorlar. Bunun da üstünde belki bir birimin kuruluşuna gi
diyorlar. Bu kimin yaranna anlamakta güçlük çekiyorum. Eğer bu devletin ve dar 
gelirli yoksul diye tabir ettiğimiz, ücretiyle, maaşıyla geçinen veya tam tersine 
emekli aylıklanyla hayatını çok çetin şartlarda sürdürmeye giden ve devlet büt
çesi hazırlanırken her seferinde "aman efendim biz onlara para vermeyelim, enf
lasyonu artırmayalım" gözlüğüyle meseleye bakanların tam tersine, her kuruluş
ta bir takım bürokratlara daha fazla, ben de dahil olmak üzere daha çok para öde
diğini görüyorum ne yazık ki. Onun için her kurumda IM F  in de ben aldatıldığı-
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na inanıyorum. Yani ya onlar bizi aldatıyorlar, yeni kavramlar getirerek yeni tar
tışmalar yaratarak, yeni olgular peşinde bizleri sürüklüyorlar. Yahut da biz onlan 
aldatıyoruz. Zaten çok şaşırtıcı bir olgu yıllarca DPT’de olsun, bakanlıklarda ol
sun, hâzinede olsun bizim söylediklerimizin hiçbir önemi olmadı, sayın gazeteci
lerimizin, basm organlarımızın söylediklerinin hiçbirinin önemi olmadı ama, IMF 
ve Dünya Bankası söyleyince her şey tıkır tıkır gelişmeye ve işlemeye başladı, 
buna çok şaşırdım. Ben kabaca böyle bir sahne çizmek istedim, dekor çizmek is
tedim. Şimdi tabii burada asıl söz sahibi ve bu çetin zor ve sıkışmış tabirimi bi
lerek söylüyorum, sıkışmış bir görevdi yaptığımız. Görev yani şunu kastediyo
rum, hem herkesi memnun etmeye çalışacaksınız, hem yönetimi memnun etme
ye çalışacaksınız, hakikaten çok zor bir görev. Bu görev en canlı tanıdığı, en cid
di sorumlusu arkadaşımız Tuncay’dır. Bu konuda kurum başkanına söz veriyo
rum, bize anlatacakları tabii çok şey var. İlk turda 15 dakikayla kendim de dahil 
sınırlandırdım, size veriyorum.

Sendikal Haklar, Sosyal Güvenlik Hakkı ve Sağlık Hakkı Sempozyumu

TUNCAY TEKSÖZ- Sosya l G üven lik  K urum u B aşkan  Vekili 

Öncelikle çok teşekkürler, bu toplantıyı düzenlediği için DİSK’e ve bu otu
rumu düzenleyenlere çok teşekkür ediyorum, Emel Hanım’ın girişinden sonra be
nim 15 dakikaya sığmam imkansız. Onun için yöntem değiştirme düşüncesinde
yim, Sizlere önce ne yapmaktayız onu anlatalım, Emel Hanım’ın son söylediğin
den sıkışık durumdan bahsedeyim. Şu anda tasarladığımız, tasarlanmasının tas
lağını yaptığımız sosyal güvenlik reformu sistemi benim bütünüyle inandığım bir 
sistemdir. Herhangi bir baskı altında ben şahsen değilim, zaman sıkışıklığım var 
ama ben şahsi olarak .... Bu sürecin de devam edeceği sosyal güvenlik reform sü
recinin de kolay gideceğini düşünüyorum.

Beyaz kitap denilen bir politika hazırlama gayreti içerisindeyiz bu kavramla
rı tartışalım istiyoruz, kavranılan tartıştan sonra üzerinde az çok uzlaşma sağlan
dıktan sonra değerlendirdikten sonra kanun taşanlarını hazırlayalım, kanun tasa
rılarının da genel bir kabul gördükten sonra yasalaşabilirse yasal aşsın, çünkü sos
yal güvenlik sırf bizi değil herkesi ilgilendiren bir konu, burada açık olmak, bu
rada tartışmak, burada hatalarımızı görmek, bunlan değerlendirebilmek ve düzel
tebilmek zorundayız. Herkesin katkısına ihtiyacımız var, bu salondaki herkesten 
tek tek katkı bekliyorum. Web sitemizden bu kitaba ulaşabilirsiniz, bu kitapta bir 
e-mail adresi var. Buraya görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Yaklaşık iki aydır bu du
yuruyu yapıyorum ama toplam 30-35 tane göriiş belirtildi, çok fazla görüş gelmi
yor. Diğer taraftan ben kitabı tanıtacak bir sunum hazırlamıştım sizlere, o zaman 
şöyle bir özetleyim, ama asıl fırsatı bulmuşken neden sistemin değişmesi gereki-
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yor. Emel Hanım’ın son söylediği sebeple aslında Emekli Sandığı diye bir siste
mimiz var ki, yıllarca eski unvana bağlı bir emekli aylığı üstelik unvan değişirse 
eski konumunuzda sizin emekli aylığınızda değişiyor. Ödediğiniz primle, çalış
tığınız süreyle, aldığınız maaşla ilgili bir emeklilik sistemi değil, Emekli Sandığı 
emeklilik sistemi. İlk slayt neden sosyal güvenlik alanında bir reforma ihtiyacı
mız var. Bunu biraz özetleyeyim. Öncelikle adil ve eşit bir sistemimiz yok, sis
temimizde farklılıklar, norm ve standart faridüıklan sistemimizi ayırmış. 5 fark
lı emeklilik rejimi var Türkiye’de, 5 farklı kamu sağlığı sigorta sistemi var. De
taylarını hepiniz biliyorsunuz. Beşinin de kalitesi ve kapsamı faiklı, bir adalet ve 
eşitlik duygusu, bunun getirdiği sisteme katılım ve güvensizlik duygusu proble
mini çözmeye hedefliyor, yine bu tasan taslağı kanun tasansı taslağı değil, b ir re
form tasarısı taslağı. İki nüfusumuz yaşlanma eğiliminde. Genç nüfusuz, önü
müzdeki dönemde önemli bir firsat penceresi dönemi. Birazdan buna gireceğiz, 
fakat yaşlanacağız, yaşlanınca sorunlarımız kalıcı oluyor. Mevcut sistemimiz 
yoksulluğa karşı yeterince koruyamıyor. Emel Hanım’ın da çok güzel belirttiği 
gibi, sosyal güvenlik gelirin yeniden dağıtılmasından başka bir şey değildir. Sos
yal güvenlik her zaman bir gelir transferidir. Yöntem nasıl olursa olsun, dağıtım 
sistemi ya da fonlu sistem olsun, yine birinden alır diğerlerine verirsiniz. Şu an
da Türkiye GSMH’nin % 12’si, 2004 yılında yaklaşık 50 katrilyon bir kişilerden 
almıyor diğer kişilere veriliyor, belki doğru kullanılıyor. Bütün bu yapılanlar 
yoksullukla mücadelede yeterince katkı sağlıyor mu? Bu yapının yaklaşık 20 
katrilyon lirası 19 katrilyon lirası tekrar vergi ya da borçlanmayla finanse edilen 
kamu kaynağıdır. Kamu kaynağım doğru kullanıyor muyuz? Eğer amacımız ge
lirin yeniden dağıtınımı gelir dağılımım düzeltmek ise, bunların hepsine sizler de 
cevap verebilirsiniz. Aslında diğer bir konu sosyal güvenlik sisteminin finans
man açıklan. Sosyal güvenlik finansman açıklan önemli bir konu mudur, bunu 
da birazdan göreceğiz. Bir finansman açığının kendisi gelir dağılım olması gere
kiyor, eğer bu finansman açığı gerçekten yüksekse. Yüksekten kastım şu devle
tin borçlanma gereğini artınyorsa hatta o kadar artınyorsa, bu reel faizlerin borç
lanma faizlerini yükseltiyorsa o zaman yatırımlar dışlanmaz mı? Yatın mİ ar aza
lıyorsa, faizler yüksek diye istihdam azalmaz mı -istihdam olursa oysa sosyal gü
venlikte temel araçlardan bir tanesidir, yani yoksulluğu önleyecekseniz istihdamı 
arttırmanız gerekir. Eğer sosyal güvenlik sistemimiz maddi olarak sürdürülecek
se istihdamınızın yüksek olması lazım. Hatta yüksek katma değeri yüksek istih
damınızın olması lazım. Diğer ise başlı başına bu borçlanma gelirleri reel faizle
riniz eğer bundan dolayı eğer çok yüksekse, o zaman da sermayeye gelir transfe
ri yapıyorsunuz, kamu kaynaklarından. Acaba bindiğimiz dalı kesiyor muyuz? 
Bu somlan sormamız lazım birincisi. İkincisi bunlar Türkiye’nin en büyük mali
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kurumlan, yaklaşık 50 katrilyonu yönetiyor, sonuçta 50 katrilyonu alıyor ve 50 
katrilyonu dağıtıyor. Acaba buradan bir mali kunım disiplininde çalışıyorlar mı, 
kurumsal örgütlenme, kurumsal yeterlilik değil bir şekil ciddiyete sahip mi? Kı
sa bir örnek vereyim çok küçük bir örnek vereyim, geçen ay 15 katrilyon 15 tril
yon lira banka hesaplarından toplayabildik. Daha öncekiler de o kadar. On beş 
trilyon liramız olduğu bilinmiyordu. Gene herhangi bir sebeple takip edemiyo
ruz. On beş trilyon çok küçük bir rakam, fakat o on beş trilyon mali piyasa için 
çok büyük rakam. Nerede olduğunu bilemeyeceğimiz, bilmediğimizin affedilir 
bir tarafı yok. İkincisi nüfusun neredeyse tamamına hitap ediyoruz. Acaba vatan
daşlarımız memnun mu bu sistemden? Bütün bunlar sosyal güvenlikle bir reform 
gerekliliğini ortaya koyuyor. Bu reform sürecinin de kolay geçeceğini düşünmü
yorum. Evet hızla yaşlandığımızı hem DPT, hem de Hacettepe Üniversitesi’nin 
Türkiye'yle ilgili nüfus projeksiyonları, hem de BM’nin projeksiyonları bize yaş
lanmakta olduğumuzu gösteriyor. Bu yaşlanma hızı şu anda yaşlanmış ülkelerin 
yaşlanma hızından daha hızlı yaşlanıyoruz bu da kitapta buna ilişkin bir tabloda 
var. Fakat bir avantajımız var, o da bu önümüzdeki otuz yıllık dönemde yaşlı nü
fusumuzun ya da bağımlı nüfusumuzun çocuk ve yaşlı nüfusumuzun, çalışabilir 
nüfusa olan oranının azalacağıdır. Yani çok büyük bir genç kitlemiz var. Bunlar 
çalışabilir kesime geçiyor. Fakat çalışabilir kesimden yaşlı kesime daha az bir ge
çiş var. San çizgideki çanak aslında bizim için demografik bir fırsat penceresi. 
Bir çok ülkede bu büyüme eğiliminde Türkiye'nin büyüme potansi>v.i temel ola
rak buradan geliyor. Aslında bir de mavi hattı göstermek istiyorum size. Şimdi 
en alttaki mavi hat yaşlı, yani 65 yaş üstü nüfusun 15-64 yaş arası nüfusa oranı, 
o  şu an yüzde onlar civarında. O yavaş yavaş yüzde 20’lere, 2050’ye kadar yük
selecek. En alttaki hat ve emeklilik sigortası dediğimiz sigorta aslında yaşlılık si
gortasıdır. Yani yaşlılık nedeniyle iş göremezlik riskinin sigortalanmasıdır. Eğer 
65 yaş olarak kabul edersek yaşlılık gereği iş göremezlik riski o zaman teorik ola
rak sistemin bağımlılık olarak yani bire, önken şu anda, çalışılabilir nüfusun yaş
lı oram; yukarıda mavi buz mavisi gibi gözüken de mevcut sistemimizin aktif pa
sif oram. Yani kaç kişi katkı yapıyor, kaç kişi emekliye ayrılıyor. Neredeyse bi
re iki. İki kişi takviye yapıyor bir kişi emekliye ayrılıyor. Oysa olabilir teorik ola
rak çalışabilir nüfusla yaşlı nüfus oram, bu da Türkiye'deki potansiyelin büyük
lüğünü ve problemin büyüklüğünü gösteriyor aslında. Peki mevcut sistemimiz
de az önce Emel Hanım değindi kayıt dışı istihdam dediğimiz yüzde elliler, DFT 
rakamıyla bu neden farklı onu hemen söyleyeyim: Çünkü Bağ-Kur yaklaşık 32, 
3.6 milyon aktif çalışanı olduğunu düşünüyor. DİE’den bu 2.6 milyon civarında 
çıkıyor. Çünkü bir milyon kadar Bağ-Kur'un hiç ulaşamadığı. Resmen tescil et
ti, nasıl tescil edemediği tolerans gösterecektiniz hani, neyse toplumun en yoksul
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kesimleri yevmiyeli çalışanlar. Yüzde 40’ın üzerinde bir yoksulluk oranı var T ü r
kiye’de. Kendi hesabma çalışanlar yüzde 30, ücretsiz aile işçileri yüzde 35, işsiz
ler yüzde 30. Bu ilk üç grup aslında kayıt dışı istihdamın yüzde 82’sini oluşturu
yor. Yani kayıt dışı istihdamın önemli bir kesimi yoksullardan ve çalışan kesim 
lerden oluşuyor ve bu kesimler sosyal güvenlik sisteminin dışmdalar. Peki yine 
kayıt dışı istihdam birkaç bir şey daha yapalım, kayıt dışı istihdamın yaklaşık 
yüzde 70Tik oranı ilkokul ve okur yazan olmayan kesimlerden oluşuyor. Y ine 
yaklaşık yüzde 75’lik civarındaki dört ve daha küçük işletmelerde çalışanlardan 
oluşuyor. Yani bunlann genel durumu ya da genel ortak özelliği verimi düşük, 
katma değeri düşük, istihdam alanlan olması. Yani bu kesimden vergi alalım , 
prim alalım kalan ücret kazançlan da kendilerine yetsin varsayımı biraz riskli bir 
varsayım. Bu kesim için yapılması gereken katma değeri yüksek istihdam alanla- 
n oluşturmak, finansman açıklarının hızla artış eğilimi, onu geçtim, sosyal gü
venlik sistemine yapılan bütçe transferleri, son on yılda eğer bütçeden yapılma- 
saydı ya da bütçeden yapılsaydı, ama bunlar tarafından kullanılmayıp da Hazine 
borçlanma faizleriyle nemalandınlsaydı; bir başka deyişle Hazine bu paralan sü
rekli borçlanarak karşılamış olsaydı, o zaman bunlann bugünkü değeri 345 kat
rilyon olacaktı. Bizim oysa 2003 sonu itibariyle borç stokumuz 282.9 katrilyon 
liradır. Bu rakamlar küçük rakamlar değil. Bunu göstermeye çalışıyorum. Şu an
da 2001 krizinde borçlanmayla ilgili yaşadığımız problemlerde önemli olan ra
kamlardır, rakam küçük değil. Evet şişirilmiş diyebilirsiniz, SSK, Bağ-Kur, 
Emekli Sandığına aktarılmış rakamlan borçlanma faiziyle yürütülmüş olması şi
şirilme olabilir onun bugünkü değeri. Finansmanla ilgili, son yıllarda şimdi bu
rada gördüğümüz yaklaşık emeklilerimizin yüzde 60’ı; 58, 60 yaşın altında bir 
diğer yine DİE’nin istatistiklerine göre emeklilik nedeniyle işgücüne katılm ayan 
emekli sayımız 3 milyon 100 bin kişi. Fakat toplam emekli aylığı alan sayısı 6 
milyon civarında. 4.6 milyonda doğrudan kendisi emekli aylığı alan bağımlı nü
fustan ayrılmış kesimdir. Demek ki emeklilerin önemli bölümü de iş gücüne ka
tılıyor. Bunun nasıl bir etkisi var? Bir kayıt dışılığa etkisi var. İki genel ücret se
viyelerinin düşürülmesine etkisi var. Evet Türkiye’de emeklilikte geçen süre 
uzun, bunu geçmek durumundayım. Bir diğer, yine reform taslağında şimdi göre
ceksiniz aylık bağlama oranlarını uzun vadede düşürme eğilimi var, şu tabloda 
açıkça gözüküyor. 99 sonrası nispeten düşürülmüş aylık bağlama oranında, SSK 
ve Bağ-Kur’un yüzde 65. Emekli Sandığı yüzde 75. Bunlar ücrete göre aylık 
bağlamalar. Prime ödenen ücretin ele geçen kesimi 72, SSK’da emekli olduktan 
sonra ele geçen kısmı 65. Öyle kabaca baktığımız zaman bunun büyüme oram 
yüzde 90. Bağ-Kur’da prime ödenen ücret basamağının oranına bakarsanız daha 
yüksek emekli aylığı alıyor. Bağ-Kur’lular. Emekli Sandığı keza öyle. Yani yak-
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laşık yüzde 90, yüzde 127, yüzde 106 gibi aylık bağlama oranı var. Yıl başına ay
lık- bağlama oranlarımıza baktığımız zaman Türkiye en üstte. Evet nasıl bir re
form taşanları? Aslında tasarıların dört ana bileşeni var. Peki nüfusun tümüne 
eşit, tüm sağlık tesislerinin Türkiye’deki ortak kullanılabilirliği, kolay ulaşılabilir 
ve kayıtlı sağlık hizmeti sunumunun finansmanına yönelik genel sağlık sigorta 
sisteminin oluşturulması biz bütün finansman sistemini birleştirmek istiyoruz.

SSK var. Bağ- Kur var. Emekli Sandığı var. Yine bu üç kurumun birleştiği tek 
bir kurumdan bahsediyoruz. Evet nasıl bir genel sağlık sigortası? Primli bir sis
tem. Bunun üzerinde çok duruldu, onun için birkaç şeye şey yapacağım, üzerin
de duracağım fakat, hizmetin alımı açısından ödenen primle ilgisi olmayan bir 
sistem. Yani hep bu tartışma konusu oldu. Vergiyle mi, finanse edilsin; primle mi 
finanse edÜsin? Bütün üye formunun genelinde toplam iş gücünün maliyetlerini 
artırmamak felsefesinde, şu anda sağlık için alınan primler kadar bir prim öden
di. Sistemde primini ödeyemeyecek kesim için eğer yoksulsa bunlann primini 
devlet ödüyor, eğer yoksul değilse bunlan kendisi primini ödeyerek sisteme da
hil oluyor. Fakat hizmeti alırken ödenen primle ilgili bir hizmet söz konusu değü, 
herkes aynı kalitede hizmet alıyor. Peki bunun vergiden ne farkı kaldı derseniz, 
benim anladığım kadarıyla tek farkı kaldı: Primini ödemeyen acil haller dışında 
sağlık sigortası hizmetinden faydalanamıyor. Yani bir şekilde burada vergiyle far
la burasıdır. Evet nasıl bir mali projeksiyon var bununla ilgili onları öne geçire
lim isterseniz. Yıllarca genel sağlık sigortasının çok büyük mali etkisi olacağı 
düşünülmüştür. Fakat bu kez eğer Türkiye’deki sağlık sisteminde verimlilik ar
tışı sağlanabilirse ki, buna şu anda Sağlık Bakanlığının Sağlıkta Dönüşüm Prog
ramı adı altında özetlediğimiz bir dizi tedbir bu aslında, aile hekimliğinin getiril
mesi , ... .  gücünün oluşturulması, hastanelerin etkinliği, üaç ve tıbbi malzeme 
yönetimi falan gibi. Bütün bunlarda ilave bir finansman yükünün çok da önemli 
boyutlarda olmayacağı gibi gözüküyor. Hatta 2017’den sonra ülkenin nüfusunun 
tamamı kapsama alınsa dahi sistemin şimdikinden daha az açık vereceği projek
te edüiyor. Evet, emeklilik sisteminde nasü bir emeklilik sistemi nasü birleşe
cek? Herkes tek bir emeklilik sistemine dahil olacak. Şu anda aktif çalışanların 
emeklilik haklarında emekliliği hak ediş koşullarında hiçbir değişiklik olmaya
cak. Herkes kaç günde emekliliği hak ediyorsa kaç yaşında hak ediyorsa o kadar 
da hak edecek. Fakat bundan sonra sistem içinde her gün için kazanılmış kazam - 
lacak olan aylık bağlama oram kademeli olarak düşecek. Bu şu demek, sistem 
yaklaşık 30 yıl içinde herkesi aynı seviyeye getirecek. Evet yetiştirmem mümkün 
değil biraz sonra bırakacağım kitabı okumanızda yarar var. Yetiştiremiyorum. 
Şöyle bir şey yapalım: Yeni sistemde neler vardı onlara bir balon isterseniz. 
2036’dan sonra emeklilik yaşında hayatta kalma beklentisine paralel bir artış söz
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konusu. 68’e kadar 2075 yılında 68 olacak diye bir beklenti söz konusu. Yeni bir 
parametre söz konusu, yeni parametreler temel parametrelerin nasıl olmasını ön
görüyoruz, bunlar var kitapta da okuyacaksınız. Toplam prim oranlan değişm i
yor, Bağ-Kur için azalıyor, sağlık primleri düştüğü için. Yine emeklilik yaşlan 
2045 sonrasında rahat emeklilikten sonra kadınlar için 19 erkekler için 16 yıllık 
bir emeklilik süresi öngörüldüğü için zannediyorum finansmanı da emeklilik sis
teminin finansmanı da 2040 yıllarında oldukça düşük, sıfıra yakın bir finansman 
açığı görülecek. Evet ben burada bırakıyorum, Emel Hanım’m ısrarlı uyanları 
sonucu. Çok teşekkür ediyorum.

EM EL DANIŞOĞLU
Sayın Arkadaşım, Kurum Başkanı Tuncay Teksöz’e çok teşekkür ederiz. Ger

çekten çok bilimsel ve çok güzel projeksiyonlarla konuya renk kattılar ve açık
lanmasını, daha net anlaşılmasını sağladılar. Şimdi yılların gazetecisi, aynı za
manda da öğretim üyesi Dr.Aülla Özsever’e sözü veriyorum. Sonra devam ede
ceğiz

ATİLLA ÖZSEVER
Sayın Başkan teşekkürler.. .Öncelikle beni böyle bir sempozyuma davet ettik

leri için DİSK yöneticilerine ve uzmanlarına çok teşekkür ediyorum. Ben de hız
lı bir şekilde konuya girmek istiyorum. Bu sosyal güvenlik reformu taslağında 
birtakım yeni kavramlar var. En önemli kavram değişikliği "sosyal güvenlik kav
ramı" yerine "sosyal koruma kavramınnın kullanılıyor olmasıdır. Nitekim raporun 
24. sayfasında "sosyal güvenlik kavramı yerine sosyal koruma kavramı kullanıl
mıştır" deniliyor.

Şimdi neden böyle bir kan değişikliğine gidildi? Aslında bu bilinçli bir tercih
tir. Sosyal güvenlik kavramının içini boşaltıp asgari düzeyde bir sosyal korum a 
kavramına indirgemek amaçlanmaktadır. Sosyal güvenlik kavramı öncelikle ve 
özellikle çalışanları ilgilendiriyor, yani çalışan kişilerin bir takım sosyal risklere 
karşı korunmasını amaçlayan primli bir sistemdir. Bunun ötesindeki sosyal koru
ma kavramı ise, sosyal güvenliğin bir tamamlayıcı parçasıdır. Yani esas olan sos
yal güvenliktir, çalışanlarla doğrudan doğruya ilgili bir kavramdır.

Şimdi başkanlığın hazırlamış olduğu bu taslakta özü itibariyle sosyal güven
lik kavramının dışına çıkılıyor ve mesele sadece bir sosyal koruma noktasına, 
yoksullan koruma noktasına indirgeniyor. Yoksullardan da kasıt, asgari ücretin 
üçte biri yani, şu anda 106 milyon liralık bir gelir seviyesi olan insanların korun
ması şeklinde algılanıyor. Demek ki taslağın genel yaklaşımı, son derece en alt
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düzeydeki insanların korunmasını amaçlıyor.
Hatta bu çalışan kesim, yoksulluk riski arz eden bir kesim değildir diyorlar. 

Raporun 11. sayfasında da, "yoksulluk riskinin en düşük olduğu grup işverenler 
ile ücretli ve maaşlı çalışanlardır" şeklinde bir ifade bulunuyor. Yine aynı rapor
da, "yoksulluk açısından en risksiz olan kesimlere yani bu çalışan kesime bütçe
den bir aktarma yapıyoruz" deniliyor. Dolayısıyla bunlara bir aktarma yapmanın 
da lüzumu yoktur demeye getiriyor. Raporun felsefesi, "zaten çalışan kesim yok
sul değildir, dolayısıyla çalışan kesime bütçeden kaynak aktarmaya da gerek yok
tur" şeklinde özeüenebiiir. Nitekim raporun 15. sayfasında aynen şu ifade var. 
"Devletin en yoksul kesimlere yönlendirilmesi gereken kaynaklar sosyal korun
maya en az ihtiyaç duyulan kesimlere yönlendiriliyor". Yani siz boşu boşuna ça
lışan kesime bir aktarma yapıyorsunuz, denilmek isteniyor.

Halbuki değerli misafirler, değerli arkadaşlar, siz bir risk karşılığında prim 
ödüyorsunuz, dolayısıyla sosyal güvenlik açısından baktığımız zaman öncelikle 
bu çalışan insanlann sosyal risklerinin karşılanması lazım, ama bunun raporda bir 
ölçüde anlamsız olduğu ifade ediliyor ve sonuçta deniyor ki; "Bu çalışan kesim
lere ödenen kaynakların, yoksullara sosyal yardım adı altında aktarılması gere
kir". Yani bütçeden çalışan kesime aktarılan 19 katrilyon liranın yoksul kesime 
aktarılması lazım.

Raporun 49. sayfasında da, emeklilik sigortalarına yönelik kamu kaynağının 
kademeli olarak azaltılması, sosyal yardımlara aktarılacak kaynakların da artırıl
ması öngörülüyor. Yani bu anlayışla rapor, sosyal koruma kavramıyla sosyal gü
venliği dışlayan, diğer bir deyişle ücretli ve maaşlı kesimi dışlayan ve dolayısıy
la onların primleri sayesinde - arkadaşlar buraya dikkat edin - prim ödeme süre
sini ve prim yükünü artırmak suretiyle sizden elde edilen bu kaynağı yoksulların 
finansmanında yani yine bir devlet katkısı söz konusu olmaksızın yoksul kesime 
aktarılması amaçlanıyor. Daha açık bir ifade ile ücretli kesimin prim yükünü ve 
prim ödeme süresini artırmak suretiyle işçi ve memurun sırtından yoksul kesime 
bir aktarma yapılması planlanıyor.

Aslında sosyal güvenlik, bildiğiniz gibi gelirin ikincil dağılımıdır. Yani var
lıklı kesimlerden, zengin kesimden yoksul kesime aktarma yapmaktır. Şimdi bu 
anlayış değişiyor, çalışan kesimden yoksul kesime bir aktarma yapılıyor. Tabii 
buradaki maksat, iktidarda olan partinin, AKP’nin kadrolaşması, siyasi bir rantı 
elde etmeye yönelik çalışmasıdır. Çünkü AKP’nin bir anlamda tabanı olabilecek 
bir kesime, yoksul bir kesime iane yoluyla, muhtaçlık yardımı vermek suretiyle 
bir çeşit siyasi rant sağlamayı amaçlıyorlar. Kimin sırtından? Çalışan kesimin sır
tından... Şimdi nasıl işsizle işçiyi karşı karşıya getiriyorlarsa, yani sen işçisin iş
te bak bir sürii işsiz insan var deniyorsa, bir süre sonra da yoksul kesimle, varoş-
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landaki insanlarla çalışan kesimi karşı karşıya getirmeye çalışacaklar. Çalışan ke
sime diyecekler ki, "Size hem maaş ödüyoruz, hem de bütçeden pay aktarıyoruz. 
Şimdi bu parayı size aktarmayacağız, yoksul kesime aktaracağız”. İdeolojik bir 
söylemle de mevcut siyasal iktidara siyasi bir rant sağlamak isteyeceklerdir. So
nuç itibariyle böyle bir anlayış, kamusal sosyal güvenlik anlayışına son verilm e
sini öngören bir anlayıştır. Yani bu raporun temel felsefesi budur.

Burada aynca tek çatı meselesi var, yani üç sosyal güvenlik kurumunun tek 
çatı altında birleştirilmesi söz konusu. Bu konuya girmek için şu hususu da belir
teyim. 1999’da reform adı altında yapılan uygulamada, emeklilik yaşı yükseltil
di, 58, 60’a çıkartıldı, prim ödeme gün süresi 7 bine yükseltildi. Şimdi ise, bu re
form taslağında artık yaşla ügilenmiyorlar, çünkü yaşı yükseltmekle bir çıkış ol
muyor o zaman ne yapalım, prim ödeme gün süresini artıralım. Yani şimdi m e
murlar için 25 yılın karşılığı 9 bin gündür, Bağ- Kur’da da 25 yılın karşılığı 9 bin 
gündür. Ama SSK’iı çalışanlar açısından bu süre 7 bin gündür. Raporun 46. say
fasında bir tablo var, tabloya göre taslağın yasalaşmasında itibaren SSK ’lı çalı
şanlar da 9 bin gün üzerinden prim ödeyip emekli olabüecekler. Yanlış anlıyor
sam sayın Tuncay Teksöz, düzeltsin. Yani otomatikman emeklilik prim ödem e sü
reniz 2 bin gün artıyor, benim raporun 46jici sayfasından anladığım bu.

TUNCAY TEKSÖZ
Bir şey söyleyebilir miyim? Şu anda aktif olarak bir gün bile sistemde olmuş 

bir kişinin emekliliği hak ediş koşullan -ki bunda en önemlilerinden bir tanesi 
prim ödeme gün sayısıdır, hiçbir şekilde değişmiyor. Raporda da bu birkaç yerde 
açıkça yazılı.

ATİLLA ÖZSEVER
Şimdi raporun 46. sayfasına bakıyorum, burada diyor ki; Bağ - Kur ve Em ek

li Sandığı’nın şu anki sisteminde emeklilik yaşı kadında 58, erkekte 60 ve prim  
gün sayısı da 9 bin gündür. 9 bin gün prim ödeme, sadece SSK’da yok. O neden
le SSK’da da prim ödeme gün süresi 9 bin güne çıkarılsın.

Burası çok kritik bir nokta. Aslında şimdi yapılmak istenen sosyal güvenlik 
sisteminin tamamen tasfiyesidir. Bu kamusal sosyal güvenlik anlayışının tasfiye
sinin ilk ayağı, 1999*da emekli yaşının yükseltmesi, aylık bağlama oranının % 
85’den 60’lara düşürülmesi ve emekli aylığının bağlanmasında son 10 yıl değü 
tüm sigorta döneminin esas alınmasıyla tamamlandı. Şimdi ikinci ayak olarak son 
darbeyi vurmak istiyorlar. Sosyal güvenliğin tam anlamıyla tasfiyesi am açlanı
yor. Prim ödeme gün sayısı 9 bin güne çıkartılacak, sağlık hizmetleri özelleştiri
lecek, emekli aylıklan asgari düzeye düşürülecek.
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Taslakta da, emekli aylıklarının zaman içerisinde düşürüleceği, 2040 yılında 
emekli aylığı bağlama oranının yüzde 37.5’a ineceği açıkça belirtiliyor. Böylece 
asgari bir emekli aylığı bağlanmış olacak.

Öte yandan Sayın Teksöz’ün açıklamasına göre son on yılda sosyal güvenlik 
kuruluşlarına 345 katrilyonluk bir aktarma yapılmış. Profesör Oğuz Oyan, sabah
leyin belirtti, orada faiz hesabında bir hata var. Onun ötesinde SSK’nın fonları 
1970 ile 1994 yıllan arasında Devlet Yatırım Bankasında çok cüzi miktarlarda ne- 
malandınldı. Bir örnek olarak söyleyeyim; 1980’de enflasyon oranı yüzde 115.6 
iken, SSK fonlan Devlet Yatırım Bankasında yüzde 20 oranında bir faizle değer
lendirildi. Yani korkunç bir biçimde SSK fonlarının çok düşük bir faizle değer
lendirildiği ve çarçur edildiği ortada. Yapılan bir araştırmaya göre; 1970 ile 1994 
yıllan arasında SSK fonlan çok düşük değerlendirildiği için Amerikan dolan ba
zında 19 milyar dolarlık bir kayıp söz konusu. Sayın Kıhçdaroğlu da burada bu
lunuyor. Kendisinin SSK Genel Müdürü olduğu dönemde de böyle bir hesap ya
pılmıştı, onun hesabına göre SSK fonlan enflasyonun üstünde yüzde 5 puanla da
hi değerlendirilmiş olsaydı, 12 milyar dolarlık bir kayıp söz konusu olmayacaktı. 
Sonuçta 1 9 - 2 0  milyar dolarlık SSK fonlarım çarçur ediyorsunuz, bunun karşılı
ğı bugünkü hesapla 300 katrilyon lira ediyor, sonra da SSK’nın şu kadar açığı 
vardı, şu kadar bir aktarma yaptık diyorsunuz.

Öncelikle bu "açık" kavramına açıklık getirmek lazım. Bunun adı açık değil, 
Anayasasında sosyal devlet tanımı olan bir ülkede, bu tanıma uygun olarak sos
yal güvenliğe devletin yapması gereken katkısıdır. Bütün OECD ülkelerinde ol
duğu gibi bir devlet katkısı gerekir. Sosyal güvenliğe devlet katkısı yapmayan tek 
ülke, Türkiye’dir. OECD ülkelerinde gayri safi milli hasılanın % 19 ile % 35*i 
arasında bir devlet katkısı söz konusudur. Birinci çözüm önerisi olarak primli bir 
devlet katkısının yapılması gerekir, ikinci çözüm önerisi, kayıt dışı istihdamın si
gortalanmasıdır. Şu anda asgari ücret üzerinde yapılan bir hesaplamaya göre, 45  
milyon kayıt dışı istihdamın kayıt altına alınması halinde 8 katrilyon liralık bir 
kaynak sağlanabilecektir. Ayrıca bugün işverenlerin SSK’ya 5 katrilyon lira civa
rında borçlan bulunmaktadır. Bunlan üst üste koyduğumuz zaman SSK’nın açı
ğı kapanacağı gibi fazlası bÜe olacaktır. Son bir nokta da, SSK’nın idari ve mali 
yönden özerk olması gerekir. SSK üzerindeki siyasi vesayetin kaldırılması lazım
dır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağolun.

Dr. TUFAN KAAN
Herkese hoş geldiniz, diyor teşekkür ediyorum, şimdi Atilla Bey de bahsetti, 

Em el Hanım da bahsetti. Sosyal güvenliğin felsefesinde ciddi bir değişiklik var. 
Yani herkes baktığında bu metinde bunu rahatlıkla görebilir. Bu felsefedeki de-
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ğişiklikte dünyadaki egemenlik politikalarda benzerlikler gösteriyomıuş gibi g ö 
rünüyor Türkiye. Örneğin Dünya Bankası ile hazırlanan bu beyaz kitaptaki yeni 
sosyal güvenlik modelinin felsefesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum  B u 
felsefeye baktığınızda dünyadaki egemen bir takım politikalarla, felsefeler ara
sında ciddi bir benzerlik var. Dünya Bankası son dönem politikaları ve bizim  g i
bi ülkelere yönelmiş politikalarına bakarsanız temel olarak yoksullukla m ücade
ledir. Dünya Bankası tarihsel süreç içersinde IMF gibi kuruluşlar ne yaptı diye bir 
bakarsanız eşitsizliklerin artırılmasına yönelik politikalar, bizim gibi ülkelere uy
gulattığı, dünya halklarının büyük oranda fakirleşmesini yoksullaşmasını sağladı. 
Şimdi de kendi meşruiyetini de bu yoksullukla mücadele etmek üzerinden sağla
maya çalışıyor. Buradaki sosyal güvenlik anlayışında bir sosyal güvenlikten sos
yal korumaya geçiş ve sosyal güvenlik kurumlanna da yoksullukla m ücadele g i
bi bir görev atfediyor. Atilla Bey çok güzel ifade etti: Sonuçta toplumun yoksul 
kesimlerinin sosyal devlet anlayışı egemen olan bir ülkede anayasası da bu cüm 
lenin geçtiği bir ülkede devletin asli görevi olması gereken sosyal hizmetleri, top
lumun yoksul kesimlerini refaha kavuşturma görevini çalışan kesimin sırtına 
yüklemiş oluyor. Bu ihtiyaç kendini nerede ifade ediyor, ya da proje nereden 
kaynaklanıyor diye bakarsanız, tamamen finansman merkezli olduğunu görü rsü 
nüz. Şimdi benim için çarpıcı bir metin açıkçası. Türkiye’de ilk defa 71 yıl son
rasının projeksiyonun yapıldığı bir konu gördüm. 2075 yılındaki beklenen öm ür 
süresinin nasıl hesaplandığım ben bilmiyorum. Açıkçası muhakkak ki hesap lan
mıştır, ama bu ülkede ilk defa 2075 yılına yönelik bir projeksiyon yapılıyor. Ona 
göre bugünden hepimizin yaşam koşullarım, özlük haklarını, sağlık sistem iyle 
olan ilişkimizi etkileyecek, değişikliklerdir. Ve özüne bakacak olursak ciddi hak 
kayıplarına yol açar. Hem emeklilik açısından, hem sağlık hizmetine, artı, cep
ten ödemeler, katkı paylan açısından, ciddi ek yükler getirir diye düşünüyorum . 
Kaynağına baktığınızda da biliyorsunuz Mayıs 2004’de IMF gibi Dünya B anka
sının bir raporu yayınlandı ve Türkiye Emeklilik Sistemi ve İstihdam R aporu , 
orada özet olarak dört tane önerisi vardı Dünya Bankasının: Emekli aylıklarından 
gelir vergisi kesilmesi, bu taslak içerisinde nasıl olduysa bu alınmamış; aylık  
bağlama oranlarının düşürülmesi, Atilla Bey ifade etti, şu anda 2.7 ortalam ası 
olan katsayı bugünden itibaren yasalaştığı andan itibaren 1.6, neticede 1.5’e  d ü 
şüyor, bugünden itibaren emekli olacakların ve çalıştıkları dönemle çalışacakları 
dönem arasında bir ortalama almıyor ve bugün sistemin içerisinde olan kişilerin 
emekli aylıklarında da çok ciddi kayıplar olacaktır, emeklilik yaşının yükseltil
mesi, yine burada söz konusu bence burada da birtakım rakamsal farklılıklar var, 
benim en azından ulaşabüdiğim kadanyla toplumun ortalama öm ür beklentisiyle 
SSK çalışanlannın ortalama ömürleri arasında ciddi bir fark var, ortalama dört yıl
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gibi bir fark var, ve ülkemizdeki çalışma sürelerine baktığınızda da şöyle bir tab
lo çıkıyor aslında yaş açısından çarpıcı olduğu için bunu size söylemek istiyorum 

, Örneğin İngiltere, Almanya, Fransa ve Türkiye’yi karşılaştırdığınızda beklenen 
ömür 76, 77, 78 Türkiye’de 67 idi 69 olmuş şu anda. Emekli yaşına bakarsanız 
65, 65, 60, 60, emekli sonrası yaşam süresine bakarsanız, 11, 12, 18 Türkiye’de 
7. Peki bugüne kadar çalışma saatlerine bakarsanız, emekli olana kadar çalışma 
saatlerine bakarsanız İsviçre’de 72 bin saat çalışması gerekiyor bir işçinin emek
li olabilmesi için, İngiltere’de 81 bin, Almanya’da 73 bin saat, Fransa’da 68 bin 
saat, Türkiye’de 94 bin 500 saat. Emekli olduktan sonra yaşadığı her yıl için kaç 
saat çalışması gerekiyor diye bakarsanız, daha çarpıcı bir durum ortaya çıkıyor. 
İngiltere’de 7 bin 413 saat çalışması gerekiyor her bir emeklilik yılı için, Alman
ya’da 6 bin 106, Fransa’da 3 bin 800, Türkiye’de 13 bin 500 saat çalışması gere
kiyor. Açık kapatılan sosyal güvenlikte ciddi bir finansman açığı denilen şey bir 
finansman açığı değü aslına bakarsanız, bütün çağdaş devleüerin sosyal güvenlik 
alanlarına yapmış oldukları katkı. Bu katkılar da Belçika’da % 27, Danimarka’da 
% 33, Almanya’da % 30, OECD ülkelerinde % 25’in altında olan ülke bulmak 
söz konusu değü. Türkiye’de ise Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın sadece % 63*ü sos
yal güvenliğimize bu kadar para harcıyoruz ve zaten yapması gereken katkı so
nuçta sosyal güvenliğin primli sisteminde üç tane büeşen vardır. İşveren, devlet 
ve çalışan. Devletin bu noktada hiçbir katkısı yok. 1994’den itibaren sadece büt
çeden açık kapatma için transferler söz konusu. Yeni bir sosyal güvenlik refor
mundan çıkıp 1999’a emeklilik yaşı, prim gün sayısı vs artmlıyor, peki bunun 
sonucunda SSK’nın açıklarına bakarsanız, ne oldu ki açıklar arttı? Peki bunun 
kaynaklan ne sağlık ve emeklilik sistemlerini ayn başlık altında değerlendirirse
niz, çok radikal değişiklikler burada sağlık alanıyla ilgili görülüyor, oysa son iki 
yılda sağlık alanında alman biliyorsunuz prim dağüımı şöyleydi : % 11 brüt üc
retten sağlık alanına prim almıyordu. Bunun % 6’sı işveren payı % 5’i çalışan pa
yıydı. Bu toplanan primler, artı ilaç katkı paylan % 7, % 10 paylan topladığımız
da SSK’nın özellikle SSK’nın sağlık priminin gelirleriyle giderleri arasında çok 
ciddi bir açık faria yoktu, başa baş gidiyordu. Son iki yü hariç. Son iki yüda ne 
oldu? Bu 2003’te 5.4 katrilyon SSK’lı sağlık harcamalan gerçekleşti. 2002’ye 
oranla sağlık harcamalarının artışı % 51.1. 2002’den 2003’e geçtiğimizde, SSK 
sağlık harcaması % 21 oranında arttı. Bunun nedeni nedir? Bence en önemli so
nunuz burada olması gerekir diye düşünüyorum. Peki bunun yanı sıra Üaç fiyat- 
lan ne kadar arttı? Son, evet üaç fiyatlan % 7 kadar aitti. SSK’dan verilen üaç- 
lar % 1.6 azaldı, hasta sayısı % 3.8 arttı, kapsamdaki nüfus % 32 arttı. 333 mü- 
yondan 353 müyona yani % 2 üe 3 şeklinde yük artışına karşı % 7 harcama ar
tışı oldu. Şimdi bunun nedenlerine bakmak istiyorum. Burada bu tasarının sağ

Sendikal Haklar, Sosyal Güvenlik Hakkı ve Sağlık Hakkı Sempozyumu

165



Sendikal Haklar, Sosyal Güvenlik Hakkı ve Sağlık Hakkı Sempozyumu

lıkla ilgili temel önemeleri nedir? Bir genel sağlık sigortası modeli buradaki 
prim oranlarında da şöyle bir değişiklik oluyor. Daha önce % 11 olan primi, %  
12.5’e çıkıyor ve bu prim sadece çalışanlar üzerinden elde edilen bir prim haline 
geliyor. Yani işverenlerin buradaki yükümlülüğü tamamen ortadan kaldırılmış 
oluyor. En azından metinde açık olarak ifade ediliyor. İki temel teminat paketin
den sağlık ve teminat paketinden üzerinde en büyük kavganın, gürültünün koptu
ğu işlerden bir tanesi bu biliyorsunuz. Bir sigorta modelinde size 1, 2, 3, 4  diye 
paketler sunuluyor Birinci paket malzeme paketidir ve ücreti de en düşük paket
tir. Burada devletin garanti edeceğim dediği paket böyle bir pakettir. O hemen o  
pakette şöyle bir ifade geçiyor, "temel teminat paketinde uygulamalan tehlikeye 
sokacak istisnai başlıklar hizmet paketinde yer almayacaktır". Şu, bu cümleden 
ne anlıyorsunuz? Size soruyorum kalp hastalığınız var. Bu uygulamayı tehlike
ye sokabilir, üeride by-pass ameliyatı olacaksınız. Böbrek yetmezliğiniz var, bu 
uygulamayı tehlikeye sokabilir. Çünkü harcama olarak çok büyük başlıklar. M o
delde ne var aile hekimliği, koruyucu hekimlik olarak ifade ediliyor, koruyucu 
hekimlikle aile hekimliği hem felsefi, hem hizmet ve uygulanış açısından son de
rece faiklı işler. Aile hekimliği sağlığın birinci aşamasından başka bir şey değil, 
bunu çok fazla tartıştık, AKP Sağlıkta Dönüşüm Projesi tartışılırken, sağlık h iz
meti sunan kurumlann hepsi işletmeye dönüştü. Çalışanlar sosyal güvencelerin
den iş güvencelerinden almıyorlar, sözleşmeli hale getiriliyorlar. Paketin yaptığı 
önemli işlerden bir tanesi, finansmanla hizmeti birbirinden ayırması; yani sağlık 
kurumlanın bir kendi kaderiyle baş başa bırakıyor, kendi yağınızla kavrulun, bu 
nun için ne yapacaksınız piyasa koşullarında hizmet sunacaksınız. Yani sağlığın 
metalaşması, hastanın müşteri haline gelmesi, sağlık' işletmelerinin kar merkezli 
bir mantıkla çalışması. Yine paketin öngördüğü şeylerden bir tanesi tamamlayı
cı sağlık sigorta sistemi, yani temel paket aslında bütün nüfiısu kaplıyorsa en g ü 
zel tarafı da herkese hizmet sunacağız denilen şey, bana kalırsa bir yanılsama. 
Çünkü tamamlayıcı sağlık paketini ifade ederken şöyle söyleniyor. Bir piyasa de
ğerini yani farklıysa cepten katkı gerekiyor ya da özel sigortasının devreye g ir
mesi gerekiyor. Yani siz top yekun bir sağlık hizmeti almak için, bir % 125 prim  
ödeyeceksiniz, iki, devlete vergi vereceksiniz gelirlerinizden, üç, bir de özel sağ
lık sigortası yaptıracaksınız, kapsamın dışındaki şeylerden yararlanmak için. Ya 
cepten ödeme yapacaksınız ya da bu sağlık sigortasını devreye sokacaksınız. B u 
rada da faiklı kapsam, farklı fiyat ve faiklı kalitede sağlık hizmeti olacağım ken
disi ifade ediyor, tasarının kendisi. Hizmetler, sağlık hizmetlerinin hepsi tam a
men dışandan satın alma -hemen topluyorum- Son başlığım sağlık hizmetleri
nin hepsi dışandan satın alma modeliyle yapılacak. Zaten Kamu Yönetimi Tem el 
Kanununda yasalaşmış Yerel Yönetim Kanunlarında, diğer daha önce yasalaşmış
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kanunlarda, kamu hizmeti neredeyse suç haline geldi. Dışarıdan özelden temin 
edebilirseniz, onu satın almak zorundasınız. Burada da sağlık hizmeti tamamen 
bir satın alma modeline giriyor. Şimdi az Önce konuşmamın başındaki 2002 ve 
2003 arasındaki % 50.1 ’lik artışın kaynağı ne diye sorulmuştu, boşlukta duruyor. 
Bir 5.4 katrilyon lira para harcamışız SSK için. Söylüyorum bunun % 25’si ku
rum içerisinde harcanmış ve burada yolsuzluk alavere dalavere gibi okuyamayız, 
basmda göremeyiz % 2 ’si ilaç işine harcanmış. Basurda çok fazla okuduk işte şu 
ilaç firmasından pahalı ilaç satılmasına vs. % 25’i dışardan sağlık hizmeti satın 
alınması şeklinde gerçekleştirilmiş. Aslında % 74’i fiilen özelleşmiş gibi görünü
yor kurumun. Şimdi bakarsanız bu modeli bize öneren merkezlere bakarsanız, 
örneğin Amerika’da özel sağlık sistemleri son derece gelişmiş durumda. Ve ora
da yine kişi başına 4500 dolar harcanan ABD’nin özel sigorta sağlık sigortası şir
ketlerinin prim gelirleriyle sağlık harcamaları arasında dengeyi tutturamıyorlar 
ve şöyle bizim ter ettiğimiz bir modele doğru gitmiş dürümdalar. Yani her sağ
lık sigorta şirketi kendi sağlık ünitesini oluşturuyor, kendi sağlık hizmeti üretme
ye başlıyor. Neden finansmanın yarımda hizmet üretirseniz, daha iyi organize et
mek şansınız var. İkincisi hizmeti sizin üretmeniz her zaman satın almanızdan en 
az dört beş kat daha ucuz. Teşekkür ederim.

OĞUZ TOPAK
Konuşmama başlamadan önce Tuncay Beyi düzeltmek istiyorum. Galiba 

Tuncay Bey bu sektöre yeni gindi. Çünkü ilk defa böyle bir rapor kamuoyuna 
açıklandı, tartışmaya açıldı, bunun sonucuna göre yasa tasarısı hazırlayacağız de
di. 95 dönemini hatırlıyorsanız, Kemal Bey’de hatırlar, ILO’ya hazırlatılan bir 
rapor vardı. 93 yılında hazırlanmaya başlandı, iki yıllık bir çalışma sonucu veri 
tabam oluşturuldu ve 95’de tartışmaya açıldı. 96’da kamuoyuna sunuldu. Bu ra
porun sonuçlarına istinaden Yaşar Okuyan tarafından 99’da yaş konusunda bazı 
düzenlemeler yapıldı. Tuncay Bey’Ie polemiğe girmek istemiyorum ama, ILO ra
poruna istinaden yapılan reformun üstünden daha beş yü geçmesine rağmen o ra
pordaki verilerin hepsi bu raporda yanlışlanmaktadır. Bu raporla birlikte şimdi 
yeni veriler ortaya çıktı. Daha önceki raporda 2050’ye kadar projeksiyon çizü- 
m iştir, 2050’ye kadar olan projeksiyonda hiçbir şekilde yaşlılık krizi söz konusu 
değildi. Sadece bütçe açıklan söz konusuydu. Şimdi ne değişti de 95’de hazırla
nan rapor geçersizleşti? Artık bu tür reform çalışmalarının başlangıç iddialarının, 
yani demografik projeksiyonların, tekrar tartışılması gerekmektedir. Bu iddialar 
bilimseldir diyerek bu verilerin doğruluğunu varsaymak diye bir kaide yok.

Şimdi asü konuşmama dönmek istiyorum. Sunuşuma başlamadan önce bir 
ayrım üzerinde durmak istiyorum. Özellikle 1990 sonrasında tüm dünyada sosyal
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güvenlik sistemleri en çok tartışılan sistemler haline geldi. Burada bir aynm  yap
mak lazım. Bu da sosyal devlet ile refah rejimi arasında yapılması gereken bir ay
rımdır. Sabahki sunuşlarda bu aynm çok yapılmadı. Sosyal devlet ile refah rejim 
leri aynı kavıamlar gibi ele alındı. Sosyal devlet ve refah rejim arasında farklar 
vardır, sosyal devlet refah rejimi değildir. Refah rejimi dediğiniz zaman bir ülke 
içerisinde bütün o toplumu korumaya dönük olarak uygulanan politikalar bütünü 
ve kurumlar bütününü algılarsınız. Bu kurumlar aile, topluluk,din ve devlettir. 
Devlet günümüzde en başat kurumdur, ama bunun yanında aile kurumu yerel dü 
zeyde yapılan yardımların oluşturduğu kurumlar, kilise veya dinden kaynaklanan 
yardımlaşma kurumlan gibi dayanışma kurumlan bulunmaktadır. Bunlar bir bü
tün olarak refah rejimini oluşturuyor. Dünya geneline baktığınız zaman üç tip re
fah rejiminden bahsedilebilir. Bunlardan bir tanesi sosyal demokrat refah rejimi
dir. İsveç’te hayat bulan bu rejime Anglo Sakson modeli denilebilir. Burada dev
let en başat ve kapsayıcı bir rol oynamaktadır. Diğer uçta ise pazara dayalı ve bi
reysel refah rejimi olarak liberal model bulunmaktadır. Bu daha ziyade A m erikan 
modeli olarak bilinir. Diğeri de kıta avrupası modelidir. Burada özellikle asıl tar
tışılması gereken şey Türkiye gibi ülkelerin bu üç refah rejiminin içinde değer
lendirilip değerlendirilemeyeceğidir. Kanımca Türkiye bu çerçevenin dışmda yer 
alan bir ülkedir ve bu çerçeveye liberal model olarak eklemlendirilmek istenmek
tedir. Türkiye gibi ülkelerin bir çoğu için aynı dunım söz konusudur. Çünkü T ü r
kiye gibi ülkeler özellikle 1980 sonrasında yapısal uyum programlanyla bu sü
rece katılmış ülkelerdir. Türkiye sonuçta 1980’li yıllardan itibaren yapısal prog
ramlara manız kalmış ve bu yapısal programlan çerçevesinde bütün bu sosyal ya 
da sosyal dayanışma denilen kurumlan yeniden şekillendiren ülkelerden biridir. 
Bu modele eklemlendirilmeye çalışılan ülkelerde süreci tayin eden şey ise o  ül
kede yaşanan sınıf mücadelelerinin sonuçlandır. Örneğin, dünyada şu ana kadar 
yaklaşık 19 ülkede sosyal güvenlik sistemi özelleştirilmiş sadece bunlardan üçün
de % 100 özel emeklilik sigortalan devreye girmiş, bunun dışmda bazı ülkelerde 
kademeli olarak sistemde düzeltmeler yapılmıştır. Özel sigortalara geçen ilk ül
ke, yani ilk denenen model Şili modelidir. Bu model Dünya Bankasının bir çok 
ülkeye dayattığı ana modeldir.

Dünya Bankası’nca dile getirilen politikaların arkasında yeniden yapılanm a 
yada krizden çıkış için arayışlar yatmaktadır. Bu arayışın sonucunda arz yönlü ik
tisat politikalarım devreye sokarak ekonomik politikalan önceki altın çağa göre 
farklılaştıran ve refah devletinin köklerine saldırarak yeni uluslararası işbölümü
ne tepki vermeye çalışan bir ulus devlet ile karşı karşıya bulunmaktayız. Artık so 
run bir yandan küresel rekabetle uyumlu bir refah reformu ve işgücü piyasaları
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nın katılıklarının ortadan kaldırılması ve örgütlü emeğin gücünün kırılması diğer 
yandan da yapısal uyum sürecinde bütçe içerisinde sosyal alana aynlan payın gi
derek azaltılmasının yanı sıra yapısal uyumun yol açacağı toplumsal eşitsizlikle
rin süreci etkilememesi ve işgücü piyasalarının ihtiyacını karşılamak için yedek 
sanayi ordusuyla entegrasyonun sağlanması ve yapısal uyum politikaları bir so
nucu olarak artan yoksulluğun ve artan gelir eşitsizliklerin sürdürülebilir hale ge
tirilmesine dönük projelerin hayata geçirilmesidir. Konumuz açısından diğer 
alanlara yönelik olarak Dünya Bankası modelini etraflıca tartışmak yerine doğru
dan konumuzla ilgili tezlerine bakmakta fayda vardır.

Emeklilik sigortalarına dönük olarak Dünya Bankası’nın çeşitli raporlarına 
bakıldığında yaşlıların "insan" oldukları unutulmuştur. Banka, emeklilik sigorta
larını soyut düzeyde insancıl duygulardan annmış bir dille bilgi asimetrileri, ser
maye piyasaları yetersizlikleri ve ahlaki risk olarak değerlendirmektedir. Banka 
yaşlılar için temel olarak ekonomik yük olarak görmektedir ve ekonomik aygıta 
katacak bir şeyi olmayan bağımlılar olarak değerlendirmektedir. Dünya Banka
sı’nm bu konudaki görüşleri bir yandan kriz sürecine dönük olarak sermaye piya
salarıyla emeklilik sigortalarının ilişkisini kurarken diğer yandan da üretken ol
mayan kamu harcamalarının üretken alanla bağlantılandınlmasıyla ilişkilidir. Bu 
konudaki en açık rapor 1994 tarihli Yaşlılık Krizini Önlemek adlı raporudur. Bu 
rapordaki Dünya Bankası'nın görüşleri iki temel tez etrafında toplanmaktadır,

Birincisi, gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerde varolan yaşlılık si
gortası sisteminin eleştirisidir.

İkincisi ise Banka'nın savunduğu "yeni" sistem. Banka, yaşlılık sigortası 
programlarının büyümenin ve sosyal güvenliğin bir aracı olması gerektiğini sa
vunmaktadır.

Banka, yaşlılara yardım için:

a. Fiili çalışma yıllan (aktif sigortalılık) süresince biriken tasarruftan de
ğerlendirmek;

b. Yaşam süreleri kısa olanlara, kuşaklararası ve kuşakiçi yeniden bölüşü
mün yan etkilerini önleyerek ek gelir yaratmak için yeniden dağıtım yapmak;

c. Pasif sigortalılara karşılaşabilecekleri risklere karşı sigorta olanaklan 
sunmak hedefini gütmektedir.

Buradan hareketle yaşlılık sigortası yoluyla ekonomiye;
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i. Ekonomik büyümeyi engelleyen, işgücü ve sermaye piyasalarındaki çar
pıklıkları ve ortada görünmeyen bazı faktörleri gidermeyi;

ii. Uzun dönemde ekonomik ve demografik alanlarda denge sağlamayı;
iii. ekonomik gelişmeyi teşvik etmeyi hedeflemektedir.

Banka'nın yukarıdaki hedeflerini gerçekleştirmek için sunduğu model ağırlık
lı olarak bütün işçiler için özel sigortacılığın uygulanmasını sağlamaktır. Bunun, 
kamu denetimindeki sigortacılıktan daha etkin ve verimli olacağı savunulmakta
dır. Böylece sigortalıların daha fazla gelir elde edebüeceği de belirtilmektedir. 
Uzun dönemli tasarrufların yaygınlaştırılması ise özel sektörde yeniden değerlen
dirilecek, daha verimli olarak kullanılabilecek olan atıl fonların ortaya çıkmasına 
yol açacaktır. Banka, 1980'li yıllarda Şili'de uygulanan zorunlu özel sigorta refor
munu örnek olarak sunmaktadır. Bu model daha sonra bazı değişimlere uğramış
tır. Özellikle, sistemin zorunlu bir unsuru olan özel emeklilik sigortalan tamam
layın bir konuma indirgenirken kamusal sigortada yeniden yapılanmaya gidil
miştir. Türkiye gibi ülkelerde uygulamaya konulan modelin kökenleri yine Dün
ya Bankası’nın örnek ülkesiyle paralellikler taşımaktadır. Bu nedenle "Pınera 
Modeli" olarak da bilinen Şili deneyimini tartışmakta fayda vardır.

Şili Modelini tartışmadan önce Şili hakkında kısa bilgi vermemiz hem ülke
mizle karşılaştırmada hem de aynı ekonomik ve sosyal yapıdaki ülkelerle karşı
laştırma açısından oldukça anlamlı bilgiler vermektedir. Şili’de yaşam standartla
rı çok adaletsizdir. Sınıflar arasındaki sosyal farklılıklar büyüktür ve verilen orta
lamalar yoksulluk ya da sosyal marjinalleşmeyle ilgili sorunların gerçek yüzünü 
saklamaktadır. Nüfusun yüzde 33'ün yani yaklaşık dört milyon insanın yoksulluk 
sınırının altında yaşadığı tahmin edilmektedir. Ortalama yaşam süresi uzundur 
(1992’de 71.9 yıl), ancak bu süre yoksullarda daha düşüktür. Resmi okuma yaz
ma bilmeyen oranı yüzde 6.6 gibi düşük bir oranda olmasına rağmen dezavantaj
lı gruplar arasında işlevsel cahillik ve düşük kaliteli eğitim de yaygındır. Dahası, 
gelir dağılımı son derece düzensizdir, aslına bakılacak olursa, 1960'lann sonların
dan daha da kötüdür. Planlama Bakanlığının rakamlarına göre 1992'de nüfusun 
en yoksul yüzde 20'si, ulusal gelirin yalnızca yüzde 4-5'ini alıyordu. Öte yandan 
en zengin yüzde 20’nin ulusal gelirden aldığı pay yüzde 55.4 idi.

On dokuzuncu yüzyılın ortalarında madencilik kesiminin gelişmesi ve serma
ye birikiminin ve zenginliğin kaynağı haline gelmesiyle birlikte Şili’de kaynak
lar devletin demiryolu gibi temel kamu hizmetlerini geliştirmesine ve bir orta sı
nıfın gelişmesini sağlayan eğitim ve sağlık hizmetlerini artırmasına olanak sağla-
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di. 1930‘larda başlayan ithal ikameci sanayileşmeyle ulusal sanayileri kanm aya 
* yönelik yasal önlemler alarak ve yeni işletmelerin yaratılmasında devlete öncelik 

vererek hızlandırma yolu seçildi.

Bu yeni yaklaşıma bağlı olarak 1939'da Ulusal Kalkınma Kurumu (Natkma] 
Development Corporation, CORFO) kuruldu. Bu kuruluş aralarında Ulusal Pet
rol Şirketi, Pasifik Çelik Şirketi, Ulusal Elektrik Şirketi Ne Ulusal Şeker Sana
yii’nin de bulunduğu ekonominin kilit kesimlerinde çeşitli büyük kamu işletme
leri açtı. Bu şirketlerin kurulmasının bunlar içerisinde sendikaların gelişmesiyle 
işçi hareketi üzerinde önemli bir etkisi oldu.

1964'de Hıristiyan Demokrat devlet başkam Eduardo Frei "özgürlük ile dev
rim" hareketini başlattı. Küba devriminin ve İlerieme İttifakı’nm dayattığı baskı
lara bir yanıt olsa da sonucunda ekonomik sistemde bir dizi dönüşüm başlatn. 
Frei hükümeti döneminde tanm reformuna gidildi, bakır sanayü kısmen ulusal
laştırıldı, ekonominin modernizasyonuna hız verildi ve halkın kanlımı desteklen
di. Salvador Allende'nin sosyalist hükümeti (1970-73) bu yapısal dönüşümü de
rinleştirme karan aldı. Frei'nin tanm reformunu genişletti ve bakır sanayimin ta
mamım, büyük sınai ve banka tekellerini ulusallaştırdı. *

1973 darbesi, bu sosyal ve ekonomik dönüşüm sürecini yanda kesti. 1975’de 
ilk petrol krizi ile daha da artan ekonomik dengesizliği gidermek için bir "şok po
litika" yürürlüğe kondu. Bu politika, istihdamı ve ücretleri önemli ölçüde gerilet
tiği için işçiler üzerinde ciddi sonuçlar doğurdu. Aynı zamanda tanm reformu ge
ri çekildi ve daha önce ulusallaştırılan işletmeler yeniden özelleştirildi. Bu dö
nemde etkili olan görüşe daha çok Chicago Çocuklan modeli denilmekteydi. 
Darbe sonrasında çok etkin olan bu görüş kendisini "Yedi Çağdaşlaşm ayarak 
ifade edüen program doğrultusunda ifade ediyordu. Bunlar, yeni bir Anayasa, 
Devletin bölgeselleşmesi ve adem-i merkezüeştirilmesi, kamu iktisadi teşebbüs
lerinin ve kamu hizmeüerinin özelleştirilmesi, yeni bir çalışma yasası ve kamu
sal sağlık, eğitim ve sosyal güvenlik hizmeüerinin belediyeleştirilmesi ve özelleş
tirilmesi idi. Bunlar uygulamaya konmuştu.

Fakat, 1982 yılında Meksika'nın uluslararası borç servisinde morataryum ilan 
etmesi üzerine uluslararası bankerler yeni borçlanma için kredüerini durdurdular. 
Ş ili’nin spekülatif balonu söndü. Ekonominin bu ani çöküşü nedeniyle GSMH 
yüzde 14 oranında düştü. 1970*11 yülarda özelleştirmelerle büyüyen şirkeüerin ve 
bankaların bir çoğu uluslararası piyasalardan aldıklan borçlan ödeyemez duruma
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gelince çöktüler. Bu tarihte uluslararası alandan iki mektup sürecin şekillenm e
sinde etkili oldu. Birincisi, Çiti Bank (Bu bankanın Latin Amerika’daki şubeleri
nin CIAile ciddi bağlantılan olduğuna ve kara para aklama sürecinde faal olduk- 
lan konusunda söylentiler bulunmaktadır) grubu adma batan bankaların borçları
nın devlet tarafından üstlenilmesi istendi. Diğer mektup ise Amerika senatosun
dan gelmişti. Bu mektupta da Pinochet’in batan bankaların ve şirketlerin borçla
rım üstlenmesi isteniyordu. Aksi halde uluslararası kurumlardan borç verilm eye
ceği açıkça belirtiliyordu. Bankalar ve şirketler bir kez daha Merkez Bankasına 
ve devlete devredildi. Böylece Şili devleti bir kez daha Şili ekonomisinin sahibi 
oluyordu. Bu noktada uluslararası finans kurumlan ve Chicago çocuklan kriz sü 
recinden çıkışta yeni bir yapısal uyum programının hayata geçirilmesini talep edi
yorlardı. Bu süreçte model yine özelleştirmelere ve yeni bir sosyal güvenlik sis
temine dayanıyordu. Bu sefer sadece yeni oyuncular devreye giriyordu. B unlar
dan birisi de Citigroup’tu.

Altı yıl süren ekonomik büyümeden sonra Şili, öteki Latin Amerika ülkeleri
ne oranla borç krizinden (1982-83) çok daha ciddi biçimde etkilendi. İstihdam ve 
ücret düzeyleri daha da kötüleşti ve dış borç ile borç geri ödemeleri önemli ölçü
de arttı. Bu duruma bir yanıt olarak bir yapısal uyum politikası benimsendi. İtha
latı sınırlamak ve ihracatı teşvik etmek amacıyla artarda başardı devalüasyonlar 
yapıldı. Kamu mâliyesini dengelemek için bir yandan mali harcamalarda büyük 
kesintilere gidilirken bir yandan da işletmeler özelleştirildi ve iç talebi düşürm ek 
için ücretler düşürüldü. Sonunda, ekonomi pozitif büyüme oranına yeniden ulaş
tı. Şili ekonomisi 1986-1989 yıllan arasında ihracatta büyük artış, hızlı ekono
mik büyüme, dış borçların azaltılması ve yatınmlann büyümesi gibi önemli ge
lişmeler sağladı.

Göreve geldikten hemen sonra (Mart 1990) yeni demokratik rejim başka bir 
uyum politikasıyla ekonominin fazla ısınmasını engellemek zorunda kaldı. B u 
amacı gerçekleştirmek için diktatörlüğün tersine, işçi çıkarma ya da ücretleri dü 
şük tutma yoluna gidilemezdi. Ne var ki, yeni yaklaşım etkili oldu ve ekonomi 
yıllık yüzde altının üzerinde büyüme oranı ile yeniden rayına oturdu. Bu büyüme 
oram sağlanırken enflasyon ve dış borçlar düşürülmüş, istihdam, ücretler ve sos
yal harcamalar da artırılmıştı İhracatta arzulanan çeşitliliğe henüz ulaşabilmiş de
ğildir. Bakır ile öteki minerallerle birlikte, deniz ürünleri meyve, şarap ve orman 
ürünleri hala başlıca ihraç mallan olmaya devam etmektedir. Sınai mamuller, top
lam ihracatın hala yalnızca yüzde 17'sini oluşturmaktadır. Bazı analizciler, bu 
durgunlaşan kalkınma yüzünden kolay ihracat artışı döneminin artık sonuna yak-
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laşüdığım ve ihracatta yeni bir aşamaya geçebilmek için teknolojik sıçramaya ge
rek olduğunu öne sürmektedirler. Ekonominin son yıllardaki güçlü büyüme per
formansına rağmen, enformel sektör önemini ve yaygınlığını korumaktadır.

Yukarıda ekonomik durumunu özetlemeye çalıştığımız Şili, toplumsal koru
ma mekanizmalarını kıtanın diğer ülkelerine nazaran hayli erken bir dönemde uy
gulamaya koymuştur. 1919 yılında ilk modem sosyal güvenlik sistemine geçen 
Amerika ülkesidir. Şili'de sosyal güvenlik sistemi 1950’li yıllara geldiğinde çok 
ciddi bir gelişme göstererek işsizlik sigortası da dahil olmak üzere sosyal riskle
rin hemen hemen tamamını kapsayan bir sistem haline gelmiştir. Sistem asıl ola
rak kamusal sosyal güvenlik sistemi olarak tanımlanabilirse de meslek esasına 
göre kurumlaşma, o kadar yaygınlaşmış idi ki askerlerin rütbe sistemlerine göre 
3 ayrı sosyal güvenlik kurumu vardı. Şili’de sosyal güvenlik sisteminin asıl soru
nu bu noktadan başlamaktadır. Kurumlar arası yeknesaklık sağlanamadığından 
ciddi bir eşitsizlik ortaya çıkmış ve askerler gibi bazı gruplar sistemin yeknesak- 
laşmasma ciddi şekilde karşı durmuşlardır. Bu sağlıksız ortam 1970 yılına kadar 
devam etmiştir. Sosyalist Ailende Hükümeti’nin işbaşma gelmesinden sonra sis
temi yeknesaklaştırmaya dönük bir reform hareketine girilmiştir. Bu hareketin 
bazı sosyal gruplan ve askerleri rahatsız ettiğini söylemek yanlış olmaz, çünkü bu 
reformun negatif anlamda etkilediği kesimlerin başında askerler gelmekteydi. 
1974 yılında Pinochet öncülüğünde gelişen Darbe, bu reform hareketini sonlan- 
dırmıştır. Nitekim kamuoyunda Şili Modeli olarak bilinen reform hareketi "Pine
l i n i n  tavsiyesiyle Şili diktatörü Pinochet tarafından 1981 yılında Şili’de uygula
maya konuldu. İşverenlerin sigorta primlerine katılımı ortadan kaldırılarak özel 
sigorta sistemi tamamen çalışanların primleriyle finanse edilmeye başlandı. 1983 
yılma kadar ise her iki modelin aynı anda sürdüğü bir geçiş dönemi yaşandı.

Bu açıdan bakıldığında Şili Modeli yada Pinera Modeli sadece sosyal güven
lik sisteminin kamudan özele geçilmesiyle tanımlanamaz. Böyle bir tanımlama 
tamda neo-klasik iktisadi ekolün yukarıda da değindiğimiz yaklaşımı çerçevesin
de tartışmayı doğurur. Toplumsal koruma ve bütünleşme yaklaşmamdan uzakla
şan, insan faktörünü ve kuşaklararası ve kuşak içi gelir transferi işlevi unutulmuş 
ve konu üretim ve bölüşüm ilişkilerinden koparılarak salt bir ekonomik fenomen 
olarak tartışılır. Konuya bu yönden bakılınca Şili’deki dönüşüm süreci bu konu
da bize bir ışık tutmaktadır. 1975 yılında başlayan ve asıl etkisini 1982 yılından 
itibaren ortaya koyan yapısal uyum programının ana noktasını yukarıda da belir
tildiği gibi iç talebin daraltılması ve kamuda özelleştirme ve harcamaların azaltıl
ması (Özellikle üretken olmayan sosyal amaçlı harcamaların kısılması; Burada
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böyle bir tanımlama kullanma gereğine ihtiyaç duymaktayım, çünkü askeri alana 
dönük hiçbir harcama kısılmamıştır.) oluşturmaktadır. Bu amaçla sağlık hizm et
leri piyasalaştınl irken FONORA sistemi olarak da bilinen bu hizmetleri sunan 
hastaneler birer işletme haline getirilmiştir.

1952 yılında dağınık durumda olan sağlık sistemi Ulusal Sağlık Sistemi 
(SNS) olarak birleştirilmişti. 70’li yıllarda Şili toplumu üç ayn kamu sağlık sis
temi uygulamasının kapsamındaydı. SNS, sağlık hizmeti sunan en büyük kurum 
du. Toplam nüfusun yüzde 65’ini oluşturan, gelir dağılımında en düşük geliri alan 
üç dilimi kapsıyondu. Bu uygulama nüfusun %17’sini oluşturan sigortasız yoksul 
bireylere ücretsiz hizmet sunarken, kabaca nüfusun %50’sini oluşturan çoğu m a
vi yakalı işçilere ve bakmakla yükümlü oldukları bireylere de prim ödemesi kar- 
şüığında hizmet sundu. SNS’nin bir diğer gelir kaynağı bütçeden kaynak aktarı
mıydı. Genel sağlık koruma hizmetleri de veriyordu. Sağlık hizmetlerini, sahip 
olduğu personel ve kurumlarla vermekteydi. Genel olarak SNS bütçesinin % 30- 
40’ı çalışanların ödedikleri primlerden, geri kalan kısmı da bütçeden aynlan kay
naklaman oluşmuştu. 1968 yılında kurulan SERMANA, toplam nüfusun % 20’s i
ni oluşturan, gelir dağılımı diliminde kabaca dördüncü dilimi oluşturan beyaz ya
kalı çalışanlan ve onların bakmakla yükümlü olduğu bireyleri kapsadı. SER M A - 
NA’nın gelirleri prim ve tedavi katkılarından oluşmuştur. Bireyler burada sağlık 
hizmetini özel ya da kamu sağlık sistemi sunan kunımlardan alıyordu.. Devletin 
de göreli bir katkısı vardı. SNS ve SERMANA için zorunlu primler ücretin %4*ü 
olarak belirlenmişti. Nüfusun yüzde 5 ’ini oluşturan asker ve polisler için oluştu
rulan Kamu Sağlık Hizmeti Fonu ile nüfusun yüzde 10’unu kapsayan bireylerin 
kendi kendilerine sağlık masraflarını finanse ettikleri özel sağlık hizmeti uygula
ması vardı. Sistem, bu biçimiyle de birçok eksikliği bünyesinde taşımakla birlik
te, olumlu yanlan da bulunmaktaydı.

Şili’de sağlık sisteminde kapsamlı bir yeniden yapılandırma ve özel sektörün 
etkinliğinin artması 1979-1981 döneminde başladı Ailende hükümetinin askeri 
darbeyle devrilmesinin hemen ardından, sağlık hizmetine yönelik bazı finansal 
kısıtlamalara yönelindi. 1973’teki askeri darbeden sonra doktorlar da dahil olmak 
üzere SNS’nin birçok çalışanı sürgüne gönderildi. Sistem içinde personel istihda
mında kısıtlamalar yapıldı. 1974’te devlet tarafından yapılan sağlık harcamaları 
ortalama %17, 1975’te %22 azaltıldı. Kamu sağlık harcamaları gerilerken, sağlık 
harcamaları içinde özel sektörün payı 1974-1976 yıllan arasında %22 arttı.

Sağlık hizmeti uygulamalarında kurumsal değişiklikler, 1979 yılında yaşama 
geçirilmeye başlandı. İlk önemli değişiklik olarak, politika belirleme işlevi, hiz
met sunma işlevi ve finans işlevi üç ayn kunıma dağıtıldı. SNS özerk bölgesel bi- .
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rimlere bölünerek, her bölgedeki hastaneler ve klinikler ademi merkezileştirildi 
ve her bölgesel birimin başına Cumhurbaşkanı tarafından bir yönetici atanmaya 
başlandı. Bunun yanı sıra birincil sağlık hizmeti sunan kliniklerin 400’ü yerel yö
netimlere devredildi. FONASA sağlık sistemin finansal gelirlerinin toplanmasın
dan ve dağıtılmasından sorumludur. FONASA’nın temel gelir kaynaklan çalışan- 
lann ödedikleri primler, tedavi katkılan ve federal bütçe ödemelerinden oluşur. 
Tedavi katkı ödemeleri, kamu sağlık sisteminden yararlanan orta ve üst gelir 
gruplan yapar. Kamu sağlık sistemi kapsamında yer alan bireyler, FONASA’dan 
belge alarak, özel sağlık hizmetleri sunan işletmelerde tedavi olabilirler..Özel 
sağlık hizmetlerinin tedavi katkı payının kamu sağlık sisteminden yüksek olması 
nedeniyle düşük gelir gruplan genellikle kamu sağlık sistemini tercih ederler. 
FONASA SNS’nin birimlerine bütçesinden pay ayırmaz. Birimler verdiği hiz
metler karşılığında FONASA’dan belirli bir tarifeye göre gelir sağlarlar. Belirti
len değişim süreci bu şekilde gelişirken, Şili Tabipler Odası değişime direnç gös
termeye başladı. Askeri hükümet bu direnci kırnıak için Oda’nın geleneksel ve 
yasal rolünü yeniden tanımlayarak onu işlevsizleştirdi. Doktorların mesleklerini 
yapabilmeleri için bu odaya üye olma zorunluluklan vardı. Bu zorunluluk yasal 
düzenlemelerle kaldırıldı ve üyelik gönüllü hale getirilerek, mesleği yapma şartı 
olarak yalnızca doktor unvanına sahip olmak arandı. Aynca Oda’nın sağlık poli
tikaları üzerindeki resmi rolü ortadan kaldırıldı. Aynı zamanda doktorların klinik 
konular dışında toplantı yapmaları yasaklandı ve onlann bu geriletme karşısında 
birlik olmaları engellendi. 1981 yılında kamu sağlık sistemi (SNSS ve FONASA 
ile kısmen yerel yönetimler) ve özel sağlık hizmeti sunan işletmelerden oluşan Şi
li sağlık sistemine yeni bir aktör olarak özel sağlık sigortası işletmeleri (ISAP- 
R E ’ler) eklendi. Hükümet bu yılda kar amaçlı ISAPRE’Ierin kuruluşuna izin ver
di. IS APRE’ ler üyelerine sağlık hizmetini iki şekilde sunmaktadır. Ya kendi has
tanelerini kurarak ya da özel sağlık hizmeti sunan hastanelerle anlaşarak üyeleri
ne sağlık hizmeti götürürler. ISAPRE’lerin ve aynı zamanda FONASA’nm çalı
şanlardan aldıkları prim oram yıllar içerisinde artma eğilimi göstermektedir. İlk 
başta ücretin %4’ü olan prim, 1983’te %5*e, 1984’te %6’ya ve 1986’da %7 ota
nm a çıkarılmıştır. ISAPRE’ye üye olanlar da FONASA’dakilerine benzer tedavi 
katkı payı öderler. ISAPRE’ler tedavi giderlerinin %75’ini karşılarlar ve geriye 
kalan %25’ini hizmetten yararlanan kişi tedavi katkı payı olarak öder. 1983 yılın
da FONASA sisteminde tedavi katkı paylannda hükümet enflasyon oranında 
(% 134.8) bir artış yaptı. Bu artış geniş çalışan kesimler için ISAPRE’leri daha çe
kici kıldı. Aynı zamanda ISAPRE’lere prim ödeyen çalışanların bu primlerine ek 
olarak %2’lik ödeme yapan işverenlere vergi ayncalıklan tanındı.

IS APRE’ler bu süreçte gelişmeye başladılar. Bu işletmeler, "müşteri adaylan-
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m" cinsiyet, yaş, aile büyüklüğü ya da sağlık riski gibi ölçütlerle ayırabiliyorlar
dı ve yıllık sözleşmenin bitiminde yeni sözleşme yapma veya yapmama hakları
na sahiptiler. ISAPRE’Ier maliyetleri arttırıcı bir unsur olarak gördükleri kadın, 
yaşlı ve kronik hastalan dışlayan ayrımcılıklar uyguluyorlardı. Artan tepkiler yü
zünden yıllık sözleşmeler yerine, ancak üyenin geri dönmesi Ue ortadan kalkan 
yaşam boyu sigorta sözleşmeleri yapmalan sağlandı. Yine bu yasayla ISAP- 
RE’lerin kadınlara, yaşlılara ve kronik hastalık sahibi kesimlere yönelik ayrım cı

lık yapmalan yasaklandı.
Şili’de sağlık hizmetleri sunan özel sağlık kurumlan eskiden de vardır. Yeni 

olan, çalışanlardan prim toplayan ve toplanan bu prim karşılığında sağlık hizmet
lerini kendi işlettikleri sağlık kurumlanndan veya sözleşmeyle anlaştıkları başka 
kurumlardan sunan özel sağlık sigortası şirketleridir. Çalışanlardan sağlık sigor
tası primi toplayarak ve bütçe gelirleri ile sağlık sigortası hizmeti sunan devlet 
kurumu FONASA varlığını sürdürmektedir. Çalışanlar sağlık sigortası primi öde
mek zorundadır. Primlerini kamu kurumu olan FONASA’ya yada özel sağlık si
gortası işletmeleri olan ISAPRE’lere yatırma konusunda tercih yapabilirler. Bu 
ikili yapı temelinde geliştirilen sistemin, çalışanlar bakımından iki maliyeti var
dır. Sistemde sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için yalnızca prim ödem ek 
yeterli değildir. Primin yanında tedavi katkı payının da ödenmesi gerekmektedir. 
(FONASA aracılığıyla sağlık hizmetlerinden yararlanan toplumun en yoksul ke
simleri hariç). ISAPRE’Ierde tedavi katkı paylan FONASA sistemine göre daha 
yüksektir. Bu da orta ve alt gelir gruplarının FONASA’ya katılımını teşvik eder. 
Askeri hükümet döneminde ISAPRE’lerin gelişimine iüşkin her türlü ortam ya
ratılmaya çalışılmıştır. 1983 yılında, FONASA’da tedavi katkı paylarının tutarın
da enflasyon oranında bir artışın yapılması, ISAPRE’leri daha cazip hale getire
bilmektedir. Askeri hükümet sağlık alanındaki tüm yatmrn ve harcamalannı uzun 
bir donem içinde kısıtlayarak, kamu sağlık sistemini önemli ölçüde geriletti ve et
kinlikten uzaklaştırarak ISAPRE’lerin gelişimini hızlandırdı. Üst gelir gurupları 
maliyetleri karşılayabildiklerinden ISAPRE’lere üye olmayı tercih ettiler ve 
ISAPRE’Ier de yaşlı, kadın ve kronik hasta gibi gruplan yükledikleri maliyetler 
nedeniyle dışladılar. FONASA ve bağlı olarak kamu sağlık sistemi yüksek gelir 
grubuna dahil olmayan, fakir, yaşlı, kadın ve kronik hastalan kapsadı. Bunun so
nucunda sağlık hizmetlerindeki "yeniden dağıtım ve sosyal dayanışma" fonksi- 
yonlan işlevini yitirdi. ISAPRE’ler nüfusun ancak %25’ini, bir başka deyişle Şi
li toplumunun en sağlıklı ve en zengin kesimini kapsadılar. IS APRE’ler 1990 yı
lında nüfusun %15’ini kapsar durumdayken toplam sağlık harcam alannın 
%45,5’ini aldılar. Buna karşılık kamu sağlık sistemi, FONASA aracılığıyla top
lam nüfusun %70’ine ve hiçbir sigorta uygulamasının kapsamında bulunmayan
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% 12*ine hizmet verirken sağlık harcamalarının %54,5 ini elde edebiliyordu.
Kamu sağlık sisteminin bu çökertilişine bağlı olarak sağlık hizmetleriyle ilgi

li herkes doktorlar, hemşireler (kamu sağlık sisteminde ücretlerin ciddi anlamda 
gerilemesinin ve çalışma koşullarının oldukça kötü olmasının katkısıyla) ve müş
teriler (ekonomik güçleri yetiyorsa ve IS APRE’ler sözleşme yapmayı kabul eder
lerse) ilgilerini özel sağlık hizmeti veren kunımlara ve özel sigorta şirketlerine 
yöneltti.

Sonuçta Şili sağlık sisteminde özel sağlık klinikleri, 5 yıldızlı otellerin görke
mini sunarken; insanların çoğu özel tedavinin yüksek maliyeti yüzünden hasta ol
duklarında kamu sağlık sisteminden yararlanmanın yollarını anyor.

Emeklilik Sigortaları

Yapısal uyumun diğer ayağında ise Şili için yaşamsal öneme sahip iki sektö
rün özelleştirilmesi büyük bir hızla gerçekleştirilmiştir. Özelleştirme süreci blok 
halinde satışın yanısıra hisse senetlerinin sermaye piyasalarında alınıp satılması 
şeklinde de hayata geçirilmiştir. Sosyal yardımlar ve diğer gelir adaletsizliğini 
önlemeye dönük harcamalarda kısıntıya gidilirken Pinera Modeli olarak bilinen 
sigorta sisteminin özelleştirilmesi de devreye sokulmuştur.

Yapısal uyumun bu ayağıyla birlikte yeni bir kurumsal düzenleme ortaya çı
karılm ıştır. Bu yeni kurumsal ayak özel sigorta şirketleridir (AFP’ler). Zorunlu
luk temelinde kurulan bu yeni AFP’lerin buradaki konumu sermaye piyasalarının 
gereksinimi olan tasamı fi an  artırmak ve efektif talebin yükselmesini önlemektir. 
Biriken fonlar aracılığıyla, hem özelleştirme sürecinde toplumsal muhalefet bu 
kurumlann hisseleri alması yoluyla önlenecek ve böylece kamunun gereksinimi 
olan uzun vadeli düşük kredi sistemi devreye sokulmuş olacaktı. Aynı zamanda 
bu şirketler aracılığıyla bir yandan sermaye piyasalarına ek kaynak girişi sağla
narak, tasarruf-yatınm ve istihdam artışı yoluyla ekonomik büyüme sağlanacak
tı, öte yandan sermaye birikim sürecinde sermayenin vergi ve prim gibi yollarla 
ödemek zorunda olduğu sosyal ücret düşürülmüş olacaktı.

Model 1982 yılında uygulamaya başlandığında 12 olan özel şirket sayısı 
(Bunların büyük bir kısmı Pinochet’in Generalleri tarafından, diğer yansı da ya
bancı şirkeüerce kurulmuştu.) 1993 yılında 22’ye kadar çıkmış ancak 1996 yılı
na gelindiğinde şirket evlilikleri ya da bazı şirketlerin sektörden çek(tir)ilmesi ne
deniyle 13’e gerilemiştir. AFP (Emeklilik Fonlan Yönetimi) şirketleri ülkedeki 
sosyal güvenlik fonlarının yüzde 100'üne sahipler. Bir diğer deyişle devlet sosyal
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güvenlik alanından tümüyle çekilmiş durumdadır. Profesyonel kımıltılarla ve  sen
dikalarla ortak çalışan eski sistemin ortadan kalkmasıyla AFP’ler sınıf temelli ö r
gütlerle olan ilişkiyi koparmıştır. Bunun istisnalan silahlı kuvveüer ve polistir, bu 
gruplann sigortalan özelleştirilmemiştir. Ortalama silahlı kuvvetler emeklisinin 
emekli aylığı hem devletin eski sistemde kalan emekliler için ödediği aylıktan 
hem de AFP emeklilerinin aylığından yüksektir.

Yeni sistemin merkezinde yer alan AFP’ler Bankalar dışmda herhangi b ir ser
maye grubu tarafından kurulabilmektedir. Bir AFP’nin kurulabilmesi için gerek
li olan asgari özsermaye düzeyi AFP içerisindeki üyelerin sayısına bağlıdır. 1987 
yılında çıkarılan yasaya göre 5,000 ile 10,000 üye arası için 160,000 Dolar gere
kirken 10,000’in üzeri için 600,000 Dolar gerekmektedir.

Bu yeni sistemde her işçi ücretinin yüzde 10’unu bu özel sigorta şirketlerine 
öderken bu primler sayılan yaklaşık 19,000’i bulan acentalar tarafından toplan- 
maktadırher işçi kendisine yaklaşık sayısı on üçü bulan ve işçilerin primlerinin 
yatınm kararlarım alan ve birbirleriyle rekabet eden fon yöneticisi atayabilir. 
Acentalar yılda dört kez işçileri kendilerine çekmek için birbirleriyle rekabet e t
mek için büyük çaba harcamaktadırlar.

Şili'de şu ana kadar, hızlı özelleştirme, yüksek büyüme hızı ve devletin yeni 
modele geçişi desteklemesi nedeniyle AFFlerin reel kazançlan yüzde 12'lere ka
dar ulaşmıştır. Şirketlerin ellerinde toplanan fonlar 1996 itibarıyla 30 milyar d o 
lardır. Bu miktar Şili'nin GSMH'sının yüzde 30'una denk düşen bir orandır. 2025 
yılında bu oranın GSMH’nin yüzde 40’ına ulaşması beklenmektedir.

Bir diğer deyişle şirketlerin karlarının bu kadar yükseklerde seyretmesinin te
mel nedenlerinden birisi, ülke ekonomisinin son yıllarda olumlu bir seyir izlem iş 
olmasıdır. Bir diğer neden ise, özel sigortacılığın özendirilmesi için devletin, ça 
lışanların AFFye geçmeden önce devlete ödedikleri primlerin sorumluluğunu 
üstlenmiş olmasıdır. Söz konusu maliyet GSMIfnın yüzde 5'ine denk düşmekte
dir. Esas problem ise, asıl enflasyon, durgunluk ve yüksek işsizlik durumunda or
taya çıkacaktır. Çünkü şu ana kadar Şili ekonomisi büyüme hızı, düşük enflasyon 
açısından olumlu bir seyir izledi. Sistemin devlet tarafından özendirilmeye çalı
şıldığı dönemde devlet AFFlere aktardığı kaynaklan özelleştirme gelirlerinden 
kullanmıştı. Şimdi ise özelleştirme süreci sona erdiği için devletin katkısının na
sıl olacağı ise tam bir belirsizlik içindedir.

178



Özel sigortaların fonlarım nerelerde değerlendirebileceği kuruluş yasalarında 
belirtilmiş ve bunlar ağırlıklı olarak devlet tahvil ve bonosu şeklinde fonlarını 
ağırlıklı olarak Merkez Bankası'na yatırmış durumdadır. Diğer değerlendirme 
alanları ise banka faizleri ve sermaye piyasalarıdır. 1991 yılında dışarıya giden 
fonların etkisi ve 1994 Meksika Hades Cehennemi nedeniyle yeni bir uygulama 
getirilerek fonlann uluslararası piyasalarda değerlendirilmesine kısıt getirilmiştir. 
1996 yılı itibanyla bu fonlann yüzde 10luk kısmı yurt dışına çıkmış dorumdadır. 
Bu nedenle reel faiz oranlarını uluslararası faiz oranlarının üzerinde tutarak ya
bancı para girişini arttırmaya hedefleyen ayarlamalar yapılmaktadır.

AFFlerin yapılarında da kimi sorunlar mevcuttur. Toplam 13 AFFnin sadece 
3 ^  toplam fonlann yüzde 65'ini kontrol etmektedir. Bu ilk 3 firma da en iyi ge
lir getiren firma değil, en iyi pazarlama yapan firmadır. Öte yandan bu firmaların 
yönetimlerinde Pinochet’in generalleri bulunmaktadır ve büyük ABD sigorta şir
ketleriyle ortaktırlar. Söz konusu bu 3 şirketin toplam işletme masraflan 1992 yı
lında katkılardan gelen meblağın yüzde 25'ine ulaşmış durumdadır. Bu masrafla
rın çoğu pazarlama işine yapılan harcamalardan oluşuyor. Sektörde genel olarak 
oligopolistik bir yapı söz konusudur.

1996 yılında sektörde büyük bir değişim süreci başlamıştır. 1990’lı yılların 
başında sayısı 14’ü bulan AFPler, 1991 yılında demokratikleşmeye geçişle birlik
te Aylwin Hükümeti dönemindeki etkiyle 1993 yılında 22’ye ulaşırken bazılan 
pazarın rekabetine dayanamayarak kapanmışlardır. Ve bu sayı 1996 yılına gelin
diğinde 13’e inmiştir. Bu sayı sistemin başlangıcındaki şirket sayısıyla aynıdır. 
Bu yoğunlaşma ya da tekelleşme sürecinde şirket evlilikleri de yaşanmıştır. Ör
neğin 1995 yılında Provida CAP Holding tarafından kontrol edilen Libertador 
A FP’yi ele geçirmiştir.

Yukarıda sektörel ve tarihsel olarak özetlenmeye çalışılan bu yeni sistemin iş
leyiş mekanizmasına ya da aktüeryal sistemine bakıldığında karşımıza hayli il
ginç bir yapı çıkmaktadır. Bireyselleştirilen aktüeryal hesaplama, modelin işleyi
şini bilinen anlamda bir sigorta mantığından çıkarırken dar anlamda tasarruf de
ğerlendirme modeline çevirmektedir. Bu nedenle modelin yapısının incelenme
sinde fayda vardır. Şili modeli kimi varsayımlar altında kurulmuştur. Prim ödeme 
dönemi olarak bilinen süreç (aktif dönem) 45 yıl olarak belirlenmiştir. Sürekli 
olarak prim ödendiği takdirde kişi emeklilik halinde iki alternatife sahiptir. Birin
cisi, biriken fonlarını toptan almaktır. İkincisi ise aylık sistemine geçmektir. Top
tan Ödemede birikimin yüzde 60’ı ödenmektedir. İkinci tercihte ise aylık oram
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son aldığı ücret üzerinden hesaplanırken her yıl kalan miktar yeniden değerlen
dirmeye tabi tutulmaktadır. Örneğin, bir işçinin 20 yaşında çalışm aya

başladığım varsayalım.

* 45 sene çalışan bir emekçi, aksatmadan tüm primlerini ödemiş o lduğu
ve kariyeri boyunca maaşının yılda yüzde 1 oranında arttığı varsayımıyla işçi 65  
yaşında emekli oluyor. Şili'de ortalama ölüm yaşının 78 olduğu varsayıldığından 
13 -14 yıl emekli maaşı alıyor. Aldığı emekli maaşının oram ise en son ücretinin 
yüzde 44'ü. Emekli öldükten sonra dul kalan eşi ise emekli maaşının yüzde 60’ını 
yalnızca 6 yıl boyunca alabiliyor.

Tabii bu varsayımlar altında model pek de fena görünmüyor. Oysa bir tek var
sayımın değişmesi işlerin kanşması için yeterli olabiliyor. Örneğin, 45 yıl çalış
ması gereken bir işçi, çalışma hayatının yüzde 20'sini çalışmadan örneğin işsiz 
olarak geçirmişse alacağı emekli maaşı, son aldığı maaşın yüzde 37'sine düşüyor. 
Eğer yıllık reel faiz varsayıldığı gibi değü de daha düşük, gerçekleşirse em ekli 
maaşı en son aldığı maaşın yüzde 25'i, yıllık reel faiz oram daha düşük gerçekle
şirse emekli maaşı en son aldığı maaşın yüzde 15'ine düşüyor. Bir diğer deyiş 
özel sigorta kurumlan AFP’Ier ülke ekonomisinin kötüye gidişinin, gerçekleşen 
yüksek enflasyonun yükünü hiç de üstlenmek istemiyorlar, tüm yük emekli o la 
cak olan çalışana yükleniyor. Bir diğer traji - komik durum ise ölüm yaşıyla ilg i
lidir. Diyelim ki emekli ortalama yaşam süresinin üzerinde yaşadı, yani 78 yaşın 
da ölmedi de yaşayacağı varmış daha uzun yaşadı. İşte o zaman daha uzun yaşa
dığı ve ölmesi gereken yaşta ölmediği için cezalandırılıyor aldığı emekli m aaşı 
belli bir oranda düşüyor.

Görüldüğü gibi, özel sigorta şirketleri çalışanın hastalığı, işsizlik gibi k onu 
larla hiç ügilenmedikleri gibi, şirket fonlarının kötü yönetimi ya da fonları iflası 
gibi çalışanın sorumluluğundan bağımsız, tamamen şirketin özel problemleri s o 
nucu ortaya çıkan kayıpların yükünü bile çalışanlara yıkıyor.

Bunun yanı sıra sorumluluğun tümüyle hükümetlere ait olduğu, ülke ekono
misinin bütününü ilgüendiren enflasyon, yavaş büyüme gibi kimi olum suzlukla
rını sorumluluğunu da çalışanın sırtına yüklediği gibi, ortalama yaşam süresinden 
daha uzun yaşayan emekliyi de cezalandınyor.

Bu yeni sistemde devletin rolüne gelince bunu Od açıdan ele almak gerekir. 
Birincisi yeni kurulan özel sigorta şirketleri, AFP’ler ile devletin ilişkisidir. Y eni
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sistemde devlet, sistemin gözetmeni rolünli oynamaktadır. Faaliyet kriterlerini 
denetleyen bir üst kuruluş olan Superintendency kurulmuştur. Bu kuruluş A FP’le- 
rin risk düzeylerini ölçerek sektördeki dalgalanmaları önlemeye dönük bir işlev 
yerine getirmeye çalışıyor. Öte yandan devlet 1992 yılına kadar yıllık olarak 
G SM H ’nın yüzde 5’ine yakın bir geçiş yükünü de üstlenmiş durumdadır. Eski 
sistemden yeni sisteme geçmek isteyen sigortalıların birikmiş fonlarını üstlenen 
devlet, bir yandan da eski sistemde kalmayı tercih eden eski emeklilere aylıkları
nı vermektedir. Bunun dışında devlet çok yoksul olanlar için belli bir fon ayırmış 
durum dadır. Ancak ilgili yasada en fazla çok yoksul olanların ancak 300 binine 
1992 yılı itibarıyla ayda 36 dolarlık bir ödeme yapılabileceği öngörülmüştür. Bu 
36 doların ne anlama geldiğini daha iyi anlayabilmek için Şili'de minimum emek
li maaşının ayda 70 dolar, asgari ücretin ayda 100 dolar, ortalama ücretin ise yak
laşık 300 dolar olduğunu bilmekte fayda var. Eğer ilk 300 bin içine dahil olacak 
kadar şanslıysanız ayda 36 dolar ile gül gibi geçinip gidersiniz.

Sistemin uygulama sonuçlan konusunda gerek Dünya Bankası uzmanlarının 
da kabul ettiği gerekse ülke içinden ve dışından akademisyenlerin tespit ettiği ba
zı noktalar vardır, tik olarak primler kaynaktan kesilmediği için modelin katılım- 
cüan  çoğu zaman düzenli ödeme yapamıyorlar. Yüksek gelir gruplan yüzde 80
90 düzenli ödeme yaparken, düşük gelir gruplan yüzde 45-55 oranında düzenli 
ödem e yapabüir dürümdalar. Tabi ki, bu düzensiz ödemelerin olumsuz sonuçla
rından şirketler değil emekli maaşı alanlar etkileniyor. Çünkü sistem, prim öde
m e yoğunluğu düştükçe emekli maaşının da düşmesi yöntemine göre kurulmuş. 
Nitekim, Ş ili’deki gazetelerden birinde konuyla ilgili bir haber durumu tüm açık
lığıyla gözler önüne sermektedir. Küçük bir kasabada yaşayan emekli bir devlet 
memuru, reformdan önce aldığı aylık üe zar zor geçinebildiğim, tabiri caizse öl
m eden yaşayabildiğini belirtmektedir. Reformdan sonra ise emekli aylığı almaya 
gitmediğini çünkü emekli aylığını almak için yaşadığı kasabadan ü merkezine 
gitm ek zorunda olduğunu ve bunun için otobüse verdiği paranın aldığı emekli ay
lığından daha fazla olması nedeniyle emekli aylığını almamayı tercih ettiğim be

lirtm ektedir.

Sistem aynca, örneğin, ekonomideki reel verimlilik artışlarının, genel yüksel
m e dönemlerinin emeklilere yansımaması anlamına geliyor. Sadece aynı kuşak
taki sosyal sınıflar arasında eşitsizlik doğurduğu gibi "Külfet -Nimet Siste
mi" ndeki kuşaklararası dayanışmayı sağlamaktan da uzak. Çünkü, sistemde hiç 
sınıf-içi ya da sınıflararası, ya da kuşaklararası transfer yoktur.
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Aynen Şlli'ılö ile IM Iy e  gibi ciddi bir knyıt dışı sektör vzr&r. Ka\rth seklör- 
dc çalışnnlıır nktlf ndlksun yaklaşık yüzde 35'ini oluşturuyor. Ka>n dışı sektörü 
kayıl nllınn almak gibi bir politika da görünürlerde yoklar. Öte yandaı, özel si
gortacılık sisteminde işçilerin fonlunu nasıl kullanılacağı konusunda söz haklan  
olmadığı gibi emeklilik için fon ödediği şirketi denetlemeleri de söz konusu d e 
ğil. İşçi scndikftlnnndnn bazdan 1983 yılında kumlan şirketlerden birisi olan Fu- 
turo’yu satın almış ve dnhn sonra Magister adlı başka bir Fon kurarak ikisini bir
leştirmişlerdir. Sektörde şu ana kadar sendika üyelerinin çıkarlarım bir nebze o l
sa da kuruyabilmişlerdir. Ancak fırtınalı bir denizde küçük bir oduna tutunup su
yun yüzeyinde kalanlar olarak nitelendirilebilecek bu grup Şili işçi sınıfının çok 
çok küçük bir azınlığıdır.

Şili'de özel sigortacılığın uygulanmaya başlandığı dönemde, işçi hareketi d ik
tatör Pinochet'nin baskı ve sindirme politikalan sonucunda tepkisiz kaldı. Fakat 
1983-84 yıllarında Pinochet’nin işçi sınıfına yeni bir saldırı anlamına gelen yeni 
iş yasasını uygulamaya çalışması bardağı taşıran son damla oldu ve işçiler 6 ay 
boyunca, özellikle taşıma, maden ve dok işçilerinin başı çektiği grevleri hayata 
geçirdiler. Aynı dönem içinde kadınlar da ilk "boş tencere" eylemi ile sokaklara 
döküldüler. Eylemler Pinochet rejimi eylemlerdeki öncü işçiler başta olmak üze
re yüzlerce işçinin gözaltına alınmasıyla sonuçlandı. Aynı şekilde 1986'da yinele
nen ve 3 hafta süren grev dalgası da silahlarla bastırıldı.

Kısacası sosyal güvenlik sistemlerinin özelleştirilmesi tartışmasında kullanı
lan yeni reform önerisinin, bir başka deyişle Şili Modelinin, hedefi aslında neo
liberal teze göre iddia edildiğinin aksine toplumsal refahı artırmak değildir. Şili 
Modeline göre sosyal güvenlik sisteminin özel sektöre devri ile birlikte toplanan 
fonların sermaye piyasalan aracılığıyla sermayenin yatın m yetersizliklerinin g i
dereceği ve bunun da istihdamı ve üretimi artırarak toplam talepte ciddi bir yük-
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seliş yaratacağı beklentisi gerçekleşecektir. Bunun sonucunda toplumsal kalkın
m a sağlanacaktır ve genel refah düzeyi artacaktır. Oysa Şili’de ve modeli uygu
layan Meksika gibi ülkelerde de görüldüğü gibi sosyal güvenlik sistemlerinin 
özel sektöre devri ilk etapta bir rekabet ortamı yaratmadığı gibi kamusal tekelin 
yerine özel tekellerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Öte yandan ücretin düşürül
m esi nedeniyle kapsanan toplumsal kesimin oranında ciddi daralmalar yaşanmış
tır ve bu ülkelerde gelir dağılımında ciddi dengesizlikler ortaya çıkmıştır. Örnek
lerin asü ilginç sonuçlan sosyal güvenlik sistemini oluşturan özel sektör şirketle
rinin menşeinde yatmaktadır. Buna göre bu alanda kumlan şirketlerin bir çoğu 
yabancı sermaye tarafından ortaklık veya vesaire yollarla kurulmuştur. Bu yaban
cı şirketlerin bir çoğu ya ABD yada İngiliz şirketleridir. Ve bu şirketler tahditlere 
ve diğer kısıtlayıcı önlemlere rağmen biriken fonların büyük bir kısmını yurtdışı- 
na çıkarmıştır. Daha açık bir şekilde söylemek gerekirse yabancı şirketler dışan- 
ya sermaye transferinde bulunmuşlardır. Nitekim bu tür gelişmeler de Neo-libe
ral tezdeki denklemin kesintiye uğramasına yol açmaktadır. Sermaye piyasaları
na kaydırılan bu fonların yurtdışına transfer edilmeleri nedeniyle ulusal sermaye
nin beklediği yatırım artışı gerçekleşmemekte ve bunun sonucunda da istihdam 
artışı ve toplam talep artışı sağlanamamaktadır. Kısacası Dünya Bankası’nın mo
delinde karlı olan kesim uluslararası sermayedir.

Evet Şili Modeli işte böyle. Şimdi bu manzarayı Türkiye'nin sosyal güvenlik 

sistem ine "çözüm" diye taşımaya çalışıyorlar.

Teşekkür ederim.

SORULAR

PERİHAN SARI
Teşekkür ederim Sayın Başkan. Ben Sayın Teksöz e soru yöneltmek istiyo

rum: Asıl sorudan önce, çok net bir başka soruyu sorarak geçeyim; bu sistemin 
finansm anının nasıl gerçekleştirileceği konusundaki projeksiyonlarınız nelerdir 
ve bu konuda nasü bir model geliştirdiniz? Asıl sormak istediğim teknik bir bil
giye dayalı bir soru ve yanıtının ilkinden daha kolay olduğunu düşünüyorum, 
Bağ- Kur, % 20 oranında sağlık primi toplayarak sağlık hizmetleri üretiyor, ka
m uya ağırlıklı hizmet alımı söz konusu olduğunda bunun bütçeye maliyeti % 44, 
yani % 56 oranında bir açık söz konusu; bu örnekten yola çıkarak, Genel Sağ
lık Sigortasında % 125 prim alarak böyle bir hizmeti nasıl karşılayacağını düşü

nüyor Sosyal Güvenlik Kurumu ? Teşekkür ederim.
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UĞUR BAKIR
Teşekkür ederim Uğur Bakır. Evrensel gazetesi muhabiriyim. Genellikle pa

nellerde, sempozyumlarda soru sormak adetim değildir, ama affınıza sığınarak 
küçük iki soru yöneltmek istiyorum Tuncay Beye. Birinci sorum şu: Yoksullu
ğun Önlenmesi reformun ana gerekçelerinden biri. Yoksulluk gelir dağıtılırken mi 
önlenebilir, yoksa gelirin yeniden dağıtıldığı ikinci şuadaki, ikinci ayaktaki sos
yal güvenlik uygulamalarıyla mı önlenir? İkinci sorum da şu: Yine bu reformun 
ana gerekçelerinden biri sosyal güvenliğin tek çatı altında toplanması ve yine re
formun bir bileşenlerinden biri de bu TSK üniversiteler ve genel yönetimlerin ha
ricindeki kamu sağlığı kurumlanılın Sağlık Bakanlığına devri ile ilgili eleştirilen 
taslak, -bu taslağa ilişkin çok net bir şey söyleniyor, sağlık hizmetlerini tek elden 
yürütelim deniyor, şimdi bütün bu sosyal güvenlik ve kamu yönetiminin yeniden 
yapılandırılması bir bütünse ve Kamu Yönetimi Temel Yasa Tasarısında Sağlık 
Bakanlığının taşra teşküatının yerel belediyelere, oradan da belediyelere devredi- 
liyoısa, yani binlerce parçaya ayrılacağı öngörülüyorsa bu çelişmiyor mu, yani 
bu gerekçenin ana omurgasını çökertmiyor mu? Teşekkür ederim.

EM EL DANIŞOĞLU
Şimdi isterseniz en son, siz de uygun görüyorsanız, en son cevabı size bıraka

lım. Sırayla arkadaşlarımızın ilave edecekleri hususlar varsa... Sizden başlayalım 
isterseniz. Yani iki dakikada cevaplamak isterseniz, iki dakikada rica ediyorum.

TUNCAY TEKSÖZ
Som soran arkadaşın sorusunu anlamaya, arkadaşımızın sorusunu anlamaya 

çalışarak, arkadaşımızın söylediğine katılıyorum. Yani aslında son dönemde hü
kümetin yapmaya çalıştığı şey bir desantralizasyon modeli yani yerelleştirmeye, 
parçalamaya, her şeyi kendi merkezinde koordinasyonlaşmaya yönelik bir politi
ka izlemek. Ama hem SSK’nın sağlık ünitelerinin devri, hem de sosyal güven
likte bu tezin tamamen aksi bir tek çatı benimseniyor ki, üç dört yıllık bütün bu 
tek merkezliliğin, tek çatüığm, hantallığın işte doğru politikalar üretememek vs 
sorunun kaynağından uzaklaşmak gibi birtakım ideolojik açıklamaları söz konu
sudur. Bu da zaman zaman çelişen bir gerekçe söz konusu. Tekrar sağlıkla ilgili 
satın alma modeline dönecek olursak, son dönemde yaşadığımız sıkıntıların he
men hepsinin temelinde işte Recordman ilacının alınması İstanbul’da 94 hastane
ye ihale açılıp 11 tanenin AKP’ye yakın hastaneye bunların verilmeye çalışılma* 
sı görüntüleme merkezlerinin çok ilginç bir ihale süreci yaşandığı, yaşanamadığı 
ve kesintiye uğradığı, fakat şöyle bir şey yapılmaya çalışıldı; SSK’nın bütün sağ
lık ünitelerinde görüntüleme ve laboratuar hizmetleri ihaleye açılarak şirketlerin
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bütün SSK ’nın alt yapısında kullanarak gelip parayı da SSK’nın ödediği sadece 
hizmeti üretip yeniden SSK’ya sattığı acayip bir model öngörüldü. Şimdi sağlık 
hizmetini SSK ürettiğinde şu anda 75 dolara üretiyor, bu 40- 70 dolar arasında 
gidip geliyor bu rakam da, işte son iki yılda 60 dolar, ilaç ve satın alma rakam
larının içinde olmasına rağmen 75 dolar. Emekli Sandığı hizmeti dışarıdan satın 
alıyor, kendisi üretmiyor. Bunun en küçük ücreti 270 ile 250 dolar arasında sey
red iyor, bugün 300 dolar. Demek ki bizim eğer geleceğini düşünüyorsak sağlığa 
yatırım  yapmamız lazım. Sağlık tesislerine yatırım yapmamız lazım, sağlık hiz
metlerini kendimiz üretir hale gelmemiz lazım. Harcamamızın % 50’si 5.4 katril
yon bir önceki 2004’ün perspektifi de 6.4 katrilyondur. Bunun 3 katrilyonu ilaç. 
İlacı dışarıdan almak ve uluslararası ilaç tekellerine para kaptırmak yerine İstan
b u l’da bir SSK’nın ilaç fabrikasına kapatılmak için 20 senedir yapılmadık numa
ra  kalmadı. İlacı kendimiz üretelim, aşıyı kendimiz üretelim, serumu kendimiz 
üretelim, bu ülkenin kaynaklan insan gücü beyni her şeyi bunlan yapmaya muk
tedir.

ATİLLA ÖZSEVER
Tekrar teşekkür ederim. Bu reform aslında reform değü sosyal güvenliğe kar

şı bir reformdur. Başanya ulaşır mı ulaşmaz mı, öncesine bir bakalım. 1999 yı
lında da reform dediler, açıklan kapatacağız dediler, aktif pasif oram küçültece
ğ iz dediler. 1999*da bu oran ikinin üzerindeydi, yani bir pasif sigortalıya (emek
liye) ikiden fazla aktif sigortalı düşüyordu. 2003’e geldiğimiz zaman bu oran da
ha da düştü, bir emekliyi bir buçuk çalışanın finanse edebildiği bir noktaya geldi. 
Dolayısiyle bu reformu çıkarttılar ama kendi iddialan başanya ulaşamadı. Açık 
olarak baktığımız zaman da, - açık değü ama yani onların terminolojisiyle konu
şuyorum - 1999’da SSK’nın açığı 1.1 katrilyon liraydı şu anda 5 katrilyon lira. 
Öte yandan sağlık hizmetlerine bakıyorum. TTB temsilcisi Dr. Tufan Bey de 
açıkladı; zaman içerisinde satın alma yoluyla SSK sağlık harcamalarının arttığı
nı görüyoruz. Sonuç itibariyle bu reform başanlı olacak mı olmayacak mı demek 
için birinci reforma, 99’daki reforma bakmak lazım. 1999’daki reformun başan- 
sız olduğu gözüküyor. Zaten bunu itiraf da etmişler. Tuncay beyin hazırlattığı bu 
raporun 14. sayfasında deniyor ki; "1999 yılında yapüan reformun ardından SSK 
ve Bağ Kur’un açıklarının artış hızı 2000 yılında geçici olarak azalmış ancak son 
dört yüda tekrar artış sürecine geçmiştir". Yani onlar da umutsuz. 1999 reformu
nun başansızhğa uğradığım, pek bir işe yaramadığım görüyorum. Dolayısıyla bu 
"karşı reforıri'unda başanlı olacağı kanısında değilim. .

Ne yapmak gerektiğini somut olarak ifade ettim. Ama onun ötesinde başka bir 
şey söyleyeceğim. Sayın DİSK Başkam Süleyman Çelebi, çeşitli toplantılarda
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ifade ediyor. Mesele sadece sosyal güvenlik meselesi değil. Kıdem tazminatı me
selesi de var, SSK hastanesinin devri meselesi var, kamu çalışanlarının personel 
rejimi sorunu var yani kamu çalışanlarının sözleşmeli statüye geçirilip iş güven
celerinin tasfiye edilmesi sorunu söz konusu. Dolayısıyla bu neo liberal saldırılar 
karşısında, sendikaların da bu topyekiin saldırılara karşı topyekün anlamında bir 
mücadele sürdürmesi gerekir. Böyle bir yaklaşımla, ideolojik anlamda anti kapi
talist bir hedefin olması lazım. Anti kapitalist bir hedefi ve somut projeleri olan 
bir yaklaşımla bütünsel bir mücadele vermek gerekiyor. Anti kapitalist hedefi 
olan bir mücadele de, en çok DİSK’e yaraşır, DİSK’e yakışır...

OĞUZ TOPAK
Son söz olarak bir şey söylemek istiyorum. Sosyal güvenlik sisteminin dönüş

türülmesi Tüıidye’de uzun süredir devam eden bir süreçtir. Bu gerçekte uluslara
rası bazı finans kurumlannm dayattığı yoksulluk politikalarının kamusal dönü
şümlerinin hayata geçirilmesidir. Ama işçi sınıfı açısından da yani sendikal açı
dan tartışılması gereken nokta: biz bu sürece kaışı ne yaptık sorusudur. Ne yap
tık ve ne yapıyoruz sorusu. Örneğin bazı sendikalar özel sigortacılığa dönük 
adımlar atmış ve üyelerine yönelik özel sağlık ve kaza sigortalan yaptırmaya baş
lamışlardır. Özel hastanelerle anlaşılmaya başlanmış. Sendikal hareket olarak ön
celikle ilkesel ve daha önceki dönemin kazanımlanna sahip çıkma noktasına top
luma ve işçi sımfina yönelik toplumsal sorumluluğumuzu yerine getirmeliyiz. Ta
rih bizden bunun hesabım sorar. Bize dayatılan şeyi düşünmeden tartışmadan 
doğruymuş gibi kabul etmeyelim. Bazı hakların kazanılması ve kurumlaşması 
çok uzun mücadeleleri gerektirir, ancak kaybederseniz bunun tekrar inşası ilk de
fa kazanılmasından daha da zor olur. Bu nedenle her üç Konfederasyonun da bu 
konuda gerçekten ciddi bir çaba göstermesi gerekiyor. Çünkü gerçekten önümüz
deki süreçte yapısal uyum programının kurumsal ayaklarım oluşturmaya yönelik 
her adım, işçi sınıfının belli haklarım ve durumunu daha kötüleştirecektir. Bu aşa
madaki tepkisizlik ve sessizlik ileri de mücadelenin dağılmasına ve bir daha top
lanamamasına neden olabilecek bir çöküş yaşatacaktır. Tartışılacak konu bu. Te
şekkür ederim.

TUNCAY TEKSÖZ

Ne söyleyebiliriz? Bu kadar da olabilir. Bunlar böyle kişi başına düşen dok
tora gitme sayısının 2,4’den, 2007’ye kadar değişmeyeceği; 2008’den sonra 3.4’e 
çıkacağı; ortalama olarak hastanede kalış süresi, bunun aile hekimliğine geliş sü

resi, hastanede acil olmayan tedavi hizmetlerindeki değişim, katkı paylan, ilaç ta
sarruftan gibi alt alta birimler var, bütün bunlar birleştirilip ve oldukça mütevazı,

186



Sendikal Haklar, Sosyal Güvenlik Hakkı ve Sağlık Hakkı Sempozyumu

aslında düşünüldüğünde nüfusun tamamını sağlık sigortası kapsamına almakla, - 
sağlık hizmetindeki israf diyelim isterseniz- bundan kaynaklanacak bu tasarru
fun, üç aşağı beş yukan karşıladığı gözüküyor. Bir bu Bâğ-Kur primi % 12.5’a 
düşünce ne olur? Finansman açığı artacaktır. Fakat ilk bu sistemi kurmaya çalış
tığım ız zaman yapmaya çalıştığımız, toplam prim miktarlarım eşitlemek. Aslın
da S S K ’nınkiyle eşitlemek. Hangi düzeyde eşiüemek aslında SSK’nınkiyle eşit
lemek. İş kazası meslek hastalığ gibi faiklı prim oranlarım yani % 20’den, % 5 ’e 
çektik. Diğer oranlan da ona eşitlemeye çalışıyoruz. Bunu da % 36*la eşitlemek 
. . .  A m a Bağ-Kur’da aşağ çekmek gerekiyor. Uğur Beyin bir sorusu vardı. Yok
sulluğun önlenmesi gelir dağülırken mi, gelirin yeniden dağtılması şuasında 
m ı? Elbette ki gelir dağıtılırken olur. Ama yoksullukla mücadelelerden birisi de 
gelirin yeniden dağıtımı konusudur. Çünkü yoksulluk kendisi tarafından oluştu- 
nıluyorsa yoksulluk bir seçim değil bir zorunluluk çoğu kesim tarafından. Diğer 
taraftan yoksulluk kendisini besleyen bir olgu. Eğer mücadele edilmezse kendisi
ni çoğaltan bir olgu. Kendisi düşük eğitim düzeyi, düşük sağlık hizmeti sebeple
ri, gibi yüksek dozlarda onun için mücadele'edilmesi gereken bir olgu. Tek çatı 
altında toplanma kısmı bu bizim önerdiğimiz sistem, kurumsal yapısını anlatama
dım  ama, birçok konuda eleştiri konusuna gelelim. Sosyal güvenlik, sosyal ko
rum alar kitabın 14. sayfasında açık şekilde yazdığımı düşünüyorum. Ama sanı
yorum  yazmamışım. Sosyal sigorta sistemiyle karıştırdım. Sosyal güvenliğin 
içinde bir sigorta sistemi var, primiyle kendi kendisini finanse etmesi gerekir di
ye. Benim düşündüğüm bir de sosyal yardım ünitesi var. Devletin katkı yapma
sı gereken kısım bu. İkisini birden sosyal güvenlik olarak algılıyoruz Sosyal ko
rum a daha geniş bir kavram olabilir. Bu eleştirileri sosyal taraflardan aldık. Bu
nun sonucunda sosyal güvenlik -göreceksiniz kitapta da yazan sosyal güvenlikle- 
sosyal korumayı eş anlamlı kullanıyoruz. Fakat genellikle sosyal güvenlik, sos

yal sigorta için kullanıldığı için, böyle yeni bir isme gerek duyulmuştur. Onun 
dışındaki bütün sosyal kunımlarla ilgili felsefe değişikliğiyle hiçbir ilgisi yok, 
böyle bir felsefe değişikliği var diyorsanız . . .  Şimdi diğer ikinci konu; yine me
tinde bence yok, ama varsa lütfen söyleyin. Primli sistemlerden, yani sosyal si
gorta sistemlerden çalışanlardan yoksullara kaynak aktarılması dediniz. Böyle 
bir kavram, böyle bir şeyi aklıma büe getirmemiştim. Burada tartışılan konu 
prim li sisteme yoksulların kaynağının aktarılması. Yani devlet kasasından yaptı
ğım ız kesinti nereye gidiyor? Ben emekli oluısam bana katkı yapacaksınız, yani 
yaklaşık 25  milyar maaş alacağım. Onun % 50’sinden fazlasını toplanan vergi

lerle ödenecek. Çünkü benim aldığım aylık, ödediğim primle hiçbir ilgisi alaka
sı yok. Emekli Sandığı bu yeni sistemle, farklılık yaratan o SSK’ya benzer bir
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hale geliyor. Yani kendi içinde primiyle hesaplanan, böyle bir süreyle primini 
ödediği aylıkla hesaplanan bir sistem geliyor. O kaynaklar primli sisteme alma
malıdır diyoruz. Buradaki bütün felsefe bu aslında. Peki yoksullar için yeni kay
naklar bulundu mu? % 20’lik şey yapılsa iyi olur gibi bir şey var, ama onun kay
nağı gösteriliyor mu? Hayır gösterilmiyor. Bence eleştirilecek nokta burası. Sa
dece diğerinden tasarruf etmek gerekiyor. Yani diğerine kamu kaynağı aktarılma
ması gerektiğini söyledim. Dolayısıyla OECD ülkelerinin tümü devlet katkısı ya
pıyor sosyal güvenlik sistemine yapıyorlar, sosyal sigorta sistemine yapıyorlar. 
Yani emeklilik programma yapıyorlar. Yeni emeklilik programının devletin kat
kısına ihtiyacı yok. Sizin olanlarınız var mı onu da bilmiyorum ama benim aylı
ğım emekli aylığım bu aldığım emekli aylığı bana yeterli düzeyde. Benden önce 
öncelikliler var, yani anlatabüdim mi? Bu kavramlar birbirine karışmasın sosyal 
güvenliğin içinde de sosyal yardımlar var. Örneğin sağlık sigortasından faydala
namayan, yani sigortalı olamadığı için sağlık sigortasından faydalanamayanlara 
yapılması gereken sağlık yardımları var. Fakat bu çok yaygın bir şey değü bütün 
ülkelerde var. Bütün OECD ülkelerinde devlet katkısı var dediğiniz zaman ben 
onu bulamıyorum, yani primli sistemi, sigortalı sistemi... Yani bütün yapmaya 
çalıştığımız bunları ayırmak. Zaten bunlan birbirinden ayırmak, zaten bunun içi
ne yoksulluk ve sosyal yardım kavramı bu sistemin içine giriyor. Yani primli sis
tem nereye gidecek, devlet katkısı nereye gitmeli? Fakat yoksulluğu yeterince bu 
kadar da koruyacak bir kaynak da gösterilmiyor. Çok teşekkür ediyorum. Bütün 
b uni arın bana çok katkısı oldu birçoğunun ama bazılarını da özellikle bu kitaptan 
alıntılan...Örneğin temel teminat paketi orada sınıflandırılmamış, üç farklı sınıf 
herkese farklı sağlık hizmeti...aynı şeyi başında da söyledik. SSK, Bağ-Kur, 
Emekli Sandığının kapsadığı sağlık kapsamı daha dar olmayacaktır zaten. Me
tinde bir hata varsa bunu düzeltiriz, ama metinin bir maddesini okumamak çok 
anlamlı değü bana sorarsanız. Peki şey nedir ondan önce ....

EMEL DANIŞOĞLU
İsterseniz artık toplayalım... ben Tuncay Bey’e de fazla söz vermek yanlısı de

ğilim bu saatten sonra. Ama ben başkan olarak bir iki şey söyleyip hemen kapa
tıyorum. Biraz evvel arkadaşlarımızın ifade ettikleri gibi devletin üçüncü taraf 
olarak sigorta sistemlerine katıldığı bir sistemi öneriyoruz biz; yani bunu görmek 
istiyoruz reformda paketi içerisinde. Çünkü devlet yanlı kalmamalıdır, yani dev
let artık klasik devlet gibi sadece seyreden, sadece kendi dışında olan birtakım 
meselelerin olmasına göz yuman bir devlet olmaktan çıkıp tam tersine sabahtan 
beri işlendiği şekilde biraz daha sosyal vasfını kullanarak bu mekanizmaya yön
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veren bir devlet olmalıdır, dillendiren bir devlet olmalıdır. Bu çalışmada tabii onu 
çok fazla göremiyorum. Ne yazık ki ikinci çok önemli bir şey var. Yani gelirler 
toplanıyor, bir taraftan ama bazı zaman devlet gözünü kapatmayı uygun görüyor. 
B u nasıl bir şey? : Yani fonlar tüketilirken de gözünü kapalı tuttu; borçlanma ka
nunu çıkarken de devlet gözünü kapalı tuttu. Ama aynı zamanda devlet şu anda 
b ir sistem olarak munzam sigorta programlan var bu neredeyse Hâzinenin, Reka
bet Kurulu, PTT’nin, Merkez Bankasının vs birçok sandığı var ve buralarda da 
trilyonlar, katrilyonlar duruyor, birtakım haklar sağlanıyor. Ama bunlan topla
yan, bunlan irdeleyen, "ya ne yapıyorsunuz, nereye gidiyor bu para, hangi ban
kaya akıyor, bunların başındaki İdinseler gerçekten bu hakkı hukuku kullanıyor
lar mı?" İnanın, gerçekten samimi söylüyorum, bu bilgi ne D PT de var, ne Ha
zine’de var, ne Çalışma Bakanlığında var. Yani burada devletin sadece bir gö
zü kapak sisteme. Duruma müdahale edecek kurumlar nerede? Vakıflar Genel 
Müdürlüğü bir vakıf elemanım yollamak suretiyle bu katrilyonlarca liralık para
yı denetleyemez, mümkün değil. Buna başka bir formül bulmak lazım. Bir za
manlar İstanbul Bankası’nm battığı gibi, yarın öbür gün bu insanların paralan hiç 
olup gidecek. Son birkaç nokta daha arkadaşımın ifade ettiği, Dr. Tufan Kaan’ın 
ifade ettiği birkaç hususa açıklık getirmek istiyorum. O da şu: Türkiye’de sağlık 
hizmetleri yerelleştirildiği zaman, yerelleştikçe aslında hepimiz demokratikleş
meyi yerellikle birlikte algılıyoruz genel olarak, fakat aynı zamanda ülkenin kal
kınmışlığı, kalkınma her yerde aynı olmadığı için bir Diyarbakır’da verilen hiz
metle, bir İstanbul’da verilen hizmet, bir Kars'ın Digor’unda verilen hizmetle, bir 
A nkara’nın Çankaya'sında verilen hizmetin ve sağlık hizmeti babında eşit olma
sı, bunun döner sermaye gibi sağlıklı dönmesi ve bundan güzel bir hizmetin eşit 
bir şekilde vatandaşlara sunumunu beklemek hakikaten çok şaşırtıcı. Bir de şu
nu söylemek istiyorum: Emeldi Sandığının tek çatıya dahil olması keyfiyeti; bu 
çok düşündürücü, yıllandır otuz-otuz beş sene benim bütün meslek hayatım, 
Emekli Sandığının katılıp katılmaması tartışmaları ile geçti. Şunu söylemek isti
yorum: Aynı Pinochet rejiminde olduğu gibi askerlerle, polisler dışında kalacak
sa hiç böyle bir şeye başlamayalım. Yani, çünkü eğer, herkesle birlikte, herkes bu 
hakkı paylaşacaksa, tamam biz elimizi bu taşın altına koyanz. Ama kalkıp üç gün 
sonra askerler ve polisler bunun dışında tutulacak deniyorsa, tekrar düşünmek, 
tekrar bir araya gelmemiz lazım. Ben bu oturumu kapatıyorum efendim. Çok 

saygüar sunuyorum.
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PANEL
"SOSYAL GÜVENLİĞE SİYASAL YAKLAŞIM VE KAMUOYU"

Oturum Başkanı : Süleyman ÇELEBİ
Kemal KILIÇDAROĞLU 
Taylan ERTEN

MUSA ÇAM
Değerli arkadaşlar, iki gündür süren Sempozyumumuzun son oturumunu ya

pacağız. Bu oturum bittikten sonra saat 1930’da 8 .Katta tüm konuklarımızla bir
likte bir akşam yemeğinde buluşacağız. Yarın saat 10.00’da, daha önce planlan
mış Başkanlar Kurulu yine bu salonda toplanacak.Yann saat 10.00’da eksiksiz bir 
şekilde burada, durum değerlendirmesini hep birlikte yapacağız. Bu oturumda is
tedik ki, bu iki günlük tartışmaların sonucunda siyasi partilerimizin değerli tem
silcileri de bu konudaki düşüncelerini bizlerle paylaşsınlar, bize anlatsınlar. Bu 
amaçla, Parlamentoda bulunan iki siyasi partimizin grup başkan vekillerine bu 
konuda bir yazı yazdık. CHP Grubu İstanbul Milletvekili Sayın Kemal Kılıçda- 
roğlu’nu önerdi. Çarşamba gününe kadar AKP yöneticilerinden herhangi bir ha
ber gelmeyince, bizzat grup başkan vekillerini aradım. AKP Grup Başkan Vekil
lerinden Sayın Salih Kapusuz’la bir telefon görüşmesi yaptım. Kendilerine bir 
başvuruda bulunduğumuzu söyledim, şu ana kadar herhangi bir yanıt gelmediği
ni, CHP’li bir parlamenterin katılacağım, iktidar partisi parlamenterlerinin birinin 
katılmaması halinde bir eksiklik olacağım özellikle üettim. Sayın Grup Başkan 
Vekili işlerin çok yoğun olduğunu, ama tekrar arkadaşlanyla görüşüp mutlaka bi
rini göndermek için bir çaba şadedeceğini belirtti, kendileri bana. Ancak şu ana 
kadar, ne telefonla bir bilgi iletildiğini ve ne de bir görevlendirme yapıldığım gö
rüyoruz. Üzgünüz. Ama programda böyle olduğu yazıyor "AKPTemsilcisi". Ak
lınıza herhangi bir şey gelmesin, böyle bir görüşme olduğunu söylüyorum. Bu 
bölümde sosyal güvenliğe siyasal yaklaşım ve kamuoyu başlıklı bir oturum ger
çekleştireceğiz. Oturum Başkam Konfederasyonumuzun Genel Başkanı Sayın 
Süleyman Çelebi, CHP İstanbul Milletvekili Sayın Kemal Kıhçdaroğlu ve Sayın 
Taylan Erten. Buyurun efendim.

SÜLEYMAN ÇELEBİ

Evet ben de hepinizi selamlıyorum. Her oturum başkam konuştu. Ben de iki
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saatlik bir konuşmayla açışı yapacağım, sonra diğer arkadaşlarımıza söz verece
ğim. Değerli arkadaşlar, iki gün boyunca, gerek 2821 ve 2822 sayılı yasalarla 
ilgili, sendikal yaşamla ilgili, gerekse sosyal güvenlik sisteminde yapılması düşü
nülen değişikliklerle ilgili, bu güzel tabloyla bu sempozyumun son oturumuna 
gelmiş bulunuyoruz. Biraz önce değerli Genel Sekreterimiz de açıkladı: Parla
mentoda grubu bulunan siyasi partilerimizin bu konudaki yorumu önemli. Çün
kü sonuçta bu yasayı, bu parlamento görüşecek. Parlamentoda bu yasalar görü
şülmeden önce ileri sürülen bir yaklaşım var. İşte sosyal tarafların görüşlerini al
mak gibi ortaya konulan yaklaşımın biraz daha geniş halkasını, bilim insanlany- 
la birlikte, burada bu konuda teknik donanımı olan birçok gazeteci hukukçu ar
kadaşımızla tartışma fırsatı bulduk. Bizim yararlandığımız bir toplantıydı. Bizim 
derdimiz yani klasik anlamda bir söylem tutturarak bir tavır belirlemek yerine, 
bütün verileri yasanın getirdiklerini, bilimsel bir gerçek içersinde tartışmak ve 
Özellikle çalışan kesimin hangi sorunlarla karşılaşacaklarını, gelecekle ilgili han
gi sorunların kendilerini beklediğini ve bizim bu konudaki rolümüzün ne olması 
gerektiğini gösteren bir yol haritasını ortaya koymak durumundayız. Bu neden
le çok yararlandığımızı söyleyebiliriz. DİSK’li arkadaşlar özellikle bu sempoz
yumdan çok yararlandık. Sanıyorum diğer katılımcılar da bu sempozyumdan ol
dukça yararlandılar. İşin siyasal boyutu, kamuoyu boyutu elbette önemli. Dün ya
şadığımız bu olaya, sempozyumun açılışına televizyonlarda nasıl yer verildiğini, 
işte bu sempozyumla ilgili neler olduğunu, kamuoyu açısından medya tarafından 
nasü değerlendirildiğini, çevremden öğrenmek istedim. "Başkan", dedüer, "Dün 
akşam sizi televizyonda izledik". "Neyi söylediler?" dedim, "Hangi konuyu söy
lediler?" Dışarıda Sayın Bakanımıza sormuşlar da: "Avrupa’da sosyal yaşamla 
ilgili serbest dolaşıma işçüerin serbest dolaşımına nasü yaklaşıyorsunuz?" diye; 
Bakana da sordular, bana da sondular. Ben de ona ilişkin değerlendirme yapmış
tım, onu söyledüer. Yoksa burada canımızı yakan bu yasal düzenlemelerle ilgili 
söylediklerimiz, sosyal güvenlikle ilgili söylediklerimizin çok fazla yansıdığım 
düşünmüyorum. O zaman işin gerçekten kamuoyuna yansıtılmasıyla ilgili bu sa
lonların dışmda gerek siyasetin üreteceği yolla, gerekse bizim daha başka bir 
yöntemle bu sonınlan kamuoyuyla, bu işin muhataplarıyla paylaşmamız gereki
yor. Sayın Nebioğlu aramızda yok. Fehmi Işıklar bizim eski genel sekreterimiz 
bizim aramızda. Sayın Nebioğlu " Bu yönteminizle siz artık hiçbir düşüncenizi 
kamuoyuyla paylaşamazsınız, bu medya faktörü böyle oldukça" -bunun nedeni 
de şu: medyanın bu konuda yaptığı, aıkadaşlar geliyor sağ olsunlar burayı izli
yorlar, yazıyorlar, çiziyorlar, orada bir yende tıkanıyor bu iş- dedi ki: "Ne kadar
dır ülkede gazetelerin tirajı, işte 400, 500 bin. Siz A4 kağıdına bir müyon baskı
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yapıp dağıtmadığınız sürece bu sorunun anlamını anlatamazsınız” Galiba -bu 
yöntem, bir başka yöntem neyse, yarın bunlan tabii değerlendireceğiz- bu yön
tem de dahil, bu sorunun toplumla buluşturulması konusunda tabii bize görev dü
şüyor. Ama siyasette, özgürlükte, parlamentoda grubu bulunan başta muhalefet 
partisi olmak üzere herkese görev düşüyor. İşin bir yanı daha var. Tuncay Bey 
biraz önce sunumda çok haklı olarak "ben bunu sahipleniyorum" yani "taslağı ha
zırladım". Sanıyorum buradaki değerlendirmelerin ışığında bizim ve diğer bilim 
insanlarının buradaki katkılarından mutlaka yararlanacağımı düşünüyorum. Mut
laka buradan çıkan sonuçların onlar için de bir ölçü olacağını düşünüyorum. Ama 
daha henüz Hükümet tarafından bu iş sahiplenilmiş, sunulmuş değildir. Aslında 
sunuldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı bir çatıda birleşmenin, evet Sosyal 
Sigortalar Kurumunun Sağlık Bakanlığına, yani sağlık hizmetlerine sağlık ba
kanlığına devrinin bu yasal düzenlemeler içerisinde gerçekleşeceğini ifade etti. 
Bir irade var. Bir proje var. Umuyoruz ki biz en geç Aralık ayında aralıktan ön
ce zaman dilimleri ne olur bilmiyorum bu konuyla ilgili bir değerlendirme yapı
lacağını düşünüyorum, o nedenle bizim Aralık’a kadar veya Kasım’a kadar tüm 
bu süreçlerin hem siyasal hem de kamuoyuna duyurmak için görevimizi ve rolü
müzü bu anlamda toplumsal muhalefet görevimizi yapma durumundayız. Ama 
bunu yaparken de tabii "yaptırmayız, sattırmayız"ın yanında, elbette bazı izin 
vermeyeceğimiz yaklaş imlan da çok açık ifade ediyoruz. SSK’nın Sağlık Bakan
lığına devrini değü, tam tersine Sağlık Bakanlığının SSK’ya vereceği hastaneler 
olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bu alanda en çok hizmet üreten, sağlık hizmeti 
üreten kurumlann başında SSK geliyor. Özerk yapısıyla ve bizim katkılarımızdan 
oluşan bu hastanenin böylesi kolay devrine izin vermeyeceğimizi bir kez daha 
burada, Bakanın huzurunda da söyledim, bunu bir kez daha bu konuşmalardan 
sonra söyleme gereği duyuyorum. İlk sözü Sayın Milletvekilimizden başlayarak 
isterseniz başlatmış olalım. Böylece ben de iki saatlik süreyi doldurmuş oldum. 
Tabii ana muhalefet partisine bu konuda büyük görevler düşüyor. Sayın Kıhçda- 
roğlu’nun aynı zamanda bu alandaki uzmanlığı biliniyor. O alandan gelen birisi. 
Uzun yıllar SSK’da genel müdürlük yaptı, daha önce maliye bakanlığındaki gö
revleri ve şimdi siyasetteki görevleri nedeniyle tam bir uzmanlık alanı ilk sözü 
Sayın Küıçdaroğlu’na veriyorum ve oradan başlatıyorum. Teşekkür ediyorum.

KEM AL KILIÇDAROĞLU

Teşekkürler Saym Başkan, değerli arkadaşlar iki günlük bir toplantının son 
oturumunu yapıyoruz. Dolayısıyla çok yoruldunuz. Özellikle dinleyici açısından 
dinlemenin ne kadar zor olduğunu düşünerek, olabildiğince kısa ve satır başlan 
itibariyle "sosyal güvenliğe siyasal yaklaşım ve kamuoyu" konulu oturumda ken-

192



Sendikal Haklar, Sosyal Güvenlik Hakkı ve Sağlık Hakkı Sempozyumu

di görüşlerimi, olması gerekenleri, olabildiğince sade bir dille sîzlere sunmaya 
çalışacağım. Öncelikle sosyal güvenlik konusu tek başına siyaset organının çö
zebileceği bir sorun değil, tek başına bir siyasal iktidarın da çözebileceği bir so
run değil. Sosyal güvenlik, sosyal katmanların ve siyasal organın beraber ve or
taklaşa belli bir toplumsal uzlaşmayla çözebilecekleri bir sorundur. Öncelikle so
runa böyle yaklaşmak gerekiyor, ikinci nokta siyasal partiler sosyal güvenliğe na
sıl yaklaşıyorlar? Bu da bildiğimiz klasik yöntemleri vardır sağ partüerin sosyal 
güvenliğe yaklaşım tarzları belli, sol partilerin sosyal güvenliğe yaklaşım tarzla
rı farklıdır. Böyle olması da doğaldır çünkü kendi yapılan dayandıklan oy grup
lan  itibariyle bu farklılığı göstermek zorundadırlar. Şimdi sosyal güvenlik daha 
önceki toplantıda tartışıldı, gelirin yeniden dağılımı olarak vurgulandı. Eğer biz 
prim  ödeyip o primler karşılığı risk olabiliyorsa, burada gelir dağılımı söz konu
su  değü. Gelirin yeniden dağılımı da söz konusu değü, zaten paramı ödüyorum, 
risk olmuş, benim ödediğim para ile riski karşılıyorum. Gelirin düşük gelirliler le
hine yeniden dağılımı söz konusu olabilmesi için genel bütçeden bu sisteme pa
ra  aktarılması lazım. Yani vergi gelirlerinden bu sisteme para aktarmadığınız za
m an gelirin yeniden dağılımı diye bir şey söz konusu değü. Eğer gelirin olabildi
ğince eşit dağılımım ön görüyorsa sistem, sosyal güvenlik sistemi, mutlaka genel 
bütçeden bu sisteme paranın aktarılması gerekiyor. Şimdi geliyorum sosyal gü
venliğe yaklaşım tam  nedir? Bu yaklaşım tara bizim Anayasamızın 60. madde
si v a r  Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet bu güvenliği sağlayacak 
gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar. Dönüyorum İnsan Haklan Evrensel BÜ- 
dirgesinin 22. maddesi aynen şöyle: Herkes toplumun bir ferdi olarak sosyal gü
venlik hakkına sahiptir. Bizim anayasa maddesinin neredeyse aynısı, devam edi
y o r İnsan Haklan Büdirgesi; sosyal güvenlik, bireyin onuru, kişiliğinin geliştiril
m esi için kaçınılmaz ekonomik sosyal ve kültür hakların tatmin edilmesi temeli
n e  dayanır, insan onuruyla bağdaştmyor sosyal güvenlik hakkım. Bu ikinci bö
lüm  şu açıdan çok önemli: Siyasetçüer zaman zaman yoksul kesimlere, gecekon
du semüerine gidip ellerinde birer torbayla insanlan sıraya dizerek ben bunlara 
yardım  yapıyorum diye gazetecüerde fotoğraf çekiyorlar. Bu insan onurunu ze
deleyen, yoksulluktan ötürü sosyal devletten pay almayı, hak almayı algüayan bir 
düşünceyi yok etmek isteyen, bir eylem tarzıdır. Bunun önüne geçmek gerekiyor, 
İnsan Haklan Evrensel Büdirgesi bu nedenle bunun altım çiziyor. Şimdi ister sağ
cı politikacı olsun, ister solcu politikacı, elinde kaynak varsa hiç meraklanmayın 
o  kaynaklan en kısa sürede harcar. Bu işin özü şu anayasanın 65. maddesi. 65. 
m adde şunu söylüyor "Devlet sosyal ve ekonomik alanlarda anayasayla belirle
nen görevlerim bu görevlerin amaçlarına uygun önceliklerini gözeterek mali kay- 
naklannın yeterliği ölçüsünde yerine getirir." Ne diyordu 60. madde? "Herkes
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sosyal güvenlik hakkına sahiptir". Peki herkes sahip mi? Hayır sahip değil. 
Yurttaş ben sosyal güvenlik hakkı istiyorum diye meydana çıktığı zaman anaya
salım 60. maddesi dolayısıyla, politikacı 65. maddeyi gösteriyor. "Doğru, ama 
kusura bakma mali imkan yok. Sen sosyal güvenlik hakkına sahip olamayacak
sın, çünkü benim önceliklerim arasında sen yoksun". O halde sosyal güvenliğe 
yaklaşım tarzı olarak politikacı öncelikleri belirlerken yurttaşa sosyal güvenlik 
hakkı mı, yoksa başka bir hakkı vermek mi, işte bu haklan, bu önceliklerin belir
lenmesi çok önemli siyasal yaklaşım olarak. Bugüne kadar Türkiye’de sağ ikti
darların hemen tümü sosyal güvenliğe yaklaşım tarzı olarak sosyal güvenlikte bi
riken kaynakların başka alanlara kaydırılması şeklini benimsemiştir. Sayın Özse- 
ver açıklama yaptı. İşte SSK’nın birikimlerinin çok düşük faizle değerlendiril
mesi gibi, kimin paralan bunlar işçi ve işverenin yatırdığı paralar. M i  kim de
ğerlendiriyor bunu? Devlet değerlendiriyor. Burada sosyal güvenliğe yaklaşım 
tarzı olarak bir şey daha çok önemli. Ben isterdim ki sosyal güvenlik raporunda 
buna ilişkin bir bölüm olsun, ama anladığım kadanyla hiç yer almamış durumda 
sosyal güvenlik kuruluşlarının yönetim tarzı. Çünkü sosyal güvenlik kuruluşlan- 
na biriken parayı kim yönetiyor? Kamu yönetiyor, yani devlet yönetiyor, siyasal 
iktidar yönetiyor. Kimin parası? İşçi ve işverenin parası. Şimdi benim paramı 
başkası yönetiyor. Benim paramı başkası yönetirse, benim paramı benim istedi
ğim şekilde kullanamaz. Benim paramı kendi siyasal ideolojisi doğrultusunda 
kullanacaktır devlet. Peki o halde öncelikli talep ne olmalı? Eğer benim param 
varsa, ben bu fona para yatırıyorsam, sosyal güvenlik sistemine para yatırıyor
sam, o kaynakların kullanım sürecinde söz hakkının ağırlıklı olarak bana ait ol
ması lazım. Bu söz hakkı bana ait değil. Şimdi SSK hastanelerinin devri yann 
SSK Yönetim Kurulu karar alacak. "Sağlık Bakanlığına devrine karar verdik" di
ye. Hiçbir şey yapamayacaksınız. Neden yapamayacaksınız? Yönetim Kurulu ka
ran kesin. Yasa çıkarmaya bile gerek yok, belli bir bedel ölçüsünde değer takdiri 
yapacak, ben bunu satıyorum diyecek. Peki karar sürecinde işçi temsilcisi kaç ki
şi? Bir kişi. İşveren temsilcisi bir kişi, işçi emeklisi temsilcisi bir kişi. Üçü dese 
ki, üçü bir araya gelse, "biz buna karşıyız" deseler, atamayla gelenlerin sayısı çok 
daha fazla. Onların karanyla bu karar çıkmış olur. Ama bu karar etik midir? Etik 
değildir. Ama böyle bir gerçeğin olduğunu öncelikle kabul etmeniz gerekiyor. 
Şimdi siyasal yaklaşıma gelince daha ayrıntılara girelim kısaca onlan da ben vur
gulamak istiyorum. Politikacı sorumlu politikacı, -bizim sorumlu politikacıdan 
kastettiğimiz, devlet adamı kimliğini taşıyan kişi demektir- bu günlük kararlarla 
ciddi sorunlara yaklaşmaz, daha uzun erimli düşünür, alman kararlan uzun vade
de ülkede yaratabileceği ekonomik sosyal bunalımlan bugünden önlemeye çalı
şarak verir. Sosyal güvenlik bu alanların başında gelir. Eğer siz bir karar alıyor
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sanız, aldığınız kararın on yıl sonra, yirmi yıl sonra ne tür sonuçlar doğuracağını 
bugünden görmeniz gerekir. Ama Türkiye’de politikacılanmız maalesef bu karar
lan  hiç dikkate almadılar, bu tür uyardan da dikkate almaddar. Çok üzgünüm, 
sendikacılar da zaman zaman bu kararlan desteklediler. Destekleyince de böyle 
bir garip sonuç çıktı ortaya. Şimdi hep beraber sosyal güvenliği tartışıyoruz. Bu
nun en son örneğini sık sık söyledim ve söylemekte sakınca görmüyorum, Zelen- 
ka’nın raporu vardır 1971’de verdiği, "yakın bir gelecekte SSK emekli aylığını 
ödeyemez duruma düşebilir" diye, 21. sayfasında yazar, bu belirlemeyi. Zelen- 
ka’nın raporu kamuoyuna yansıdıktan sonra Tüık-İş TandOğan’da bir miting yap
m ıştır. "Zelenka da kim oluyor, kim bu adamlar, SSK’nın batması mümkün de
ğildir" diye. Ama bugün geldiğimiz noktada Zelenka haklı çıkmıştır. Uzun verim
li düşünmenin temelinde bu yatıyor. Yani bu örneği bunun için verdim. Politi
kacı kısa vadeli değil, uzun vadeli düşünmek zorundadır. Şimdi uzun vadeli dü
şündüğünüz zaman önünüze bir şey çıkıyor. Sosyal güvenlikte çok sert önlemler 
alamazsınız, politikacı alamaz, hiçbir politikacı alamaz. Ancak ne olur, ihtilal dö
nemleri olur. İhtilal dönemlerinde alırsınız. Yani çıkıp da "sosyal güvenlik siste
m i açık veriyor arkadaş, ben emekli aylıklarını yanya indirdim, emekli yaşını da 
65’e çıkardım, yann sabahtan itibaren uygulanacak" bunu kimse uygulayamaz. 
Uzun verimli düşünmenin temelinde de bu mantık yatar. Sistem eğer on yıl son
ra açık verecekse ki, bunun bilimsel alt yapısı vardır, alt yapı hesaplan vardır, on 
yıl sonra açık verecekse, açığı on yü sonra ortaya çıkarmamak için bugünden top
lumu çok fazla rahatsız etmeden önlemler almak gerekir. Bir başka önemli ayağı 
vardır sosyal güvenlikle ilgili karar alma süreçlerinde, Ekonomik ve Sosyal Kon
sey dediğimiz bir konsey vardır ki, bizde bu daha çok yeni kuruldu, bu konsey 
sendikaların, sivil toplum örgütlerinin ve hükümetin katıldığı, ekonomik sosyal 
bu tür konuların toplumun bütün bireylerini ilgilendiren konuların, tartışılıp bu
rada karara alınması ve o kararın parlamentoya yansıtılarak, oradan uzlaşma için
de bu yasaların çıkarılması lazım. Ama bizim Ekonomik Sosyal Konseyimiz bi
zim  politikacıların tercihine göre belirlenir, her zaman olduğu gibi belirlenir. 
Ağırlıklı hükümet kanadı, sivil toplum örgütü üyelerini göstermelik olarak bir
kaç tane koyuyorsunuz, hükümetle bürokratlar oturuyor, konu tartışılıyor, onlar 
istediği kadar söylesin hiçbir şey olmuyor. Sonuçta istedikleri karar çıkmış olu
yor. Oysa ve sanıyaum TISK’in yapmış olduğu bir çalışma vardı, ekonomik sos
yal konseyin batıdaki uygulamalarım gösteriyor. Çoğunlukla sivil toplum örgüt
lerinin, sendikaların ağırlıkta olduğu ekonomik sosyal konseyin. Çünkü bir an- 

Tamda karar alma sürecine, prim ödeyen kişiyi de katmış oluyor. Gerekirse o da 
diyor "evet bu önlemleri almamız lazım". Ama biz bunlan düşünmüyoruz. Şim
di bir başka şey kaynaklatın sağlıklı kullanımı var. Eğer siz kaynaklan yani büt
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çe, asıl söz hakta olan her yurttaşın üzerinde mutlaka söz hakta olması gereken 
bütçe- vandır. Kaynaklar nerede, kim için kullanılır? Şimdi sosyal güvenliğe ge
lince hep beraber bağırıyoruz, işte "Vay kara delik, ha bire bütçeden hortum gi
bi emiyor, biz buraya para yetiştiıemiyonız, mahvoldu bizim bütçe" Peki bütçe
deki kaynaklan buralara vermeyip de, siz geçmişte nerelere harcadınız? Daha 
toplum olarak biz bu sorgulama hakkımızı yeterince kullanamıyoruz, kullanmı
yoruz da. Ama hiçbir yurttaşın bilinçli hiçbir yurttaşın bu sorgulama hakkım kul
lanmama lüksü yoktur. Bunu mutlaka kullanması lazım. Ben hep gittiğim toplan
tılarda söylerim, bir politikacı olarak da söylüyorum: Sizin önünüze gelip bir po
litikacı konuşuyorsa bana oy verin diye elinizi kaldırın, bir vatandaş mutlaka sor
sun, "Arkadaş sen geçen yıl bütçeden paralan nereye harcadın? Şimdi bir dinle
yelim bakalım". Ekmek alilken vergi ödüyoruz, bunun hesabım vermeyen poli
tikacıya da oy vemıeyin diyorum. Aynı şeyi sendikacılarımızın, aynı şeyi diğer 
sivil toplum üyelerinin, aynı şeyi bilinçli yurttaşın mutlaka ve mutlaka bu hakkı
nı kullanması lazım. Şimdi batan kayıt dışı çalışmadan söz ediliyor. Hükümet di
yor ki: Kayıt dışı çalışma var. Maliye Bakam Plan Bütçe Komisyonunda diyor 
ki: 2004 yılım kayıt dışı ekonomiyle mücadele yılı ilan ettim. Peki şu soruyu aca
ba sorduk mu bugüne kadar Hükümet kayıt dışı çalışmayla ya da kayıt dışı eko
nomiyle mücadele konusunda ne yapü da biz kayıt dışıyla ilgili bu kadar konu
şuyoruz? Ne yapıldı? Sosyal güvenlik reformu yapüdı. Güzel, reform sözcüğünü 
de şöyle algılayın değerli arkadaşlar, reform bugünkü ve bundan önceki hükü
metler döneminde reform sözcüğü şudur Bize nasıl kazık atılacağının yeni for
mülüdür. Reform budur, çünkü halkın gelir düzeyinin iyileştirilmesi konusunda, 
bir şey yapılmıyor. Vergi reformu diyoruz, vatandaştan nasıl para alacağız? Sos
yal güvenlik reformu diyoruz, emeklilik yaşım nasıl yükselteceğiz? Ne yaptık? 
Bütçede bir reform yaptık. Mesela emekli aylıklarından %1 kestik. Olur mu'böy
le şey? Oldu Türkiye’de, ama Anayasa Mahkemesi geri çevirdi "olmaz" diye. 
Dünya Bankası neyi öneriyor, "emekli aylıklarından vergi kesilsin" diyor Dünya 
Bankası. Oldu mu arkadaşlar, yani siz yıllar yılı çalışın, yıllar yılı vergi ödeyin 
sonra size risk oldu, emekli aylıklarından vergi alınacak, emekli aylığından da 
vergi kesilecek. Dünyada örneği olmayan bir şey, dünyada örneği yok, hatta o 
kadar ki sosyal güvenlik yasalarında Özel bir düzenleme vardır, emekli aylıkları
na haciz bile uygulanamaz. Çünkü o, onun 30 yıllık, 20 yıllık, 50 yıllık birikim 
sonucu elde ettiği kazanandır. Siz onu nasıl vergilendirirsiniz, onun üzerinde si
zin devlet olarak vergi talep etme hakkınız yoktur. Şimdi kayıt dışı ile mücadele 
var, güzel yapalım. Sosyal güvenlikte reform yapalım, bana göre reform mu ya
pacaksınız güzel yapın. Kayıt dışını niye kayda almıyorsunuz? Arkadaşlar buyu
run reform yapın. Bunun önünde sivil toplum örgütleri çıkıp da size kayıt dışım
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kayda almayın mı dedi hayır, bir vatandaş çıkıp aksini mi söyledi hayır. TİSK de 
söylüyor "kayıt dışı çalışmayı önleyin, bu haksız rekabet yaratıyor". E güzel bir
den fazla yöntemi var.Birinci yöntem sendikalaşmayı açın sonuna kadar, kayıt dı
şı mücadeleyle sonuna kadar en iyi yöntemlerden bir tanesi açın sendikalaşmayı, 
hatta zorunlu kılm sendikalaşmayı, bakın bakalım kayıt dışı ekonomiyle nasü 
m ücadele ediliyor. Şimdi oturuyorsunuz koltuğa, "efendim, kayıt dışını kayda al
saydık, bu kadar tasarrufumuz olurdu, bu kadar kaybımız var" E, güzel alın. Ön
lem? Önlem yok. Siyasal yaklaşım bugünkü, kayıt dışını ne kadar özendirirse
niz, ne kadar geliştirirseniz, ekonomik krizlerden de o kadar rahat kurtuluyorsu
nuz. En son yine biliyorsunuz yine bir yabana kaynağın yaptığı bir çalışma bi
zim krizleri çok sorunsuz atlatmamızın temelinde de bu kayıt dışı ekonominin ol
duğunu söylüyor. Şimdi geliyorum bir başka konuyaıHa kayıt dışı ekonomiyle 
mücadelede eğer gerçekten samimiyseniz, yaparsanız toplumun çok ciddi deste
ğini alırsınız, bunun arkasından çok önemli bir soruna parmak basmış olursunuz. 
Şimdi geliyorum gene bir başka konuya: Sorunların halka doğru anlatılması. 
Şimdi siyasal yaklaşım, sosyal güvenlikteki sonînlan eğer siz halka doğru anlat
mıyorsanız, "arkadaş ben reform yapmıyorum", "ne yapıyorsun reform yaparak?" 
çıkıp demesi lazım ki siyasal iktidarın, "arkadaş bu sistem, şu şu gerekçelerden 
o lm uyor, şu önlemleri alacağım ve bu önlemleri aldıktan sonra bu sistem düzele
cek ve biz bununla elbirliğiyle, biz bu önlemleri alalım ve sonuna kadar gidelim". 
Tam am  siz halka doğrulan anlatmadan halkın geniş halk kitlelerinin daha doğru
su sigortalüann aldıklan gelirleri de zaman içerisinde düşürerek, sistemi ayağa 
kaldırmaya çalışıyorsunuz. Yani özveriyi tek taraflı yapıyorsunuz. Oysa özveri
nin ortak yapılması lazım, özverinin birlikte yapılması lazım. Yani hem varlıklı- 
lann, hem de düşük gelirlüerin beraber özveride bulunması lazım. Neden bulun
maları lazım anayasada kuralı var. Tasada ve kıvançta beraber olmak. E, tasada 
ve kıvanç da sadece yoksullar beraber, diğerleri tasada hiç yoklar ama kıvançta 
beraberler, çalışıyoruz beraber yapıyoruz, bu da anayasanın temel ruhuna aylan, 
ruhuna ay kın, felsefesine aykın. Şimdi medyaya geliyorum. Medya olaylan ta
bii doğru yansıtması, bizlerin, halkın sesi gözü kulağı olması lazım, işin felsefe
si bu. Ama bana sorsanız, deseniz ki bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin bir numara
lı sorunu nedir, diye sorsanız; bir numaralı sorunu medyadır derim. Sosyal gü
venlik falan sorun değil, bir numaralı sorun medyadır. Çünkü yurttaşın doğru bil
gilenme hakkı, yurttaşın elinden almıyor. 65 müyon insan farklı şekillerde yön
lendirildi. Buna kimin ne hakkı var? Medyaya baktığınız zaman her şey güllük 
gülistanlık, ülkede sorun yok ki. Ama gerçek öyle mi? Gerçek öyle değü. Bunun 
da çözülmesi lazım. Bunu çözmediğiniz sürece Türkiye’deki sonînlan çözemez
siniz. Sosyal güvenliğin sorunu vardır. Medyaya baktığınızda sosyal güvenliğin
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tek sorunu var kara deliktirJBu kara deliğin kapatılması lazım, medyanın sorunu 
bu kayıt dışı çalışmada en yaygın alan neresi maalesef medya arkadaş, en yaygın 
alan medya. Şimdi kayıt dışı çalışmanın en yaygın olduğu alan da siz sosyal gü
venliğin sorunlarına sağlıklı bir yaklaşım bekleyebilir misiniz? Bekleyemezsiniz. 
Dolayısıyla kamuoyu yanlış yönlendiriliyor. Sosyal güvenlikte bir şey daha çok 
önemli: Siyasal yaklaşım. Sözümün başında demiştim ki, sosyal güvenlik soru
nunu sadece siyasetin çözebüeceği bir sorun değü, bütün toplumun ortak çaba
sıyla çözülmesi gereken bir sorun olduğunu görüyoruz. Böyle bir sorun olarak 
yaklaşıldığında sosyal güvenliğin bir devlet politikası olarak uygulanması lazım. 
Tıpkı AB politikası gibi, tıpkı başka politikalar gibi. Toplumun yoksul kesimleri
ne hem kaynak transferi yapmak, hem o kesimlerin gelir düzeyini yükseltmek, 
hem gelir dağılımım olabildiğince adaletli dağıtmak. Dolayısıyla tabii bunun bir 
devlet politikası olarak görülmesi vardır. Bunu sakın ola ki Dünya Bankası, IMF 
önderliğinde bunları yaparız diye düşünüyorsak bunlar hiç olmayacak demektir. 
Bunu biz kendimiz, kendi sorunlarımızı çözerek üretmek, çözümleri bulmak zo
rundayız. Sayın Başkan izin verirseniz burada keseyim. Çok teşekkür ediyorum.

SÜLEYMAN ÇELEBİ
Rica ederim. Tam da öyle yapacağız, 20 dakikalık bir zamanda güzel bir su

nuş yaptınız. Gerçekten de bizim daha önce duyduğumuz yaklaşım kamuoyunun 
da bildiği daha önceki sosyal güvenlik değişiminde Sayın Bakanın da dediği gi
bi artık önümüzü görüyoruz, bu yönden her şey yerine oturdu ve artık bu kadar 
açık bu konuda tek bir sorun daha yaşamayacağız diye beyanı daha çok yeni. Bu 
yasanın çıktığı günler değil çıktıktan bir müddet sonra, iki yıl, üç yıl sonra artık 
önümüzü görebiliyoruz. "Kara delik kapanmıştır, dengeler yerine oturuyor, artık 
burada bir sorun kalmamıştır" diye TV’deki yaklaşımı, açık oturumdaki yaklaşı
mı görüyoruz. O zaman burada bir şey oldu bu arada demek ki bu kara delik oluş
tu, kısa bir süre sonra böyle bir yeni taslağa ihtiyaç duyuldu. Efendim sözü faz
la uzatmadan Dünya Gazetesi Yazan Çok Değerli Taylan Erten arkadaşımıza sö
zü vermek istiyorum, buyurun Sayın Erten.

TAYLAN ERTEN
Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sanıyorum bu sempozyumun en zor bölümü, 

en zor görevi benim üzerime düştü. Meseleyi de şu anda konuşulmuş ve tartışıl
mış bunlardan biraz daha farklı boyutta ele almam; zannediyorum medya bakı
şı, medyanın duruşu noktasında, bir değerlendirmeyle konuya yaklaşmam bekle
niyor. Medya, sosyal güvenlik hadisesine, sendikal haklar meselelerine ve diğer
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em ek haklarına nasıl bakıyor veya nasıl bakılıyor bu konuda katkı vermem iste
niyor. Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Başkan medya konusunda yeteri kadar konuş
tular. Burada içgüdüsel olarak bir savunmaya geçmiyorum. Çuvaldızı gerçekten 
kendimize batırmamız gerektiğini düşünüyorum. Tabii çok net hadise. Sosyal gü
venlik sorunları konusunda bir uzmanlık var. Bu soıunlan dile getirmede, kamu
oyuna doğru yansıtmada, kamuoyunun oluşumuna katkıda bulunmada medya 
olarak görevi yerine getiriyor muyuz, diye konuşursak; getirmiyoruz. Medya so
runları halka yansıtıyor mu, diye sorarsak; yansıtmıyor. Bunun nedeni şudur 
M edya bazı sorunların, özellikle toplumsal kurumsal düzeyde önem taşıyan temel 
sorunların kamuoyuna aktarılmasında zihinleri perdeleyen bir rol üstlenmiştir. 
Biraz daha açayım, yani temel meselelerin farklı boyutlarda, faildi görüşlerde, 
farklı siyasi anlayışta, hatta faildi ideolojiler ışığında tartışılması noktasında, hem 
medyanın böyle bir yaklaşımı yok; hem de böyle toplumsal tartışmaya dostane 
bir mecra oluşturması noktasında medyada bir geriye dönüş var, sistemli bir ge
rileme var. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman medyanın niçin sosyal güvenlik 
meselelerine, sendikal haklara gereği kadar önem vermediğini, hatta onu toplu
m un gündeminden kaybettirmeye çalıştığım anlamamız da kolaylaşıyor. Ben, ba
sın mensubuyum. Otuz yıldır bu mesleği yapıyorum, ama sizin karşınızda sendi
kal haklarım yitirmiş, sosyal güvenlik haklannın önemli ölçüde törpülendiği, ya
salarda olduğu halde, yasalarda olmasına rağmen uygulanmayan bir meslek dalı
nın da mensubu olarak konuşuyonım. İşin aslı o mu? Hayır, çalıştığım müesse- 
sesin bu kurallara karşı gösterdiği tavn ayn tutuyorum; ama bundan dolayı soru
na baktığımız zaman, zaten sosyal güvenlik hadisesi de, yani gazetecilik, basın 
mensubuna sosyal güvenlik meselesine ne ölçüde ilgi gösteriyor bütün sorun bu- 
dur. Ama en önemli sorun, medyanın küreselleşme dalgası içerisinde, küreselleş
m e serbest piyasa ekonomisi dalgası içerisinde medyanın geçirdiği dönüşümü 
ben burada tayin edici rol olarak düşünüyorum. Bu tayin edici rol medya patron
larının zihinsel modellerini de biçimlendiren bir etkendir aynı zamanda. Hadise 
şudur. Medyada bugün ustalarımızın, meslektaşlarımızın, bizlere aktardığı basm 
tarihinde yazılan daha eski matbuatın toplumsal rolleri, ulusal sorumlulukları 
noktasında çok ciddi bir kırılma yaşanmıştır. Medya tüm normlanyla, bütün ku
rumsal yapılanmasıyla, zihinsel yapüanmasıyla, kendini var eden bütün model
lerden, o dönemlerden kopup; bu döneme kendini adapte etmiştir. Nedir bu dö
nem? Hepimizin içinde yaşadığı, genel anlamda tüm dünyada bir standart uygu
layacağını küreselleşme biçimi içerisinde piyasa ekonomisi. Dolayısıyla bunun 
daha alt yapışma indiğimiz zaman bir devletin hedef olmaktan çıkıyor olması; şu 
anda çıkıyor olması, sosyal devlet niteüğinden sıyrılması itibariyle söylüyorum, 
işte sadece eğitim, sağlık veya güvenlik sağlayan basit bir devlet yapışma indir
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genmesi, bunu sağlayabilmesi için çok stratejik bir saldın ve düzenleme aracı 
olarak özelleştirme modeli, kamunun yani halkın, yani devletin yönlendirmesi 
altında bir sermaye birikimi, bir üretim modelinin asıl unsuru olan kamunun sa
de yapılanmasını çökertme, bugün çok stratejik parçalarından biridir. Bu Od par
çayı bir araya getirttiğimiz zaman, iş vatandaş düzeyine geldi mi değişen kavram 
şu dun Yani devletle yurttaş ilişkisi, devletle müşteri ilişkisine dönüşebilir. Bu
gün Türkiye’de olan bu. Yani artık Türkiye’de devletin siyasi iktidarlann, 
1980’li yıllardan itibaren siyasi iktidarlann, bütün parametrelerine balon; bu pa
rametreler bunlan açıkça söyleyemez, ama yapılanlar tamamen bu modellerin 
üzerine inşa etmek isteniyor ve orada yurttaş kavramı, devlet kavramı'değişiyor. 
Buna paralel olarak yurttaş kavramı değişiyor, o zaman devlet- yurttaş kavramı 
değiştiği vakit, devletle yurttaş arasındaki ilişkiler de değişiyor. Ha ne oluyor? 
Devlet var, kamu var, devlet olabilir, yerel yönetim olabilir hiç faik etmez kamu 
var, kamu yönetimi var, bu kamu gücünün ilişkide olduğu bir yurttaş kitlesi var, 
ulus var, dolayısıyla daha önceki modelde bütün kamusal işlevler kamusal sorum
luluklar, bu temel üzerinden, bu ilişki temelinde -ha şimdi elinde kar kaygısı ya
tan, maliyet hesabı yatan, bir müşteri kaygısı meselesi ortaya çıkıyor. Şimdi bu 
ülkenin reformlardan başı döndü, açık söyleyeyim. Yani bu refoım da zannedi
yorum, o baş döndürücü reformlardan biri. Çünkü yirmi yüdır, on beş yıldır en 
azından biz işte günde 24 saat reformlarla yatıp kalkıyoruz. Dolayısıyla hangi re
form ülke yararınadır, hangi reform iyidir, hangi reformu kim istiyor, hangi re
form kim için çıkarıldı, bütün bunları kafalarda, zihinlerde süzüp belli bir yargı
ya varmanın da imkanı yok. En azından şahsım olarak söylüyorum, benim çapı
mı aşıyor sizi bilmiyorum. Dolayısıyla medyanın da kafa kanşıklığı içerisinde 
olduğunu söyleyebilirim. Ama esas mesele medyanın konumu şu anda müesses 
nizam diyebileceğimiz, düzen diyebileceğimiz bir küçültülmüş bir devlet, ekono
miyi, sosyal işlevlerini yönlendirme gücü önemli ölçüde hırpalanmış ve devletin 
müşterisi haline getirilmiş vatandaş, istikrarlı büyüme, böyle bir piyasa ekonomi
sini savunuyor. Şimdi bakış açısı bu olunca medya, sosyal güvenlik hadisesine 
niçin bir sosyal devletle vatandaş arasındaki sorumluluk açısından baksın, bak
maz. Bakamaz. Çünkü yani o model değişikliği, zihin yapılanması, fiziki yapı
lanma ve medyanın sermaye yapısında da geçindiği büyük değişikliği dikkate 
alırsanız, medyanın bakış açısı tamamen artık toplumun karşısında bir yerde. Bu
nu nerelerde tespit edebiliriz? Hepimiz gazete okuyoruz, hepimiz medya prog
ramlarım seyrediyoruz, TV programlarını görüyoruz, ediyoruz bir kere. Yani o 
aşılanmak istenen kültürü bir tarafa bırakıyorum, o ayn bir tartışma konusu ama 
toplumla medya arasındaki ilişkileri siz yazıh basmda görsel basında hangi ölçü

lerde görebiliyorsunuz? Yani buna çok fazla kişinin evet diyebileceğini zannet
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m iyorum . Ben bir medya mensubu olarak buna evet diyemiyorum. Kesinlikle 
evet diyemiyorum, yani medya bütün bağlarını kopardı, nedir bu toplumla olan 
bağı. Sınıfsal temellere oturmuştur. Sınıfsal temel biraz daha açık konuşmam ge
rekirse bu işçi sınıfı değil, orta sınıflar falan da değil, bu sınıfsal temel Türki
ye’de GSM H’dan en büyük payı alan ilk % 20’lik dilim. Daha da ileri gideısek 
bu ilk %  20’lik dilimin de en çoğunu alan kesimi kapsayan ilk % 5*lik veya % 
10’luk kesim. İlaveten bunun altındaki, ikinci düzey dilimin de üst gelir kesim
lerinin hayat tarzı, yaşam beklentileri, ekonomik anlayışları, kültürel anlayışlan 
çerçevesinde bir medya bakış açısı oluşmuştur. Dolayısıyla medyadan kaynakla
nan sorun demetinin bir başka açıdan benim gözlediğim noktası, siyasetle olan 
ilişkisindeki kınlma noktasıdır. Şimdi burada ben bir şey gözlüyonım: Tüm bu 
anlatm aya çalıştığım, burada tartışılan gelişmeler çerçevesinde bir hadise var, bu 
küreselleşme fırtınasının durması için yerinde kalmaya çalışan veya kendini ona 
uydurmaya çalışan ülkeler açısından baktığımız zaman, o zaman Türidye son on 
beş, yirmi yıldır kendi ulusal meseleleri açısından, kendi özgün şartlanyla bağım
lılığının biçimlendirildiği toplumun imtiyazlarının biçimlendirildiği hangi re
formları yaptı? ...Bu soruyu sizler de soruyorsunuzdur, ama bana sorarsanız böy
le bir reform olmayacak. Bu tür reformlan Türkiye yapmıyor, Türkiye’yi yöne
tenler de yapmıyor. Türkiye’deki reformlan, Türkiye’yi yöneten egemen merkez 
güçler yapıyor. Konuşuluyor Dünya Bankası. Bunlara en güzel örnek Dünya 
B ankasıdır. Bize yansımayan başka kurumlar da vardır veya başka güçler vardır 
bu  açıdan baktığınız vakit. Önümüze reform diye, getirilen bütün metinlerin tü
m ü aşağı yukan bu toplumun ihtiyaçlarına, gerçek ihtiyaçlarına cevap vermiyor. 
Sosyal güvenlik, bu açıdan tümüyle ulusal bir sorundur. Tümüyle, toplumsal ve 
ulusal bir sorundur. Yani burada da söylendi. Yani 70 milyonluk bir ülkenin 60 
milyonunu kapsıyorsa sosyal güvenlik o zaman ulusal bir sorundur bu, bunun çö
zülm esi gerekir. En azından çözüm mantığının ulusal olması gerekir. Ben bura
da şunu söylemek istemiyorum: Yani burada düzenlenerek reform yapılırken baş
ka  modellerden, dünya modellerinden, başka tekliflerden, başka verilerden yarar
lanılm az gibi bağnazlığı asla kabul etmiyorum, bunu söylemek istemiyorum. 
Ben bir temel zihinsel yapılanmayı, çarpıtmayı getirmeye çalışıyorum. O yüzden 
baktığımız zaman hiçbir reform bugüne kadar Türkiye’de iddia edildiği gibi hiç
b ir sorunu çözmemiştir. Hiçbir köklü değişiklik getirmemiştir. Model uyuşmaz
lıkları vardır, çelişkiler vardır. Bunun kaynağını ben reform anlayışındaki çarpıl
m a diye düşünüyorum. Bugün de bütün bunlan şunun için özetlemeye çalıştım: 
M edya duruşunu bu çerçeve içerisinde belirledi, kendisi de bu çerçevede yapı
landı. Dolayısıyla ne kendisi birtakım sosyal yükümlülükleri yerine getirme ihti
yacım  hissediyor, ne de toplumun böyle bir ihtiyacının, sorunlarının farkında, ne
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de bu konunun çözümü doğrultusunda bir gayret sarfediyor. Bunun için, benim - 
lafımı fazla uzatmak istemiyorum- çok naçizane olarak görüşümü ifade etmek is
tiyorum. Sayın Başkan konuşmasına başlarken, bu tür oturumlardan sonra yöne
tici arkadaşlarımızın, muhabir arkadaşlarımızın konuştuğunu ama akşam televiz
yonlarda çok kısa, bununla tamamen alakasız böyle bir haber konduğunu söyle
di. Doğru. Neden olduğunu anlatmaya çalışayım: Arkadaşlarımız haberlerini 
hemen yazmışlardır, hepimiz faikındayız ki bu haberler, yazı işlerinde gazetenin 
politikasına, medyanın politikasına göre önemli bulunmamıştır ve çöp sepetine 
atılmıştır. Burada bir sorun var ve sadece bu toplantının konusu ile sınırlı olma
yan, kamuyu ilgilendiren bir sorunu, genel bir sorunu, halkın kendi sorunlarım 
benimsemesi, halkın sorunları çevresinde bir kamuoyu oluşturulması; halkın der
ken, yani örgütler de dahil, bu gibi sorunlarda kamuoyu oluşturma, kamuoyuna 
bir şeyleri gerektiği kadar, yeteri kadar yansılamama gibi bir sorun var. Bu so
run, aslında sorunu yaşayan kesimlere de görev yüklüyor. Medyayla kamuoyu
nu oluşturmak arasında eğer olmuyorsa farklı alternatif modeller düşünülerek, 
farklı ilişkiler kurmak, var olan ilişki biçimlerinin değiştirilmesi konusunda re
form yapma zamanı geldi diye düşünüyorum. Aksi halde medyanın yapılanması 
içerisinde ve de bu sinirin dışında ülkenin sorunları konusunda ne kamuoyu oluş
turulabilir, ne o sorunlar doğnı dürüst yansıtılabilir, doğrusuyla eğrisiyle yerine 
getirilir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim.

ÇELEBİ
Sayın Erten’e çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımızın sorularını alalım, bu 

bölümü tamamlayarak sonuçlandıracağız. Sorusu olan var mı arkadaşlar. Recep 
Yılmaz Buyurun

RECEP YILMAZ
Sayın Milletvekilim de söyledi: Emekli maaşlarından kesinti yapılamayaca

ğım belirtti. Fakat Türkiye’de bildiğiniz gibi Emekliler Cemiyeti diye bir cemi
yet var. Bu cemiyetten buradaki emekli olanlardan devlet aidat kesiyor, bu aidat 
yasal mı? Yasal değilse sizler bununla ilgili ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?

CEMİL GÜRCAN - EMEKLİ-SEN
Biraz önce Sayın Kıhçdaroğlu 506 saydı Yasanın 121. maddesine atfen emek

li maaşları haczedilemez kesilemez konusuna değinmişti. Ancak 2003 yılı içeri
sinde çıkarılan yeni bir yasayla bu hükmü kaldırıyor, doğru mudur acaba? Teşek
kür ederim.
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ATİLLA ÖZSEVER
T eşekkür ediyorum konuşmacılara. Şimdi tabii belki Taylan arkadaşımız da 

değindi, onu da ifade etmek istiyorum ama, özellikle basında şu anda sendika 
yok; yanı Anadolu Ajansı hariç hiçbir kuruluşta sendika yok. Şimdi işte son Ya
sa da çıktı, birtakım sendikal girişimler oldu, arkadaşlar tarafından. Hatta büyük 
gnıplar da oldu, büyük oranda da 150 kişi sendikalı oldu. Şimdi gerek DİSK’in 
gerekse, diğer sendikaların gazetecilerin sendikalaşması yönünde bir katkı ver
mesi uygun olur diye düşünüyorum. Bu katkı nasıl olacaktır? Yani Türkiye Ga
zeteciler Sendikası kanalıyla olur, Gazeteciler Cemiyeti kanalıyla olabilir. Yani 
daha yakın bir ilişki. İkincisi Basın İş Kanunu gündeme gelecek şimdi, bildiğiniz 
gibi 4857 sayılı yasay yeni bir iş kanunu olarak çıktı. Şimdi önümüzdeki dönem
de, yani bu sosyal güvenlik yasalarından sonra Basın İş Kanunu değiştirilecek ve 
Basın İş Kanununun değişikliğiyle ilgili olarak Devlet Bakanlığının gazeteci ör
gütlerine gönderdiği bir yazı var. Yani bu iş olacak. Şimdi dolayısıyla belki yi
ne sendikaların bu anlamda Basm İş Kanunu, çalışma hayatıyla ilgili bir konu, o 
anlamda bir desteği olabilir, hukuki bir desteği olur, başka şekilde desteği olabi
lir. Ben göremiyorum Murat Özveri burada mı? Arkadaşımız Murat burada. 4857 
sayılı yasa sırasında kendisinin bir uyarısı olmuştu, basın mensuplan iş kanunu 
kapsamına dahil edilsin mi edilmesin mi; bir şekilde yani uyana görevleri olu
yor. Dolayısıyla hem hukuki anlamda hem de başka anlamda Basın İş Kanunu 
değişikliği gündeme geldiği zaman, yani onun dışmda böyle bir şey yapsınlar. Di
ğer bir konu her şeye rağmen gazetecilerin bir işlevi var. Bir olay, eğer gerçek
ten bir haber niteliği taşıyorsa, bir anlamda ne kadar tekelci sermayeden yana ol
sanız sonuçta haberi koyuyorsunuz, başımdan geçti. Başımdan geçen bir olayı an
latayım: Sene 1999. Yaşar Okuyan’m reform kanunu Meclisten geçiyor, ben Mil
liyet gazetesinde çalışıyorum o zaman. Emek- insan diye bir sayfam var. Tabii 
orada bir takım haberler yaparken, laflar geldi. İşte öyle sert olma odur şudur fa
lan. Neyse tabii o şuada ben Yaşar Okuyan’m 43 yaşında emekli olduğunu öğren
dim. Yani kendisi diyor ki, emeklilik yaşını 62’e çıkaracağız, tabii ben onun 43 
yaşmda emekli olduğunu öğrendim hatta bunu bakana da teyit ettirdim. Orada ya

zı işlerine koşa koşa dedim ki, "ya arkadaşlar Bakan böyle diyor, ama kendisi 
43 yaşmda emekli olmuş. Bunu ister istemez birinci sayfadan alt manşet yaptı 
Milliyet Gazetesi, o zaman reformu savunmasına rağmen. Yani demek istediğim 
şu: Gazetecilerin bir şekilde sendikaların da kendi konumlarıyla ilgili eğitim ver
meleri lazım .Yani siz DİSK olarak çalışma muhabirlerini ne bileyim efendim, iş
te böyle bu tarz toplantılar oluyor ya sadece çalışma hayatıyla ilgili, işte sosyal 
reform falan filan basm iş kanunuyla ilgili olarak iki günlük Bolu’da Abant’ta,
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ben Abant’ı hiç sevmem affedersiniz onun için Abant’ta yani sizin için neresi uy
gun bilmiyonım ama, Uludağ, ... Neyse dolayısıyla onları böyle bir üd günlük se
minere götürün ve seminerde anlatın. Kafalarında bir şey kalır, yani onlar da bir 
iki gün içerisinde onlar da bir şeyler bulurlar, yönetimlerine söylerler, bir şekilde 
haber olur. Teşekkür ederim.

OSMAN KILIÇ
Sayın Başkamın ben bu oturumun konu başlığına bakarak burada aslında si

yasetle sendikaların, siyasetle emekçi sınıfların ilişkilerine de değinileceğini bek
liyordum. Böyle bir beklentim de var idi. Bu konuya biraz değinmek istiyorum. 
Örneğin sorunlar burada görüştüğümüz burada olan olmayan tüm çalışan kesim
lerin ve onların müttefiki onlarla birlikte aynı kaderi paylaşan toplum kesimleri
nin siyaset ilişkileri nasıl olmalı? Görüyorum ki partiler üstü siyaset dışı tutum
larla bir yere vanlamıyor. Emekçiler örgütleri yoluyla dolaylı olarak veya doğ
rudan siyasette ülke yönetiminde nasü söz ve karar sahibi olabileceklerdir? Sos
yal güvenliğe, sendikal haklara vb alanlarda değil genel olarak siyasal yaklaşım 
profili biçimi, yöntemi yolu ne olmahdrr? Olmamalıdır demek mümkün değil, 
mutlaka olmalıdır. Bu konuya da değinilmek sanki bence bir ihtiyaç, .kısa da ol
sa bu konuyu dile getirmek istiyorum. Teşekkür ederim.

SÜLEYMAN ÇELEBİ
Oldukça fazla sayıda el kalkmaya başladı. Şu anda söz isteyen dört arkadaşı

mız var.

VELİ BEYSÜLEN
Çok teşekkür ederim.... Sayılı yasanın bir maddesiyle 121. maddede bir deği

şiklik yapıldı. 121. maddeye göre daha önce ödenmiş maaşlar haksız yere öden
diği ya da böyle ödendiği tespit edilmiş maaşlann kesilmesi, ve bunların geri 
alınması konusunda bir madde eklendi. Şu anda Türkiye’de yaklaşık 55 bin kişi 
bundan mağdur durumda. Dul ve yetim insanlar, geçmişe dönük olarak 20 milya
ra varan geri ödemelerle karşı karşıya kaldılar. Bu durumda Çalışma Bakanlığı
nın son bir açıklaması vardı, çalışma yapıyoruz bunu ortadan kaldıracağız gibi. 
Evet yanlış ve haksız ödemeler varsa, kesilmesi gerekir, ama eskiye dönük ola
rak kesilmesi yanlış değü midir? Bu konuda bir çalışma var mı? Siz bu konuda 
çalışma yapmayı düşünür müsünüz? Teşekkür ederim. '

MURAT ÖZVERİ
Teşekkür ediyorum. Aslında ben soru sormayacaktım, ama kendimi alama

dım. Benzer bir durumu bir sendika genel kurulunda o sendikanın kurucusu olan
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çok yaşlı bir sendika aktivisti veya önderi siyasetçileri görünce -ki ben onun an
lattıklarını bir anekdot olarak aktararak sorumu bağlamak istiyorum- Sayın Sa
adettin İstanbullu, Selüloz-İş Sendikasının 1952’den beri kurucusu, genel kurul
da şöyle bir olay anlatmıştı: 1945’li yıllarda Eminönü Halkevinde Fuat Köprülü 
sendikacılara ders verirdi, sendikal ve özlük haklarına yönelik olarak ve derdi ki 
"direnişsiz sendika, tüfeksiz avcıya benzer". Ondan sonra Demokrat Partiden se
çildi, bakan oldu. Eminönü’ne geldiğinde Halkevine biz sorduk; "hocam böyle 
böyle diyordunuz, ne oldu bizim grev hakkı*" döndü bize dedi ki Fuat Köprülü, 
"ya siz henüz çok küçüksünüz, elinize silahı verirsek kendinizi yaralarsınız, biraz 
daha bekleyin" dedi. Peki daha sonra İstanbullu siyasetçilere döndü ve dedi ki 
"tüm ömrüm boyunca muhalefetteyken grev hakkı ve sosyal güvenlik hakkı işçi 
haklarına yönelik bir dizi taahhütte bulunan siyasi partilerin bir kısmına biz de 
üye verdik, biz da milletvekili verdik, onlar da grup kararının bağlayıcılığından 
söz ettiler, ama iktidara geldiklerinde nedense o programlar unutuldu" dedi. Şim
di Sayın Kılıçdaroğlu muhalefet partisinin temsücisi olarak belki daha net ve ko
lay olarak söyleyebilir, ama açıkçası ben bunu izleyemedim CHP, yani ana mu
halefet partisi sağlığın özelleştirilmesi konusunda özelleştirmeye gerçekten karşı 
m ıdır, değü midir? Değilse alternatifi nedir? Bunu doğrusu ben çıkartamadım. 
Yani kalkıp şunu söyleyemiyorum Bugün Türkiye’de ana muhalefet partisi özel
leştirmeye karşı, bu konuda parti politikası vardır diyemiyorum. Eğer cevabı var
sa duymak istiyorum. Bir küçük ilave anekdotla bitireyim: endi çabalanınca sos
yal güvenliğe ilgi duyuyorum ve o reform denen süreçleri de kannca kararınca in
celedim. Her yasal değişikliğin büyük ya da küçük sosyal güvenlik alanında sü
rekli olarak reform başlığı adı altında sunulduğunu gördüm ve bu öyle bir nokta
ya geldik ki sabahki anlatıl anlan bir tek cümleyle özetlemek gerekirse, şu an kar
şımızda sosyal güvenlik hakkını ortadan kaldıran bir sosyal güvenlik sistemine 
doğru götürecek bir reform söz konusu. Buna yönelik ana muhalefet partimizin 
de detaylandınlmış sosyal güvenlik hakkının gerçekleştirilebilmesi, kurumsal ya
pıdan, fınans yapısına kadar sağlayabüecek bütünsel bir alternatif bir programı 
var mıdır? Teşekkür ederim.

MEHMET BEŞELİ
Benim sorum da Sayın Kıhçdaroğlu’na olacak. Konuşmasına başlarken 

SSK ’nın yönetim meselesinin önemli olduğunu söyledi ve bunun altını çizdi. 
TİSK bu reform paketiyle ilgili olarak yapmış olduğu yayınlarda genel sağlık si
gortasına hemen geçilmemesini istiyor ve gerekçesini de şu olarak belirtiyor. 
Çünkü diyor "Sosyal Sigorta Hastaneleri işçilerin malıdır, işçilerin malından bir 
de işçilerin malı olan yerlerde para almaya kalkarsanız bu işçilerde tepkiye neden
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olur." İçerik olarak bunu söylüyorlar. Şimdi siz konuşmanızda şöyle bir şey söy
lediniz. Devlet prim katkısı yapmıyor, işçiler almıyor, işçinin parası var ve işve
renin parası var. Şimdi ben TISK’in yaklaşımım alıyorum, o diyor ki "bu bizim 
paramız değil, bu işçinin parasıdır". Siz diyorsunuz ki "hem işçinin, hem işvere
nin parası vandır" Yani işveren diyor ki "bu benim param değil" ama siz özellik
le işverenlerin parası olduğunu söylüyorsunuz. Bununla bağlantılı yönetim mese
lesine gidecek olursak yönetimi sadece işçilerde olan ve primlerinin tamamının 
işverenler ve devlet tarafından ödendiği bir sosyal güvenlik kuruluşu ya da sos
yal güvenlik sistemi bugünkü koşullarda Türkiye’de sizce mümkün müdür? Te
şekkür ederim.

TAMER ATIŞ- SOSYALMİŞ S E N D İK A S I

Sayın Kıhçdaroğlu TtSK’in de zaman zaman kayıt dışı ekonominin ortadan 
kaldırılması yönünde bağırdığım ve o anlama gelen açıklamalarının olduğunu 
söyledi. Evet biz de yıllardır yani hatırladığımızdan bu yana kayıt dışı ekonomi
nin özellikle kayıt içinde, kayıtlı iş adamlarının hele sendikalı olanlarının dışında 
bir olgu zannetmeye başladık. Buradan harekede kayıt dışı ekonominin gerçek
ten kayıt içinde, hele hele sendikalı kayıtlı işverenlerden soyuüanabileceğini dü
şünüyor musunuz? Teşekkür ederim.

SÜLEYMAN ÇELEBİ
Evet sorular toplandı bundan sonra bir soru yok tabii. Somların tümü tabu 

hem siyasi kimliğiyle, hem de bu konudaki daha önce üstlendiği görevler itiba
riyle Sayın Kılıçdaroğlu’na. Ona söz verelim daha sonra son kapanışı yapmış 
olacağız.

KEMAL KILIÇDAROĞLU
Teşekkürler Sayın Başkan. İşçi Emekli Cemiyetiyle daha doğrusu Demeği 

ilişkisiyle adlandırdığım üye alındığı üyeler aidat ödüyorlar, tıpkı Emekli-Sen’e 
olduğu gibi. Ama Emekli-Sen’le arasındaki farkı birisinde işveren konumunda 
olan SSK aylıklardan keserek öbür tarafa aktarıyor. Bir sivü toplum örgütü işçi 
emeklüerinin tabu gönül ister ki tek çatı altında bileşebilsinler tıpkr sendikalar 
gibi. Ama ne hikmetse faiklı çatılar oluşturmaya meraklıyız biz. Ve dolayısıyla 
bir şey diyemiyoruz. Yani yapılan yasa dışı bir işlem değil . Tıpkı kamu çalışan
larıyla ügüı sendikalarda da kamu kesiyor aidatı, ödüyor. Hatta bununla ilgili ya
nılmıyorsam bir genelge de çıktı. 506 sayılı yasada yapılan değişiklik, doğru de
ğil. Yani işçi emekli aylığından hiçbir kesinti yapılmaması lazım, fakat uygula

206



Sendikal Haklar, Sosyal Güvenlik Hakkı ve Sağlık Hakkı Sempozyumu

mada maalesef şu oluyor. Bazen yargı, haciz uygulanmaz demesine karşın yar
gının • kararlan var, emekli aylığına bazı tedbirler de uygulanabiliyor. Ama tabi 
doğru değil, bana kalırsa Sayın Özsever bize bir açıklama yaptı. Benim bildiğim 
kadarıyla Fransa’da araştırmadım ama bana bir kanaldan gelen bilgi o bir gaze
tecinin ulusal haber yazabilmesi için basın sendikası üyesi olma zorunluluğu var. 
Yani patrona karşı bile gazeteci korunmuştur. Ben bunu Plan Bütçe Komisyonun
daki arkadaşlara AKP’li milletvekili arkadaşlara da anlattım. Yani böyle bir de
ğişiklik gelirse biz de bunu koyalım. Böyle bir düzenleme koyalım diye. Sıcak 
karşıladılar, eğer çıkarsa mutlu oluruz tabii sendikalar da desteklerse. Hatta bunu 
araştuırsamz, bir o konuda yayın yapmış kitap yazmış bir gazeteci olarak da se
viniriz. O arkadaşlara dağıtılabilir, belki daha renkli, daha güzel, daha güvence
li, ortam çıkmış olabilir diye düşünüyorum. CHP olarak, sağlığın özelleştirilme
si konusundaki göriişü açık, sağlıkta özelleştirmeyi zaten biz istemiyoruz. Sağ
lığın özelleştirilmesi gerekir diye hiçbir CHP’linin hiçbir görüşü yok, ama bazı 
iktisadi kamu kuruluşlarının özelleştirilmesi, yani karşı çıkmıyoruz. Yüzde yüz, 
örneğin bir bez fabrikası, bir basma fabrikası yani buna benzer artık özel sektörün 
çok daha ileri gittiğini, kamunun bu alanlardan çekilip daha farklı alanlara 
yatırım yapmasını düşünüyoruz. Bizim özelleştirmede yanlış algıladığımız bir tek 
nokta var. Bunlar özelleştirilsin derken, işçiler istendiği gibi kapının önüne 
konulsun anlamında değü, biz şu mücadeleyi veriyoruz orada özelleştirilen kuru
luş sadece ve sadece şu fiyattan özelleştirilsin diye bakmak yanlış; orada çalışan 
insanların güvencelerini sağlanması gerekiyor. İki özelleştirilen kamu kuruluşun
da istihdam artışının ve yatırım artışının zorunlu kılınması gerekiyor. Batıdaki 
başarılı özelleştirilmenin temelinde bu yatıyor, bunun uygulanması gerekiyor 
diye düşünüyorum. Sosyal güvenlik politikası var mı? Bu konuda bir raporumuz 
var. CHP’nin sosyal güvenlikle ilgili bir raporu var. Nasıl olması gerektiği 
konusunda artı, daha da enteresan bu sosyal güvenlik raporumuzun ekinde bir de 
aktüerya hesabımız var. Bakın bakanlığın çalışmasında dahi aktüerya hesabı yok. 
Hacettepe Üniversitesiyle beraber yapılmış bir de aktüerya hesabımız var, finans
man dengelerini koruyan bir hesabımız var. Yine bir arkadaşımız "SSK’daki para 
işçinin ve işverenin ama işveren diyor ki, işte bu hastaneler işçüerin hastaneleri", 
belki şunu söylemek istemişlerdir bizim işveren olarak zaten o hastanelere gitmek 
istemiyoruz, işçiler onlardan yararlanıyorlar diye söylemiş olabilirler. Yoksa ben 
doğrudan doğruya SSK genel müdürlüğü yaptığım dönemde pek çok işveren söy
leminde işçi ve işverenin parasıyla bu kurum kurulmuştur, böyle bir müdahale 
yanlıştır diye söylendi. Biliyorum ama eğer işveren hayır ben burası bana ait 
değildir diyorsa, öyle bir söylemde bulunuyorsa, iki şey yapması lazım, derhal 
temsilcisini oradan çekmesi lazım, temsilcisi niye orda. İki ben hep şunu söy-
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lüyomm: İşçi ve işverenin çıkarlarının odaklandığı tek bir nokta vardır o da 
SSK’dır. İki taraf para ödüyor. Dolayısıyla ödenen paranın kaynağının, her iki 
tarafın da sahip çıkması lazım, işçi ve işverenin sahip çıkması lazım diye 
düşünüyorum. Tabii belki yanlış düşünüyorum, belki doğru ama bana göre böy
le olması lazım. Hatta Türkiye’de Profesör Hirsch’in anılan yayınlandı. Profesör 
Hiısch ilk SSK yönetim kurulu üyelerinden biridir ve SSK yönetiminden ayrıl
masının temel nedenlerinden bir tanesi, bir kere dönemin bakanının bin lira para 
istemesidirJ3u kadar duyarlı olan bir kuruluş, bu kadar duyarlı bir kurum maale
sef şimdi bakanların arka çiftliği olarak kullanılıyor, yani istedikleri gibi kul
lanıyorlar. İstedikleri yere istedikleri yatınım yapıyorlar ve buna sendikalar ne 
kadar direnirlerse dirensinler maalesef bir şey yapamıyoruz. Çünkü sayısal yeter
sizlikleri var yönetim kumlunda bu kurumda. Bir son som vardı ben onu tam not 

alamadım ama bunu tekrarlayabilir misiniz?

SORU : Sosyal Sigortalar Kummu’nun kayıtlı olmaya ilişkin iki günlük 
oturumlarda konuşuldu kayıt dışı ekonominin ortadan kaldınlması kayıtlı hale 
getirilmesi yönünde özellikle kayıtlı iş adamlarının kayıtlı sektör 
diyemeyeceğim, kayıtlı iş adamlarının özellikle sendikalı olanların temsilcisi 
olan TISK de zaman zaman bunu bağırıyor ama özellikle işte yan sanayii vs iliş
kileriyle kayıt dışı ekonomiyi yönetenin kim olduğu konusundan bunlan soyut
layabilecek miyiz? Ben bunu öğrenmek istiyorum

KEMAL KILIÇDAROĞLU
Şimdi kayıt dışı çalışma, kayıt dışı ekonominin bir parçası zaten. Hayır kayıt 

dışı ekonomi diyor zaten bir parçası diyor çünkü çalışan insanların ürettiği bir 
kısmın büyük bir kısmı da kayıt dışı oluyor zaten doğal olarak. Şimdi kayıt dışı 
ekonomiyi yüzde yüz önleriz demek mümkün değil. Bütün ülkelerde vardır, tıp
kı kaçakçılığı önleriz diye ortaya çıkıp, kaçakçılığı nasıl önleyemiyorsak. Ama 
önemli olan minimize edebilmektir. Bu konunun temel yaklaşımı önce bir güçlü 
siyasal bir otorite gerektirir, ben bunu öyle biliyonım. Geçmişte de bugün de güç
lü bir siyasal otorite yok kayıt dışım önleyeceğiz diye, öyle güçlü bir siyasal 
otorite yok. Buradaki risk şu: Sosyal güvenlik açısından bugün sigortasız olarak 
çalışanlar yann 40, 50, 60 yaşma geldiklerinde bu insanların sosyal güvencesi ol
mayacaktır. Sosyal güvencesi olmayınca ne olacak, iki şey çıkacak ortaya: Bir in
sanlar diyecekler ki, politikacılar seçim zamanı geldiğinde politikacılar diyecek
ler ki, ya bir af çıkann aıkadaşlar, af çıkann geçmişe dönük biz de borçlanalım, 
biz de sigortalanalım. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Yıllar yılı 
prim ödeyenlerin sırtından o insanların da yararlanması anlamına geliyor. İki
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politikacı böyle bir şey yapmayabilir, ama bu inşam sosyal bir devlette siz göz ar
dı edemezsiniz. Yeşil kart harcamaları artacaktır. Yani devlete katkısı olmayan 
bir insanın bir şekilde sağlık açısından güvencesi sağlanacaktır. Devlet en azın
dan sağlık açısından bunu sağlayacaktır. Bu riski azaltmak sosyal devleti daha 
sağlıklı kurmak için bu kayıt dışı ekonomi ve kayıt dışı çalışmayla samimi 
mücadele etmek gerekiyor. Hatta enteresandır, AJB’nin işte son yayınlanan 
raporunda da bizim kayıt dışıyla mücadele konusunda yetersiz kaldığımız da söy
leniyor ve bu konuda önlem almamızı da istiyor. Tabii onlar önlem alın dedikten 
sonra bizimkiler önlem almak zorunda kalacaklardır.

SÜLEYMAN ÇELEBİ
Şimdi değerli arkadaşlar, bu sempozyuma iki günden beri katkıda bulunan 

bütün katılımcılara, panelistlere ilk önce bir kez daha DÎSK başkanı olarak teşek
kür etmek istiyorum. Çok yararlandığımız değerli gülüşlerini bize söylediler, 
bugünkü bölümde işin siyasal ve toplumsal boyutu, kamuoyunu ilgüendiren kıs
mıyla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Sorumluluğumuzun bu panelden son
ra daha da arttığını söylemek istiyorum. DİSK açısından bu böyle tabü. Bu panel
den sonra sürece müdahil olacağız ve bizim başlattığımız "12 Eylül zincirlerini 
kıralım" deıken, yalnız bir alana yönelik bir talebi ortaya koymadık. 12 Eylül’ün 
baskıcı bütün yaklaşımlarını, bütün ambargolarını, kaosu ortadan kaldırmak 
adına zincirleri kıralım kampanyasını başlattık. Bu da bu hedefin içinde yer alan
lardan bir tanesi. Bize düşen, dayatılan bu reform vb yasal düzenlemelere karşı 
toplumsal rolümüzü ortaya koymaktır. DİSK kurulduğu günden bugüne kadar bu 
konuda tavn net olan bir örgüttür. Devletten bağımsız, siyasi partilerden bağım
sız, sermayeden bağımsız, tavnnı kurulduğu günden bugüne kadar sürdüren bir 
örgüttür. Bundan sonra da bu böyle olacaktır. Gelene ağam gidene paşam diye 
bir yaklaşım içinde olmayacağız ve hiç içinde yer almadığımız partiler üstü poli
tika gibi bir yaklaşım içerisinde rol almayacağız. Almadığımızı da bugüne kadar, 
kanıtladık. Tabii burada siyasal açıdan siyasi partilerimize düşen bir görev de var
dır. Bu görevi söylerken elbette sağ partilerden bu anlamda bir beklentimizin ol
madığını da açık yüreklilikle ifade etmek istiyorum. Çünkü sonuçta bu neo liber
al politikaların uygulayıcıları bu sağ iktidarlardır. Ama sol partilere de düşen 
görev ve sorumluluk, bu süreci geçiştirmemeleridir. Daha ciddi, kalıcı tepküerini 
ve muhalefet görevlerini ortaya koymalarıdır. İş bittikten sonra kamuoyunu oluş
turmak değil, yalnız yasama sürecinde Meclis’te müdahale etmek değü, onlann 
bir görevi de toplumu bu konuda bilgilendirmektir. Yalnız Meclisi bilgilendirmek 
değil. Bu anlamda başta ana muhalefet partisi olmak üzere bu yasal düzen
lemelere karşı, bu reformlara karşı toplumu bügilendirme ve toplumu bu sürece
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katma sorumluluğu vardır. Kendi üyelerini katma, toplumu bilgilendirme, top
luma bu konuda doğru bilgilerin verilmesi süreçlerini daha iyi kullanmaları ve 
değerlendirmeleri gerekiyor. Bu konu yalnız örgütlü kesimi ilgilendiren bir sorun 
değil. Bu sorunun aynı zamanda milyonlarla ifade edilen tüm halkımızı ilgilen
diren bir sorun olduğunun bilinciyle, biz taleplerimizi yalnız örgütlü kesimlere 
değü örgütsüz kesimlerin de talebi olarak sunmaya devam edeceğiz, onlara da 
ulaşmasını bileceğiz. Bir arkadaşımızın Saym Kılıçdaroğlu’na yönelttiği bir soru 
şu noktada özellikle cevabını bulmalı: İşverenler maliyet yaparken işçilik 
maliyetlerini SSK primleri dahil bütün bu maliyetleri koyarlar. Bizim işçilik 
maliyetimiz bu. Biz de böyle bakıyoruz. Eğer işçilik maliyetimiz buysa, o işçilik 
maliyeti içindeki rolümüzdeki temsilimizi de ona göre ifade edebiliyoruz. Yani 
bizim önümüze koydukları zaman bütün bu primleri veya başka harcamaları iş
çilik maliyeti olarak önümüze koyuyorlar, ondan sonra işçilik maliyetleri şunlar 
diye sunuyorlar. Eğer o işçilik maliyetinin içinde yer alıyorsak, öyle sunuluyor 
bize, ki öyle; o zaman temsil niteliğimizi de doğru temelde yapmalıyız. Bugüne 
kadar -burada olmayan örgütler için konuşmak istemiyorum, bu sağlık sistemin 
SSK’nın bu noktaya gelişinde de orada temsil edenlerin ne hatalar yaptığını hep 
beraber biliyoruz. O nedenle bugünden itibaren özellikle bizim sorumluluğumuz, 
dün de vardı tabii, ama daha da artacak. Bu paneli sonlandırmak istiyorum; bir 
şeyi daha buradan duyurmak istiyorum. Bizim açımızdan bu sempozyum olduk
ça yararlı geçmiştir. Bu burada kalmayacak, buradan üretilen değerli fikirlerin 
toplumla buluşturulması konusunda da sorumluluğumuz var. Zaten örgütü bunun 
için de bir araya getirmeye çalıştık. Bütün kararlarımızı bu anlamda zorlayacağız 
ve işçilere ulaştıracağız. İkinci önemli konu: DİSK, Birinci Ulusal Sosyal 
PoÜtikalar Kongresini toplamıştı. Orada da "biz bu kongrenin İkincisini • 
yapacağız" demiştim. Buna şimdiden seferber olmalıyız. Örgüt olarak İkincisini 
yapmalıyız ve bu konuda dönemi içinde de gelişmeleri yakından takip etmeliyiz. 
Bugünkü sorunlar üzerinde de yalnız burada bırakmadan bu sorunlan toplumla 
buluşturmahyız. Tabii Saym Özse ver’in söylediği medyayla buluşma, ilişki biçi
mi, o Bolu dedi, işte Abant, biz belki atıyoruz belki Uludağ diyoruz, işçi kesi
minin olduğu yere bir gün getirir oralarda o işçilerin yaşamlarıyla buluşturursak, 
herhalde daha iyi olur. Ona bakarız, onu bir deneriz. Ama bizim açıklıkla söy
lüyorum örgütlü toplumun yaratılması mücadelemiz, yalnız bir yerle sınırlı değil. 
Tabii başta basında çalışanların o bilinç yapısıyla bu sürece daha fazla istekli ol- 
malan gerekiyor ama, biz DİSK olarak her türlü hukuki ve başka yardımlar ney
se katkımız, desteğimiz sonuna kadar nerelerde olursa olsun, örgütlü toplum 
yaratılması mücadelesine her türlü desteğe, katkıya hazır olduğumuzu bir kez 
daha burada ifade etmek istiyorum. Emeği geçen arkadaşlarımıza, isimsiz kah
ramanlara da aynca teşekkür ederim.

210





66g / » ( M L D Í X
ti Ö


