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SUNUŞ

Konfederasyonumuzca 18-19 Ocak 1992 tarihinde gerçekleştirilen 8.
Genel Kurul'dan bugüne yoğun bir dönem yaşamıştır. Bugün 330 bin
üyeye sahip bir sendikal örgüt haline gelmiştir.

12 Eylül yasalarının getirdiği kısıtlamalar, varlığımıza yönelik sal
dırılar dikkate alındığında bu süreç hiç de kolay yaşanmamış; bu
günlere sürekli ve aktif bir şekilde verilen dişe diş mücadeleler so
nucunda gelinmiştir. Orgütlenrne sürecinde görev alanların ve özellikle
de sadece DISK'e üye oldukları için işten ablan 20 bin işçinin çok iyi
bildiği bu mücadele önümüzdeki günlerde de örgütsel yapımızı pe
kiştirmek ve güçlendirmek için sürecektir. Geçtiğimiz üç yılın deneyimi
bu konuda yol gösterici derslerle doludur.

Bu nedenle Çalışma Raporu sadece yapılanların tarihsel bir sı
ralaması veya yasal bir zorunluluğun yerine getirilmesi olarak değil;
mücadele deneylerinin aktarılmasının etkin bir aracı olarak da de
ğerlendirilmelidir.

Çalışma Raporu'nun diğer bir işlevi ise Genel Kurul çalışmalarına ve
alınacak kararlara yardımcı olacak bilgileri içermesi, ülkemiz ve dün
yadaki gelişmeleri incelemesidir. Bu amaçlar doğrultusunda kapsamlı
biçimde hazırlanan bölümlere ilişkin çalışmalar Konfederasyonumuz uz
manları, danışmanları ve DİSK-AR tarafından sürdürülmüş, bu ça
lışmalara birçok bilim adamı, akademisyen dostumuz önemli katkılarda
bulunmuştur. Bu katkılarından ötürü Sayın Prof. Dr. Burhan Şe
natalar, Doç. Dr. Erol Katırcıoğlu, Doç.Dr. Nurhan Yentürk, r», Hayri
Kozanoğlu, Dr. Erhan Aslanoğlu, Dr. Sadullah Çelik, Dr. Güler Tüzürı
ve Fuat Ercan'a Konfederasyonumuz adına içten teşekkür ederiz.

Yönetim Kurulu
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GİRİŞ
DİSK'in 9. Genel Kurul'u ikili bir krizin, kapitalizmin ve işçi sınıfı ha

reketinin krizinin_ ve bunlardan kurtulma çabalarının yaşandığı bir dö
nemde yapılıyor. Iki ayn sınıf kendi bağımsız ama birbirini derinden et
kileyen krizlerini ıçıçe yaşıyorlar. Bir yanda konumu ve toplumsal rolü,
giderek etkisizleşen sendikaları öbür yanda neredeyse tüm dünyada ge
rileyen sol partileriyle işçi sınıfı hareketi bir çözülme ve değişim içe
risinde. Diğer yanda ise II. Dünya Savaşı sonrasının güzel günlerini
kaybetmiş, karları düşmüş, daralan uluslararası ticaretin sıkıntılarını
çeken, durgunluk ve işsizlikle, ırkçılık ve yeni milliyetçilik dalgalarıyla
altüst olan kapitalist sistem duruyor.

Kriz sendikalar için büyük önem taşıyor. Kimi sendikal çevreler kri
zin sadece işçi sınıfına ait olduğunu düşünerek, bu düşüncelerine
uygun davranış biçimleri geliştiriyorlar: sendikaların işlevinin bittiğini
söylüyorlar (veya işyeri sendikacılığını öne çıkarıyorlar). Diğer bazı ke
simler ise hiçbir şeyin değişmediği düşüncesiyle eski usul sendikacılığı
devam ettirmek istiyorlar. Oysa kriz, bizzat burjuva ideologları ta
rafından, hem de 1970'li yıllardan beri yazılıp çiziliyor. Sermayenin işçi
sınıfından farklı olarak gerçekleştirdiği ve kriz yokmuş görüntüsü veren
iki şey var: Birincisi krizin içinden çıkacak önlemleri almak, yani krizi
yönetmek; ikincisi, bir anlamda birincisinin parçası olan büyük bir ide
olojik saldınyı gündeme getirmek.

Krizi ortaya çıkaran bir dizi neden vardır ki, kuşkusuz bunların
doğru .olarak saptanması gereklidir. Ancak işçi sınıfı mücadelesi açı
sından aynı derecede önemli olan bir şey de kriz sürecinde olup bi
tenleri iyi anlamaktır. Mücadele tarzını. sendikal pratiği belirleyecek
olan budur. Dünya ve ülkemiz sendikacılık hareketi bir yandan kendi
krizini değerlendirip çözümlerini ararken diğer yandan aynı anda ser
mayenin krizden salt kendi çıkarları doğrultusunda çıkış önlemlerine
karşı koymak zorundadır.

Burjuvazi üretim süreci, toplumsal iş bölümü ve uluslararası iş
bölümü açısından bir dizi önlem almakta ve bunlara her gün yenileri
eklenmektedir. Bütün bunları mümkün kılan şey ise (nesnel altyapı) bi
limsel tekrıolojik devrimdir. En basit bir işin yapılışından uluslararası
ticaret ve spekülasyona kadar pek çok şey bu gelişme sayesinde geç
miştekinden farklı hale gelmekle ve bu farklılık sendikal mücadelenin
önüne yeni sorunlar koymaktadır.

İstihdam ve emekte bu gelişmelere bağlı olarak bir dizi farklılaşma
ortaya çıkmaktadır. İşletmelerin küreselleşmesi ve küçük esnek ya
pılara dönüşmesi sendikacılığı doğrudan etkilemektedir.

Sermayenin artan esnekliğine, u1us1arüstü konumuna cevap ve
remeyen ve bu nedenle değişime uğrayan (uğramaya zorlanan) ulusal
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devlet olgusunun yerini alan küreselleşme ve bununla birlikte varolan
bloklaşma. işçi sınıfı hareketinin uluslararası dayanışmasını zorunlu
kılmaktadır.

Bütün bu dönemde çok yönlü bir saldın ile işçi sınıfının pastadan al
dığı pay küçültülrrıektedır, İşçi sınıfı mücadelesinin kendi öznel ko
şullarından kaynaklanan krizinin bilincinde olan ve bunu kullanan, de
rinleştiren sermaye, işçi sınıfının kazanılmış haklarını geri almaya ça
lışmaktadır. Verimlilik, rekabet gücü, esneklik, serbest piyasa söy
leminin altındaki gerçek budur. Sendikaların gereksizliğini öne süren,
toplumsal konumlarını aşındırmayı hedefleyen saldırının nedeni de
budur.

Kısacası ezenler içinde ezilenler içinde değişen dünyada sınıflar mü
cadelesi yeni biçimler altında sürmektedir. Işçi sınıfı mücadelesinin.
sendikal mücadelelerin gelecekteki gücünü belirleyecek olan da bu yeni
biçimleri algılayabilmektir. •

İşçi sınıfının bugünkü nesnel konumu bu biçimlerin kendisi dışında,
burjuvazi tarafından belirlenmesi sonucunu ortaya çıkarmaktadır.
Daha açık bir ifadeyle sendikalar burjuvazinin aldığı önlemlerin so
nuçlarına karşı koymak durumunda kalmaktadırlar. Bu olumsuz
durum içinde bulunduklan nesnel ve öznel konumun sonucudur. Ne
var ki doğru bir karşı koyuş. doğru bir kavrayışla mümkün olabilir ve
bu. önlemlerin niteliğini, nedenlerini ve amaçlarını iyi anlamayı zorunlu
kılar. Bugün bütün dünyada tartışılan bilimsel-teknolojik devrimi, kü
reselleşmeyi, serbest piyasa ekonomisini anlayıp değerlendiremeyen bir
sendikal anlayışın, genel bir başarı elde etme şansı hatta başarılı toplu
sözleşme şansı bile yoktur. Özelleştirmeyi sadece KİT satışı olarak
algılayan sendikal anlayışların KİT'lere talip olması anlaşılır bir şeydir.
Ne varki, özelleştirmeyi işçi sınıfının güçsüzleştirilmesi ve eğilim, sağlık,
sosyal güvenlik gibi emeğin kendisini yeniden üretimi için gerekli hiz
metlerinde "kar" alanı haline getirilerek metalaştmlması olarak gören
sendikal anlayışlarınsa, inatçı bir karşı koyuş içinde olacakları açıktır.

Konuyu kavrayışta. gelişmelere teslim olmak veya onlan kavrayıp de
ğiştirmek biçiminde ortaya çıkan bu farklılık günümüz sendikacılığı için
bir mihenk taşıdır.

Sendikal birlik propagandalarının, "TÜRK-İŞ ile DİSK arasında ne
fark var?" sorulannm sıkça gündeme geldiği şu günlerde yapılan 9.
Genel Kurul'un Türkiye işçi sınıfı mücadelesi açısından hayati nitelik
taşıyan bu konuları ele almasının yararı ve zorunluluğu ortadadır.

9.' Genel Kurul, DİSK'in ikinci kez faaliyete geçmesiyle başlayan ve
Türkiye işçi sınıfı mücadelesine önemli etkileri olan bu anlama ve kav
rama sürecinin önem11 bir durağıdır. Bu nedenle çalışma raporunun
önemli bir bölümü dünya ve ülkemizde yaşanan kriz ortamını çeşitli bo
yuUanyla ele alınıp incelenmesine ayrılmıştır. Bu bir anlamda, üç yıllık
çalışma döneminde atılan somut adımların arkasında yatan yaklaşımı
ortaya koyma çabasıdır.
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Bu çabanın ülke gerçeklerini gözönüne alması zorunludur. Bu zo
runluluk özellikle devletin mali krizi ve çözüm olarak gündeme gelen 5
Nisan kararlarıyla en üst noktasına çıkmıştır. Ülkemiz sermayesi krizi
yönetmeyi denemektedir ve kendi içindeki çelişkileri çözdüğü ölçekte
bunu gerçekleştirebileceği görüntüsünü vermektedir. İşçi sınıfı mü
cadelesinin yeterince örgütlü düzeyde olmaması bu görüntünün gerçeğe
dönüşmesi olasılığını artırmaktadır. Bu olasılık gerçekleştiği takdirde
sendikal çalışmanın neredeyse imkansız hale geleceğini öngörmek yanlış
olmayacaktır.

Burada kastedilen krizden çıkılmasına karşı koymak değildir. Tersine
krizden çıkmak gereklidir. Bu bütün toplumun yararına bir gelişme ola
caktır. Ne varki krizi sermayenin yöntemleriyle aşmaya çalışmak, top
lumun geniş kesimleri için krizi derinleştirmek, sermaye (hatta sadece
belirli kesimleri) için karlan artırmak anlamına gelecektir. Üretim süreci
dışındaki alanlarda tahakküm oluşturan, ideolojik bombardımanını sür
düren sermaye bu gerçeği gizlemektedir. Türkiye işçi sınıfını 2000'11 yıl
lara taşıma iddiasındaki bir sendikacılık anlayışının, yani DİSK'in, bu
gerçeği topluma anlatması, anlatmaktan da öteye, alternatifini tüm top
lumu kucaklayan bir "toplumsal proje" içinde sunması ve buna uygun
bir mücadeleyi hayata geçirmesi zorunludur. Çalışma raporunun ikinci
bölümü ülkemizin bu anlayışla ele alınması için gerekli asgari verileri
içermektedir.
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A-BİLİMSEL
TEKNOLOJİK
DEVRİM
1970'li yıllarda içine girdiği krizi aşmaya çalışan dünya kapitalizmi,

bu amaca ulaşmak için önemli bir aracı, bilimsel-teknolojik değişimi
devreye sokmuştur. Hem basit hem de nitelikli emeğin verimliliğini art
tırma, hatta bir anlamda ikame etme şansına sahip olan teknolojideki
bu gelişmeler, makro ve mikro düzeyde önemli sonuçlar doğurmuştur.
Bulunan yeni malzemelere bağlı olarak ortaya çıkarılan ürünler yeni
"kar" olanakları doğururken, haberleşme teknolojilerindeki gelişim ulus
lararası ışbölümünün yenilenmesi olanaklannı vermiştir.

Bilimsel-teknolojik devrimin sendikal hareketi çok daha doğrudan il
gilendiren sonuçlan ise, üretimin kendisinde ve işletme or
ganizasyonunda ortaya çıkan değişmelerdir. Kalite çemberleri, esnek
üretim vb. yöntemlerle işletme ölçeklerindeki küçülme (işçi sayısındaki
azalma) ve taşeronlaştırma gibi uygulamalara cevap veremeyen sendikal
hareketin gücünü koruması düşünülemez. •

Yeni teknolojinin ilk etkisi, Taylorist organizasyonun büyük ölçek ve
yoğun mekanizasyona dayalı işletmelerinin aşılmasını sağlamak ol
muştur.

Piyasanın değişken talepleriyle değişen esnek üretimleri değil, bun
lann giderek küçük üretim ya da hizmet birimleri halinde ger
çekleştirilmesini olanaklı kılmaktadır. Bu üretim biçimleri bilgisayarlı
donanımla uyumlu olmakla birlikte geniş ölçekli, akan bant üretimiyle
uyumlu değildir. Çünkü bu çeşit sanayi standartlaştırılmıştır. Bu yeni
teknolojinin uygulanması, yeni bir endüstriyel desantralizasyonla ça
kışmıştır. Geleneksel işletme (büyük fırma ve çevresindeki yakın birkaç
uydu) çok küçük ve mekanı kolaylıkla değiştirilebilen, ulusal ve ulus
lararası alanlara taşınabilen üretim veya hizmet birimlerinden oluşan
bir işletme ağıyla giderek yer değiştirmiştir. Bunu sağlayan şey ha
berleşme olanaklarının geçmiştekine kıyasla, hayal edilemeyecek kadar
gelişmiş olmasıdır.

Bu işletmeler, fiziki boyutlan açısından ufalırken üretimleri açı
sından büyümekte, daha verimli hale gelmektedirler. Bunun doğal so
nucu pazara duyulan ihtiyacın artmasıdır. Yatırımlan. kar
şılayabilmenin tek yolu daha geniş pazarlara mal satabilmektir. Işte bu
nedenle en az gelişmiş ülkede bile başanlı olmayı isteyen her işletme
ulusal pazarla yetinmeyip, uluslararası pazarlara yönelmeyi he
deflemektedir. Bunu gerçekleştirebilmek için firmaların önünde duran
seçeneklerse sınırlıdır: Ucuz emek veya yeni teknolojiler.
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Teorik olarak kurulması mümkün görülen "insansız fabrika" ne
deniyle niteliksiz emeğe olan bağımlılık giderek azalmaktadır. Verimlilik
artışları sonucunda ürün içindeki emek payı hızla düşmekte, bu ne
denle de ucuz emeğin rekabette belirleyici olmadığı sonucuna va
nlmaktadır. Bu tartışılabilir bir sonuçtur, ancak dikkate alınmaması
sözkonusu olamaz. Özellikle. ihracat olanaklarını ucuz emek üzerinden
oluşturan bizim gibi ülkelerin işçi sınıfının. uzun dönemde karşısına çı
kacak olumsuzlukları anlayabilmesi için son derece önemli bir olgudur.

Ucuz emek, yukarda değinildiği gibi giderek önemini yitiren bir faktör
haline gelmektedir. Geçmişte mukayeseli üstünlükler teorisi uyarınca
vazgeçilmez olan· doğal kaynak, pazara yakınlık vb. birçok faktörle bir
likte geri plana düşmektedir. Bunun sonucu açlık düzeyinde ücrete razı
olarak çalışmayı kabullenmektir.

Gelişmekte olan az gelişmiş ülkeler de şirketlere böyle bir emek gücü
sunmakta birbirleriyle yarışmakta ve işçiler sık sık hükümetleri ta
rafından "milli kalkınma" uğrunda çaba gösteren "iyi" işçiler olmaya. ya
bancı yatmmcıları ürkütecek sorunlar çıkarmamaya çağrılmaktadır.

İşte bu süreç, işçi sınıfı üzerinde bir dizi doğrudan etki yaratmış, ça
lışma koşullarında, yapılan işte ve ışgücünde değişimler ortaya çık
mıştır. Geçmişte büyük işletmelerin çatısı altında yapılan bir dizi fa
aliyet. özel uzmanlık haline gelmiştir. Araştırmadan bilgi işleme kadar
birçok faaliyet, ayn etkinlikler olarak, başka işletmelerin bünyesinde
yer almaya başlamıştır. Kısacası Fordist üretimin büyük ölçekli, stan
dartlaşmış, tekrara ve basitleştirilmiş işe dayalı düzeni hızla ortadan
kalkmaya başlamıştır. Bunun yeline değişken, pazar büyüklüklerine ve
tüketici tercihlerine uyum sağlayabilecek, otomasyonu sadece üretimde
değil tasanın, finans, pazarlama, yan sanayi vb. tüm alanlarda kul
lanabilecek küçük. ancak dinamik bir işletme düzeni ortaya çıkmıştır.

Bu işletme düzeninde yetişmiş insan unsuru çok önem kazanmakta,
neredeyse işletmenin başarısında belirleyici bir unsur olmaktadır. Bu
noktada insan unsuru, Fordlst dönemden daha farklı özellikleri ge
rektirmektedir. Fordist sistemin, verimliliği sağlamak için temel ilkesi
oları işbölümü ve işçinin üretim üzerindeki kontrolünün kaldınlması so
nucunda ortaya çıkan niteliksiz emeğin yerini, çok becerili, değişken
nitelikli emek almaktadır. Artık istenen üretim, kalite arttırma, araş
tırma-geliştirme (AR-GE), pazarlama vb. etkinliklere doğrudan katkıda
bulunabilecek türde bir emektir. Kısacası sadece kolunu değil kafasını
da kullanan işçi istenmektedir.

İşletme ölçeğinde ortaya çıkan bu parçalanma ve işlerin niteliğindeki
değişme sonucunda işçi sınıfı arasında ücret farklılıklarının yanı sıra
sosyal, kültürel vb. farklar da oluşmaya başlamıştır. Aynı. işletmenin
içinde bir yandan görece iş güvencesine sahip nitelikli, çekirdek işçiler
diğer yandan her an işten atılabilecek vasıfsız geçici işçiler ye
ralmaktadır.

Bu olguya bağlanacak daha vahim bir farklılaşma ise çalışanlarla iş-
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sizler arasında ortaya çıkmaya başlamıştır. Yeni teknolojilerin do
ğurduğu verimlilik artışı sonucunda giderek daha az sayıda istihdama
gerek duyulması, üretim birimlerinin "ucuz emek cennetlerı''ne kay
dırılması sonucunda hızla artan işsizlik kalıcı boyut kazanmaktadır,
Bu durum işsizler ve çalışanlar arasındaki çelişkileri derinleştirmekte,
sermayenin ideolojik saldırısıyla birleşince giderek aşılmaz hale getirme
eğilimini taşımaktadır. İş sahibi olanlar kazanılmış haklarını ör
gütlülüklerinin verdiği güvence ile kısmen korur veya daha yavaş kay
bederken, işsizler sosyal dışlamayla karşı karşıya kalmaktadırlar. Ören
Raporları bu gerçeği şöyle tanımlarnakladır:

"Aynca daha önce de işaret edildiği gibi bilimsel teknolojik gelişimin
bu yeni bir çığır açan imkanları, kapilalizmin azamı çıkar mantığı içinde
kullanıldıkları ve yönlendirildikleri için, daha az sayıda işçinin daha ni
telikli bir emekle, daha çok ve daha yelkin üretim yapabildiği bu ko
şullarda, sayılan giderek artan bir "üretim için gereksiz" insan yığını or
taya çıkarmıştır. Yeni üretim düzeninin gerektirdiği vasıflan taşımayan,
dolayısıyla "üretici" addedilmeyen bu insanlann toplum için bir "yük" ol
duğu fikri telaffuz edilir olmuştur."

İşte bu gerçek nedeniyledir ki sermaye, rekabet gücü elde elrne al
datmacasıyla işçi sınıfının geniş kesimlerinin kazanılmış haklarına göz
dikmekte, onların kendilerini (emek güçlerini) yeniden üretme haklarını
bile tanımama çabası içine girmektedir.

TAŞERONLAŞMA .
Taşeronlaşma: teknolojik gelişmenin bu tarz kullanımının, sendikal

örgütlenmeyi çok yakından ilgilendiren bir sonucudur. Genelde yanlış
kavranılan ve geçmişle özellikle inşaat sektöründe çok görülen, işin bir
kısmını uzmanlaşmış bir alt işletmeye (guruba) devretme uygulamasıyla
kanştınlan bu olayın arkasında, post-fordist anlayış yatmaktadır. For
dist anlayış içerisinde kitlesel üretim gerçekleştiren firmaların, belir
sizlikten kurtulmak amacıyla üretimin her safhasını kontrol ettikleri
dikey bütünleşme, post-fordizmin reddettiği bir olgudur. Arlık dışardan
temin edilebilecek olan herşey dışarda yaplınlmalı, firma kendine re
kabet üstünlüğü veren noktalarda ve nihai üründe yoğunlaşmalıdır. Bu
yaklaşım belirsiz ve dinamik pazar koşullarında riski azaltacak ve fir
maya "esneklik" sağlayacaktır.

İşçi sınıfı örgütlenmesini zayıflatmak, hatta ortadan kaldırmak ama
cıyla birleşen bu yaklaşım. günümüzdeki taşeronlaşmayı ortaya çı
karmıştır. Bu taşeronlaşma genelde ucuz emeğe, halta kapttallzm ön
cesi iş örgütlenmesi anlayışlarına dayalı bir kölelik düzenidir. Ulkemizin
çok iyi bildiği bir uygulamayla örneklersek, bir anlamda çıraklığa dayalı
yan sanayi düzeninin genişlemiş, uluslararasılaşmış halidir.

Taşeron uygulamasını kavrayabllmek için uluslararası boyutunun
dikkate alınması zorunludur. Ulkernizln de aralarında bulunduğu bir
dizi ülke, ihracatı artırma uğruna dünya tekellerinin taşeronu ol-
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maktadırlar. örneğin ülkemizin tekstil sektöründe yapılan bir araş
tırma, küçük ölçekli bir dizi firmanın Amsterdam kökenli flrrnalar için,
o firmalar tarafından belirlenen fiyatlarla üretim yaptığını ortaya koy
maktadır. Bugün ülkemiz ekonomisindeki büyüklüğü 1 katrilyon
TL'sını aşan kayıtdışı ekonominin büyük bir kesiminin benzer fa
aliyetlerden kaynaklandığını söylemek yanlış bir saptama olmayacaktır.
Merter'deki apartmanların bodrum katlarında çocuk ve kadın işçilerle
üretim yapan atölyeler bu gerçeğin göstergelerıdır, •

Taşeronlaşma, en büyük değişimlerin ve gelişmelerin yaşandığı bir
alan olan bilgisayar teknolojisinde de geçerlidir. Bu alanda, yazılım üre
timinde üçüncü dünya ülkelerine ciddi bir kayma gözlenmektedir. Bil
gisayarların ilk çıktığı yıllarda son derece vasıflı ve seçkin bir iş olan
"yazıhmcılık" artık, rutin bir işe dönüşmüş durumdadır. Halen dün
yanın en çok yazılımcısı olan ülkesi, Hindistan'dır. Onu, Türkiye dahil
diğer üçüncü dünya ülkeleri izlemektedir. Ama, bu üçüncü dünyalı bil
gisayarcılar, yine ABD'deki büyük bilgisayar devi Ilrmaların tasarladığı
ürünleri üretmektedirler. Bir diğer deyişle, ürünün fiili gerçekleştirme
aşamasını, bu aşamadaki bütün maliyet ve riskleri üçüncü dünya ül
kelerine bırakan teknoloji devleri, hangi ürünlerin ne şekilde olması ge
rektiğini belirlemekte; fikıi tasarım kısmını son derece katı biçimde
kendilerinde tutmaktadırlar.
Japon deneyimi taşeronlaşmanın sonuçlarına ilişkin bir başka ör

nektir. Bu ülkede çelik sanayiinde çalışan işçilerin yarısı (250 bin kişi)
taşeron firmalarda yüzde 30 düşük ücret ve ıO saate varan çalışma sü
releriyle istihdam edilmektedir. Sendikalaşabilen işçi sayısı ise sadece
50 bindir.

Sermayenin krizi aşabilmesi açısından hayati önem taşıyan ta
şeronlaştırma uluslararası kurumlarca (Dünya Bankası gibi) des
teklenmekte, hatta hükümetler üzerinde bu doğrultuda baskı kur
maktadır.

TEKNOLOJİK GELİŞME VE
YENİOLANAKLAR

Değinilen bu olumsuzlukların yanı sıra teknolojik değişimin işçi sı
nıfına sunduğu bir dizi yeni olanak vardır. Bu olanakların en başında
kafa-kol emeği arasındaki kopuşun aşılması ve insanın kendi üretici ye
teneklerini sonuna kadar geliştirebilmesi potansiyeli gelmektedir. Bil
gisayar ve iletişimin simgelediği teknolojik gelişme, üretim sürecinde
insan-bilgi ilişkisini yeniden kurmuştur. Gerekli eğitimi almış olan her
emekçinin önüne tasarımdan imalata, pazarlamadan satın almaya her
türlü faaliyeti izleyebilme ve karar alabilme imkanını koymuştur.

Bilimsel teknolojik gelişmenin önemli bir özelliği, insanlara üretici ya
da kullanıcı olarak yeniden bilgiyle ilişkili süreçlere katılabilme imkanı
açmasıdır. Bilimsel teknolojtk gelişmenin üretim düzeni içinde eskinin
sadece makinanın ona empoze ettiği basit işlevi yerine getiren - Tay-
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lorizmtn "klasik" bant düzeninin- işçisine yer yoktur. İşçi artık üretim
için gerekli mekanik işlemlerin tümünü yerine getırerı bir aygıta ku
manda edebilecek, verilmiş bir bilgi işlem programı dahilinde de olsa
ürün ve aygıta dair bilgileri işleyip sonuçlar çıkarabilecek vasıfta ol
malıdır.

Bu bakımdan sanayi devrimiyle üretim aracına egemen olmaktan
uzaklaştırılıp ona tabi, onun uzantısı bir konuma indirgenmiş insan,
çağdaş bilimsel-teknolojik gelişmenin sunduğu potansiyel imkanlarla,
üretim aracına kölece tabi olmaktan kurtulduğu gibi, ona çok daha yet
kin bir konumda egemen olma imkanına sahip olabilir hale gelmiştir.

Şüphesiz bu sözkonusu gelişimin ilk evresidir ve onun açtığı im
kanların yönlendirici, yönetici, egemen konumda olanların istekleri doğ
rultusunda devreye sokulabildiği bir "bugünkü durum"un man
zarasıdır. Üretim süreçlerinde yer alan işçi ve emekçiler henüz gerçek
anlamda bir btlgı üretimi ve yaratma faaliyetinin içinde yer alıyor de
ği11erdir. Ama bilimsel teknolojik gelişim, bunun artık tüm insanlar için
mümkün olabileceğini vaad eden "maddi temel"i sağlamış, böyle bir
perspektifin gerçekleşebilirliğinin koşullarını gözler önüne sermiştir.

Fakat özellikle vurgulamak gerekir ki, ortada sadece böyle bir imkan
vardır. Yani bu imkan kendiliğinden, zaman •içinde bütün boyutlarıyla
gerçekleşecek değildir. Hatta tam tersi bile sözkonusu olabilir, işçi sı
nıfının yaşadığı kol emeğinin esiri olma durumundan çok daha ağır bir
tahakkum düzeninin kurulması gerçekleşebilir.

Sendikal harekete düşen görev, bu imkan ve tehditlerin bilincinde
olmak ve uzun-kısa dönemli politikalarını bu bilinç çerçevesinde oluş
turmaktır. Bu amaçla yapılabileceklere ilişkin tartışma ilerki bö
lümlerde ele alınacaktır
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B-İSTİHDAMDAKİ DEĞİŞİM,
ARTAN İŞSİZLİK
Dünyada hüküm sürmekte olan krizin en önemli göstergelerinden bi

risi işsizlik rakarnlannın ürkütücü boyutlara ulaşması ve kalıcı hale
gelmesidir. Bflimsel-teknolojfk gelişmelerin etkisiyle daha az tstıhdama
gerek duyulması işsizliği kalıcı hale getirmektedir. Emek yoğun ve kont
rol sanayii olma niteliğini kaybetmiş bazı sektörlerin küreselleşme çer
çevesinde bıraktınlmış ülkelere aktanlması işsizliği daha vahim hale ge
tirmiştir. Bugün gelişmiş OECD ülkelerinde 36 milyon, gelişmekte olan
ülkelerde ise 750 milyon kişi işsizdir. Bu rakamlar l 929'lar bunalımının
çok üstündedir ve giderek tüm dünyanın sosyal ve ekonomik dokusunu
tahrip etmektedir. Açlığa mahkum olan insanların yarattığı dramın so
nuçları her gün gazetelerde, TV'lerde yer almaktadır. Kaldıki bu ra
kamlar sadece resmi istatistikleri kapsamakta olup evde çalışan. kısmi
zamanlı çalışma gibi standart dışı işlerde çalışan gizli işsizleri içer
memektedir.

Bugün tüm ülkelerin en önemli sorun olarak gördükleri işsizlik. eko
nominin devresel dalgalanmalarına bağlı olarak ortaya çıkan bir şey de
ğildir. Yapısal, uzun dönemli işsizler büyük bir küme oluşturmaktadır.

Bu olguyu teknolojik gelişmelere bağlı olarak izah etme gayretiyse
eksik ve yanlış bir yaklaşımdır. Teknolojinin bazı iş alanlarını ortadan
kaldırmakta olduğu doğrudur.

Yeni iş alanlar aynı dönemde ortaya çıkmamakta: çıksa bile aynı sa
yıda işçiyi istihdam edememektedir. Bunun işsizlik üzerinde olumsuz
bir etki yarattığı açıktır. Ne varki 1970'lerden beri hızla artan ve eko
nominin büyüme dönemleıinde bile düşme eğilimi göstermeyen bu
günkü işsizlik, bir başka bilinçli politikaya, enflasyonun alım gücünü
sınırlanarak kontrol edilmeye çalışılmasına bağlıdır.

Diğer yandan, yapısal reform politikaları başlığı altında izlenen özel
leştirme ve kaınu yatırımlarını kısıllama politikalarının istihdam da
raltıcı etkisi de açıkça ortadadır.

İşsiz kalan veya sefalet ücretleriyle çalışmaya mahkum edilen mil
yonlarca insan, giderek bir sosyal dışlamayla karşı karşıya kalmaktadır.
Çalışma. üretme. kendini geliştirme imkanları elinden alınan insanlar,
örgütlü işçilere karşı bir koz olarak kullanılmakta, "REKABET' slo
ganlarıyla deregülasyon (kuralsızlaştınna) önlemleıi kabul ellirilmek
istenmektedir. Bu uygulama sadece ulusal sınırlar içinde kalmamakta,
işçilerin her türlü ekonomik-demokralik haklan yoksun olduğu ülkeler

ı
l
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örnek alınarak dünya çapında bir kötüleştirme hedeflenmektedir. İşte
salt bu olgu bile sendikaları işsizlik konusunda duyarlı olmaya zor
lamaktadır. Aynca geçmişte istihdamı belirleyen sektörler giderek geri
plana düşmekte, kadın işçilerde artış görülmektedir. Kısacası sen
dıkaların gücünü belirleyen işçi nicelik ve nitelik olarak değişmektedir.
Bu anlamda işsizliğin OECD ülkelerinde gelişimine kısaca göz atmak
yararlı olacaktır. 8 OECD ülkesinde, sektörlerdeki gelişmelere bağlı ola
rak ortaya çıkan, istihdam alanlarındaki değişme. Tablo l'de ve
rilmektedir.

Görüldüğü gibi 8 ülkedeki istihdam, sanayi dışı alanlara doğru bir
kayma göstermiştir. Benzeri bir kayma kamu sektöründen özel sektöre
doğru da görülmektedir. Özel sektörün temel gelişme alanını ise fi
nansman, sigorta, gayri menkul ve ticaret sektörleri oluşturmuştur.
Tablo 2 bu gelişmeyi göstermektedir.

Bütün bu gelişmelerin sonucunda 1960'1arda her 4 işçiden biri ima
lat sektöründe çalışırken, l980'1erin sonunda her 5 işçiden biri imalat
sektöründe çalışmaya başlamıştır.

Bu süreç içerisinde göze çarpan özelliklerden birisi, ülkeden ülkeye
değişmekle birlikte, her yıl yüzde ı O civarında işin yok olmasıdır. Bun
ların yerine yeni iş alanlan açılmış ancak bu işler ağırlıkla kısmi
zamanlı olmuştur. Aynca kadın tşgücü istihdamı da artmıştır.

İşsizlik ülke, yaş, bölge ve beceriye göre farklı bir dağılım gösterirken
yapısal işsizlikteki artış, tüm ülkelerin ortak öze11iği olmuştur. 1992 yılı
için OECD ülkelerindeki işsizliğin dağıhmı Tablo 3'tedir.

Son dönem işsizliğin önemli özelliklerinden birisi de hizmet sek
törünü de etkilemesidir. Birçok OECD ülkesinde, özellikle finansman,
sigorta ve ticaret alanlarında, beyaz yakalılar öngörülmeyen bir işsizlik
sorunuyla karşılaşmışlardır.

Sanayi toplumlarının en fazla istihdam yaratan sektörlerindeki ge
rılerne işsizliğin önemli nedenlerinden birini oluşturmaktadır.

Tekstil. gemi inşa, demirdışı meta11er, metalik olmayan giyecek, iş
lemdışı metaller gibi sektörlerde bu gerileme yoğun bir biçimde ya
şanmıştır. Bu gerileme verimlilik artışı, ithalat, teknoloji vb. faktörlere
bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Tablo 4, 8 OECD ülkesinde gerileyen sa
nayi1eri ve belirleyici etkenleri vermektedir.

Klasik sektörlerde bu gerileme sözkonusu olurken yüksek tek
nolojinin girdiği sektörlerde istihdamda göreceli bir gelişme ya
şanmaktadır. Bunlar bilgisayar. ofis donanımı, aerospace. elektronik
kauçuk gibi ihracata dönük sektörlerdir. Tablo 5, OECD ülkelerinde is
tihdam art.ışında önde gelen işkolu ve belirleyici etkeni vermektedir.

Varolan durum, OECD raporlarına geçen tanımıyla rahatsız edici,

f
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TABL0-3
1992 YILI İTİBARİ İLE İSSİZLİĞİN DAĞILIMI

Uzun
dönemli
ışsızltğin

İşsizlik Oranı toplam
Orta işsizlik

Toplam Toplamı Genç Kaclın öğrenimli ıçertsın-
işsizlerin elek!

Starıdart tarlller oranı oranı
K.Amerlka 7.7 7.8 14.n 7.3 - a-ı
Kanada l 1.2 11.3 17.8 10.4 ı.s 7.2
ABD 7.3 7.4 1'1.2 IUJ 2.3 6.:1
.Japonva 2.2 2.2 4.5 2.2 2.7 17.9
Okyanusya 10.6 10.7 19.5 9.9 - 211.:1
Avustralya 10.7 10.8 19.7 10 1.fl 2,uı
Yeni Zeland ıo.s 10.2 18,fi 9.5 - 21.:ı
AT 9.4 9.5 18.4 I 1.r, - 4fi.8
Belçika 7.8 8.2 17.6 12.2 1.3 61.fi
Danimarka - 9.S 11.4 10.8 1.7 3!.2
Fransa 10.2 ıo 2!.8 12.5 1.3 38.7
Almanya 4.8 4.5 4 5. I 2 4:,.5
Yunanistan - 9.2 - lfi.ıl - 47
Irlandn HU 17.8 27.r, ıa-ı 1.1 60.:ı
Italva 10.5 10.l 27.9 lfi.7 0.9 er. 1
Lfıksemhıır_g - 1.9 3.8 2.8 - 28.:ı
Ilollamln 6.7 6.7 ıon 8.7 1 4:l
Portekiz 4.1 6.7 10.:ı fi.5 1.7 38.3
İspanva 18.l 18 32.5 25.S 1.2 4~1.1
lnnnrcre )() JO.R 17 9.2 1.8 28.1
1-:FTA - 5.5 9.3 fi - 12.D
Avusturva . s.s 3.6 3.8 - ıs.a
F't rı landtva ıs 13. 1 2:ır, 10.7 1.4 ~). ı
Norveç :,.9 5.9 13.9 5.2 1.1 zor:
İsveç 4.8 4.8 10.8 3.R 1.4 4.4
lsvıçre - 2.7 4.7 :3.'1 - W.8
T'ürktve - , 7.8 15.2 7.2 1.5 :ın.2

Kaynak: OECD
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hatta aciliyet ifade eden özellikler içermektedir. OECD tarafından ya
pılan İstihdam/İşsizlik çalışmasının dönem raporunda bu öze1likler
şöyle sıralanmaktadır:

- EFTA ve AB ülkelerinde özel sektör hemen hiç istihdam ya
ratmamıştır.

- Resesyona bağlı olarak ortaya çıkan işsizlik, zaten süregelen ya
pısal işsizliğe eklenmekte, işsizlik sürekli hal almaktadır. İşsizlerin
hemen hemen yarısı en az 12 aydır işsizdir.

- ABD'deki işsizlik daha devrevi gözükmekle birlikte, uzun dö
nemli yapısal işsizlik kendisini düşük (sefalet ücreti) ücret ve orta
yaş erkek işçilerin ışgücünderı çekilmesi biçiminde belirtmektedir.

- İşsizlik gemişte tam istihdamı gerçekleştiren EFTA ülkelerinde
de kimi hallerde dramatik biçimde, ortaya çıkmıştır.

- Son resesyon sırasında niteliksiz işgücü sadece imalatta değil.
hizmet sektöründe de istihdam edilememişlir.

- Birçok ülkede yaygın bir genç işsiz ordusu vardır.
- Bu durum göçmenlerin entegrasyonunu güçleştirmekte sosyal

gerginlikleri artırmaktadır.
İşsizlik en büyük etkisini sosyal sonuçlan nedeniyle gös

termektedir. Yaşadığımız toplumda sosyal statünün sahip olunan
işle belirlenmesi nedeniyle, işsiz kalan kişi kimlik bunalımına gir
mektedir. Kişisel bir başarısızlık ve işe yaramazlık duygusu ortaya
çıkmaktadır. Bu durum aile ve çevreyle olan ilişkileri altüst etmekte,
özellikle uzun dönemli işsiz kalanlar toplum tarafından dışlanılmaya
başlanmaktadır.

İşsizlik, toplumda ekonomik anlamda da çok ciddi sorunlar ya
ratmaktadır. Bunlann başında gelir dağılımının daha da kötüleşmesi
gelmektedir. Zenginler-çalışanlar-işsizler arasındaki uçurum hızla
derinleşmekte, hatta işsizlerin kendi arasında da farklılıklar oluş
maktadır.

İşsizlik sigortasından istifade edenler, ücretlerinin sadece yüzde
60 ile yüzde lO'u düzeyinde gelir elde edebilmektedirler. Ne varki bu
şansa sahip olanlar bile azınlıktadır. 12 Avrupa Birliği ülkesinde iş
sizlik parası alanlar yüzde 40 düzeyindedir. Bunun nedeni uzun dö
nemli işsizliğin ve işe ilk başlayacak olanlar arasındaki işsizliğin yay
gınlaşmasıdır.

Uzun dönemli işsizlerin yüzde 60'ı işsiz1ik yardımı almamaktadır.
İlk defa iş arayan, bu nedenle de henüz stgortalarıamarrnş gençler
arasında bu oran yüzde 70'leri bulmaktadır.

Kadınlarınsa sadece l/3'ü işsizlik parası almaktadır. Bu oran er
keklerde yüzde 13'tür.
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İşsiz kişi üzerindeki bu etkiler dışında, işsizlik ekonominin geneli açı
sından da önemli bir maliyet doğurmaktadır. Bu maliyetin bir yanını iş
sizlere ödenen yardımlar, diğer yanını ise kaybolan vergi, sigorta prim
leri vb. gelirler oluşturmaktadır.

Örneğin 1993 yılında Belçikalı bir işsizin maliyeti 763.000 BF'dır.
(263.000 BF işsizlik yardımı, 373.500 BF sosyal sigorta primi ve
126.500 BF vergi kaybı) IMF'nin hesaplarına göre sanayileşmiş ül
kelerde işsizliğin yüzde 5 oranında azalması halinde gayri safi milli ha
sılalan yüzde 4.75 oranında artacaktır. Bu olumsuzluklar Avrupa sen
dikal hareketinin önüne aşılması gereken bir dizi sorun koymaktadır.

İstihdam olanaklannın daralmasına karşı mücadele, yeni iş alan
larının yaratılması, ırkçılığa karşı tavır ve işsizlerle dayanışmanın sağ
lanması bunların en önemlileri arasında yer almaktadır.

Avrupa sendikal hareketi, işsizliğe karşı uluslararası düzeyde çaba
harcanması gerekliğini vurgulamakta ve çalışmalarını TUAC ve ETUC
bünyesinde sürdürmektedir. Bu çalışmalar "çözüm önerileri" bö
lümünde ele alınacaktır.
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C-KÜRESELLEŞME VEYA
YENİ DÜNYA DÜZENİ
Sermayenin ekonomik krizi çözebilmek için gündeme getirdiği po

litikalardan birisi olan küreselleşme son dönemin belirleyici özel
likleıindendir. Sermayenin uluslarüstü hal alması ve yeni ışbölümünün
siyasal, ideolojik plandaki ifadesi olan küreselleşmenin hedefi ser
mayenin tüm dünyadaki egemenliğini tartışılmaz hale getirmektir.
Yoğun bir ideolojik bombardıman (medya destekli) altında tüm dünyaya
burjuva değerlerin benirnselilmesi ve hakim kılınmasıyla birlikte yeni
bir hegemonyanın oluşmasıdır. Bu süreçte kullanılan en önemli unsur
evrensel demokrasi kavramıdır. Sosyalist Blok ülkelerinin çöküşünden
sonra oluşturulacak evrensel demokrasinin (ve liberal ekonomı) bütün
dünyaya huzur getireceği öne sürülmektedir. Oysa bugünkü dünyanın
Bosna'dan Somali'ye, Irak'tan Ruanda'ya pek de huzurlu olduğu söy
lenemez.

Ne varki dünyanın yeni uluslararası düzeninin geçmişten' farklı ol
duğu da bir gerçektir.

Sendikal mücadeleyi doğrudan ilgilendiren sonuçlan nedeniyle bu
yeni düzeni kavramak zorunludur.

Küreselleşmenin birinci yanı sermayenin uluslarüstü hale gel
mesidir. Bilimsel gelişmelerle ilgili olarak değinilen "esneklik" ve ser
maye yoğunlaşması sonucunda, ulusal devletin "kanatlan" altından
çıkan tekeller, dünyaya dayattıkları yeni işbölümü ile özellikle emek
yoğun bazı sektörleri bizim gibi ülkelere (ucuz emek cennetlerine) aktar
makta: diğer sektörlerde ise üretimi çeşitli ülkelere yayarak par
çalamaktadırlar. Bütün bunları yaparken belirleyici sektörleri ve/veya
süreçlert ellerinde tutmaktadırlar. Daha açık ve somut bir ifade ile bilgi
(bilim-teknoloji) hep uluslarüstü tekellerde kalmaktadır. Kısacası ulus
lararası taşeronlaşmayı ortaya çıkmakta, bu sayede gelişmiş ülkelerdeki
işçi sınıfını büyük 'bir baskı altına alırken gelişmekle olan ülkelerdeki
işçileri düşük ücrete halta düşük ücret yarışına mahkum etmektedirler.

Yukarda değinilen ideolojik bombardıman bu sürecin en önemli un
surlarından birisidir. İşçi sınıfını ödünsüz şekilde kontrol allına almak
isleyen sermaye onun üretim dışı zamanına da göz dikmiştir. Bu göz
dikiş salt tüketim ideolojisini yaygınlaştırmak için değildir. Bundan çok
daha önemli olan hedef apolitikleştirmek, tepkisiz hale getirmektir.

Bunu başarmanın yolu bilginin üretimini tekelleştirmektir. Günlük
hayat dahil her alanda sadece tek yanlı bilgileri topluma vermektir. Kör
fez Savaşı sırasında bütün canlılığıyla yaşadığımız gibi, kille iletişim
araçlannı ellerinde tutanlar, hangi btlgılerın, gündelik hayatın hangi ay-
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nntılannın halklara ulaştırılacağına karar verme yetkisini de ellerinde
tutmaktadırlar. Bu yetkiyi, tek taraflı, kendi ideolojilerine ve dünya
görüşlerine göre bir dünya çerçevesi çizme yolunda kullanmaktadırlar.
Ilettşim araçlarının tekelleşmesi olgusunun önemli bir özelliği de, bu te
kelleşmenin aynı zamanda zengin/yoksul ülkeler, egemen ülkeler/
bağımlı ülkeler eksenine uygun olarak biçimlenmesidir, Bir başka de
yişle, dünyamızın günümüzdeki egemenleri, aynı zamanda medyayı
elinde bulunduran, yani halklann hangi olgulardan ne şekilde haberdar
edilip edilmeyeceğine karar verme yetkisine sahip olanlardır.

Bugün tek tek işçilerinde sınıf örgütü olan sendikalarında kar
şılaştıkları her sorunu "verili" koşullar içerslnde ele alma yanılgısının
arkasında yatan gerçek işte bu kontroldür. Bu kontrol bir başka ol
guyla, "sosyalist" rejimlerin çökmesiyle birleşince sendikal mücadele
açısından son derece engelleyici olmaktadır. Bu ideolojik etkenin, çok
önemli ve dolaysız bir sonucu. işçilerin. sendikaların mücadelesinin, ne
redeyse anlamsız olduğunu iddiaya varan 'şekilde kölülünmesidir. Da
hası. yine bu "kapitalizmin zaferi" anlayışının neredeyse kaçınılmaz so
nucu olarak, sömürüden· kitlesel ve birlikle kurtulmanın mümkün ol
madığı anlatılmaktadır, Bu yaklaşırım göre işçi kendi başını kurtarmaya
çalışarak sınıf atlamalıdır.

Toplu olarak • yapılabilecek tek şey ise ücretler ve çalışma ko
şullarında kısmi. ·düzelmeler sağlanması doğrultusunda mücadele et
mektir. Bu durum, işçi ve· sendika hareketinin, tüm dünyada yüz yüze
kaldığı en önemli sorunlardan piridir ve küreselleşmenin ideolojik ya
nını oluşturmaktadır.

Küreselleşme eğilimlerinin doğal sonucu olarak ulusal devletler ye
tersiz hale gelmektedir. Ulusal devlet örgütlenişi farklı coğrafi alanları
ve ülkeleri kapsayan üretim ağlarının sorunlarını çözmek için çok
küçük, günlük sorunlar içinse çok büyük görülmektedir. İşte bir yan
dan bunun sıkıntılarını aşmak, diğer yandan hakimiyet odaklarını ta
nımlayabilmek amacıyla daha farklı arayışlar gündeme gelmiştir. Bu
arayışların bir sonucu olarak AB, NAFTA vb. bölgesel çözümler ortaya
çıkmıştır.

AVRUPA'DA GÜMRÜK BİRLİKLERİ,
BÖLGESEL BÜTÜNLEŞME GİRİŞİM VE
OLUŞUMLARI

Avrupa'da ilk gümrük birliği kurma girişimi, 1947'de İskandinav ül
keleri arasında görüldü. Ancak bu, ülkelerin tümü de kendi tarımını ve
sanayisini korumaya öncelifc verdiği için, sadece bir niyet olarak kaldı.
Yine de, 1950'de bu kez lngıltere'nın de katılımıyla, Uniscan adıyla bir
ekonomik işbirliği örgütü kurulması amacıyla anlaşma imzalandı. 1953
yılından itibaren, Danimarka, İzlanda, Norveç ve İsveç'ten oluşan Kuzey
Konseyi, öneri niteliğindeki işbirliği planları gelışurmeye çalışmaktadır.

Bir diğer girişim, Fransa ve İtalya arasında 26 Mart 1949'da gümrük
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birliği kurmayı amaçlayan bir anlaşmanın imzalanmasıdır. Fakat bu gi
rişim de, sonuçsuz kaldı.

Ekonomik işbirliği ve bütünleşme girişimleri de yine 2. Dünya Savaşı
sonrasında yoğunlaştı. Bölgedeki ekonomik. işbirliği gnşimlerinin ilk ör
neği, 1948'de kurulan Avrupa Ekonomik Işbirliği Orgütü'dür. 17 Av
rupa ülkesinin katıldığı bu örgüt, 1950-56 yıllan arasında Avrupa için
de ticaretin gelişmesine katkıda bulunan bir örgüt olan Avrupa Öde
meler Birliği'nin kuruluşuna kaynaklık etti. 1960'ta da yerini Ekonomik
İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne (OECD) bıraktı. .

Sözedilmesi gereken bir diğer oluşum, Serbest Mübadele Birliği'dir
(EFTA). EFTA, 1960 Mayısı'nda Avusturya, Danimarka, Büyük Bri-_
tanya. Liechtenstein, Norveç. İsveç, İsviçre ve Portekiz arasında ku
ruldu. Daha sonra Finlandiya (1961) ve İzlanda (1970) da örgüte katıldı.
EFTA'nın amacı. bir serbest ticaret bölgesi oluşturmak. yani, bölge için
deki malların serbest dolaşımının sağlanmasıydı. Buna karşılık üye
ülkelerden hiçbirinin topluluk dışı ülkelerle ilişkilerine karışılmıyordu.
Ingiltere ve Danimarka 1973'te Avrupa Ekonomik Topluluğu'na · ka
tılmak üzere birlikten ayrıldılar. EFTA halen varlığını sürdürmektedir.

Avrupa'daki başanlı ekonomik bütünleşme girişimlerinden bili de,
Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'dur. 1950 yılında, yani 2. Dünya Sa
vaşı'nın bitiminden 5 yıl sonra Fransa, Ruhr bölgesindeki kömür ve
demir madenlerinin Almanya ile birlikte ve bir "uluslarüstü" örgüt ara
cılığıyla işletilmesine karar verdiklerini ve isteyen Avrupa ülkelerinin bu
örgüte katılabileceğini açıkladı. 1951 Paris anlaşması'yla Fransa ve Al
manya'nın yanı sıra. İtalya. Hollanda, Belçika ve Lüksemburg'un da ka
tıldığı Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu kurulmuş oldu. Ana amacı,
savaş sanayiinin temel maddeleri olan demir ve çeliğin üretim ve kul
lanım yetkisinin uluslarüstü bir organa verilmesi yoluyla, muhtemel sa-
vaşların önlenmesiydi. •

Yine 1950'li yıllarda Avrupa iki birlik girişimine daha sahne oldu.
Bunlar, 1952 yılında Avrupa Savunma Topluluğu'nun, 1953'te de Av
rupa Politik Birliği'nin kurulmasıdır. Ancak sadece askeri ve siyasi plan
larda gerçekleştirilmesi amaçlanan bu birlik girişimleri başarılı ola
mamıştır.

Ekonomik düzeyde başlatılan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'nun
başarılı olması ise. sadece kömür ve çelik gibi sınırlı sanayileri değil,
tüm ekonomik sektörleri kapsayacak bir bütünleşme sağlanabileceği
fikrini güçlendirmiştir. Bu fikirden harekelle, 1957'de imzalarıarı ve
1958'de yürürlüğe giren Roma Anlaşrnası'yla Avrupa Ekonomik Top
luluğu kurulmuştur.

Bir Bölgesel Bütünleşme Girişimi Olarak Avrupa Birliği
Günümüzde Avrupa Birliği adını almış olan oluşum, 1958 Roma An

laşması'yla Avrupa Ekonomik Topluluğu olarak kurulmuştu. Ku-
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ruculan, Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Lüksemburg ve İtalya'ydı.
Avrupa Ekonomik Topluluğu, adının da açıkça belirttiği gibi, öncelikle
ekonomik bir birlikti; buna bağlı olarak da üye ülkeler arasında tarife
engellerinin kaldınlması yani gümrük birliğinin kurulması, emeğin ser
best dolaşımının sağlanması, sermaye akışı üzerindeki denetimlerin de
receli olarak kaldınlması gibi uygulamaları gerçekleştirmesi ön
görülmüştü.

Sanayileşmiş, "serbest pazar ekonomisi"ni uygulayan ülkeler olan
kurucu üyeler arasında gümrük birliğinin sağlanması, öngörülen sü
reden daha önce tamamlanmıştır.

Bu arada I969'da İngiltere, İrlanda, Danimarka'nın katılma baş
vurusu kabul edilmiş, ve bu ülkeler 1972'de tam üye olmuşlardır.

Topluluğun üye sayısı, 198l'de Yurıanıstan'm, 1986'da İspanya ve
Portekız'ın katılmasıyla 12'ye yükselmiştir. •

Avrupa Ekonomik Topluluğu, 1 Temmuz 1987'de Avrupa Tek Se
nedi'nin yürürlüğe girmesiyle, yeni bir aşamaya girdi. Avrupa Birliği'ni
kuran Maastricht Anlaşması'yla üye ülkeler arasında lam uyum oluş
turma dönemi başlatılmış oldu.

Her aday ülkenin, belirli bir geçiş, uyum ve tam üyelik sürecini ta
mamlaması beklenmekte: sürecin her aşamasında tarafların karşılıklı
olarak gerçekleştirecekleri yükümlülükler saptanmakta ve yerine ge
tiıilmesi ilkesi uygulanmaktadır.

Topluluğun tek hedefi, ekonomik bütünleşme değildir. Aynı za
manda, ya da ekonomik bütünleşmenin zorunlu bir boyutu olarak si
yasi hedefler de vardır.

Organları, Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu, Avrupa Par
lamentosu, Avrupa Adalet Divanı, Ekonomik ve Sosyal Komite, Sayıştay
ve Avrupa Yatının Bankası'dır. Topluluk organları, topluluğun ulus
larüstü niteliğini yansıtırlar yani deyim yerindeyse bir devlet gibi ka
rarlar -bağlayıcı veya tavsiye kararlan- alırlar bu kararların uygu
lanmasını denellerler. Ayrıca ulusal yasalar karşısında önceliklidirler;
yani, bir konuda üye ülkelerden birinin yasaları, Avrupa Topluluğu'nun
yasalarıyla çelişiyorsa, uygulanması gereken topluluğun yasalandır.
Son tahlilde, ülkeler, iç yasalannı topluluğunkıyle uyumlaştınnakla yü
kümlüdürler.

Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi, yasama ve yürütme yet
kilerini paylaşmıştır ve bu görevleri yürütürler. Topluluk ülkeletnın
halklarının doğrudan genel oyuyla seçilen temsilcilerden oluşan Avrupa
Parlamentosu, topluluğun yasama ve yürütme organlarının işleyişlerini
kontrol etmenin yanı sıra, yasama yetkisine de sahiptir. ancak bu ya
sama yetkisi, görüş bildirmekle sınırlıdır ve bağlayıcılığı yoktur. Bu nok
tadaki büyük sorun, göçmen işçi olarak çalışanların ve ailelerinin oy
kullanamamasıdır.567 üyeli Avrupa Parlamentosu'nda gruplar, ülke ba
zında değil siyasi görüş bazında oluşturulur. Yani, parlamentoda ül-
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kelerde örgütlü partiler değil, Avrupa düzeyinde örgütlenmiş siyasi
gruplar yer alır (sosyalist grup, yeşiller grubu. Avrupa Demokratik it
tifakı gibi).

Ancak . topluluğun kurumlan arasında Ekonomik ve Sosyal Ko
mıte'nın ayn ve müstesna bir yeri vardır. Roma Anlaşması'nın 4. mad
desi gereğince kurulmuş olan Ekonomik ve Sosyal Komite, topluluğun
danışma niteliğindeki tek kurumudur. Komite. yapısı bakımından da
farklılık gösterir: sosyal baskı gruplarının bileşimini oluşturduğu tek
yapıdır. Bu sosyal baskı grupları şunlardır: üreticiler. çiftçiler. ta
şımacılar, işçiler. küçük esnaf ve zanaatkarlar, serbest meslek sahipleri
ve kamu yararına çalışan küçük ve orta ölçekli işletmelerin temsilcileri.
tüketiciler, çevreciler ve dernek temsilcileri. Ancak, tüm bu temsilciler.
işverenler. işçiler ve serbest meslek sahipleri olmak üzere üç ana grup
oluşturmaktadır.

4 yıl için seçilen toplam 189 üyenin ülkelere göre dağılımı şöyledir:
Belçika 12: Almanya 24; ispanya 21; lr1anda 9: Lüksemburg 6: Portekiz
12: Danimarka 9: Yunanistan 12: Fransa 24: italya 24: Hollanda 12; İn
gi1lere 24.

AVRUPABİRLİĞİ'NİN
SOSYALBOYUTU

1958 yılında kurulmasına rağmen, Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun
1972 yılına dek bir sosyal pollükası yoklu. Fakat 1972 yılının ekim
ayında yapılan Avrupa Zirvesi'nde "sosyal ilerleme hedefi olmaksızın
ekonomik bütünleşmenin gerçekleşemeyeceği" fikri ilk kez dile ge
ttrtlmtşür.Yıne aynı zirvede, bölgesel kalkınma fonu kurulması ve sosyal
politika programı oluşturulması karara bağlanmıştır. Avrupa Top
luluğu'nda sosyal boyut sorunu, 1980'lerde yeni bir görünüm kazanmış
ve sadece sosyal politika programı oluşturulmasının yeterli ola
mayacağı, aynı zamanda bu politikalann oluşmasına tüm sosyal ta
rafların katılmasının zorunlu olduğu noktasına ilerlenmişlir. Nitekim, 1
Temmuz 1987'de yürürlüğe giren Tek Avrupa Senedi'nde bu görüşler
yansımasını bulmuştur. Anlaşmanın "Ekonomik ve Sosyal Uyum" baş
lıklı 130 A maddesine göre, AT'nin, bir bütün halinde gelişmesi için,
ekonomik ve sosyal bütünlüğünü pekiştirme. bu bağlamda bölgeler
arası gelişmişlik farklarını gidermeye çaba gösterme zorunluluğu vur
gulanmıştır. Avrupa Birliği'ni kuran Maastrtcht Anlaşması'nın B mad
desi de. dengeli ve sürekli bir ekonomik ve sosyal kalkınmayı, ekonomik
ve sosyal uyumluluğu ulaşılacak temel hedefler olarak belirlemiştir.

Avrupa Topluluğu'nun sosyal boyuta sahip olması zorunluluğunu bir
kez daha vurgulayan önemli bir belge de Avrupa Konseyi'nin Aralık
1989'da Ingıltere'ntn muhalefetine rağmen 11 oyla kabul elliği Sosyal
Şart'tır. Bağlayıcılığı olmayan siyasi bir belge niteliği taşıyan bu metin,
Avrupa soyal modelini ve günün sosyal konularını tek belgede toplamış
olmasıyla önem taşımaktadır. Sosyal şart tarafından belirlenen sosyal
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haklann topluluk hukukuna dönüşmesi amacıyla Avrupa Komisyonu,
45 önlem ve 17 yönerge projesinden oluşan bir faaliyet programı sun
muştur.

Maastricht Anlaşmasının Sosyal Politika başlıklı ekinde de, "daha
yüksek istihdam düzeylerine ulaşmak, sosyal dışlamaya karşı mücadele
etmek amacıyla, istihdamın geliştirilmesi, çalışma ve yaşam ko
şullannın iyileştirilmesi, yeterli sosyal koruma, sosyal diyalog, insan
kaynaklarının geliştirilmesi", topluluğun ve üye devletlerin temel he
defleri arasında sayılmıştır.

Maastrıcht Anlaşması'nm getirdiği çok önemli bir yenilik, topluluk
düzeyinde bazı sosyal nonnlann oluşturulmasında aranan çoğunluk
oranının değiştirilmesidir (daha önce kararlar oybirliğiyle alınmak zo
rundaydı, bu anlaşmayla, 2/3 çoğunluk ilkesi getirilmiştir)

Maastricht'in sosyal tarafların politika oluşmasına katı1ımı ko
nusunda getirdiği yeniliklerin ilki, topluluk organlarmm, özellikle Av
rupa Komisyonu'nun sosyal taraflara danışma mekanizmasının hukuki
bir esasa bağlanmış olmasıdır. İkincisi, Avrupa düzeyinde toplu söz
leşmelerin bağıtlanmasıdır. Bu bağlamda, Avrupa Komisyonu, Avrupa
Konseyi'ne sosyal politika alanında bir öneri sunmadan önce, sosyal ta
raflara danışmak zorundadır.

Maastricht Anlaşması, Avrupa Birliği'nin sosya boyut kazanması ba
kımından önemli olmakla birlikte yeterli değildir. Avrupa Birliği sis
teminde, halen, en ileri ülkenin mevzuatının esas alınması ilkesi geçerli
okluğu halde, bu konu, üzerinde en sık anlaşmazlık çıkan konulardan
biridir.

Aynca Maastrıch Anlaşması, özellikle Avrupa'nın son yıllarda en
önemli sorunlarından birinin yaygınlaşan işsizlik olduğu dü
şünüldüğünde. son derece hayati bazı konularda oybirliği ilkesini sür
dürmektedir. (Bilindiği gibi üye ülkelerden bir tanesi bile toplantıya gel
mese oybirliği gerektiği için karar alınamamaktadır, geçmişte bunun
pekçok örneği yaşanmıştır) Bu konular şunlardır:sosyal güvenlik ve sos
yal koruma, işten çıkarmalara karşı iş güvencesi, birlikte yönetim dahil
olmak üzere işçi ve işverenlerin kolektif çkarlarının temsili ve ko
runması, yabancı ülke vatandaşlarını istihdam koşullan, istihdamın ge
liştirilmesi amacıyla finansal katılım.

Dahası, bazı konuları topluluk organlarının yetki alanı dışına çı
karmaktadır: ücretler, sendika hakkı, grev hakkı ve lokavt.

Aynca, Avrupa Parlamentosu seçimleri, doğrudan yurttaş düzeyinde
yapıldığı halde, Avrupa'da işçi olarak çalışan göçmenler ve aileleri, se
çimlere katılamamaktadırlar.

Halen Avrupa Sendikalar Konfederasyonu başla olmak üzere, sen
dikal örgütler, sosyal boyutu yerleşik bir Avrupa için mücadele et
mektedirler.
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DÜNYADAVE TÜRKİYE'DE
SENDİKAL HAREKETİN KRİZİ

Sermayenin krizden çıkabilmek için uyguladığı üretim sürecinin ye
niden yapılanması ve küreselleşme politikaları sonucunda ortaya bir
başka kriz, sendikaların krizi çıkmıştır. Sosyal refah devleti anlayışı
yavaş yavaş terk edilerek, devlet için önemli bir maliyet unsuru olan
sosyal güvenlik sistemi küçültülmekte, çalışma yasalan işçilerin aley
hine değiştirilmektedir.

Sendikaların temsil niteliği, yeni işletme yönetimi, üretim modelleri,
hizmetler sektöründeki örgütlenme güçlüğü ve giderek büyüyen işsizlik
sorunu nedeniyle yıpranmaktadır. Geniş kitleleri kapsayan işletmeler
üstü toplusözleşme politikası: işletme içinde verimliliğin artınlması ve
farklılaştırılması nedeniyle uygulanamaz hale gelmektedir. Böylece sen
dikaların kolektivzm yetkisi azalmaktadır,

Sendikalar ülkeden ülkeye, sahip oldukları üye sayıları, politik ve or
ganizasyon anlayıştan gibi pek çok konuda büyük farklılıklar gös
termektedir. Ancak bütün farklılıklara rağmen, tüm ülkelerde sen
dikaların sorunları birbirine benzemektedir.

Sendikalaşma oranı birkaç ülke dışında tüm dünyada ge
rilemektedir. Sendikal gücün en önemli göstergelerinden biri olan bu
oranın gerilemesi, sendikalar ortadan kalkacak mı sorusuna yol açıyor.
Sendikalaşma oranı gerçekten önemli bir gösterge, ancak tek başına
üye sayısının yüksekliği sendikanın gücü açısından fazla bir anlam ta
şımıyor. Örneğin Fransa ve İspanya'da sendikalaşma oram çok düşük
olduğu halde işçiler isteklerini özgürce dile getirebilmekte ve tüm ülkeyi
sarsacak büyük grevlerle ve etkinliklerle taleplerini du
yurabilmektedirler.

Gelişmiş ülkelerde sendikalaşma oranının düşmesinin en önemli ne
denleri arasında, üretim teknolojisinin değişmeye başlaması. bazı iş
kollarında üretimin "ucuz emek" sunan gelişmekte olan ülkelere kay
ması sayılabilir. Bu ülkelerde üretim sürecinde özellikle imalat sa
nayiinde çalışan işçi sayısı azalırken, teknik ve bilimsel alanlarda ça
lışan ücretlt sayısı artmıştır. Günümüzde Avrupa ülkelerinde geleneksel
sektörlerde (imalat, madencilik,v.b) çalışan işçilerin toplam işçilere
oranı yüzde 50'nin altındadır. Başka bir deyişle sözkonusu ülkelerde
sendikaların sürekli üyelerini oluşturan "endüstri işçileri" yakında azın
lık durumuna gelecektir.

Aslında bu kriz sadece sendikal düzeyde kalmamış. emekten yana
politikaların, işçi sınıfının krizi haline gelınişlir. Bugün bu krizi doğru
tanımlamak ve çözüm aramak işçi sınıfı ve çalışanlar yaranna faaliyet
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gösteren her türlü kurum ve elbetteki sendikalar açısından zorunlu bir
görev niteliğindedir.

Sendikal mücadelenin içinde bulunduğu krizin genel nedeni olarak
sendikaların değişen koşullara uyum sağlayamaması gösterilmektedir.
Bunun eksik bir saptama olduğu hemen belirtilmelidir. Sendikal mü
cadelenin tarihi içerisinde ortaya çıkan yanlışların ve bunlara bağlı ola
rak günümüzde tepe noktasına ulaşan ideolojik sıkıntıların krizdeki
payı hatta belirleyici önemi gözardı edilemez. İşte ilk olarak ele alınması
gereken olgu budur.

SENDİKALARIN
KRİZ ÖNCESİ
KONUMU

Dünya ekonomisi 1970'1erden beri kapitalist üretim tarzının neden
olduğu bir kriz yaşamaktadır. "1929 Büyük Dünya Ekonomik Krizi" II.
Dünya Savaşı'nın sonunda dünyanın yeniden paylaşılmasıyla sona er
mişti. Savaş sonrası ekonomi polıukalanna damgasını vuran "Keynes'cl
Refah Devleti Modeli" ise devletin. ekonomideki ağırlığını artırmış, devlet
tüketimi körüklemiş ve istihdam olanakları yaratmıştır. Bu model
hemen tüm ülkelerde hızlı bir ekonomik büyümeye neden olmuştur. Bu
politikaların dayandığı üretim sislemi fordizm olarak tanımlanmaktadır.
Fordizmin en önemli özelliği: "üretim sürecinin i1k defa işçinin özel
liklerine ve fiziksel niteliğine bağlı olarak örgütlenmesinden çıkarılıp,
rnakinanm (tekniğin) mantığına göre örgütlenmiş bir üretim sürecine
geçiş olmasıdır.. İşçinin makinanm pasif bir uzantısı haline gelmesi ise:
işçinin bilgi ve becerisinin tümüyle gereksiz hale geldiği, tecrübesiz iş
çinin uzun yıllar çalışan bir işçinin yerini hemen alabilmesinin sağ
landığı ve bütün işsizlerin yedek işçi ordusu olabildiği bir avantajı ser
mayeye kazandırmaktadır. Fordizmln bir diğer özelliği de üretimin
kayan üretim hattı sistemi üzerinde yapılmasıyla kille üretiminin ge
rektirdiği standartlaşmış ürün elde edilebilmesidir. Bu üreUm sistemi,
"standart tüketim kalıplarının" olması, "geniş ve istikrarlı pazarların"
varlığıyla. 1945-1970 yıllan arasında dünyaya· egemen sistem haline
gelmiştir.

Sendikalar bu sistemin ihtiyaç duyduğu niteliksiz ışgücü temelinde
yükselmiş, kafa emeği kullanan kesimleri kapsamamışlır.

Refah devleti modelinin politik ve ekonomik uygulamaları, savaş son
rası dönemde özellikle Avrupa'da kitle sendikacılığının büyük ka
zanımlannın önemli bir etkeni oldu. Büyük ölçekli işyerlerinde, binlerce
işçiyi örgütleme olanağına kavuşan sendikalar, giderek güçlenerek,
gerek yüksek ücret, gerekse çalışma saatlerinin azaltılması gibi birçok
ekonomik ve sosyal hak elde ettiler.

Bu dönemde sendikaların toplumdaki meşruiyetlerini sağlayan
önemli bir unsur da anti-kapitalist yaklaşımların toplumda gördüğü ka-
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buldü. Kimi olumsuz yanlarına rağmen sosyalist ülkelerin varlığı ve de
ğişik tarz ve muhtevayla da olsa, sosyalist toplumsal projelerin umut ni
teliğini koruması sendikaların gücünü artınyordu.

Bu güce rağmen sendikacılık bir tıkanıklığın ipuçlarını taşımaktaydı.
Herşeyl ekonomik çıkar ve hak gözlüğüyle değerlendiren ekonomist yak
laşımlar. sistemle giderek bütünleşmekteydi. Sol anlayışlar ise, en azın
dan büyük bir çoğunluğuyla, bürokratik, günlük hayatı değiştirmeyen
ve kurtuluşu biraz da uvrıyertst bir biçimde, sanayileşmeye bağlı olarak
ortaya çıkan proletaryada gören bir yaklaşıma sahiptiler.

Örgütlenme, çok sayıda işçinin çalıştığı büyük üretim birimlerine da
yanıyordu. Işletme dışındaki sorunlara toplumsal hayata müdahale açı
sından bakılmıyordu. Ekonomist bir anlayışla ücret sendikacılığı ön
plana çıkıyor, her şey parasal boyutta ifade ediliyordu.

İşte bu ekonomist anlayışların etkisiyle Fordtzmın işçiyi zihni
faaliyellerdenözel olarak uzak tutan üretim süreci örgütlenmesi sor
gulanmamıştır. Oysa toplumsal tşbölümünün temeli burada yatar ve ta
rihin her döneminde sınıf mücadelesinin temelini bu sorgulama ve verili
işbölümüne karşı çıkmak oluşturur. İşle bu nedenle hak ve ücretler ko
nusunda gelişme sağlamanın kurumsallaşmış yolları ortaya çıktıkça
(sendikalar sistem içi oldukça) birlik dayanışma ve toplumsal mücadele
dürtüsü azalmış, sendikalarda bürokratik mekanizmalar uç vermeye
başlamış, krizin alt yapısı Fordist dönemde oluşmuştur.

Türkiye gibi ülkeler ise bu konuda görece iyi durumdaydılar. Ulusal
bağımsızlık anlayışının da etkisiyle sol sendikalar daha aktif ve top
lumsal gelişmelere müdahaleci bir tavır izliyorlardı. Kon
federasyonumuzun 1980 öncesi konumu bu bakımdan olumlu ör
neklerden birisidir.

SERMAYENİN SALDIRISI VE
ÜRETİM SÜRECİNDEKİ
DEĞİŞİM

Ekonomik krizden çıkmak isteyen sermayenin aldığı önlemler, sen
dikal harekeli böylesi bir durumda bulmuştur. Bu önlemlerin te
melinde, verimliliği artırmak ve işçi sınıfının ulusal gelirden aldığı payı
azaltmak dürtüsü yatıyordu. Verimlilik konusunda bilimsel-teknolojik
gelişmeleri devreye sokan sermaye, ulusal gelirdeki payını işçi sınıfının
örgütlülüğünü dağıtarak çoğaltmayı hedefliyordu.

Kısacası killesel üretim döneminde kitlesel tüketimi gerçekleştirecek
bir gelir dağılımını sağlamak için ihtiyaç duyduğu sendikaları tasfiye
etmek, yeniden tanımlamak ve evcilleştinnek istiyordu. Bu ikili uy
gulamalar sendikaların üzerinde aşağıdaki sonuçlan doğurdu:

-----ı
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1- Teknolojik gelişme işçi sınıfının yapısını ve anlayışını
değiştirmektedir
OECD ülkelerinde hayat standardı 1950'den sonra önemli ölçüde

yükselmiştir. Bu değişim nesnel ve öznel hayat perspektifini "bi
reysellik" düşüncesi çerçevesinde gerçekleşmiş. toplumun büyük bir bö
lümü alternatif yaşam biçimleri oluşturmuştur. Böylece çok parçaya ay
rılma fenomeni ve yaşam tarzmm özelleşmesi olarak tanımlanan durum
ortaya çıkmıştır. Geleneksel değerler: aile, kadın ve erkek arasındaki
rollerin paylaşımı. eğitim ve meslek paylaşımıyla sendikaya ait olma
duygusu anlamını yitirmiştir. Bu gelişmeler: işletmeler düzeyinde tek
nolojinin değişimi, yani "post-Iordıst" veya "taylorist olmayan üretim bi
çimi" adıyla tanımlanmaktadır.

Üretim teknolojisindeki bu değişim, geleneksel endüstri alanlarında
gerilemeye. hizmetler sektöründe ise büyümeye neden olmaktadır.
Ancak tüm ülkeler için genelleme yapılamaz. Dünyayı çeşitli biçimlerde
etkileyen bu süreç bazı ülkelerde son derece hızlı gelişirken, bazılarında
henüz başlamıştır.

Özetle işçi sınıfının bileşimi, ücretler ve işler açısından olduğu kadar,
toplumsal, kültürel ve hukuksal anlamda da farklılaşmaktadır. Buna
karşılık sendika stratejilerinde bu yapıya karşılık düşecek yeniden ya
pılanma gerçekleşmemiştir. Bugüne değin sendikalar çok büyük ka
zanımlar elde etmişlerdir. Bunların en önemlileri çalışma saatlerinin
azaltılması, fazla mesaiye karşı çıkmak, değıştk meslek gruplarındaki iş
çiler arasındaki ücret farklılıklarının azaltılmasıdır. Bütün bunlar tek
rara ve iş basttleştlrmesme dayalı bir sistemle geçerlidir. Yeni tek
nolojiler bu zaferleri geçersiz kılmıştır.

2- Meta üretimi dışında kalan alanlar da metalaştırılınaktadır
Sermayenin yeniden yapılanma sürecinin en önemli araçlarından biri

olan özelleştirme Keynesci politikanın uygulandığı yıllarda devletin kar
amacı gütmeden ürettiği mal ve hizmetleri metalaştırmaktadır. Önceleri
geleneksel örgütlenmelerın dışında kalan büyük bir emekçi kesimi, nes
nel olarak işçi sınıfının saflarına dahil olmaktadır.

3- İşçi sınıfı kendi içinde parçalanmaktadır
Esnek çalışma yönetimiyle, taşeronlaşma, eve iş verme ve part-time

çalışma desteklenerek emek kendi içinde rakip duruma getirilmektedir.
Orgütlenme olanağı çok güç olan bu tür işlerde özellikle, toplumun gö
rece zayıf kesimleri: niteliksiz işçiler, kadınlar. göçmen işçiler, gençler ve
çocuklar istihdam edilmektedir. Son derece kötü çalışma koşullannda
ve iş güvencesi olmadan, düşük ücretle çalışmanın kabul edilmesi
işçiler arasında rekabet orlamı doğmasına yol açarak. sermaye sınıfını
güçlenmektedir. •
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4- İşverenler işyeri sendikacılığını desteklemektedir
Kitle ve sınıf sendikacılığı anlayışına karşı. işverenler tarafından des

teklenen yeni bir sendikal anlayış son yıllarda çok tartışılmaktadır. İş
yeıi sendikacılığı ya da Japon sendikacılığı olarak adlandırılan bu yeni
eğilimin başlıca özellikleri aşağıdaki gibidir:

Toplu sözleşme işçi ve işletme tarafından belirlenmekte. sendika
bunu uygulamaktadır. Aynca sendikanın üyeleri sürekli (ömür boyu is
tihdam edilen) ve yalnızca erkek işçilerden oluşmaktadır. Bu işçiler de
toplam işçilerin yüzde 20-30'unu oluşturur.

Sendika yönelimi tşletme yönetimiyle tam bir uyum içindedir ve aynı
işkolundaki diğer sendikalar ve konfederasyon1ar1a hemen hemen hiçbir
ilişki kurulmamaktadır. İşçi ve işverenler aynı sendikada örgütlüdür.
Bu nedenle işverenler sendikayı diledikleri gibi denetleyebilmektedirler.

Sendikaların toplumsal politikalar oluşturma gibi bir kaygılan yok
tur. Aynı şeki1de sendikaların hükümet politikalarına ve yasama erkine
çok az etki yaptıkları bilinmektedir.

Büyük işletmeleıin bölümlertnın ayrı ayrı mekanlarda üretim yap
malan ve her bölümün küçük bir işletme mantığıyla çalışması ne
deniyle, çevre işçilerin (sürekli olmayan işçiler) örgütlenme olanağı yok
tur.

İşletmede üst pozisyonlara gelmiş bir yönetici, seçilirse sendikada
profesyonel yönelicilik yaptıktan sonra, dilerse eski görevine yeniden
dönebilmektedir.

Vasıflı işçiler ömür boyu istihdam edilen (çekirdek) işçilerden oluş
maktadır. Ancak bu iyi çalışmayan bir sürekli işçi de işten atılabilir ve
bu durumda aynı ışkolunda başka bir işletmede iş bulması ola
naksızdır. Çünkü işçiler, işletmeleriyle tümüyle bütünleşmiştir. Bu ne
denle işçiler, atılmamak için her türlü çalışmayı kabullenmişlerdir. Ay
nca bu durum değişik işletmelerde çalışan işçiler arasmda da büyük bir
rekabet ortamı yaratmıştır.

5- Küreselleşme sermayeyi ulusal planda sınıfmücadeleleri
karşısında güçlü kılmaktadır
Yayılma, yeni teknolojiler ve üretim sistemindeki değişiklik dünyanın

sıcak savaşlara gereksinim duyulmadan yeniden paylaşılmasıyla so
nuçlanma eğilimindedir. Özellikle Japonya'nın dünya pazarına gir
mesiyle ABD. Avrupa ve Japon şirketleri arasında rekabet artmış. üre
tici sermaye "ucuz tşgücü'', "ucuz hammadde" sağlayan ülkelere doğru
yayılmaya başlamıştır. Ancak bu yayılma 1945-75 dönemindeki yayılma
eğiliminden oldukça farklıdır. Yeni üretim sistemi gerek üretim sü
rectnının yapısında ve kullanılan teknolojilerde, gerekse emeğin ni
teliğinde oldukça önemli değişimler getırrnıştır. Sennaye üretim sürecini
parçalayarak, bir ürünün değişik parçalannı farklı ülkelerde üre-
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tebilmekte ve ürünü yine bir başka ülkede bir bütün haline ge
tirebilmektedir. Giderek "made in ABD" ya da "made in France" an
lamını yitirmek noktasına gelecektir. Sermaye hem kendi ülkesindeki iş
çisine karşı çok güçlü duruma gelmekte; hem de gittiği ülkenin işçisini
istediği gibi çalıştırabilmektedir.

Gelişmiş ve azgelışmtş ülkeler arasındaki ışbölümü de yeniden
belirlenmektedir. Gelişmiş kapitalist ülkeler bacasız sanayilerin merkezi
olurken, azgelişmiş ülkeler hizmet sektörü ve tasarımları dışarıda ya
pılan montaj üretimi veya sanayi ürünlerinin bazı parçalarının üre
timini üstlenmektedirler. Teknoloji üretimi gelişmiş ülkelerin tekelinde
tutulmak istenmektedir.

Yeniden yapılanma süreci yeni liberal politikalar aracılığıyla dünya
çapında uygulanmaktadır. Hakim ideoloji haline gelen bu politikanın
temel hedefi, Keynesci dönemde devletin mal ve hizmet üretimiyle top
luma aktardığı faydalan azaltmak, sosyal güvenlik sistemini küçültmek
ya da kaınu finansmanının asgariye indirmektir. Bu politikalarla ser
maye tarafından işçi sınıfının kazanımları geri alınmak,
örgütsüzleşttrılmek istenmektedir. Türkiye gibi ülkelerde geri bı
raktırılmış bağımlı bir ekonomi olmanın özellikleri aşağıda belirtilen
olumsuzluklar yaratmıştır.

a- İkili toplumsal yapı
Türkiye'de çalışma hayatı kayıt içi ve kayıtdışı olmak üzere ikili bir

yapıya sahiptir. Çalışma ilişkileri de bu yapılanmaya koşut olarak iki
lidir. Nüfusun yansından daha az bir kısmı kayıt içi sektörde çalışan
sosyal güvenlik haklarından yararlanan ve örgütlenme hakkını kul
lanabilen kişilerden oluşurken, geri kalanı her türlü iş güvencesinden
uzak ve örgütlenmesi mümkün olmayan, kayıtdışı veya marjinal olarak
tanımlanan kesimde çahşır. Bu yapı içinde kayıtiçi kesimde çalışan ve
örgütlenme olanağını elde eden kişiler ayrıcalıklı konumdadırlar. Bu ay
ncalıklı durum özellikle hem hükümet politikaları ile hemde işverenin
çabaları ile işçiler arasında rekabet ortamı oluşturmaktadır.

Sendikalar yalnızca kayıtiçi kesimde yani sanayi ve hizmetler ke
siminde ücretli olarak çalışan ve sosyal güvenlik kuruluşlarına kayıtlı
olan kesim içinde örgütlenme olanağına sahiptir. Sendikaların informel
kesimde örgütlenme olanakları çok güç olsa da bu sorunun aşılması
zorunludur. Pek çok gelişmekte olan ülkede informel sektörün ör
gütlenmesiyle sendikalar büyük bir güç kazanmışlardır. Örneğin Güney
Kore ve Tayvan'da taşeron firmalarda çalışan işçilerin birliği sayesinde
ana firmada çalışan sürekli işçilerin elde ettiği haklardan daha fazla
hak elde etmek mümkün olmuştur. Brezilya'da ise tarım işçilerinin sen
dikalaşması sayesinde yalnızca ekonomik haklar elde edilmemiş, do
ğanın tahribatını önleme açısından da sendika önemli bir toplumsal iş
levi yerine getirmiştir.
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b- Üretim ilişkilerindeki farklılık
Türkiye ve benzeri ülkelerde sendikalar kayıtiçi sektörlerde de sosyal,

teknolojik ve örgütlenme açısından oldukça farklılıklarla karşı kar
şıyadırlar. Bu nedenle sendikalar, ilkel feodal ve erken kapitalist iliş
kilerin hakim olduğu işletmelerden, modern kapitalist işletmelere ve
uluslararası tekeIIere kadar uzanmak zorundadırlar. Farklı or
ganizasyon yapısı ve ilişkiler içinde olan pek çok sendikayı ortak bir
sendika politikası ile aynı çatı altında birleştirebilmek büyük güçlükler
yaratmaktadır. Ancak konfederasyonlara düşen görev, değişik ge
reksinimleri gerektiren işkolları ve işin yeni örgütlenme ve sözleşme mo
delleri oluşturmaktır. Bunun içinde toplumun iyi değerlendirilmesi, işçi
sınıfının içindeki çelişkilerin ve değişen yapısının araştınlması zo
runludur. Bu tür bir değerlendirme çalışması ise ancak büyük çaplı bi
limsel araştırmalar sonunda yapılabilir. Bu nedenle sendikaların araş
tırma faaliyetleri, uluslararası kuruluşlardan sağlanacak mali yar
dımlarla da desteklenerek geliştirilmelidir.

c- Sivil toplumun zayıflığı
Türkiye ve benzeri ülkelerde askeri darbeler ve azgelişmişliğin bir so

nucu olarak, sendikalar zayıf bir sivil toplumda faaliyetlerini sür
dürmektedirler. Dolayısıyla toplumsal muhalefet hareketide güç
lenememiş, sendikalar ve diğer demokratik kille örgütlerını destekleyen
ve denetleyen kitlesel bir hareket yaratılamamıştır. Sendikalar bu ~ö
nemde sivil toplumu güçlendirecek faaliyetler içene girmelidirler. iş
sizlerin ve emeklilerin örgütlenmesi bu konunun başında gelmektedir.

d- Büyümenin altyapısı ve gelişmenin anlamı
Ulusal ve uluslararası şirketler için çalışma standartınm düşüklüğü,

ucuz emek ve çevre konusundaki duyarsızlık ve üretimde kazanç bek
lentisinin ön plana çıkması, az gelişmiş ekonomiye sahip toplumlar için,
giderek artan oranda sağlık problemini ve ökolojik felaketlere neden ol
maktadır. Sendikalar bugün dayatılan büyüme ve gelişme stratejileri
karşısında, alternatif modernizasyon stratejileri bulma konusunda
zorlanmaktadır.

Dünya genelinde süren bu gelişmeler ülkemizde bir başka olguyla,
12 Eylül sonrası, baskıcı politikalarla birleşince sorun çok daha yakıcı
bir boyut aldı. DİSK'in kapalı olduğu dönemde daha da sağa savrulan
Türk-İş, izlediği politikalarla sendikaların işçi sınıfı ve toplum önündeki
saygınlığını yok olma noktasına gelirdi. Getirilen yasal düzenlemeler ve
ülkeyi yönetenlerin ucuz emek cenneti yaratmaya soyunmaları, sendi
kal mücadeleyi neredeyse olanaksız hale gelirdi. Baskılar işçi sınıfına
edilgen ve içine dönük bir konuma soktu.

Kriz öncesi dönemlerde sistemle eklemlenmeyi başarı sayan eko-
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nomıst sendikal anlayışlar bu durum karşısında derin bir çözümsüzlük
içinde kaldılar. Sermaye, sendikaların politikalarına yardımcı olmasına
ihtiyaç duymuyor, işletmeler hızla küçülüyor, işçi sayısı ve dolayısıyla
sendikaların aidat gelirleri (ve mali güçleri) hızla azalıyor, toplumsal ko
numları yok oluyordu. Hükümetler üzerinde politik baskı kurarak hak
alma yöntemi geçersiz haldeydi. Her çıkış çabası biraz daha yıpranmaya
yol açıyordu.

Bugün bu sağ anlayış, çözümü işyerl temelinde aranmaktadır. Ser
mayenin desteklediği ve sınıfsal çıkarların korunmasından çok işçilerin
işyerl çıkarları doğrultusunda organizasyonunu gündeme getiren bu
yaklaşım bir anlamda "Personel Müdürlüğürıü taşeron olarak üst
lenmektir. Değişen koşullara uygun mücadele blçimlertni gündeme ge
tirmek yerine sermayeyle, bu koşullara denk düşen yeni bir uzlaşma ze
mini arayışı niteliğindedir.

Sendikaların hala ihtiyaç olduğunu sermayeye kabul ettirmek is
teyen bu yaklaşım özünde koşullara teslimiyeli savunmaktadır. Top
lumsal sınıfların farklı çıkarları olduğunu geçmişte de yadsıyan kor
poratist anlayışın uzantısı olan bu tarz sendikacılık, işyerinin so
runlarının çözümünü; sendikacılığın ana faaliyet alanı olarak
tanımlamaktadır. Üretimin başarısı, niteliği, firmanın karlılığı sermaye
sahibi kadar işçiyi de ilgilendirmekte, rekabet koşullarının sağlanması
sendikalarında görevi olmaktadır.

Bütün bunların sendikaların gündeminde olması gerektiği öne sü
rülebilir. Ancak sendikal çalışmayı sadece bu alanla sınırlamak top
lumsal tşbölümünün sorgulamamak daha önce de belirtildiği gibi sen
dikalı mücadeleyi gertletıct bir yaklaşımdır.
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A-TÜRKİYE'DE
SANAYİ
Cumhuriyetin kuruluşundan 1960'lı yıllardaki planlı döneme kadar

geçen sürede, Türk sanayii büyük oranda devlet öncülüğünde ara mal
lan sağlamaya ve altyapıyı oluşturmaya yönelik demir-çelik, petro
klmya, madencilik, çimento gibi sektörlerde üretim kapasitesi açısından
önemli gelişmeler kaydetmiştir. Bununla birlikte, Türkiye ekonomisinin
ağırlıklı olarak tanına dayalı yapısında büyük bir değişiklik olmamıştır.
Sanayinin Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) içindeki payı 1923 yılında
yüzde 10.6 iken, bu oran 1960 yılında ancak yüzde 15.7'ye çıkabilmiştir
(DİE, 1991). .

1960-1978 dönemiyse dünya ekonomisindeki gelişmelere ve yurt içi
sermaye birikiminin belli bir düzeye gelmesine bağlı olarak, ithal ika
meci sanayileşme politikasmm planlı biçimde izlendiği bir dönemdir.
1963, 1968 ve 1973 yıllarında başlayan ve beşer yıl süreyle uy
gulanmaya çalışılan kalkınma planlarının ilk ikisi, bazı parametreler
açısından hedeflenenin daha üzerinde olumlu sonuçlar vermiştir. Ör
neğin, ikinci beş yıllık kalkınma döneminde sanayi sektörünün GSMH
içindeki payının yüzde 17.5'den yüzde 20.5'e çıkarılması he
deflenmlşken, bu oran yüzde 21.9'a ulaşmıştır. 1973-1977 dönemini
kapsayan üçüncü beş yıllık kalkmma planı ise, bu dönemde dünya eko
nomisinde yaşanan petrol krizi nedeniyle hedeflerinin büyük bir bö
lümünü tutturamamıştır. GSMH içindeki payı yüzde 40'1ara çıkanlmak
istenen sanayi sektörü, bu dönemde payını ortalama olarak yüzde
23.9'a yükseltebtlmtşttr, ,

İthal ikameci politikaların diğer bir hedef: de sanayileşmeyi önce tü
ketim mallan, daha sonra ara mallan ve son olarak da yatının mallan
üreten sektörlerini kurarak tamamlamak olmuştur. Fakat tüketim ve
ara mallan üreten sektörlerin gelişimi göreli olarak başarılı olmasına
rağmen, yatının malı aşaması tamamlanamamıştır. Üçüncü plan dö
nemi sonunda, imalat sanayi içinde tüketim ma11arının payı yüzde 49,
ara mallarının payı yüzde 37.7, yatının mallarının payı ise yüzde 13.3
civarındadır. İthal ikameci sanayileşmenin ilk aşarnalannda, hem üre
tim ölçeğinin küçük ve teknolojisinin kolay olması. hem de iç pazarın
popülist politikalar sonucu genişliyor olması nedeniyle dış kaynak so
runu yaşanmadan hedeflere ulaşılabilmiştir. Daha sonraki aşa
malardaysa üretim hacminin ve teknolojisinin karmaşıklığının artması
sonucu ithalatın artışı ve bunu takip ederek döviz kıtlığı sorunu ortaya
çıkmıştır. Bu sürece dünya petrol fiyal1anndaki artış da eklenince, diğer
gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi Türktye'ntrı de dış borçları büyük
oranda artmıştır. İç ve dış kaynak kısıtmı artıran bu gelişmeler,
1970'1erin sonunda ekonomik istikrarsızlığı getirmiştir. Öyle ki, 1979 ve
1980 yıllannda sanayi sektörü İkinci Dünya Savaşı sonrası ilk kez sı-
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rasıyla yüzde -4.9 ve yüzde -3. l gibi negatif büyüme oranlarıyla karşı
karşıya kalmıştır (DİE, 1991). • . • .

Bundan sonraki yıllar Türk sanayinin yapısal gelişimi açısından yeni
bir dönemi ifade etmektedir. 1980 sonrası sanaylnth üretim, istihdam,
yatırımlar, verimlilik ve teknolojik gelişme açısırtdan değerlendirilmesi,
yapısal değişimin temel özellıklert ve sonuçlan hakkında fikir ve
rebilecek niteliktedir.

ÜRETİM·
Sanayi sektörü temel olarak imalat, madencilik ve eneıji alt sek

törlerinden oluşınaktadır. Fakat gerek üretim ve istihdam, gerekse ya
tmmlann hacmi açısından imalat sanayinin toplam sanayi içerisindeki
payı yüzde 94 civarındadır.
• Genel olarak baktığımızda, 1978-80 dönemi dışında 1990'lı yılların
başına kadar imalat sanayiinin üretim hacmindeki büyümenin sür
düğünü görüyoruz. DİE'nin yıllık ortalama sanayi endekslerine göre
imalat sanayi, 1988-1993 yıl1an arasında ortalama yüzde 4.5 bjlyüme
sağlayabilmiştir. •

TABLO - ı: Yıllık ortalama sanayi üretim indeksi (1986=100)

YILLAR

1988
1989
1990
1991
1992
1993

TOPLAM
SANAYİ
115.3
118.5
130.4
134.5
145.3
150.6

İMALAT
SANAYİ
115.5
116.9
128.6
132.0
137.6
147.4

Kaynak: DİE, 1994

Bununla birlikte 1970'li yılların sonuna kadar olan büyümenin
kamu ve özel sabit sermaye yatınmlanndaki artışla doğru orantılı ol
duğu, 1980 sonrası büyümenin ise kapasite kullanım oranlarındaki
önemli artışlarla sağlanabildiği, sayısal ve gözlemsel olarak kabul edil
miş bir durumdur. Yatırımlan incelerken göreceğimiz gibi, 1980'li yıl
larda toplam imalat sanayi yatmrnlannda önemli oranda düşme kay
dedilmiştir. Fakat 1980 sonrası ihracata dayalı gelişme stratejisi so
nucu özellikle metal işleme, tekstil, giyim, deri, gıda ve tütün gibi Tür
kiye'nin rekabetçi olabildiği sektörlerde kapasite kullanım oranları
önemli boyutlarda artırılarak üretim ve istihdam artışı sağlanabilmiştir.
1979-80 döneminde yüzde 50'lere kadar düşen kapasite ku11anım oran
ları, 1980 sonrası zaman zaman yüzde 80'1erin üzerine çıkmasına rağ
men, ortalama olarak yüzde 70-S0'ler civarında seyretmiştir.

1
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TABLO - 2: İmalat sanayi kapasite kullanım oranları (KKO)
(Yıllık Ortalama, %)

YILLAR KKO
1963 47.3
1970 74.2
1975 66.5
1979 51.1
1980 49.1
1985 72.7
1989 74.9
1990 76.2
1991 74.5
1992 76.4
1993 79.7
1993-IV 82.3

Kaynak: DİE, 1994

1993 yılında GSMH'nın hızlı büyümesine paralel olarak kapasite kul
lanım oranlarının da yıl içinde hızla arttığım ve yılın son çeyreğinde
yüzde 82.3 değerine ulaştığını görüyoruz. DIE'nin her üç ayda bir ima
lat sanayindeki ışyerlerıyle yaptığı anketlerin sonuçlarına göre. kapasite
kullanım oranlannm daha fazla arttınlaınarnasının en önemli nedeni, iç
talep yetersizliğidir. En az önemli olanlardan biriyse işçilerle ilgili me
selelerdir.

Teorik anlamda. sanayideki değişme ve gelişmeyi gösteren faktör:
sınai üretim içinde ara ve yatının mallarının payının artmasıdır. Bu an
lamda, 1962-80 arası dönemde tüketim mallan sanayilerinin katma
değer içindeki payı hızlı bir düşüş göstermesine rağmen. 1980-92 dö
nemindeki payı yüzde 38.3'den yüzde 36.1 'e düşmüş, ara mallarının
payı yüzde 42.3'e gerilerken, yatının mallarının payı yüzde 17.6'dan
yüzde 20.5'e yükselmiştir. Bir başka ifadeyle, ara ve yatının mallan sa
naytlertntn katma değer içindeki toplam paylarında önemli bir değişiklik
olmamıştır. Bu durum, sanayinin 1980 sonrası dönemde ciddi bir ge
lişme gösteremediğini ifade etmektedir.

TABLO - 3: Sektörler itibarıyla katma değer oranlan
(1962-1992, % pay olarak)

Sektörler
Tüketim Mal.San.
AraMallan San.
Yatırım Mal. San.

1962
62.2
27.8
10.0

1970
41.9
44.9
13.2

1980
38.3
44.2
17.6

1988
37.9
41.6
20.5

1992
36.1
42.3
21.6

Kaynak: DPTBeş yıllık plan programları
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İSTİHDAM
Bugün Türkiye ekonomisinde istihdamın büyük bir bölümü, or

talama yüzde 49.6 gibi bir oranla tarım sektöründe gerçekleşmektedir.
Hizmetler sektörünün payı yüzde 36.3, imalat sanayinin yüzde 13.0,
toplam sanayinin payı ise yüzde 14.l'dir. Bir başka ifadeyle, imalat sa
nayinin istihdama katkısı oldukça azdır. 1980 sonrası dönemde de bu
sektörün istihdam yaratma kapasitesinde bir gelişme olmamış, aksine
1989 yılındaki reel ücret artışlarından sonra gerileme kaydetmeye baş
lamıştır. Tablo-4'de de görülebileceği gibi, DİE'nin imalat sanayinde üre
timde çalışanlar endeksi 1989 yılından itibaren düşüş göstermektedir.
1993 yılının ilk çeyreğinde istihdamdaki azalma en yüksek noktasına
ulaşmıştır.

TABLO - 4: İmalat sanayiinde üretimde çalışanlar indeksi

Yıllar

1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993-1
1993-II
1993-111

İndeks
1986=100

100
103.03
106.46
102.91
101.98
90.21
83.90
80.50
82.40
84.70

Bir önceki yıla
göre yüzde değişim

3.0
3.3
-3.3
-0.9
-11.0
-7.0
-3.0
-1. 1
1.1

Türk imalat sanayinin diğer bir özelliği de küçük ölçekli ışyerlerınm
oranının toplam içinde çok büyük bir paya sahip olmasıdır. Küçük iş
yerlerini 10 kişi ve altında istihdam yaralan kuruluşlar, büyük iş
yerlerini de en az 10 kişi ya da üzerinde istihdam yaralan kuruluşlar
olarak kabul ettiğimizde, 1970 yılında küçük ışyerlertnın toplam iş
yerlerinin yüzde 97.6'sını, büyük işyerlerinin ise yüzde 2.9'unu oluş
turduğunu görüyoruz. 1985 yılında ise bu oran sırasıyla yüzde 94.5 ve
yüzde 5.5'dir (Tablo-5).

TABLO - 5: Büyük ve küçük sanayinin imalat sanayiinde göreli yeri,
1970-1985 (o/o olarak)

1970 1975 1980 1985
!_3İS ~i_ş BİS KİS !3JŞ J.{İS !!İS ~i§

Katma Değer 88.5 11.5 88.2 11.8 87.8 12.2 87.6 12.4
İstihdam 82.6 17.4 82.2 17.8 78.4 21.6 78.3 21.7
İşyeri sayısı 2.9 97.6 3.7 96.3 4.7 95.3 5.5 94.5

BİS: Büyük lşyerl Sayısı, KİS: Küçük lşyerl Sayısı.
KAYNAK: Boratav ve Türkcan (1993),
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Yaratılan katma değer ve istihdam açısından baktığımız zaman ise
büyük işletmelerin payının çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. Üre
timdeki katma değerin ortalama yüzde 88'i, islihdamın da ortalama
yüzde 80'i büyük işletmeler tarafından sağlanmaktadır. Bu konudaki
son veriler 1989 yılına aittir ve DİE tarafından farklı bir sınıflandırmayla
yayınlanmıştır. Buna göre de, ışletmelertn büyük] üğü arllıkça, örneğin
200 kişi ve üstünü istihdam eden Ilrmalar ile 10-24 kişi arasında is
tihdam yaratan firmaları karşılaştırdığımızda büyük ve küçük iş
yerlerinin toplam istihdam ve katma değer elkileri çok daha açık olarak
ortaya çıkmaktadır. Sonuç olarak, 1970 - 1985 döneminde bu yapıda
önemli bir değişiklik gözlemlenmemektedir.

YATIRIMLAR
1970'1i yılların sonuna kadar artış kaydeden toplam imalat sanayi

yatınmlan, bu dönemden sonra reel olarak önemli düşüşler gös
termiştir. 1970-79 döneminde ortalama olarak yılda yüzde 8.4 büyüyen
yatınmlar, 1980-88 döneminde yılda ortalama yüzde 6. 1 düşüş kay
detmiştir. İmalat sanayi yatırımlannın toplam sanayi yalınrnlan için
deki payı da yukarıda karşılaştırılan dönemlerde yüzde 30.1 'den yüzde
22 oranına düşmüştür. Kamu sektörünün imalat sanayi ya
tırımlarındaki düşüş hızı, özel seklöre göre çok daha fazla olmuştur. Bu
düşüş, reel olarak yıllık ortalama yüzde 26.9 oranıyla en yüksek se
viyelerine 1985-88 döneminde ulaşmışlır. Özel sektör yatırımlanysa
1980-84 döneminde yüzde 1.8 reel düşüş kaydederken, 1985-88 dö
neminde yüzde 2.2 reel artış göstermışttr (Tablo 6, 1 no'lu kolon).

TABLO - 6: Özel sektör imalat sanayiinde yatırımlar
kar oranlan ve Ücret paylan(%)

Ortalama __ı ~ ~

1970-74 10.8 37.5 41.1
1975-79 9.1 35.6 37.1
1980-84 -1.8 29.5 30.2
1985-88 2.2 19.2 48.5

1- Yatırımların artış hızı.
2- iş gücünün göreli payı (ücret/net katma değer)
3- Kar oranları (kar/sermaye stoğu)
Kaynak: Boratav ve Türkcan ( 1993)

1988-93 döneminde imalat sanayi yatırımlarmı incelediğimizde. reel
olarak en yüksek artışın 1990 yılında gerçekleşliğini görüyoruz. Bu dö
nemde özel sektör yalınmlan bir önceki yıla göre yüzde 63. 7 oranında
bir artış gösterirken, kamu sektöründe bu oran yüzde 5.3'de kalrmştır.
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Aslına bakılacak olursa, kamu sektörü yatınmlan 1980'1er boyunca iz
lediği düşme eğilimini 1988-93 döneminde de sürdürmüş, 1989 ve 1990
yılındaki kısmi artışlara rağmen reel anlamda 1988 değerine hiçbir
zaman ulaşamamıştır. DPT'nin geçici verilerine göre 1993 yılında kamu
sektörü imalat sanayi yatırımlan bir önceki yıla göre yüzde 43.5 ora
nında azalmıştır, Bu önemli düşüşün ekonomik büyümenin yüzde 7.5
cıvarında seyrettiği bir yılda gerçekleşmesi dikkat çekicidir. Özel
leştirmenin daha açık bir biçimde gündeme gelmesiyle, devletin yeni ya
tırımlardan iyice vazgeçtiği gözlemlenmektedir.

TABLO - 7: imalat sanayi sabit sermaye yatırımları
(1988 Fiyatlarıyla, Milyar TL)

Yıllar Özel Özel, Kamu Kamu, To11lam Toplam,
% değişim % değişim %değişim

1988 2.9790 .67800 3.6570
1989 2.8510 -4.29 .49100 -27.58 3.3420 -8.61
1990 4.6660 63.66 .51700 5.29 5.1830 55.08
1991 4.5990 -1.43 .62100 20.11 5.2200 .71
1992 4.6100 0.23 .67100 8.05 5.2810 1.16
1993* 4.9570 7.52 .37900 -43.51 5.3360 1.04

Kaynak: DPT, 1994: • Geçici veriler

Özel sektörün imalat sanayi yatınmlarıysa 1990 yılındaki reel olarak
yüzde 63.7'lik çok büyük orandaki artıştan sonra, 1993 yılında geçici
verilere göre yüzde 7.5'lik bir büyüme kaydetmiştir. 1989 ve 1991 yıllan
negatif bir büyüme, 1992 yılı ise yüzde l 'In çok altında pozitif bir bü
yümeyi işaret etmektedir. Bütün bunların ifade ettiği, özel sektör ya
tınmlannın genel bir büyüme trendi içinde olmadığı, sadece 1990 yı
lında büyük bir atılım kaydettiğidir. Sürekliliği olmayan bu gelişmeyi
uzun dönemli büyüme perspektifleri açısından (yani, özel sektörün yeni
teknolojilere yatırımlar yapıp, rekabet gücünü artırması bakımından)
olumlu görmek çok kolay değildir. İhracatın önemli artış göstermediği
bir dönemde, yatınmlardaki bu artışın temel nedeninin, 1988 yılında
reel ücretlerde meydana gelen artış sonrası iç talebin genişlemesi ol
duğu öne sürülebilir. TL'nin 1988 sonrası değer kazanması sonucu
artan ithalatın da etkisiyle, tüketim mallarında, özellikle elektrikli araç
ve gereçlerle otomobilde iç pazar rekabeti daha da artmıştır. Bu ge
lişmeler, özellikle adı geçen sektörlerde kalile arttmcı yeni yatınmların
yapılmasına neden olmuştur. Bu sektörlerde 1990 sonrası görülen çar
pıcı üretim artışları da bunu doğrulamaktadır. Sonuç olarak, 1990 son
rası devam etmeyen ve belli bazı sektörleri ilgilendiren bu gelişmenin,
azalan yatının eğilimini tersine çevirdiği söylenemez. 1991-1993 dö
neminde toplam imalat sanayi yatırımlarının reel büyüme hızı yüzde 1
cıvarında kalmıştır.

Yatınmlardaki düşmenin birkaç temel nedeni bulunmaktadır. Bl
rincist Türkıye'nın 1980 sonrası uyguladığı gelişme stratejisi açık bir
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ekonomide ticareti, yani değişimi büyümenin esas unsunı olarak alan,
üretimi yani sanayileşmeyi geri plana atan bir stratejidir. Bunun so
nucu olarak ne devlet sanayileşme için büyük yatırımlara girişmiş, ne
de özel sektör bu konuda teşvik edilmiştir. Serbest piyasa ekonomisi
içinde ihracata dayalı olarak gelişen sektörlerde yatınmlann artacağı ve
sanayinin de gelişeceği varsayılmıştır. Fakat, faizlerin ya da alternatif fi
nansal varlıkların getirisinin dönem boyunca yüksek olması, özel sanayi
sektörünün elindeki fonların önemli bir bölümünü finansal piyasalara
çekmiştir. Sanayicinin kar kadar, hatta daha fazla geliri rant olarak elde
etmesi, özel sektör yatınmlannın önündeki en önemli engel olmuştur.
Ozellikle, 1980'1erin ikinci yansından sonra serbest piyasa söyleminin
daha da yaygınlaşmasıyla birlikte özelleştirme sürekli gündemde kal
mış, buna paralel olarak da sanayide faaliyet gösteren KİT'lere olan
kamu yatırımları hızla düşmeye başlamıştır.

Tablo 6'da (2) ve (3) no'lu sütunlar imalat sanayiinde bölüşüme iliş
kin gelişmeyi ortaya koymaktadır. (2) no'lu sütunda gösterilen iş gü
cünün net katma değer içindeki payı, 1970'li yılların başında ortalama
yüzde 37.5 gibi bir değerken, bu oran l 980'li yıllarda hızla düşmeye
başlamış ve 1985-88 döneminde ortalama yüzde 19.2'ye kadar düş
müştür. Kar oranlarıysa 1970'li yıllar boyunca yüzde 40 civarında kal
mış, 1980'lerin başında yüzde 30'1ara düşmesine rağmen. 1980'lerin so
nunda yüzde 50'lere yaklaşmıştır. Bir başka ifadeyle kar oranlan 1980'1i
yıllar boyunca yine yüzde 40 civarındadır. Dolayısıyla, 1980 sonrası
imalat sanayiinde bölüşüm, tşgücünün aleyhine bir gelişme gös
termiştir.

VERİMLİLİK

İmalat sanayi üretim yapısındaki değişikliği gösteren en önemli fak
törlerden birisi vertmliliklir. Vertmlilik, kişi başına katma değer olarak
tanımlanabilir. Bu anlamda imalat sanayiinde 1980'li yıllarda önemli
oranda bir artış gözlemlenmektedir.

1970-79 döneminde kişi başına kalma değer (verimlilik) artış hızı
sabit fiyatlarla yılda ortalama yüzde 0.1 iken, bu oran 1980-88 dö
neminde yüzde 7 .2 değerine ulaşmıştır. Bu gelişmenirt ardındaki en
önemli neden. l 970'li yıllarda büyük oranda iç pazara, rekabetten uzak
ve düşük kapasiteyle üretim yapan firmaların 1980 sonrası dış re
kabetin de etkisiyle kaliteyi ve kapasiteyi artırarak maliyetleri düşürme
yoluna gitmeleridir.

Sektör bazında baktığımızda ise, verimlilik artışlarının önemli oranda
fark1ılaştığını görüyoruz. 1980'li yıllarda en yüksek verimlilik artışını
gösteren sektörler: metal işleme, petrol. kimya, tütün işleme, gıda ve iç
kidir. Sektörler arasında verimlilik farkının çok olması ise üretim tek
nolojisinde, fiyatlandırmada, pazar paylannda, verilen teşviklerde ve iş
letme büyüklüklerinde önemli farklı1ıklann olmasından kay
naklanmaktadır. Ölçek ekonomilerinden yararlanmak. yeni teknolojileri
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kullanmak ve verim1iliği artırmak için, işletme büyüklüğünün sektörler
arasında farklılaşmakla birlikle, bel1! bir oranın altına inmemesi ge
relmıektedir. Türkıye'de imalat sanayiinde faaliyet gösteren firmaların
büyük bir bölümünün küçük işletmelerden oluştuğunu söylemişlik. Bu
yapı verimlilik artışlarını ve teknolojik gelişmeyi sınırlayan bir durum
ortaya çıkarmaktadır.

TABLO - 8: İmalat sanayiinde verimlilik ve
işyeri büyüklüğü artış hızı

Sektörler
Gıda ve İçki
Tütün ve İşleme
Dokuma ve Giyim
Orman Ürünleri
Kağıt ve Ürünleri
Basın ve Yayın
Kürk ve Deri Ür.
Kimya
Petrol ve Kömür
Kauçuk Ürünleri
Taş ve Toprak Ür.
Metal İşleme
Madeni Eşya
Makina İmalat
Elektrik Makinalan
Taşıt araç ve Ger.
Diğer İmalat Sanayi
İmalat Sanayi

.!
-1.5
0.9
8.6
10.7
6.5
0.3
0.7
3.7
-7.3
-0.8
1.3

-4.9
1.3
8.5
6.6

13.5
4.3
0.1

2
1.7
6.6
5.3

12. 1
4.2
4.6
-2.1
4.8
1.1

-2.8
2.6
-4.1
-4.3
-1.2
9.2
5.3

12.1
1.8

.!
10.9
22.5
1.6
2.3
3.5
9.4

10.6
13.3
13.4
9.9
9.8
8.8
7.1
6.1
8.1
8.8
8.5
7.2

~
7.1
7.1
5.1
7.1
4.1
9.8
9.6
148
8.7

10.3
12.1
11.3
10.7
10.5
10.8
9.9

60.5
7.9

1- Kişi başına katma değer (İşgücıi verimliliği) artış hızı. sabit fiyatlarla yüzde,
2- lşyeri büyüklüğıi (üretim ölçeği) artış hızı. sabit Ilyatlarla yüzde
Kaynak: Borat.av ve Türkcan ( 1993]

Tablo-8'de görülebileceği gibi verimlilik artış hızının yüksek olduğu
sektörlerde üretim ölçeği artış hızı da yüksektir. Fakat imalat sanayi ih
racatının ı /3'ünden fazlasını gerçekleştiren dokuma ve p;iyim sek
töründe, üretim ölçeğinde hemen hemen hiçbir değişme olmamıştır. Bu
sektörün verimlilik artış oranıysa 1970'11 yıllardaki yüzde 8.6 de
ğerinden 1980'lerde yüzde 1.6 değerine gerilemiştir. Türkıye'ntn kar
şılaştırmalı bir üstünlüğe sahip olduğu tekstil sektörünün verimlilik
azalmaları ve teknolojik olarak yenilenemeyerek üretim sürecinde bu
lunması. bu sektörün yakın bir gelecekteki rekabet gücü hakkında
iyimser olabilmeyi güçleştirmektedir.

Daha önce vurgulandığı gibi, imalat sanayiinde verimliliğin ortalama
olarak bir artış göstermesi, temelde mevcut kapasitelerin daha fazla ve
etkin olarak kullanılması sonucu sağlanabilmiştir. Verimlilik artışında
yeni teknolojilerin kullanılmasının ne boyutta katkıda bulunduğunu
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ölçmek güç olmakla birlikte, bunun katkısının Türkiye için çok küçük
oranlarda kaldığı bir gerçektir. Yeni teknolojileri üretim sürecine so
kabilecek olan yatmrnların artırılamayışı bunun bir göstergesidir. Diğer
taraftan, yeni teknolojilerin transfer ve adapte edilmesinde önemli bir
rol oynayabilecek Araştırma ve Gelişlirme (Ar-Gel faaliyetleri de olması
gerekenden çok düşük bir düzeydedir ve gelişme kaydedememiştir. Sa
nayi Bakanlığı, DPT ve Makina Mühendisleri Odası gibi çeşitli ku
ruluşlar tarafından yapılan anketler, büyük bazı işletmeler dışında fir
maların Ar-Ge faaliyetlerini önemsemediği, buna kaynak ayırmadığı ya
da bu tür faaliyetleri sadece pazar araştırması olarak gördüğünü ortaya
koymaktadır. Türklye'nın Ar-Ge için yaptığı harcamaların GSMH için
deki payı da düşme göstermektedir. DPT'nin 1985 yılı için yaptığı tah
mine göre bu oran yüzde 0.52 iken, DİE'nin 1990 ölçümlerine göre
yüzde 0.33 değerine düşmüştür.

MADENCİLİK VE
ENERJİ

Sanayinin diğer ko11annı oluşturan madencilik ve enerj i sektörlerine
baktığımızda ise enerji üretiminde gelişme olduğu, enerji üretiminde
kullanılan madenlerden taşkömürü üretiminde önemli düşüşler kay
dedildiği gözlemlenmektedir. Diğer bir kömür çeşidi olan linyit üre
timiyse dalgalanmalar göstermekle birlikle, genel olarak 1980'li yıllarda
artış göstermiştir (DİE, 1994). Ham petrol ve tabii gaz üretimi de
1980'lerin ikinci yarısındaki artış eğilimini 1991 yılına kadar sür
dürmüş, daha sonra nispi bir azalma meydana gelmiştir. Eneıji sek
törünün temel üretim faktörleri olan elektrik, gaz ve su üretimi 1980'li
yıllardan beri artış eğilimindedir. Tablo-9'da madencilik ve eneıj i üre
timine ilişkin son 6 yıla ait gelişmeler izlenebilir.

TABLO - 9: Madencilik ve enerji üretim indeksi
(1986=100)

Yıllar
1988
1989
1990
1991
1992
1993

Madencilik
99.1

111.8
121.1
130.9
128.2
116.6

Kömür
Madenciliği

89.0
104.7
96.5
89.0
94.0
87.7

Hampetrol
Tabii gaz

107.1
120.2
155.4
188.8
179.5
162.6

Elektrik,
gaz ve su

121.1
130.9
145.1
150.6
168.5
185.7

Kaynak: DIE, 1994

Madencilik ve enerji sektörlerindeki son yıllardaki yatınrnlara bak
tığımız zaman hem özel hem kamu kesimi yatırımlarının genel olarak
düşme e14ilimi içinde olduğunu görüyoruz. Özel sektör yatmrnları
1990'1ı yılların başında bir artış göstermesıne rağmen daha sonra azal-
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maya başlamıştır. Özellikle enerji sektöründeki yatının azalmalarına
rağmen üretim artışları, daha önceki dönemlerde yapılan yatırımlara ve
kapasite kullanım oranlarına bağlanabilir. Yatırımlardaki düşüşün bir
nedeni olarak da doğal gaz gibi ithal enerji kaynaklarının arzındaki artış
görülebilir. Devlet tarafından işletilen kömür madenleri ise zarar et
tikleri gerekçesiyle uzun süredir kapatılmak istenmektedir. Bu sebeple
kömür madenlerine olan yatırımlar büyük bir hızla azalmıştır.

TABLO - 10: Madencilik ve enerji sektörleri sabit sermaye
yatırımları ve yüzde değişimi (1988 fiyatlarıyla, milyar tl)

Yıllar Özel %değ. Kamu %değ. Özel %değ. Kamu %değ.
1988 179 510 179 3.080
1989 183 2.1 341 -33.2 231 29.4 3.211 4.2
1990 193 5.3 384 12.6 200 -13.5 2.507 -21.9
1991 194 0.5 393 2.3 292 46.0 2.005 -20.0
1992 175 -9.5 367 -6.6 155 -47.1 1.726 -13.9
1993* 157 -10.6 293 -20.2 151 -2.1 1.609 -6.7
Kaynak: DPT, 1994: • Geçici

SONUÇ
1993 yılının sonuna kadar geçen dönemde, Türk sanayii ya

tınmlannı arttırarak teknolojik olarak kendisini yenileme ve geliştirme
açısından başarılı olmamakla birlikte, mevcut üretim kapasitesini art
tırma ve verimlilik artışında görece başarılı olmuştur. Üretim hacmi ve
dış pazarlarda rekabet edebilme gücü açısından önemli olan sektörler:
dokuma, giyim, gıda, içki, deri, cam, tütün ve metal işleme yanında
özellikle elektronik ve otomobil sanayilerinin 1980'li yı11ann ikinci ya
nsından sonra etkinliğini artırdığını görüyoruz. Elektronik sektöründe
ençok tüketim cihazları (renkli 1V, çamaşır rnakinası, müzik seti, vb.)
üretiminin, otomobil sektöründeyse otomobil ve otobüs üretiminin özel
likle son 5 yıldır kayda değer oranda arttığını izliyoruz: Bu sektörlerdeki
üretim temelde lisans anlaşmalarına dayandığından, teknolojinin üre
tilmesinden ziyade, başarılı bir adaptasyon ve montaj söz konusudur.
Fakat, yine de çok kısa sürede kaydedilen bu gelişme ve sektörlerin di
namizmi, belli şartlar yerine getirildiğinde gelecek vaat etmektedir.
Diğer taraftan, Türkiye'nin dış piyasalarda en rekabetçi sektörü ko
numundaki dokuma ve giyim sanayinin teknolojik olarak yeni ya
tırımlara gitmediği takdirde mevcut rekabetçi konumunu hızla kay
bedeceği konusunda yaygın bir görüş birliği vardır.

Yetersiz olmakla birlikle yapılan çeşitli çalışmalar, tekelleşme ya da
yoğunlaşma oranının gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında oldukça yüksek
olduğunu göstermektedir. Yine üzerinde detaylı çalışmalar gerekliren

50 DiSK 9. Genel Kurul Çalışma Raporu



yabancı sermaye yatırımlan ise gelişmekte olan Latin Amerika ve Güney
Doğu Asya ülkelerinden oldukça azdır. Gelen yatırımlar da genellikle iç
pazara yönelik olarak yapılmaktadır.

1994 yılının ilk altı ayında ise, Türk sanayii genel yapısından görece
ayn olarak, Türk finans kesiminde ortaya çıkan dengesizlikten kay
naklanan bir kriz içindedir. Ödemeler dengesi açığının büyük oranlara
çıkması sonucu ortaya çıkan sermaye kaçışı ve döviz kurunun yük
selmesi, maliyetleri ve fiyatları artırarak iç talebin hızla azalmasına
sebep olmuştur. Bütçe açıkları nedeniyle artan kamu sektörü borç
lanma gereği de faizlerin çok yüksek seviyelere tırmanmasına neden
olan bir başka unsur olarak ortaya çıkmıştır. Bu durum da fiyatlar üze
rinde baskı oluşturarak talebin daha da kısılmasına neden olmuştur.

Ancak burada, ödemeler dengesi açığı ve kamu kesimi finansman
açığından kaynaklanıyor görüntüsü veren finansman krizinin, Tür
kıye'nın üretim yapısından ayn olarak düşünülmemesi gerektiğini be
lirtmekte de yarar vardır. 1980'1i yıllar boyunca uluslararası rekabete
dönük yatırımlar yerine rekabete açılan iç pazara dönük olarak den
gelerini oluşturan imalat sanayiinin yatırım. üretim ve verimlilik ko
nularında yeterince mesafe kaydedememiş olması, ödemeler dengesi
üzerinde son derece olumsuz etkiler yaratmış, içinde bulunulan fi
nansman krizinin kısa dönemde aşılamamasının da en önemli nedeni
olmuştur.

Satış ve üretim düşüklüğü nedeniyle çok ciddi bir krizle karşı kar
şıya bulunan sanayiinin bir çok sektöründe şu günlerde yoğun işçi çı
karmalar da devam etmektedir. Kesin sayıları bilinmemekle birlikte yıl
başından bu yana otomobil ve yan sanayilerinde 20 bine yakın kişinin,
tekstil sektöründe de yine binlerce kişinin işini kaybettiği tahmin edil
mektedir (Cumhuriyet, 2 Haziran 1994) ihracata yönelme esnekliği çok
yüksek olmayan diğer bir çok sektörde de benzer gelişmeler bek
lenmektedir.
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B-ÜRETİMve
VERİMLİLİK
1990-93 döneminde Türkiye gayri safi milli hasılası (GSMH) yüzde

14,9 oranında artış gösterdi. Bu, Türkiye ekonomisinin o yıllar itibariyle
ortalama yüzde 4, 9 oranında büyüdüğü anlamına geliyordu. Aynı dö
nemde kişi başına GSMH hem Türk Lirası, hem de ABD Doları cin
sinden yüzde 6,5 dolayında artlı. Başka bir deyişle, kişi başına
GSMH'nin yıllık ortalama büyüme hızı yüzde 2,2 dolayındaydı.

TABLO - I: Kişi başına GSMH
(1988 Fiyatlarıyla)

~
1.404
1.380
1.430
1.495

Yıllar
1990
1991
1992
1993

Bin TL
1.994
1.961
2.032
2.124

Kaynak: Devlet Planlama Teşkilatı

Türkiye ekonomisi 90'Iı yıllara yüzde 9,2 gibi yüksek bir büyüme hı
zıyla girdi. 1989'da tanın gerilemiş, sanayinin gelişmesi yavaşlamış ve
GSMH'nin büyüme hızı yüzde 1,9 düzeyinde kalmışlı. 1990'da ise bü
yüyen kamu açıkları ve kısa vadeli dış borçlanmaya bağlı olarak tü
ketim harcamaları genişledi ve atıl üretim kapasttesıntn kullanılması
sonucunda yüksek büyüme hızına ulaşıldı.

1990'ın ikinci yansında başlayan ve özellikle sanayi üretimini et
kileyen yavaşlama Körfez Bunahmı'nın savaşa dönüşmesi ve daralan
talep sonucunda 199l'de de sürdü. 1990'da yüzde 11,4 büyüyen tanın
sektörü 1991 'de gerilerken, hizmetler kesimi durakladı, turizmde ise
Körfez Savaşı'nın etkisiyle tam bir gerileme yaşandı. Yılın ikinci ya
nsında, erken seçim kararı sonucu kamu harcamalarının hızla ar
tınlmasından kaynaklanan iç talep artışı ancak dış pazarlardaki da
ralmanın ihracat üzerindeki olumsuz etkisini giderebildi. Sonuç, eko
nominin duraklaması ve GSMH büyüme hızının yüzde 0,5'te kalması
oldu. Yıl içindeki belirsizlik ortamı. yabancı sermaye girişinin ya
vaşlaması ve kamu kesimi borçlanma gereğinin aşın ölçüde yükselmesi
mali piyasalarda büyük baskı yaratarak faizlerin artışına yol açtı. Bu
gelişmeye bağlı olarak sabit sermaye yalınmları gerilerken tüketim har
camaları yüzde 4.3 artlı. 1990 ve 1991 yı11arında ~enelde üretimin iç
talep artınlarak canlandınlmasma yönelik politikalar uygulanmasına
karşılık, Körfez Savaşı, siyasal belirsizlik ve ihracatın yavaşlaması özel
likle imalat sanaii üretimi ile inşaat ve ticaret kesimleri üzerınde etkili
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oldu ve bu kesimleıin büyümesi yavaşladı. İmalat sanaii üretimindeki
artış temelde tüketim mallarına dayanıyordu.

1992, Türkiye ekonomisinin yeniden toparlandığı bir yıl oldu.
199I'deki seçimler ertesinde kurulan DYP-SHP koalisyon hükümetinln
1980'lerde bilinçli olarak geriletilen reel ücret, maaş ve tarımsal gelirleri
artıncı pollükalar izlemesi sonucunda 1992'de yurtiçi talepte büyük bir
artış gerçekleşti. Karrıu tüketimindeki artış yüzde ı.9 ile sınırlanırken,
özel tüketim harcamalarındaki artış yüzde 1 0'u aşlı. Yurtiçi talepteki
artış sanayi üretimini canlandırdı. Sanayi sektörü ile hizmetlerin yüzde
5.9 oranında büyümesi özel tüketim harcamalarındaki hızlı artıştan
kaynaklandı. Tannı sektörünün toparlanması da bu gelişmelere ek
lenince, 1992'de GSMH artışı yüzde 6,4 olarak gerçekleşti. Hava ko
şullarının iyi gitmesi sonucunda tarımda genelde iyi bir dönem yaşandı
ve 1991 'deki gerilemenin ardından tarım kesimi yüzde 4,3 oranında bü
yüdü. Sanayi kesiminde ise yüzde 5,9'1uk büyüme hızına ulaşıldı.

İmalat sanati üretimi 1984-90 arasında yılda ortalama yüzde 6.1 art
mış, bu gelişme yeni yatınmlardan çok, var olan üretim kapasitelerinin
daha etkin kullanımıyla gerçekleştirilmişti. 1991 'de ise, dış talepteki tı
kanma sonucunda üretim artışı yüzde 3 düzeyinde kalmıştı. 1992 yı
lının ilk yansında artmaya başlayan imalat sanaii üretimi, yılın ikinci
yarısında hem iç talepteki büyümeye. hem de ihracat artışma bağlı ola
rak büyümesini sürdürdü.

TABLO - 2: Sektörel büyüme hızlan
(1968 Faktör Fiyatlarıyla; %)

Sektörler 1990 1991* 1992* 1993*!
Tannı 11,4 - 1.2 4,3 -3,6
Sanayi 9,0 2,7 5,9 8,2

Madencilik 0.4 4,5 0,3 - 6,2
imalat 10,0 2,3 5,8 9,3
Enerji 7.3 4.5 11,8 8,9

Hizmeller 8,6 0,9 5,9 9,4
GSYİH 9,2 ı.o 6,0 7,2
GSMH 9,2 0,5 6,4 7,3
• 1987 üretici fiyatlarıyla.! Tahmin

Kaynak: Devlet istatistik Enslilüsü ve Devlet Planlama Teşkilatı

Koalisyon hükümelinin 1992'de uyguladığı Ekonomik Dengeleme.
Onanın ve Atılım Programı ekonomik istikrarı sağlamada yeterli olmadı.
Yurttçt talepteki hızlı artış sanayi üretimindeki artışa katkıda bu
lunurken. mali kesimde de fon transferlerini hızlandırdı. Bunun sonucu
olarak I992'de öngörülen parasal hedefler ve enflasyon hızı tut-
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Sektörler
Tarım
Madencilik
İmalat Sanaii
Elektrik, Gaz ve Su
İnşaat
Ticaret
Ulaştırma. İlelişim
Mali Kuruluşlar

199.Q
1.522
8.854
7.653

25.524
5.613
8.774

13.801
6.422

199_]_
1.472

11.442
6.614

37.807
5.636
8.182
13.670
6.076

J.JJŞ~ 19_~3-
1.700 1.512

11.307 13.865
7.360 8.411

39.185 28.497
5.557 5.393
8.147 9.322

12.7471 4.354
5.222 6.598

1990-93
Artış

Oranı(%)
- 0,7
56,6
10,2
11,6
-3,9
6,2
4,0
2,7

turulamadı. Toplam kamu kesimi açığının GSMH'ye oranı yüzde 14,9
gibi yüksek bir düzeyde gerçekleşti. Oysa, bu oranın 1992'de yüzde
l0'un altına çekilmesi amaçlanmıştı. Yılın ikinci yansından başlayarak,
kamu maliyesi ile parasal büyümenin denetim altına alınması enf
lasyonu biraz yavaşlattıysa da toptan eşya fiyatlarındaki artış yüzde
61.4 tüketici fiyaOarındaki artış ise yüzde 66 olarak gerçekleşti.

Ücretler, maaşlar ve tarımsal gelirler yanında faiz gelırlertndekı ar
tışlarla beslenen yurtiçi talep artışı, dış ticaretin serbestleştırtlmest ve
Türk Lirası'nın değerinin yüksek tutulması sonucunda ithal malları fi
yatlarının görece düşük kalması ve enflesyontst beklenlilerle birleşince,
1993'te gerçek bir talep pallaması yaşandı. 1993 Yılı Programı'nda reel
olarak yüzde 4,9 artması öngörülen kamu kesimi tüketim harcamalan
yüzde 7,6 artarken. yüzde 3,9 artması öngörülen özel tüketim har
camalarındaki büyüme yüzde 14'e ulaştı. Sabit sermaye ya
tınmlanndaki yüzde 4,9'luk artış da, program hedefinin (yüzde 3,2) üs
tündeydi. 1993'te sanayi sektörünün yüzde 8,2, hizmetleıin ise yüzde
9,4 oranında büyümesinin nedeni, özellikle tüketim harcamalarındaki
bu yüksek artıştı. En yüksek büyüme hızının yüzde 11 ile ticaret sek
töründe görülmesi de bu gelişmenin bir sonucuydu. Buna karşılık,
tarım sektörünün katma değeli yüzde 3.6 oranında geriledi. Ama öbür
sektörlerdeki hızlı gelişme nedeniyle GSMH artışının yüzde 7,3'e ulaştığı
tahmin ediliyordu.

· TABLO - 3: Verimlilik
(1987 Üretici Fiyatlarıyla; Bin TL)

Kaynak: Devlet İstatistik Enstitüsü

Öze11ik1e bitkisel üretim ile ormancılıktaki gerileme nedeniyle ta
nmsal ürelim duraklarken. sanayi kesimindeki üretim artışı yüzde 8, 1
ile son yılların en yüksek düzeyine ulaştı. Sanayi üretimindeki hızlı bü
yümenin temelinde imalat sanaii ile elektrik, gaz ve su kesimlerinde
sağlanan yüksek artışlar yatıyordu.

İmalat sanayilndeki artışta ise (aralarında buzdolabı çamaşır ma
kinesi, otomobil gibi dayanıklı tüketim mallarının da bulunduğu) "ya-
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tırım" mallan sanayileri, bunlar arasında da motorlu taşıt üretimi başı
çekiyordu. 1993'te otomobil üretimi yaklaşık yüzde 30 artış gösterdi.
Başka bir deyişle, hızla gelişen tüketici kredilerinin körüklediği tüketim
mallan talebi imalat sanaii üretiminin artışında etkili oldu. Tüketim
manan üretiminin yüzde 4,9 oranında artması planlanmışken, bu ar
tışın yüzde 7,3 olarak gerçekleşmesi de bu ilişkinin bir başka gös
tergesiydi.

1990-93 döneminde, çahşan başına katma değer olarak ölçülen ve
rimlilik tanın ve inşaat sektörlerinde geriledi. Öbür sektörlerdeki verm
lilik artışı ise, madencilik ve imalat sanaii ile elektrik, gaz ve su sek
törleri dışında. smır1ı düzeyde kaldı. İmalat sanaiindeki verimlilik ar
tışının temelinde, yeni teknolojili üretim kapasitelerinin kurulmasından
çok, var olan kapasitenin daha etkin kullanılması yatıyordu. Bu du
rumun en iyi göstergesi, 1980'lerin ikinci yarısından başlayarak sabit
sermaye yatırımlannın yavaşlamış olmasıydı.

1990'1ann ilk yansmdaki bu gelişmeler yaklaşmakta olan ekonomik
bunalımın tohumlanm da taşıyordu. Kaynaklan ve tasarrufları gerçek
olarak artmayan Türkiye ekonomisinde bir yandan gelir bölüşümü bo
zulurken, öte yandan kamu açıkları ve iç borç stoku ile kısa vadeli kay
nak kullanımı artınlarak hızlı bir enflasyon sürecine girildi. Buna kar
şılık, yüksek finansman maliyetleri ·ile sağlanan kaynakların yarattığı
bir refah dönemi yaşanırken, içteki ve dıştaki ekonomik etkinliklerden
kaynaklanmayan ve ani, şok niteliğindeki gelişmelere açık bir döviz bol
luğu gözlenmekteydi. l 980'1erde imalat sanaii yatmmlan gerçek olarak
gerilemiş, yeni, rekabetçi üretim kapasiteleri yaratılamamıştı. Bütçe ve
toplam kamu kesimi açıklarının GSMH'ye _oranı büyüyor, ihracattaki
yavaş artışa karşılık ithalat hızla artıyordu. iç talebin sürekli şişirilmesi
enflasyonu kamçılıyordu. Bunun içindir ki, 1993 sonuna gelindiğinde
kamu kesimi açığının GSMH'ye oranı yüzde ıR,3'e yükselmiş, enflasyon
oranı da yüzde 60'ın üstünde gerçekleşmişti.
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C-TÜRKİYE
İMALAT SANAYİİNDE
TEKELLEŞME

Sermaye birimi birbirinden farklı iki süreç tarafından beslenir. Bu
süreçlerden biri, sermaye sahibi olarak bireylerin kişisel kontrolü al
tında bulunan sermaye mtktarınm artışı, diğeri ise tüm ekonomik fa
aliyetler üzerinde az sayıda bireyin kontrolünün artışı bu iki süreçten
birincisine yoğunlaşma (concentration), ikincisine ise merkezileşme
(centralization) adı verilir. ı

Tekelleşme kavramı ise günlük dilde daha çok yoğunlaşma an
lamında kullanılmakla birlikte gerçekte bu iki süreci ifade eden bir kav
ramdır.

Tekelleşme, üretici ya da sermaye sahibi olarak az sayıda bireyin,
ekonomik faaliyetleri etkileyerek sermaye birikim sürecinde eşitsizlik
yaratması anlamına gelir. Bu eşitsizliğin en belirgin sonuçlarından biri,
fiyatlann yapay olarak maliyetlerin üzerinde oluşması, yani fiyat
maliyet ilişkisinin kopmasıdır. Fiyat maliyet ilişkisinin kopması ise bir
yandan toplumun zaten kıt olan kaynaklannın israfına, diğer yandan
aşın karlar nedeniyle gelir dağılımının bozulmasına yol açar. Bu ise si
yasi güç dağılımının da bozulması anlamına gelir.

Aşağıda, Türk imalat sarıayitnde tekelleşme olgusu, yoğunlaşma ve
merkezileşme bağlamında D.I.E. ve ISO istatistikleri kullanılarak be
lirlenmeye çalışılacaktır.s

MERKEZİLEŞME

Az sayıda kişi ya da kuruluşun tüm ekonomik faaliyeller üzerindeki
kontrolünün artması anlamına gelen merkezileşme olgusu, birçok az
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de, ka
pitalist ekonomilerden farklı bir nitelik göstermektedir. Gerçekte bu
farklılık, sözkonusu ülkelerde yaşanmış olan kapitalistleşme sü
reçlerinin farklılıkları ile ilgilidir.3

Azgelışmış veya gelişmekte olan ülkelerin kapitalizmle eklemleşme
sürecinin başlangıcında, bu ülkelerin eski sistemleri içinde belirli bir
sermaye birikimini sağlamış az sayıda kişi ya da ailenin, görece olarak
küçük pazar yapılarına - çoğu lisans anlaşmalan ile sağlanmış- büyük
ölçekli teknolojilerle girmesi, bu ülkelerdeki üretken kaynaklar üzerinde
başlangıçtan itibaren büyük bir kontrol sağlarnalannı mümkün kıl
mıştır. Kontrolü sağlayan örgütsel mekanizmanın adı ise "Ekonomik
Grup" (Economıc Group) veya kısaca "Grup'tdur.s
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Grup, ortak bir girişim ve mali kontrol altında çeşitli piyasalarda üre
tim yapan çok-şirketli bir organizasyon olarak tanımlanabilir. Batı ül
kelerinde görülen "konglorner'Tere benzemekle birlikte onlardan birçok
bakımdan farklıdır. Grubun üç temel özelliği vardır. Bunlardan bi
rincisi, grubun sermayesi ve üst-düzey yöneticileri genellikle tek bir ai
leden gelir.5

İkincisi, gruplar tek bir üründe uzmanlaşmak yerine birbirleriyle iliş
kisiz dahi olsa çok çeşitli mallar üretirler.

Gruplann üçüncü özelliği ise, kaynaklandıkları aile veya ailelerin ser
mayeleri dışındaki sermayeleri de harekete geçirebilmek için ya ban
kalara ya da çeşilli finans kuruluşlarına sahiptirler.

Gruplar, yüksek girişim ve yatının potansiyelleri ile gelişmekte olan
ülkelerin kalkınmalarında önemli katkılar sağlamakla birlikte bazı so
runlara da yol açarlar. Bu sorunların başında rekabetçi bir ekonomik
ortamın gelişmesini önlemeleri gelir. Sahip oldukları tekel gücü yüksek
firmalann bu konumlarını koruyabilmek ve devam ettirebilmek için çe
şttlt amaçlara sahip olmaları, rekabetçi bir sanayi yapısının gelişip yay
gınlaşmasını önler.

Bu araçların başında potansiyel rakiplere yönelik olmak üzere ya
ratabilecekleri mali giriş engelleri gelir. Yukarda da ifade ettiğimiz gibi
çoğunun bankalara sahip olması, finans piyasalarınm gelişmemiş ol
duğu bir ortamda, toplam fonlar üzerinde kontrol sağlamalarına neden
olur. Bu kontrol bir yandan kendi firmalanna daha uygun finans im
kanlan yaratmak, diğer yandan kullanılabilir fonların daraltılabilmesi
ile potansiyel rakipleri caydırmak gibi bir işlev görür. Mali giriş en
gellerinin yanısıra, grupların yaratabilecekleri diğer engeller, sektörlere
girişleri kısıllayarak yüksek bir yoğunlaşmanm oluşumunu ve mu
hafazasını mümkün kılar.

Gelişmekte olan ülkelerde gruplar, rekabetçi olmayan bir ekonomik
yapıya, yani düşük ürelim, yüksek fiyat ve yüksek kar oluşumuna yol
açarak ülkenin kaynak ve gelir dağılımının bozulmasına neden olurlar. 6

Gruplar. büyük ekonomik güçlerine rağmen toplum katında meş
ruıyet bakımından zayıftırlar. Bilindiği gibi Batı ekonomilerinde varolan
tekel gücü yüksek finnalann, teknolojiyi geliştirmek gibi bir meş
ruiyetleri vardır. Oysa gruplar, teknolojik gelişmelere duyarsızdırlar ve
teknolojilerin transferi ile yetiniyor oluşları dışa bağımlılığın nedeni ola
rak görülmeleri sonucunu doğurur.

Bir başka meşruıyet sorunu da devlelle kurdukları ilişkiden kay
naklanır. Grupların gelişmeye olumlu kalkılan, onların siyasi otorite ta
rafından desteklenmelerini sağlar. Bu destek çerçevesinde devletle kur
duklan ilişkilerde ekonomik güçlerin isiyasi süreçleri etkilemek yö
nünde kullanmaları meşruiyellerini zedeleyen diğer önemli bir faktör
olarak ortaya çıkar.
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Bu meşruiyet sorunlannın yanısıra, grupların kendi aralarındaki re
kabeti, bir sınıf olarak sanayicilerin gücünü zayıflatır. Bunun bir so
nucu olarak da gruplar, genel ekonomik politikaların ve gelişme stra
tejilerinin formülasyonunda etkin bir güç olmakta zorlanırlar.

TÜRKİYE'DE
MERKEZİLEŞME VE
GRUPLAR

Yukarıda kısaca ele aldığımız grup organizasyonları, gelişmekte olan
ülkelerde merkezileşmenin de taşıyıcılarıdırlar. Türktye'de "Holding" ya
da "Gurup" adı ile anılan organizasyonlar sözünü ettiğimiz "ekonomik
grup"lardır. Bu türden organizasyonlar üzerinde yeterli çalışma ol
madığından sayıları ve nitelikleri konusunda çok fazla bilgimiz yoktur.1
Dolayısıyle Türkiye'dekl sermayenin merkezileşme olgusunu "toplam yo
ğunlaşma" kavramı ve bu kavramı ifade etmek üzere kullanılan 50, 100,
200 gibi en büyük firmaların toplam imalat sanayiindeki payları ile
açıklamaya çalışacağız. Tablo 1 bu amaçla oluşturulmuştur.8

TABLO - 1: İstihdam ve satışlara göre özel büyük firmalann
imalat sanayi içindeki payları

İstihdama göre Satışlara göre
100 ÖBF 200 ÖBF 50 ÖBF 100 ÖBF 400 ÖBF
(%) (%) (%) (%) ~
43.63 56.12
39.43 53.33
30.61 42.29

1964
1970
1975
1978
1979
1980
1981
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

31.84 42.00
29.71 40.38
28.87 40.87

27.62 37.99
27.85 41.33 69.42

26.96 38.48 28.67 41.04 69.35
25.68 36.94 29.21 42.14 69.24
25.03 36.04 29.08 41.50 68.09
24.25 35.04 26.89 38.84 65.86
24.00 34.58 27.78 38.87 64.60
24.14 34.58 27.87 39.47 65.59

28.39 40.39 66.36
Tablo l 'de görüldüğü gibi merkezileşmede zaman içinde genel bir

düşme trendi görülmektedir. Bu trend, özellikle istihdama göre 100 ve
200 özel büyük firma paylannda daha net biçimde görülmektedir.
Düşme eğilimi özellikle 1964-80 arasında yüksek, 1980'1erde ise ya
vaşlamıştır. Büyük firmaların satışlardaki payları cinsinden mer
kezileşmeye baktığımızda aynı trendi çok belirgin olmamakla birlikte
yine görmekteyiz. 400 firma kolonu ise, 80'1i yıllarda merkezileşmede az
da olsa bir azalmanın olduğunu açıkça göstermektedir.

58 DiSK 9. Genel Kurul Çalışma Raporu



Merkezileşmenin trendi bu olmakla birlikte düzeyi oldukça yüksektir.
Bir başka ifadeyle Türk imalat sanayiinde merkezileşme batı ül
kelerindeki seviyelere yakın ya da onlardan daha yükseklir. Bu konuda
bir fikir edinmek için Tablo: 2 hazırlanmıştır. Tablodan görüldüğü gibi,
Türkiye'de sermayenin merkezileşmesi ABD, Japonya ve Almanya'dan
daha yüksektir. 1980'11 yıllarda İngiltere ile hemen hemen aynı düzeyde
bir merkezileşme değeri ise (41) oldukça şaşırtıcıdır. Şaşırtıcı bir başka
sonuç ise: ABD, İngiltere ve Kanada gibi kapita1ist ülkelerde mer
kezileşmenin zaman içinde artması, Japonya ve Türkiye'de ise azal
masıdır.s

TABLO - 2: 100 Büyük firma paylan

ABDI İNGİLTERE2 JAPONYA3 ALMANYAl
1947 23
1949 22
1958 30 32
1963 33 37
1964
1965
1967 26
1970 33 41
1975 33 42 25
1977 33 41
1978 20
1980 33 41 22 21
1982 41 20
1983
1984 21 20
1987

KANADA3 TÜRKİYE2

40

44
4

43
52 41

55 41
41

1- Katma değerin yüzdesi olarak
2- Satışların yüzdesi olarak
3- Sermayenin yüzdesi olarak
NOT: ABD ve İngiltere ile ilgili değerler Ferguson (1988), diğerleri Shepherd (1990)'dan

alınmıştır.

TÜRK
İMALAT SANAYİİNDE
YOĞUNLAŞMA

Türk imalat sanayilnde yoğunlaşmanın seviyesi ve gelişimi ise Tablo:
3'den izlenebilir. Tablo 3'ün gösterdiği en önemli bulgu, 1985'den
1990'a kadar ortalama yoğunlaşma oranının o/o 58'1er gibi oldukça yük
sek bir seviyede olduğu ve bu seviyenin de 5 yıl boyunca değişmediğidir.
Tablo, aynı zamanda yoğunlaşmanın kritik düzeyi olan o/o 50'yi aşan
sektörlerin toplam sektörlerin o/o 58'1 olduğu, diğer bir deyişle toplam
imalat sanayinin yarısından fazlasında tekel ve oligopol türü firmaların
egemen olduğunu göstermektedir.
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Türkiye'de yoğunlaşma konusunda yapılmış bir çalışmaya göre, 1976
yılında kritik düzeyi aşan sektörlerin tüm sektörler içindeki payı yine%
58 olarak bulunmuştu. ıo

TABW - 3: Yoğunlaşmanın seviyesi
1985 1989 1990

Toplam Toplam Toplam
Sektör Sektör Sektör

Sektör içinde KD Sektör içinde KD Sektör içinde
~00 00 Sayısı~ ffQl Sayısı 00

91-100 13 15.66 19.75 18 21.43 21.27 9 21.42
81-90 9 10.84 3.00 1 1.19 0.44 3 3.61
71-80 10 12.05 12.02 11 13.09 5.55 10 11.90
61-70 7 8.4 5.33 4 4.76 3.99 4 4.76
51-60 9 10.84 8.33 16 19.05 21.33 14 16.16
41-50 11 13.25 9.67 10 11.90 8.08 6 7.14
31-40 10 12.05 20.71 II 13.09 17.94 16 19.05
21-30 10 12.05- 9.36 7 8.33 7.14 8 9.52
11-20 4 4.8 11.72 5 5.95 l 1.55 4 4.76
0-10 l 1.19 2.69 l 1.79
Toplam 83 100.00 100.00 84 100.00 100.00 84 100.00
Ort.Yoğ. 58.92 58.27 58.26
CR>70 32 38.55 34.77 30 35.71 27.26 30 36.93
CR4>5048 57.79 48.54 50 59.52 52.58 48 58.35

(•J 1990 yılına ait dört basamaklı sektör katma değerleri DİE tarafından henüz ya
yınlanmadığı için katma değer paylan hesaplanamamıştır.

Bu ve tablodaki bilgiler göstermektedir ki 1976'dan 1990'a kadar 14
yıl gibi oldukça uzun bir zaman diliminde imalat sanayiinde tekel gücü
yüksek firma egemenliği sürmektedir. Bu yoğunlaşma seviyesi ise bir
çok batı ülkesinde kamu otoriterlerini derhal harekete geçirecek kadar
yüksek bir seviyedir.

TABW - 4: Yoğunlaşmada değişim 1985-1989

1985-1989

Sektör
Sayısı (~/o)

1985'de 1990'da
_Katma DeğerOrtalama Ortalama
Içindeki (%) Yoğunlaşma Yoğunlaşma

Artan 27
Azalan 28
Değişmeyen" 29
Toplam 84

32.14 21.53
33.33 24.86
34.52 53.60.
100.00 100.00

53
63
55

72
47
55

• Yüzde 3'den az değişme

Yoğunlaşmanın hangi sektörlerde ve ne seviyede olduğu ise ekteki
tablolardan (Tablol,2 ve 3'den) izlenebilir.
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Yoğunlaşmanın genel seviyesinde I985'den 1990'a kadar önemli bir
değişme olmamış olmakla birlikte, alt sektörlerde zaman içinde bazı de
ğişmeler olmuştur. Bu değişiklikler Tablo 7'de ele alınmıştır.

Tablodan görülebileceği gibi katma değerin % 22'slnln üretildiği 27
sektörde yoğunlaşma artmıştır. Öte yandan, katma değerin % 25'inin
üretıldiği 28 sektörde yoğunlaşmada azalış olmuş. % 54'ünün üretildiği
29 sektörde ise yoğunlaşmada önemli bir değişme gözlenmemiştir.

Artan sektörlerin 1985'de ortalama yoğunlaşma oranlan% 53'den %
72'ye çıkarken, azalan sektörlerde% 63'den o/o 47 gibi nlsbeten makul
bir düzeye inmiştir. Değişmeyen sektörlerin ortalama, yoğunlaşma oran
lan ise kritik düzeyin üzerindedir. Bu sektörlerin ayrıntılı dökümü ekte
verilmiştir.

Bu tablolarda en göze çarpan özelliklerden biri, yoğunlaşmada artış
görülen sektörlerin çoğunun tüketim malı üreten sektörler oluşudur.
Bu ise bir anlama tüketim malı üreten firmaların, 1995 Gümrük Birliği
öncesi Avrupa firmaları ile rekabet edebilmek için iç piyasalarda yer
lerini sağlamlaştırma çabalarının bir sonucu olabilir.

SONUÇ
Türkıye'de tekelleşme hem sermayenin merkezileşmesi ve hem de yo

ğunlaşması bağlamında birçok batı ülkesinden daha yüksektir. Bu du
rumun nedenleri, bu çalışmada ayrıntılı olarak ele almamız mümkün
olmayan, gelişmekte olan ülkelerin bu arada Türkiye'nin - ka
pitalistleşme sürecinin özelliklerinden kaynaklanmaktadır.

Biz burada, sadece merkezileşme sürecinin özgül bir kurumu olarak
grup organizasyon türü üzerinde kısaca durduk. Bu çerçevede, grup
ların egemen üretim organizasyonları olarak varlıklarının, yüksek bir
merkezileşine ve yoğunlaşmanın temel nedeni olduğunu vurgulamaya
çalıştık ve ürettikleri sorunlara değindik.

Merkezileşme düzeyinin, birçok batı ülkesinden daha yüksek ol
duğunu ve fakat son yıllarda genel bir azalma eğilimi içinde olduğunu
ifade ettik.

Yoğunlaşmanın ise: düzeyi bakımından yine birçok batı ülkesinden
daha yüksek olduğunu belirledik. öte yandan 15 yıllık bir süre içinde,
batı ülkelerinde olsa kamu otoritelerini endişelendirecek ve derhal ted
birler almalarını gerektirecek bir yoğunlaşma düzeyinin devam ettiğini
gösterdik.

Yoğunlaşmanın genel düzeyinde önemli bir değişme olmadığı halde,
alt-sektörlerde zaman içinde bazı değişikliklerin olduğunu bulguladık,
1985-90 arasında, özellikle tüketim malı üreten sanayilerde - muh
temelen gümrük birliğinin yarattığı bir etkiyle- yoğunlaşmada artış ol
duğu gözlemlenirken, bazı sektörlerde de-belki de yine aynı nedenle
yoğunlaşmada azalışlar ortaya çıktığı anlaşılmaktadır.
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Tekelleşme, yazımızın başlarında da belirttiğimiz gibi, bir ekonomide
kaynak ve gelir dağılımını - giderek politik güç dağılımını da- bozan bir
süreçtir. Bu nedenle de hükümetlerin tekelleşmeyi önlemeye yönelik çe
şitli tedbirler almaları zorunludur. Bunların başında ise "oyun"un ku
raliarını oluşturmak gelir. Bunlar da, antı-tröst ve tüketiciyi koruma
gibi yasaların bir an önce çıkanlmalannı gerektirir.

Firma yoğunlaşma oranlan dağılımı: 1985
91-100 3131,3219,3319,3530.3541,3542,3543,

3551,3842, 3844,3849,3853.39004

81-90

71-80

61-70

51-60

41-50

31-40

21-30

11-20
0-10

91-100

81-90

71-80

61-70

51-60

41-50

31-40

62

3114.3215,3233,3513.3821.3822,3825,
3852,3854

3133. 3140, 3312,3320,3521,3523,3544,
3841, 3851, 3901

3132,3214,3620,3812,3823,3829,3909

3117, 3212,3240,3411,3529,3610,3720,
3832.3833
3112,3115, 3119,3412,3419,3421,3511,
3512,3559,3813,3831

3118,3121,3134,3213,3522,3699.3710,
3824,3839, 3843

3111,3113,3221,3222,3231,3560,3691,
3692, 3811, 3819,

3116,3122,3211,3311

Firma yoğunlaşma oranları dağılımı: 1989
3215, 3219,3232,3312. 3513,3530,3541.
3542,3543,3544,3551,3821,3825,3842,
3844,3845,3853,3903

3822,

3114,3131, 3233,3319,3512,3521, 3523.
3841, 3852, 3854,3901

3132,3133,3829, 3833.

3112,3117,3140, 3212,3214,3320,3419.
3511. 3529, 3610, 3620,3691,3720,3832,
3843, 3851,

3115,3119, 3231, 3240, 3411,3522,3559,
3812,3823,3831

3118, 3121,3134,3412,3421,3699,3710,
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21-30

11-20

0-10

91-100

81-90
71-80

61-70

51-60

41-50

31-40

21-30

11-20

0-10

3111

3113

3116

3117

3119.

3122

3134

3211

3219

3412

3819,3824, 3839,3909
3111,3113, 3311,3560,3692, 3811,3813

3116,3122,3211,3213,3221,
3222,

Firma yoğunlaşma oranlan dağılımı: 1990
3215,3219,3232,3312,3319, 3513,3530,
3541,3542,3543,3544, 3551. 3821, 3842,
3844,3845,3903
3114, 3822, 3825

3131,3132,3133,3233,3419, 3523. 3833,
3852,3854, 3901

3521,3829,3832,3841
3112,3117. 3140,3212,3214, 3320, 3511,
3512,3610, 3620,3691,3720, 3843,3851

3115,3119,3411,3421,3823, 3831,
3118,3134,3231,3240,3412, 3522, 3529,
3559. 3699, 3710, 3812, 3813, 3819. 3824,
3839,3909

3111,3113, 3121, 3221,3311, 3560,3692,
3811.
3116,3122,3211,3213

3222

Yoğunlaşmada değişme görülmeyen sanayiler
Mezbaha Ürünleri,
Sebze ve Meyve İşleme Sanayii,
Un ve Unlu Mamüller Sanayii,
İşlenmiş Unlu Ürünler Sanayii,
Şekerleme, Kakao ,Çikolata Sanayii,
Yem Sanayii,
Alkolsüz İçkiler Sanayii,
Elyafın Hazırlanması ve İplik Sanayii,
Diğer Dokuma Ürünleri Sanayii
Kağıt ve Karton Ambalaj Sanayii,
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3421

3522

3523

3530

3541

3542

3551

3560
3610

3692

3710

3720

3811
3822

3831

3839

3842
3844

3853

3112

3115

3132

3133

3212

3215

3231

3232

3211

3312

3319

3319

64

Basım. Yayım Sanayii;
İlaç Sanayii,
Sabun ve Deterjan Sanayii,
Petrol Rafinerileri,
Bitüm Kökenli İnşaat İzolasyon,
Kok Kömürü ve Biriket Sanayii,
Tekerlek İç ve Dış Lastiği,
Diğer Plastik Ürünler Sanayii,
Çanak Çömlek Sanayii,
Çimento Sanayii,
Demir Çelik Sanayii,
Demir Çelik Dışında Metal Ana Sanayii,
Hırdavat Malzemeler Sanayii,
Tanmsal Makine ve Gereçleri Yapım Sanayii,
Elektrik Sanayii Makinalan Sanayii,
Diğer Elektrikli Makina Yapım Sanayii,
Demiryollan Ulaşım Araçları Sanayii,
Triporter, Motosiklet, Bisiklet Sanayii,
Saat Sanayii,

Yoğwılaşmada artış görülen sanayiler
Süt ve Süt Ürünleri,
Bitkisel ve Hayvansal Yağlar,
Şarap Sanayii,
Malt ve Bira Sanayii,
Giyim Eşyası hariç Dokumalar,
İp, Sicim, Ağ ve Urgan Sanayii,
Deri İşleme ve Boyama Sanayii,
Kürk İşleme ve Boyama Sanayii,
Kereste ve Parke Sanayii,
Ambalaj Sanayii,
Diğer Ağaç ve Mantar Sanayii,
Diğer Seliloz Kağıt ve Karton Sanayii,
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3511 Ana Kimyasal Maddeler Sanayii,
3512 Kimyasal Gübre ve Tarım İlaçlan Sanayii,
3513 Sentetik Reçineler, Plastikler vs. Sanayii,
3543 Madeni Yağ hazırlama Sanayii,
3544 L.P.G. Döküm işlemleri Sanayii,
3691 Pişmiş Kilden Yapı Gereçleri
3819 Diğer Metal Eşya Sanayli
3821 İçten yanmalı Motorlar Sanayii,
3825 Bilgi İşlem, Büro ve Hesap Makinalan Sanayii,
3832 Radyo, TV.Sanayii,
3833 Elektrikli Ev Aletleri
3845 Uçak Yapma ve Onarım Sanayii,
3901 Kuyumculuk ve benzeri Üretim Sanayii,.
3903 Spor, Atletizm Alet ve Malzeme Sanayii,

3114
• 3118
3121

3131

3140
3213

3214
3221

3222
3223
3240
3320
3411
3521

3529
3559
3620

Yoğunlaşmada azalış görülen sanayiler
Su Ürünleri Sanayii,
Şeker Ürelim ve Arıtımı Sanayii,
Diğer Gıda Maddeleri
Damıtık Alkollü İçkiler
Tülün Sanayii,
Örme Sanayii,
Halı ve Kilim Sanayii,
Deri ve Kürk Giyim Sanayii,
Diğer Hazır Giyim Sanayii,
Deri ve benzeri maddelerden yapılmış eşya Sanayii,
Ayakkabı Sanayii,
Ağaç Mobilya ve Döşeme Sanayii,
Selüloz Kağıt ve Karton Sanayii,
Boya, Vernik ve Lake Sanayii,
Diğer Kimyasal Ürünler Sanayii,
Diğer Lastik Ürünleri Sanayii,
Cam ve Cam Ürünleri Sanayii.
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3699

3812
3813

3823
3824

3829

3841

3851

3852

3854

3909

Diğer Taş Toprağabağlı Sanayii,
Metal Mobilya ve ve Donatımı
Metal Yapı Malzemesi Sanayii,
Metal VE Metal dışı Makinalan işleyen Makina Sanayii,
Özel Endüstri Makinalan Sanayii,
Diğer Makina yapma Sanayii,
Deniz Taşıtları Yapım ve Onarımı
Mesleki ve İlmi Aletler
Fotografçı1ık Malzemesi Sanayii,
Diğer Madeni Alet Yapımı Slanayii
Diğer İmalat Sanayii,

Notlar:
1 Yoğunlaşma. ekonomik büyümeyle birlikte firmaların boyca büyümesi ve

sektörlerdeki kontrollerinin artması anlamına gelirken: merkezileşme-zaman
içinde ortaya çıkmakla birlikle- ekonomik büyümeden bağımsız olarak eko
nomik faaliyetlerin tümü üzerinde az sayıda kişi ya da kuruluşun egemenlik
kurması anlamın agelır, Bu ayının esas itibariyle Marksist Literatür tarafından
kullanılmakla birlikte. Marksist olmayan literatürde de farklı isimler altında da
olsa benimsenmektedir. Bu literatürde sermayenin merkezileşmesine toplam yo
ğunlaşma (aggregate concentration) veya süper yoğunlaşma (su
perconcentration) adı verilmekte ve genellikle yoğunlaşma ile bağlantısız bir bi
çimde ele alınmaktadır. Bkz. Wıllıams (1982).

2 İmalat sanayi tüm ekonominin yalnızca dörtte biridir. Dolayısıyle ge
neilemeler yapılırken bu gerçek unutulmamalıdır. Ne var ki, imalat sanayiinin

. dinamik ve sürükleyici bir sektör olması: oradaki eğilimlerin. ekonominin yarısı
olan hizmetler sektöründe de geçerli olduğu ileri sürülebilir.

3 Batı ülkeleri ile gelişmekte olan ülkelerin ekonomik sosyal ve siyasal ba
kımdan farklılıkları temelde bu süreçlerin farklılığından kaynaklanır. Bu. nokta.
tartıştığımız konu bağlamında çok önemli olmakla birlikte. çalışmamızın ama
cını aşacağından üzerinde fazla durmayacağız.

4 Grup olgusunun bir azgeltşrntş veya gelişmekle olan ülkelere özgü bir or
ganızasyonu olduğu. yararlan ve olumsuzlukları için bkz, Left (1978. 1979)" ve
Lindsey (1979).

5 Bazı durumlarda birden fazla aile de sözkonusu olabilir. Bu durumlarda
kaynaklar ve yöneticiler farklı ailelerden gelmiş olmakla birlikle grup. tek bir
ekonomik birim gibi varolur ve davranır.

6 Bu mtkroekonomık sorunların yanısıra, gruplar ve sahip oldukları fir
maların yüksek tekel gücü bazı makro sorunlara da neden olur. Bunlardan en
önemlisi antı-enflasyontst mücadele ile ilgilidir. Bilindiği gibi tekel gücü, fir
malara yanlızca fiyatlarla değil üretimle de kendilerini ayarlama imkanı verir.
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Bu nedenle enflasyonu düşürmek için uygulanacak sıkı para politikası ge
nellikle modem sektörlerde büyük üretim ve istihdam kayıplarına yol açar.

7 Hemen hemen en derli toplu kaynak Mustafa SÖNMEZ'in "Kırk Haramiler"
adlı kitabıdır. Bkz. M. SÖNMEZ (1990) ·

B lstihdama göre 100 ve 200 özel büyük firmanın paylan. DİE'nın büyüklük
dağılım tablolanndan Bain'in önerdiği bir yöntemle bulunmuştur. Yöntem için
bkz, Bam (1966). Büyük firmaların satışlara göre payları ise. lSO'nun 500
Büyük firma anketleri ve DİE imalat sanayi anketleri kuUanılarak he
saplanmıştır.

9 Bu oldukça ilginç bir bulgu olabilir. Çünkü Japonya'dakı keiretsu adı ve
rilen sanayi organizasyonları ile Türkıye'dekt holdıng'Ier, çalışmamızda grup ola
rak tanımladığımız ekonomik kategorinin örnekleridirler. Buradan bu ülkelerde
merkezileşmenin zamanı içinde azalıyor oluşu ile grupların varlıkları arasında
bir ilişki kurulabilir mi? Bu konu araştırmaya değer bir konu olmakla birlikte
çalışmamızın amacını aşacağından burada yalnızca not etmekle yetiniyoruz.

lO i. Tekeli, S. İlktn, A. Aksoy veY. Kepenek ( 1980),
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D-İŞGÜCÜVE
İSTİHDAM
lşgücü piyasası 1994 yılında bir önceki yıla göre pek fazla bir de

ğişiklik göstermemiş, ancak 1994 başında ortaya çıkan kriz ve ar
dından gelen 5 Nisan kararlarıyla İşsizliğin boyutlarında önemli de
ğişimler olmuştur.

Çalışma Bakanlığı'nın işverenler tarafından bölge çalışma mü
dürlüklerine yapılan bildirimlerden derlediği verilere göre yılbaşından
Haziran sonuna kadar işten çıkartılan işçilerin sayısı 600 bine yak
laşmaktadır. Sigortalı olarak çalıştırılan işçiler yanında, kaçak ça
lıştırmanın son derece yaygın olduğu göz önüne alındığında, işini kay
bedenlerin gerçek rakamının milyona vurmasının hiç de zor olmadığı
herkes tarafından kabul edilmektedir.

TABLO - 1: İşten çıkartılanlar
(1. 1.1994-22.6.1994)

68

İskolu
Tarım, orman ve balıkçılık
Madencilik
Petrol-Kimya-Lastik
Gıda
Şeker
Dokuma Tekstil
Deri
Ağaç
Kağıt
Basın-Yayın
Banka-Sigorta
Çimento-Toprak-Cam
Meral
Gemi
İnşaat
Enerji
Ticaret-Büro
Kara Taş.
Demiryolu Taş.
Deniz Taş.
Hava Taş
Ardiye
Haberleşme
Sağlık
Konaklama ve Eğ.
Milli Savunma
Gazetectlık
Genel işler
Toplam
Kaynak: Milliyet 24.6.1994

Çıkarılan isçi
9.575

11.570
18.506
29.997

907
69.167
4.949
6.131
2.635
2.881
7.727

16.286
64.750

734
136.657
14.545
95.483
11.619
6.535
6.330
2.149
348

4.365
1.700

30.968
849

1.154
19.663

577.180
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İSTİHDAMIN KOMPOZİSYONU
Türklye'de istihdam edilenlerin yüzde 42.8'1 kentsel, yüzde 57'. l 'i kır

sal alanlardadır. İstihdam edilenlerin yüzde 30.4'ü kadın, yüzde 69.6'sı
da erkeklerden oluşmaktadır. Kırsal alanlarda ücretsiz aile işçisi olarak
tanımlananlann da yüzde 78'i kadındır. Kırsal lörelerde ücretsiz aile iş
çisi olarak çalışanlar kente göç ve işsizlik nedeniyle yedek işçi ordusu
potansiyelini oluşturmaktadırlar. Kırsal kesimdeki istihdamın büy
üklüğü, bir taraftan gizli işsizlik olgusunun boyutlarını gizlerken bir
yandan da Türkıye'dekt sanayileşmenin yetersizliğini ortaya koy
maktadır.

TABLO - 2: İşgücü dağılımı

toplam ışgücü
kadın o/o •
erkek%
toplam işsiz
kent%
kır o/o
eksik istihdamla birlikte
toplam atıl tşgücü o/o
Kaynak: DIE

İstihdamın sektörlere göre dağılımı açısından son yıllarda önemli bir
değişme görülmemektedir. 1993 yılında tarım dışında hizmetler ve sa
nayi sektörünün daha fazla büyüdüğü. buna karşılık sanayi ve hiz
metlerde istihdam azalırken, tarımda islihdam artışı olduğu göze çarp
maktadır. Sanayideki büyümeye rağmen bu paradoksal gelişmenin de
teknik değişimlerden kaynaklandığı düşünülmektedir.

İstihdam edilenlerin işteki durumları incelendiği zaman, enforrnel
sektör çalışanlarının sayısal ve oransal olarak artmakta olduğu an
laşılmaktadır. 1985 yılından bu yana ücrelli olarak çalışanların azal
makta oluşu, buna karşılık kendi hesabına çalışanların sayısındaki ar
tış, ortaya çıkan yapısal değişikliği açıklamaktadır.

1991
20.731
32.9
67.1
1.715
8.3

12.1

1992
21.184

30.8
69.2

1.656
7.8

11.7

1993
20.817
31.0
69.0
1.518
7.3

11.2

14.7 14.9 12.

ücretli

TABW -3: İstihdam edilenlerin işteki durumları%
1985 1990 1993

34. 7 33.8 31.4
2.0 3.4 5.6işveren

kendi hesabına çalışan
ücretsiz aile işçisi

Kaynak: DİE

Sendikal örgütlülüğün temelini oluşturan ücretlilerin sektörlere da
ğılımına bakıldığında, sanayideki isllhdarn azalışına paralel olarak say
ılannın azaldığı, ancak oransal olarak tanın ve hizmetlere göre büyüme

17.7
28.1

23.2 24.5
30.9 31.6
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kaydettiği ortaya çıkmaktadır. 1989'da sanayide ücretli olarak çal
ışanların payı yüzde 32.7 iken 1993 için aynı oran yüzde 33.5'e yük
selmiştir. Bu durum her şart altında istihdamın asıl kaynağının ve büy
üme gücünün sanayiden geldiğini açıkça göstermektedir.

TABLO - 4: İstihdamın sektöre! dağılımı %
1989 1990 1991 1992 1993

48 49 48 44 48
14 14 15 15 14
38 37 37 41 38

sanayi
htzrnetler

Kaynak: DİE

Ücretliler konusunda bir başka dikkale değer gelişmede de kadınlar
ın oransal olarak paylarının artışıdır. 1989'da ücrelli olarak çalışan ka
dınların oranı yüzde 16.5'ten 1993 yılında 18.1 'e yükselmiştir.

GİZLİ İŞSİZ DE ÇOK
GİZLENEN İŞSİZ DE!..

Devlet islalislik Enstitüsü verileri istihdamın kompozisyonunu bu
şekilde özetlerken, Türkiye'de istihdam ve işsizlik konusundaki verilerin
oldukça çelişkili durumlaryarattığı da dikkat çekmektedir.

TABLO - 5: İşgücüne katılına oranları

Yıl Erkek Kadın Kent Kır
1988 76.5 34.9 45.4 65.6
1989 75.4 36 44.6 66.7
1990 75.3 34.7 45 65.5
1991 72.2 32.9 42.4 63.8
1992 72.5 32.3 43.3 63
1993 71.2 30.6 41.9 61.5

Kaynak: DIE

Ülkemizde bir çok konuda olduğu gibi, işsizlik konusunda da devlet
kuruluşları tarafından üretilen sağlıklı rakamlara rasllarnak mümkün
değildir.

TABLO - 6: İstihdam ve işsizler

istihdam
Eksik istih.
işsiz
Kaynak: DIE

1992
19.528
1.526
1.656

%
86.0
6.7
7.3

1993
19.298
1.349
1.518

%
87.0
6.0
6.8
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DPT'niri 6. Beş Yıllık Kalkınma Planı 1993 yılı Programı Destek ça
lışmaları çerçevesinde hazırladığı programa göre 1993 yılındaTürkiye'de
toplam ışgücü (15+ yaş) 20 rniJyon 212 bin kişi, ışgücüne katılma oranı
ise yüzde 53.S'dir. Yine aynı kaynağa göre Türkiye'de 1.4 milyon işsiz,
1.5 milyon da yarı işsiz bulunmaktadır. Toplamı 3 milyon kişiye varan
atıl tşgücünün tşgücü ordusuna oranı ise yüzde 14.4'e ulaşmaktadır.

DİE'nin gerçekleştirdiği Ekim 1993 Hane Halkı İşgücü Anketleri'ne
bakıldığında ise, 12 yaş üzerindeki 40 milyon 911 bin kişilik nüfusun
20 milyon 816 bin kişisinin ışgücü ordusunu oluşturduğu görülüyor.
Bu durumda ışgücüne katılma oranı da yüzde 50.9 düzeyinde kalıyor.
Bu rakamlar esas alındığında işsizlik oranı yüzde 6.8, eksik istihdamla
birlikte toplam işsizlik oranı yüzde 12.8 olarak kabul ediliyor.

ÇALIŞMAKTANVAZGEÇENLER!
Ülkedeki yüksek nüfus artış hızına karşılık, ışgücüne katılım or

anında DPT ve DİE serilerinde yapılan bir takım değişikliklerle düşüş
kaydedilmesi, toplam ışgücü arzında, buna bağlı olarak da is
tatistiklerde yer alan işsiz sayısında ciddi azalmalar ortaya çıkartmıştır.
Örneğin 1979 yılında 15 ve daha yukarı yaştaki yaklaşık 25 milyonluk
nüfus 37 milyon civarına yükselerek yüzde 50'ye yakın oranda artış
göstermiş, buna karşılık

TABLO - 7: İşgücüne katılma oraniarına göre istihdam ve işsizlik

12+yaş İşgücüne İşsiz İşsizlik
Yıl Nüfus İşgücü katıl.oranı% Sayısı Oranı%
1988 37.037 20.616 55.57 1.708 8.30
1989 33.116 21.175 55.55 1.832 8.50
1990 33.586 21.148 54.80 1.571 7.40
1991 33.484 20.730 52.50 1.714 8.30
1992 40.433 21.184 52.39 1.656 7.80
1993 40.311 20.316 50.90 1.518 7.30
Kaynak: DİE

DPT'ye göre 1979'da yüzde 64 olan ışgücüne katılma oranı, 1993'te,
yüzde 53.S'e gerilemiştir. Aynı eğilimin daha kısa bir zaman dilimi
içinde DİE Hane Halkı anketlerinden de tespit edilmesi mümkündür.
1988-1993 anketleri arasında 12 yaş üzerindeki toplam nüfusun yüzde
10.3 oranında artttığı kabul edilmekte, buna karşılık aynı tarihler ar
asında ışgücühü oluşturan nüfus, yüzde 0.1 düzeyinde artış gös
termektedir. Bu durumdan şöyle bir sonuç çıkartılması mümkündür.
1988-1993 arasında 12 yaşın üzerindeki nüfusa 3 milyon 814 bin kişi
eklenmiş, aynı yaş grusunda çalışmaya istekli olan insan sayısı ise yal
nızca 200 bin kişi artmıştır. Demek ki bu arada, 3 milyon 614 bin kiş
ilik bir grup çeşitli nedenlerle çalışmaktan ya da iş aüramaktan vaz-
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geçmiş veya çalışma yaşı geldiği halde böyle bir girişimde dahi bu
lunmamıştır.' Işgücüne katılma oranı da bu nedenle yüzde 55.57'den
1993'ye gelindiğinde yüzde 50.9'a gerilemiştir.

1992-1993 arasında tşgücüne katılım oranının yüzde 1.49 puan
azalarak 368 bin kişinin bir yıl içinde çalışmaktan vazgeçmesi oldukça
çarpıcı bir gelişmedir.

TABLO - 8: 1988 katılma oranı sabit tutulduğunda

İşsiz İşsizlik
Yıl İ.şgücü !Qp!_amı Or~nı %
1988 20.615 1.707 8.28
1989 21.181 1.808 8.54
1990 21.442 1.867 8.71
1991 21.941 2.925 13.33
1992 22.472 2.344 13.10
1993 22.734 3.436 15.11
Kaynak: DİE

İşgücüne katılım oranında böyle bir gerilemenin mantıklı nedenlerle
açıklanması pek mümkün değildir. 1979 yılındaki tşgücüne katılım ora
nı sabit tutulduğunda bile (Petrol-İş verilerine göre) bugünkü ra
kamlarla işsizlik oranı yüzde 20'nin üzerine fırlamaktadır. Hane Halkı
İşgücü Anketlerine göre de 1988 yılındaki ışgücüne katılım oranı sabit
tutulursa 1993 Ekim'inde işgücü arzının 22 milyon 734 bin kişiye yük
selmesi gerekmektedir. Bu durumda toplam işsiz sayısı 3 milyon 436
bin kişiye, işsizlik oranı da yüzde 15.I l'e ulaşmaktadır. lşgücüne ka
tılma oranı hiç gözönüne alınması bile. tşgücüne dahil olmayıp "iş bul
ma umudu olmadığı" için iş aramayan, ancak "işbaşı yapmaya hazır" ol
arak tanımlanan 89 bin kişinin işgücü dışına nasıl çıkartıldığını
anlamak mümkün değildir. Bu kişiler de işsiz olarak kabul edildiğinde
1993'te 12 yaş üzeri işsizlik oranı yüzde 7.3'ten 7.8'e fırlamaktadır. İş
gücüne katılım oranı ile birlikte değerlendirildiğinde de toplam işsizlik
oranı yüzde 15.1 'den yüzde 15.5'e yükselmektedir.

"ÜCRETSİZAİLE İŞÇİSİ"
ORDUSU,..

lşgücüne katılım oranındaki açıklanamayan düşüş yanında, is
tihdam edilenleıin tamamının durumunun da pek net olduğu söy
lenemez. Örneğin sayıları 1 milyon 518 bin kişiye, işgücüne oranları da
yüzde 7.3'e ulaşan "eksik istihdam" kategorisinin durumu açıklıktan
uzak durumdadır. Bu kişilerin haftada 40 saatten az çalıştıkları, ya da
çeşitli nedenlerle iş aradıkları belirtilmekle birlikte gerçekten "istihdam"
edildiklerine yönelik ciddi bir belirti bulunamamaktadır. Bu nedenle
çoğu kez, DİE ve DPT tarafından da değerlendirmeler yapılırken atıl iş
gücü olarak tanımlanan kütle içine "eksik istihdam" rakamlarının dahil
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edildiği görülmektedir. Bu şekilde, katılım oranlannı kullanarak elde
edilen yüzde 15.S'lik işsizlik oranına eksik istihdamı da dahil et
tiğimizde toplam işsizlik oranı olarak yüzde 22.8'e ulaşılması müm
kündür. Ancak eksik istihdam olarak tanımlanan büyüklüğün ne ka
dannın, ne şartlarla çalıştığı ortada olmadığından elde ettiğimiz bu
rakamın kesinliğini öne sürmek de mümkün olamamaktadır.

DİE Hane Halkı İşgücü Anketlerine göre eksik islihdam rakamının ne
• kadannın işsiz kabul edilebileceğini bilmek mümkün olmadığı gibi, "is
tihdam edilenler" tanımlaması içinde yer alanların kaç tanesinin ger
çekten "istihdam edildiğini" söylemek de mümkün değildir.

Türkiye çapında toplam 19 milyon 298 bin kişinin istihdam edildiği,
ancak bunlann 9 milyon 264 bin kişisinin (toplam çalışanlann yüzde
48'i) "tanın, orman. avcılık, balıkçılık" sektöründe çalıştığı DİE an
ketlerinde yer almaktadır. Ancak tarım sektöründe istihdam edildiği
varsayılan bu kişilerin gerçekten istihdama dahil olup olmadığı şü
phelidir. "Gizli işsizlik" olarak tanımlanabilecek "istihdam" biçiminin öz
ellikle tarım sektöründe ne kadar yaygın olduğu düşünülürse tanın ke
simi için verilen islihdam rakamının sakatlığı daha iyi anlaşılabilecektir.

DİE verilerine göre islihdam edilenlerin "işteki durumu"na ba
kıldığında da karşımıza oldukça ilginç rakamlar çıkıyor. Mevsimlik (yev
miyeli) çalışan 1.3 milyon kişinin önemli bölümünün "eksik istihdam"
içinde yer aldığı, bu nedenle sürekli istihdam içine tam olarak dahil
edilemeyeceğini düşünmek fazla zor değil. Bunun yanında, "kendi hes
abına" çalıştığı kabul edilen 4 milyon 728 bin kişi (yüzde 24.4) ile
"ücretsiz aile işçisi" olarak "istihdam" edildiği kabul edilen 6 milyon I 07
bin kişinin (yüzde 31 .64) ne iş yaptığı da pek belli değildir. "Kendi hes
abına iş yapma" tanımına nerede, nasıl, hangi şartlarda çalışan kişilerin
girdiğini kestirmek mümkün olmadığı gibi, ücretsiz aile işçilerinin hangi
ölçülere göre "istihdam edildiğini" anlamak da olanaksızdır.

Sonuç olarak, ışgücü dışında görünmesine ya da istatistiklerde çal
ışıyor görünmesıne rağmen çeşitli kategorilerde aslında işsiz olduğu an
laşılan kişiler de hesaba katıldığında işsizlik oranının yüzde 20'nin üze
rine çıkabileceğini tahmin etmek hiç de zor değildir.

Başbakarı Sayın Tansu Çiller "vergi reformu" olarak tanımladığı yasa
tasarılanyla ilgili olarak, bu yasalar çıkmazsa işsizlik oranının, "bu
günkü yüzde 14 düzeyinden 2001 yılında yüzde 27'ye yükselmesinin"
engellenemeyeceğini söylemektedir. Ancak çeşilli istalislik yöntemleriyle
gösterildiği gibi mevcut işsizlik oranının yüzde 14 değıl . yüzde 25'e üze
rinde olduğu göz önüne alınırsa, 200 ı yılında işsizlik oranının yüzde
40'Iara ulaşacağı anlaşılmaktadır.

Son 15 yıldır iktidara gelen hükümetlerin mevcut "sanayisizleşme",
"özelleştirme" gibi polilikalannın devam etmesi ve ülkemizin nüfus artış
hızını aynen koruması durumunda işsizlik oranında herhangi bir düşüş
beklemek de mümkün görülmemektedir.

74 DiSK 9. Genel Kurul Çalışma Raporu



Koalisyon hükümetlertnın programlannda yer alan işsizlikle mü
cadele edileceğine dönük vaadlerle ilgili hiç bir somut adım alıtlmarnış
olması. mevcut hükümettten bu yönde bir tedbir beklenmesini artık ol
anaksız hale getirmektedir. Kaldı ki, alınacağı söylenen "istikrar" ted
birlerinin ekonomiyi ve isllhdamı daraltıcı sonuçlara yol açacağı herkes
tarafından kabul edilmektedir.

DiSK 9. Genel Kurul Çalışma Raporu 75



E-KAMU KESİMİ
FİNANSMAN
AÇIKLARI
1994 yazında kamu kesiminin içinde bulunduğu açmazın en özlü

simgesi, devletin kaynak sağlamak üzere başvurduğu üç aylık bon
olardır. Üç aylık bir borçlanma için yüzde 50 faiz ödemeyi kabul etmek,
hükümetin kamu kesimi finansmanı açısından vahim bir noktada bu
lunduğunun itiraf edilmesidir. Söz konusu üç ayın enflasyonunun yüz
de S0'nin altında olacağı be1lidir ve bonoların yüksek bir reel faiz sa
ğlayacağı kesindir. Kamu kesiminin finansman sorunu uzun süredir
giderek ağırlaşmış, bu nedenle devlet borçlarında bir yandan vade kı
salmış, öte yandan reel faiz yükselmiştir.

Sorunun ağırlığına karşın, bulunan çözüm yüzeysel ve geçici olduğu
gibi, aynı zamanda yeni sakıncalar da getirmektedir. Birinci sakınca,
yüksek faiz yükünün yeni borçlanmalara yol açmasının kaçınılmaz olu
şudur. O kadar ki, kamuoyunda bonoların vadesinde geri ödenip öden
emeyeceği kuşkusu doğmuştur. Öte yandan borıalardan satın almak is
leyenlerin çoğu amacına ulaşamamış, bonolar bankalar ile ayrıcalıklı
müşterileri arasında paylaşılmıştır. Bunun anlamı, devletin finansman
sorununu çözerken yüksek gelirli kesimlere önemli bir kaynak ak
tarmakta oluşudur. Dolayısıyla, ikinci önemli sakınca böyle bir finans
man biçiminin gelir dağılımındaki bozukluğu artırmasıdır.

1994 yazında doruğa ulaşan kamusal finansman sorunu, 1980'lerin
ilk yarısından itibaren uygulanan bir yaklaşımın ürünüdür. 1980'lerin
ilk yansından ilibaren özellikle büyük sermayeden vergi almaktan kaç
ınılmış, onun yerine borçlanma tercih edilmiştir. Başlangıçta borçlanma
kolay bir finansman biçimi olarak fazla sakınca yaratmamıştır, ancak
1980'lerin sonlannda hayli yüksek bir düzeye ulaşan borçların vadesi
gelmiş anaparasını ve faizini ödemek taşınması zor bir yük oluş
turmuştur. Böylece borç-faiz-borç spirali ciddi bir soruna dönüşmüştür.
Sorunun son üç yıldaki gelişimi durumun ciddiyetini açıkça ortaya koy
maktadır.

1991, 1992 ve 1993 bütçelerinin sonuçlan, harcamalardaki ve ge
lirlerdeki artışın uyumsuzluğu dolayısıyla bütçe açığında ciddi bir ar
tışın gerçekleştiğini göstermektedir. 93 konsolide bülçesinin gelirleri
yüzde 102 oranında, harcamaları ise yüzde ı I 7 oranında yükselmişlir.
Harcamalarda cari harcamalar ile yatınmların artış hızı yüzde S0'in al
tında kalırken, borç faizlerini de içeren transfer ödemelerinin artış hızı
yüzde 190'1 bulmuştur. Aynı dönemde tüketici fiyatları indeksinin yüzde
66 oranında yükseldiği gözönüne alınırsa, sorunun ciddiyeti kolayca
görülür.
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TABLO - 1: Konsolide Bütçe
Gelirler, giderler ve bütçe açığı

(1991-93, Milyar TL)
1991 1992 1993

ı. Konsolide Bütçe gelirleri 99.085 178.070 359.850
a. Vergi Gelırlert 78.643 141.602 264.203
b.Vergıdışı Normal Gelirler 3.927 7.649 17.674
c.Özel Gelirler ve Fonları 6.515 24.899 70.490

2.Konsolide Bütçe Harcamaları 132.401 225.398 489.255
a.Cari 60.536 114.443 204.992
b.Yatırım 19.038 32.691 57.467
c.Transfer 52.827 78.264 226.796

3.Konsolide Bütçe Açığı -33.316 -47.328 -129.405

1.Konsolide Bütçe Gelırlert
a.Vergı Gelirleri
b.Vergt Dışı Normal Gelirler
c.Özel Gelirler ve Fonlar

TABLO - 2: Konsolide bütçe gelir ve giderlerinde artış hızlan
(1991-1993, %)

92/91
79.7
80.1
94.8
50.8

93/92
102.1
86.6

131.1
183.1

2.Konsolide Bütçe Harcam.
a.Can
b.Yatırım
c.Transfer
3.Konsolide Bütçe Açığı
4.Tüketici Fiyatları

70.2
89.0
71.7
48.2
42.1
70.1

117.1
79.1
75.8

189.8
173.4
66.1

Harcamalardaki artış hızının gelirlerdeki. özellikle vergilerdeki. artış
hızını aşması sonucunda vergilerin konsolide bütçe harcamalarını kar
şılama oranı 199l'de yüzde 59 ve 1992'de yüzde 63 iken 1993'te yüzde
54'e düşmüştür. Konsolide bütçe gelirleri içinde vergılertn oranı da
1991 ve 1992'de yüzde S0'e yakın iken 1993'le yüzde 74'ün allına düş
müştür. Vergi gelirlerinin yetersizliği zaman içinde ağırlaşmıştır, bu ne
denle borçlara başvurma eğilimi de giderek güçlenmiştir.

Bütçe gelirlerinin yetersizliği karşısında harcamaların azaltılarnayışı
büyük bir bütçe açığını kronikleştirmiştir. Konsolide bülçcedeki açığın
toplam bülçe harcamalarına oranı 1991'de yüzde 25.2. 1992'de yüzde
21 ve l993'te yüzde 26.4 olmuştur. Açığın bütçe gelirine oranı ise 1 /3
düzeyine ulaşmıştır. Açığın toplam bütçe gelirine oranı ı 991'de yüzde
33.6'dan 1992'de yüzde 26.6'ya düşmüş, ancak 1993'le yüzde 36'ya
ulaşmıştır.

DiSK 9. Genel Kurul Çalışma Raporu 77



Kronik bir yüksek açık, bütçenin harcamalar açısından yapısını da
önemli ölçüde bozmuştur. Bütçe harcamalarının ortalama 1/4 kadar
bir bölümü faize gitmekte, bu da gerek yatırımlara, gerek cari har
camalara aynlabilecek paylan ciddi biçimde sınırlamaktadır.
1980'1erden bu yana bütçe harcamaları içinde özellikle yatınmlann payı
gerilerken faiz ödemelerini içeren transferlerin payı yükselmiştir. l 970'1i
yıllarda yatınmlann bütçedeki payı yüzde 30'a yakınken l990'1ı yıllarda
yüzde lS'in altında kalmaktadır.

TABW - 3: Konsolide bütçe harcamalarının bileşimi (%)
1991 1992 1993

Cari 45.7 50.8 41.9
Yatının
Transfer

14.4 14.5 11.7
39.9 34.7 46.4

Faiz giderinin aşın yükselişi devletin sosyal amaçlara ayıracağı fon
lan da ciddi biçimde sınırlamaktadır. Örneğin konsolide bütçe öd
enekleri içinde faiz ödemelerinin payı 1993'te yüzde 18.4 olmuşken
1994 teklifinde yüzde 26.6'ya yükselmiş, buna karşılık eğilimin payı
yüzde 18.2'den yüzde 15.0'a, sağlığın payı da yüzde 4.6'dan yüzde
3.7'ye gerilemiştir.

Görüldüğü gibi. l 980'lerden beri uygulanan borçlanma politikası
başlangıçta bir sorunun yüzeysel ve geçici çözümü niteliğinde iken
1990'larda kendisi büyük bir soruna dönüşmüştür. Devlet hem bütçesi
üzerindeki egemenliğini ve tercih olanağını yitirmiş, giderek sosyal har
camalardan ödün vermek noktasına gelmiş. hem de yüksek faiz gideri
nedeniyle giderek ağırlaşan koşullarla borçlanmaktan kaçınamaz ol
muştur.

Devlet harcamalarındaki gelişmede dikkat çeken bir nokta da, dinsel
hizmetlere ayrılan fonlardaki hızlı artıştır. 1994 bütçe telifindeki har
camada tutarı (816 trilyon) 1993 bütçce ödeneğine göre yüzde 106'lık
bir artışı ifade ediyordu. Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı büt
çelerindeki artış yüzde 70'in altında kalırken, Milli Savunma Bakanlığı.
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na ait artış
oranları yüzde lO0'e yaklaşırken. Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesindeki
artış yüzde 126'yı buluyordu. 1994 bütçesinde Diyanet İşleri Baş
kanlığr'na aynlan 8.4 trilyona yakın ödenek Dışişlert Bakanlığına ay
nlan 5.1 trilyonluk ödeneğin yüzde 61 üzerindedir. 1994 bütçesinde
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ödeneği beş bakanlığın (Turizm Bakanlığı,
Orman Bakanlığı. Ulaştırma Bakanlığı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik B..
Sanayi ve Ticaret B..) toplam ödeneğinden daha büyüktür.

Büyük sermaye temsilcileri son yıllarda ekonomik sorunların büyük
bölümünün, özellıkle enflasyonun kaynağının l<İT'lerde olduğunu sa-
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vunageldiler. O kadar ki, tekrarlana tekrarlana bu iddiayı be
nimseyenler arttı, giderek bazıları için bu iddia tartışılmaz bir gerçek
oldu. Türkiye'de KİT'lerin birçok sorunu olduğu bir gerçek olmakla bir
likte, bunun derecesini abartmak çok kolay ve çok yanlış. Bu kolay yan
lışın bu kadar yaygın ve sık yapılışı, bu iddianın sermayenin mantığına
çok uygun olmasından kaynaklanıyor.

Böyle bir mantıkla özelleştirmeye gidilirse, sağlanacak gelir kamu ke
simi açığını hafiOelebilir. Ancak bunun yine geçici bir çözüm olduğu or
tadadır. Kaldı ki, bu amaçla kamu kesiminin en önemli tesisleri blok
satış yöntemiyle yabancılara satılıyorsa ya da kar etmekte olan bazı fa
brikalar bir-iki yı11ık karlanna eşit bir fiyatla elden çıkartılıyorsa, bunun
çok pahalı bir gelir sağlama yöntemi olduğu da açıktır.

TABLO - 4: Kamu kesimi borçlanma gereği
(GSMH'ye oranla %)

1990 1991 1992 1993* 1994**

Konsolide Büt. 4.2 7.4 6.1 9.2 9.0
KİT'ler 5.3 4.4 4.7 3.6 2.8
Yerel Yönet. o.o 0.6 l. 1 0.9 0.2
Döner sermayeler
ve sosyal güvenlik
kurumlan -0.4 0.2 0.3 l.2 1.3
Fonlar 1.2 1.8 23.8 1.4 0.9
TOPLAM 10.2 14.5 14.9 16.3 14.2
(*) Tahmin; (**) Program

Konunun en önemli noktası, kamu kesimi finansman açzığınm büy
ük bölümünün KİTierden değil, konsolide bütçeden kaynaklanmakta
olmasıdır. Kamu kesimi borçlanma gereğinin GSMH'ye oranı 1985 ve
1986'da yüzde S'In altında iken 1987-89 döneminde yüzde 7 dolayında
seyrelmiş, 1990'da yüzde IO'u, 1993'te de yüzde l6'yı aşmıştır. (Burada
kullanılan oranlar eski GSMH serıstrıe göredir. Yeni GSMH serisine göre
söz konusu oranlar daha düşüktür, örneğin 1993 değeri yüzde 16.3'ten
yüzde 11.9'a düşmektedir}.

Yalnızca konsolide bütçe açığının GSMH'ye oranı ise, ı ~85 ve
l986'da yüzde 3 dolayında iken, 1993'te yüzde 9'u aşmıştır. KITlerin
açığının GSMH'ye oranı ise, l 980'lerin ilk yansında yüzde 3 dolayında
iken, 1990'lı yıllarda yüzde 4 olayında dalgalanmaktadır.

Kamu kesimi borçlanma gereği ile enflasyon arasında ilişki olduğu
kesin olmakla birlikte, enflasyon düzeyini belirleyen tek başına bu de
ğişken değildir. Her şeyden önce bu borçlanmanın nasıl yapıldığı, yani
hangi kaynaklardan karşılandığı önem taşır. Aynca ekonomik beklentil-
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er. siyasal istikrar ve güven, ekonominin dışa açıklık derecesi. piy
asalarda rekabetin olup olmaması ve olıgopollertn gücü gibi değişkenler
de rol oynar. l 990'ların ilk yarısında enflasyonda görülen sıçrama böyle
bir karmaşık sürecin sonucudur.

5 Nisan kararları kamu kesimi açığını (öncelikle konsolide bütçe aç
ığını) azaltmak için birinci aşamada KİT ürünlerinin fiyatlanna önemli
bir zam getirmiş. ikinci aşamada da kamu harcamalanna büyük ölçüde
sınır koymuş, ayrıca "ekonomik denge vergisi", "net aktif vergisi", "ek
emlak vergisi" ile "ek motorlu taşıt vergisi"ni getirmiştir. Bu önemlerle
bütçe açığında bir daralma hedeflenmiş ve ilk göstergeler böyle bir da
ralmanın doğduğunu göstermtşttr. Bütçe açığı Ocak ayında 4.4 tri
lyondan, Şubat'la 14.8 trilyona. Mart'la 32.1 trilyona yükselmişken Nt
san'da 4.3 trilyona gerilemiş. Mayıs ayında ise bütçe fazla vennişlir.

Alınan önlemler toplam talebi düşürücü nilelikte olduğu için ekon
omide ciddi bir duraklama başgöstermtş ve üretimde azalma ile birlikle
işsizlikle ciddi bir artış doğmuştur. I994'le büyüme hızında önemli bir
gerileme olacağı kesindir, büyüme hızının 1980'den beri ilk kez negatif
olması da ciddi bir olasılıktır.

Kamu kesiminde çalışanlar açısından da çeşttli olumsuzluklar doğ
muştur. Geçici işçi olarak çalışanlann çalışma süreleri kısaltılrmş toplu
sözleşme gereği olan ikinci yıl zammını almak isteyen işçiler ve sen
dikalar üzertnde baskı kurulmaya çalışılmaktadır. nihayet enflasyon Yıl
lık Program'da öngörülenin iki katını aşarken memurlara öngörülmüş
enflasyona göre vaadedi1en zammın verilmesi memurlann satmalma gü
cünde önemli bir düşmeye yol açmaktadır. Kısacası, kamu kesiminin
açığı bir ölçüde küçülürken, çalışan sınıfların bütçelerindeki açıklar
önemli ölçüde büyümektedir.
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F-TÜRKİYE'DE
ENFLASYON
Enflasyon, özellikle 1970'lerden sonra bütün dünya ekonomilerinin

durumunu incelemede dikkate alınan önemli bir göstergedir. En yaygın
tanımıyla, enflasyon, fiyat seviyelerindeki sürekli artışlar olarak bilinir.
Bunun yanında enflasyonu büyüklüğüne göre üç kategoriye ayırabiliriz:
1) Tek haneli enflasyon: mücadele etmesi kolay ama düşürmesi zor olan
enflasyon oranıdır 2) Kronik enflasyon: yapısal darboğazlardan kaynak
lanmasından dolayı çok ciddi sorunlar yaratan. dolayısıyla mücadele
edilmesi de, aşağı çekilmesi de çok zor olan enflasyondur 3) Hip
erenflasyon: yıllık yüzde lOO'den başlayan ve kısa zamanda ekonominin
çökmesine yolaçabilen enflasyon oranıdır.

ENFLASYONU ÖLÇEN
ENDEKSLER

Türkiye ekonomisi. l 970'1erden itibaren kronik enflasyon sorunun
yaşamaya başlamış, 1980'de hiperenflasyona adım atmış, ancak alınan
tedbirlerle enflasyon 1980'1erin ortalarına doğru azalmıştır. Fakat
1988'den itibaren tekrar yükselen enflasyon orarıı içinde bu
lunduğumuz dönemde ekonominin en önemli temel göstergesi olma
özelliğini sürdürmektedir.

TABLO - 1: Toptan eşya fiyattan endeksi
(Bir önceki aya göre % değişim)

Aylar 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
Ocak 8.4 7.2 4.4 4.6 11.0 5.0 5.3
Şubat 6.2 3.7 4.6 5.3 5.2 5.2 10.1
Mart 6.9 3.7 4.2 4.9 4.3 4.8 8.5
Nisan 4.5 5.3 2.4 5.4 2.2 2.6 32.8
Mayıs 1.3 4.4 1.5 2.9 0.7 2.9 9.0
Haziran 0.8 3.2 1.5 1.4 0.2 2.3
Temmuz 2.7 5.2 1.7 2.2 1.8 4.7
Ağustos 3.4 2.6 4.4 4.7 4.8 3.8
Eylül 4.6 2.5 5.8 4.4 6.3 4.0
Ekim 4.8 2.8 4.6 3.5 5.5 3.6
Kasım 5.5 4.2 2.8 3.8 3.5 6.4
Aralık 4.1 4.9 2.5 4.4 3.6 2.9
Kaynak: DİE 1994
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Enflasyon oranının hesaplanmasında dikkate alman iki endeks var
dır: toptan eşya fiyatları endeksi ve tüketici fiyat endeksi. Bunlardan
toptan eşya fiyatları endeksi, ticari mallan üreten sektörlerin fiyat de
ğişimleri göz önüne alınarak hesaplanır. Bu sektörler: tanın, ma
dencilik, imalat sanayii ve eneıji olarak dört ana başlıkla toplanır. Tür
kiye'de kaınunun bu sektörlerdeki ağırlığından dolayı, bu endeksteki
artışların temel sebebi olarak KIT fiyat artışları gösterilebilir. Ancak, ta
nın ürünlerinin özel sektör tarafından üretildiği gerçeği de göz ardı edil
memelidir. Bu bağlamda, toplan eşya fiyatlan endeksi maliyet en
flasyonunun göstergesidir. Öte yandan, tüketici fiyat endeksi ise gıda,
giyim ve ayakkabı, ev eşyası, sağlık ve kişisel bakım, ulaştırma ve ha
berleşme. kültür-eğitim ve eğlence ve de konut olarak 7 ana harcama
grubundaik fiyat değişimleri dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Tü
ketici fiyat endeksi, hem hizmetleri hem de mallan içerdiği için daha ge
niş kapsamlı bir gösterge olmaktadır. Tüketici fiyat endeksi halka ya
msyan enflasyonu en iyi şekilde açıklayan endekstir, dolayısıyla talep
enflasyonun göstergesi olarak değerlendirilir.

Bu iki fiyat endeksinin dışında, gayri safi milli hasıla deflatörü de
kullanılmakladır. ancak aylık olarak hesaplanamaması dolayısıyla bu
rada dikkate alınmamıştır. Tablo. 1 ve Tablo. 2'de toplan eşya fiy
atlarının aylık ve yıllık değişimleri görülmektedir.

TABLO - 2: Toptan eşya fiyatları endeksi

Yıllar
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994-Ocak
1994-Şubat
1994-Mart
1994-Nisan
1994-Mayıs

Bir önceki yıla göre % değişim
68.0
62.3
48.6
59.2
61.4
60.3
60.6
68.2
74.0
125.3
138.6

Kaynak: DİE, 1994

Tablo. l'de görüldüğü gibi, toptan eşya fiyatlan endeksi 1988 yılının
ilk çeyreğinden 1992 yılının başına kadar aylık yüzde 1 ile yüzde 5 ar
asında değişim göstermiştir. 1992 yılı Ocak ayında, seçimler sonrasının
ilk etkileri görülmüş ve aylık değişim yüzde 11 olarak gerçekleşmiştir.
Bundan sonra. 1992 yılının ortalanna kadar KİT fiyatlarına uygulanan
baskı ve tarımda çok verimli bir yıl yaşanması dolayısıyla aylık değişim
oranlan düşmüştür. Ancak bu durum çok uzun sürmemiş, politik ya
şamda çalkantılarla dolu 1993 yılında aylık değişimler tekrar yükselme
eğilimine girmiştir. Fakat. bu dönemde gerçekleşmesi gereken artışlar,

82 DiSK 9. Genel Kurul Çalışma Raporu



yeni liderlerin 1994'teki mahalli seçimleri düşünmeleri nedeniyle er
telenmiştir. 1994 yılının Şubat ayından ilibaren, toptan eşya fiy
atlarmdakt aylık değişimler oldukça hızlanmıştır. 1994 yılının Nisan ay
ında toptan eşya fiyatları yüzde 32.8 artarak, Cumhuriyet talihinin en
yüksek düzeyine ulaşmıştır.

1994 Mayıs ayı verilerine göre ise toptan eşya fiyatlan yüzde 9 art
mıştır. Bu oran, 5 Nisan istikrar paketinde öngörülene yakın olmakla
birlikte, yıllık değişim olarak yüzde 138.6 gerçekleşmiştir. Bu durum,
Türkiye ekonomisinin hiperen0asyonist bir dönem içinde olduğunu gös
termektedir.

Tablo. 2'de görüldüğü gibi" yıllık olarak incelendiğinde, 1988-1990
arası düşme eğiliminde bulunan değişim oranlan 1991 'den itibaren tek
rar artmış ve bundan sonra yüzde 60'1ık bir ortalama izlemiştir. Toptan
eşya fiyatları, 1990 yılında yüzde 48.6'1ık değişim gösterirken, bunun
başlıca sebebi yine tanın kesiminin oldukça verimli bir yıl geçirmesi ve
devletin düşük tuttuğu alım fiyatlarıdır. 1991 'de yüzde 0.3 olarak ger
çekleşen büyüme hızı ile birlikle, toptan eşya fiyatlarındaki değişim de
artmıştır. Çok uzun yıllardır baskı altında tutulan KİT fiyallanna yapı
lan zamlarla içinde bulunduğumuz 1994 yılında toptan eşya fiy
atlarındaki yıllık değişim oranı yüzde lO0'leri aşmıştır.

Toptan eşya fiyatlarında durum böyle iken, Tablo. 3 ve Tablo.4 ile tü
ketıcı fiyatlarındaki aylık ve yıllık değişimleri incelemekmümkündür.

TABLO - 3: Tüketici fiyatları endeksi
(Bir önceki aya göre % değişim)

l\.Yla.! HJ88 19fü! 199Q 1991 .!~~-~ 19!;_)~ .!~94
Ocak 6.6 3.8 4.9 9.4 5.3 4.4
Şubat 3.7 4.8 4.4 5.4 5.0 4.0 6.0
Mart 5.5 3.0 5.2 4.4 4.9 4.8 5.2
Nisan 6.2 6.2 6.6 6.6 3.8 4.4 24.7
Mayıs 3.5 3.0 3.1 3.3 0.9 4.7 10.0

• Haziran 0.9 2.1 1.4 3.0 0.5 1.8
Temmuz 1.6 3.0 -0.9 1.3 1.3 4.9
Ağustos 2.4 3.5 2.5 4.0 3.8 2.7
Eylül 5.9 5.6 8.7 6.1 7.4 5.6
Ekim 5.6 6.2 6.8 6.6 7.6 6.9
Kasım 5.3 4.3 5.0 5.2 4.9 6.4
Aralık 2.5 2.3 1.7 4.4 2.7 3.6
Kaynak: DİE, 1994

Tablo.3'te görüldüğü gibi, tüketici fiyatları endeksi aylık olarak ol
dukça değişkendir. Ancak en çarpıcı nokta. bu endeksteki değişimlerin,
özellikle sonbahar aylannda toptan eşya fiyatlarına göre daha fazla ger
çekleşmesidir. Halkın gerçek alım gücünü yansıtması bakımından bu
oldukça önemli bir bulgudur. İç talepteki artış, fiyatları arllınnakta ve
dolayısıyla reel alım gücünü düşürmektedir. öte yandan, tüketici fly-
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atları endeksi 1990 Temmuz ayında yüzde 0.9 gerilemişken günümüzde
tek haneli rakamlar bile tatmin edici karşılanmaktadır. Bu durum, Tür
kiye ekonomisinin içinde bulunduğu yapısal problemlerin kısa vadeli
tedbirlerle çözülemeyeceğine açık bir göstergedir.

Tablo.4'te tüketici fiyatlarındaki yıllık değişimler incelendiğinde, en
düşük değerin yüzde 60.4 olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, loptan
eşya fiyatlanndaki artışlar tüketici fiyatlarına göre daha düşüktür. Bu
durum, enflasyondan daha fazla etkilenen kesimin son alıcılar, yani dü
şük ve orta gelirli halk kesimi olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda,
tüketici fiyatlarıyla mücadele etmenin zorluğu da ortaya çıkmaktadır.

TABLO - 4: Tüketici fiyatları endeksi

Yıllar
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994-Ocak
1994-Şubat
1994-Mart
1994-Nisan
1994-Mayıs

Bir önceki yıla göre % değişim

64.3
60.4
71.1
66.0
71.1
69.6
73.0
73.6
107.4
117.8

Kaynak: DİE. 1994

Bu şekilde enflasyonu ölçen endekslerin durumlarını inceledikten
sonra 1988-1994 döneminde enflasyon olgusunun nedenlerini, uy
gulanan politikaları ve doğurduğu sonuçları tartışmak önem ka
zanmaktadır.

ENFLASYON:
NEDENLERİ-SONUÇLARI

Yüksek boyullu ve sürekli enflasyon yan-sanayileşmiş ülkelerin or
tak özelliklerinden biridir. Yapılan çalışmalar, bu tip ülkelerde en
flasyonun gerek düşük gelirli, gerekse ileri gelir düzeyindeki ülkelere
göreli olarak daha yüksek olduğunu ve islikrar programlarının en
flasyonu azaltmada daha az elkili olduğunu göslermiştir.

Türkiye, 1980'1ere kadar uyguladığı ithal ikamesi politikasıyla girdi
olarak dışa bağımlı bir hale gelmiş, sonunda patlak veren döviz kriziyle
24 Ocak 1980 programı uygulanmaya konulmuştur. l 980'lerin or
talarına kadar enflasyonda görülen azalış 1987'den sonra önemli ar
tışlara dönüşmüştür.

Türkiye'de enflasyonun nedenleri arasında hızlı büyüme ve nüfus ar-
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tışı, altyapı yatınmlan, faiz ve devalüasyon ve konjonktüre] durum say
ılabilir. ancak kamu açıklarının ilk sırada yer aldığını söylemek müm
kündür.

Enflasyonun genel seyrine bakıldığında. seçimler öncesi bir yandan
para basma ve borçlanma ile karrıu harcamaları artmakta, diğer yandan
da kamu kesimi fiyatları baskı altında tutulmaktadır. Böylece hem kısa
dönemde büyüme hızlandırılıp hem de enflasyon bastırılmak is
tenmektedir. Ancak seçimlerden sonra artan kamu harcamalarıyla or
taya çıkan fazla talebin etkisi ve KİT zamlarıyla enflasyon oranı hızla
artmaktadır.

Türkiye'de bir kısır döngüye dönüşen bu özellik. hemen her se
çimden sonra enflasyonun daha yüksek bir düzeye yerleşmesine sebep
olmaktadır. Böyle bir ortamda yapılan toplu sözleşmelerde enflasyonun
düşmeyeceği beklenlisi hakim olmakta ve antı-enflasyontst politika uy
gulamaları yetersiz kalmaktadır. Bütün bu gelişmeler enflasyonu kronik
bir hale dönüştürmekte ve azalmasını engellemektedir. Beklentilerin ha
kim olduğu ekonomilerde, enflasyona karşı kalıcı mücadelenin temel
koşulu, kısa dönemli islfkrar paketlerinin birbirine dikkatle ve ana eğ
ilimler tersyüz edilmeden bağlanarak uygulanmasıdır. Amacın her za
man orta ve uzun dönem olduğu fikri savunularak, kısa dönemli
düşüşler bu yolda ilk adımlar olarak değerlendirilmelidir.

Türktye'de enflasyon, özellikle son yıllarda ekonomide önemli dön
üşümlere neden olmuştur. Bunlar şöyle özellenebilir:

1) 1988 sonrasında mali liberalleşmeyle birlikte sermaye hareketleri
de liberalleşlirilmişlir. Kamu açıklarının finansı için uygulanan yüksek
reel faizin etkisiyle, TL yabancı paralar karşısında görece olarak reel
değer kazanmıştır, Bu durum, kısa dönemde TL değerini koruyup en
flasyonu bastırma amacına hizmet etmişse de, orta vadede ihracatın ye
rinde sayıp ilhalatın patlamasına yol açmıştır. Bununla birlikte. işçi
ücretlerinde ve tarımsal fiyatlarda daha önceki yılları telafi edecek reel
artışlar sağlanmıştır.

Dış ticarette ve cari işlemlerde görülen önemli açıklar ve gittikçe ar
tan dış borçlanmayla TL'nin reel olarak devalüe edilmesi gereği doğmuş.
1994 Ocak ve Nisan aylannda yüksek oranlı devalüasyonlar yapılmıştır.
Bu devalüasyonların ardından TL'sı uygulanan yüksek faizlerinde et
kisiyle döviz kurlan şimdilik durgun bir devreye girmiştir. De
valüasyonların etkısıyle enflasyon oranındaki artışlar, Nisan ayında re
kor düzeyde ortaya çıkmış, öte yandan Türkiye'nin dış borç bulabilmesi
zora girmiştir. Bunun yanında, bütçenin yüzde 51 'nın başta faiz ödem
eleri olmak üzere transfer harcamalanna gittiği düşünülürse, sorunun
derinlikleri daha iyi ortaya çıkmaktadır.

2) Yüksek kamu açıklarının devamı, kamu kesimi borçlanma gereğini
artırmıştır. Para miktarına göre Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili sıo
kunda önemli bir artış meydana gelmiştir. 1994 Mayıs-Haziran ay
lannda toplam 27 trilyonluk yüzde 50 net faizli 3 aylık Hazine Bonoları
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piyasaya sürülmüş ve TL kısmen piyasadan çekilmiştir. Ancak bu bo
nolara talebin kısa bir süre önce haftalık mevduata giden miktardan mı
geldiği, yoksa döviz kuru ve Borsa'dan mı kaçışa cevap verdiği henüz bi
linmemektedir.

Bu açıdan, ekonomiyi 5 Nisan kararlarına götüren ve "başıbozuk
para" diye tabir edilen miktann kontrol allına alınması gereği hala ge
çerliliğini korumaktadır. öte yandan. Hazine bonolarına olan talep par
adan kaçışı ifade ederken, iç borçlanmanın. sınırlarına gelinmiş ol
masına rağmen, hala mümkün olduğu görüşünü ortaya koymuştur.

3) Beklentiler kısır döngüsü, ekonomide enflasyonun kalıcı olduğu
inancını yerleştirmiştir. Dolayısıyla karar alıcılar kendilerini korumak
için tedbirler almaya başlamışlardır. Mali ve sermaye işlemlerinin li
berızasyonuyla birlikle parasal ve finansal konular ön plana çıkmış, reel
ekonomiyle ilgili üretim, teknoloji. yatırım ve verimlilik gibi konular ön
emini yilirmişlir. Parasal ve finansal yöntemlerle rant toplamaya yönelik
kısa dönemli düşünme hakim olmuştur.

Bu gelişmeler en büyük etkiyi -doğal olarak- yatırımlar üzerinde gös
termiştir. Ozel sektör yatırımları, sanayicilerin de rant kazanma arzuları
yüzünden gittikçe azalmış, kamu sektörü ise zaten yatının yapacak kay
nağı olmadığı için yatırımları artırmayı başaramamıştır. Kısa dö
nemciliğin en güzel örneğini bir haftalık mevduata olan talep göstermiş,
17 trilyon lira bankalara akmıştır. Sonuç olarak, Türkiye, ekonomisinin
düzeltilmesi için 14 yıl aradan sonra tekrar IMF ile masaya oturmak zo
runda kalmıştır.

4) "Kısa dönemcilik" yaygınlaştıkça. vadeler önemli ölçüde kı
sılmaktadır. Ticari banka kredilerinin ortalama vadeleri yıllıktan aylığa
dönüşmüş, bu durum toplu iş sözleşmelerine de yansımıştır. Öte yan
dan, hükümetler de memur maaşlarında yıilık ayarlamaları üç aylık
hale getirmiş ve dolayısıyla vade kısalmasına katkıda bulunarak en
flasyonu körüklemiştir.

İktisat literatüründe bi1indiği üzere, fiyat ayarlamalarının büyüklüğü
ve sıklığı enflasyonu yükseltmektedir. Fiyat ayarlamalarının sıklığının
artmasıyla gizli bir endeksleme süreci gelişmiş ve bu durum en
flasyonun kronik hale gelmesine katkıda bulunmuştur. Ekonomik bi
rimler de enflasyondan korunmak için TL den kaçma eğilimine gir
miştir.

5) Enflasyondan korunmanın ve TL'den kaçışın en başta gelen uy
gulamalarından biri para ikamesidir. Bu durum Türkiye ekonomisinin
hıpererıflasyona doğru adım atmasının ana sebeplerinden birisidir. Dö
viz Tevdiat Hesapları en gözde mevduat türü olmuş ve mevdualların da
dahil edildiği geniş para tanımı içerisindeki payı 1994 yılının Nisan ay
ında yüzde 55'e ulaşmıştır. Öte yandan, esas olumsuz gelişme dolar ve
mark gibi para birimlerinin yüksek değerli alışverişlerde ödeme birimi
haline gelmesidir. Emlak ve otomotiv sektörü tamamen yabancı para bi
rimlerinin kullanıldığı piyasalar haline dönüşmüştür.
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Dolarlaşmanın bunların dışında diğer önemli etkilere de bu
lunmaktadır. Dolarlaşrnayla h ükümetlerın enflasyonist ortamda para
basmaktan elde ettikleri enflasyon vergisi azalmaktadır. öte yandan,
dolarlaşma geri dönülmez bir süreç olarak istikrar tedbirlerinin etkisini
azaltmaktadır.

Bütün bu ge1işmeler karşısında Türkiye enflasyonla yaşamaya alış
mış bir ülke haline gelmiştir. Alınan bütün tedbirlere rağmen ek
onominin durumunda önemli bir gelişme olmamaktadır. Son açıklanan
toptan eşya ve tüketici fiyatlan endeksleri ülkenin içinde bulunduğu
krizin en güzel göstergeleri olmaktadır. Bundan dolayı kronik en
flasyonun doğurduğu sonuçlar ve kronik enflasyonla mücadele çer
çevesinde bütün kesimlerin üzerinde birleşliği noktalara göz atmak fay
dalı olacaktır.

1) Enflasyon olgusunda iktisat dışı, özellikle siyasi faktörlerin çok
önemli olduğu ileri sürülür. Ancak enflasyon daima mekanik iktisadi
süreçlerden kaynaklanır, ama bunlarla açıklanamayacak kadar kap
samlı ve toplumsal bir olaydır. Kronik enflasyonun hakim olduğu ülkel
er, demokrasiyle diktatörlük arasına sıkışmış, ne yeterince demokrat ne
de yeterince diktatör yönetimlerin olmadığı, ancak diktatörlükten de
mokrasiye geçiş arasında popülizmin yaygınlaştığı rejimlerdir. Bu özel
liklerinden dolayı, enflasyona karşı mücadelede kararlı bir tavır ser
gileyemeyen hükumetler başarısız olmaktadır.

2) Enflasyonun temel nedeni olarak kaınu açıklan kabul edilir. Para
piyasalarında kamu talebinin sürekli artışı, faiz oranlannı yükselmesine
neden olmaktadır. Bu durum, Türkiye'de enflasyonun . ücret/maaş ar
tışlarının pompaladığı talep enflasyonundan ziyade bir maliyet en
flasyonu olduğunu ortaya koymaktadır.

Türkiye, serbest piyasa ekonomisine geçerken göreli fiyat değişimleri
kaçınılmaz olarak mutlak fiyat artışlarını getinniş ve bu süreç to
plumsal bir çekişmeye dönüşerek fiyallar genel sevtyestnin yük
selmesine yol açmıştır. Göreli fiyat değişmelerinin yaşandığı dönemde,
ekonomiyi durgunluğa sokmadan yürütmenin yolu olarak para arzı ar
tışı kullanılmış ve enflasyon bu geçiş döneminin kaçınılmaz bir maliyeli
olarak ortaya çıkmıştır.

3) Enflasyonun belirgin olarak ortaya çıkan sakıncaları şunlardır:
a) Büyüme ile enflasyon arasında ters yönlü bir ilişki vardır. yani en

flasyon büyümeyi olumsuz etkilemektedir. Enflasyon ilk aşamada belirli
bir ölçüde büyüme hızı üretirken, bir noktadan sonra piyasa ek
onomisinde etkin kaynak dağılımını sağlayan fiyat mekanizmasını boz
maktadır. Böylece hızlı ve kronik fiyat yükselmeleri ortaya çıkarak ta
sarrufları olumsuz yönde etkileyip, spekülatif amaçlı davranışları ön
plana çıkarrnakladır. Netice olarak, enflasyon ilk başla yarattığı olumlu
etkileri ortadan kaldırıp büyümeyi düşürücü etkiler yapar.
. b) Enflasyon, yukarıda bahsedilen etkilerinden dolayı gelir dağılımını
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bozan en önemli faktör olarak ortaya çıkmaktadır. Bu durum sadece
ekonomik büyüme ve demokratikleşmeyi değil, aynı zamanda toplumun
moral değerlerini de olumsuz etkilemektedir.

c) Bir diğer önemli sakınca ise, kronik enflasyonun dış finansman
darboğazı yaratması olmaktadır. Dış finansman kaynaklarının kul
lanılmasıyla dış borç problemleri yaşayan ekonomi bir döviz dar
boğazına girerse. ülke çözülmesi pek mümkün olmayan sorunlarla karşı
karşıya kalabilir.

4) Ekonomik karar birimlerinin dikkate alması gereken bir diğer
önemli nokta ise, bir ekonomide pek çok hedefe bir arada ve aynı anda
ulaşılmasının mümkün olmadığıdır. Çünkü bu hedefler birbirleriyle çe
lişkilidir. Bu nedenle belli hedeflere öncelik verilmesi gerekmektedir.

Türkiye'de enflasyon düşürülecekse, uygulanacak bütçe ve KİT pol
itikaları da ona göre ayarlanmalıdır. Bu nedenle, enflasyonla mücadele
için kaınu harcamalarının kısılması, vergi politikasında gerekli de
ğişiklerin yapılması gereklidir. 5 Nisan kararlan. bu amaçları taşıdığını
iddia etmekle birlikte, pratik uygulamalarına bakıldığında, gelir da
ğılımını daha da bozmaktan öle bir işe yaramayacağı açıkça gö
rülmektedir.

Öte yandan, enflasyona karşı uygulanabilecek para politikasının iki
aracı vardır ki bunlar da faiz oranları ve baz paradır. Bu ikisini birden
kontrol etmek mümkün olmadığı için, en uygun olan, ekonominin iç
dinamiklerini daha da bozmayacak olan seçimi yapmaktır. 5 Nisan'dan
sonra faiz oranlan Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyelerine ulaş
mış, ama henüz enflasyonla mücadelede olumlu sonuçlar ortaya çık
mamıştır.

5) Enflasyona karşı mücadelede başarı için alınan tedbirlerin, tüm
toplum tarafından benimsenip uygulanmada kolaylıklar doğurması
önemlidir. 5 Nisan kararları böyle bir ortam yaratılamadığı gibi, alman
birkaç olumlu tedbir de Nisan-Mayıs aylarındaki rekor enflasyon oran
ları, gecelik faizlerin yüzde 400'1ere varması, haftalık mevduatın
sağladığı yüksek seviyeli faiz ve en son olarak hükümet tarafından çı
karılan yüzde 50 net faizli 3 aylık Hazine bonolarından dolayı etkisini
yitirmiştir.

6) Kronik enflasyon düşürülürken, talepteki azalmanın bir süre için
fiyatlardan daha büyük olması beklenir. Ancak toplumun her kesiminin
talebi aynı ölçüde değişmeyecektir. Dolayısıyla bazı kesimler daha büy
ük bir fatura ödemek durumundadır. 5 Nisan kararlanyla toplumun
her kesiminin fedakarlık yapması gereği vurgulanarak, memur ve işçi
maaş artışları yüzde 5-10 arasında sınırlı lululmuş, sermaye sahipleri
için de ek vergiler getirmiştir. Ancak vergi toplamak kısa vadede sonuç
veren bir çözüm değildir. Bunu yanında elinde kaynak olan kesimler
için 5 Nisan'dan sonra yaratılan ranl imkanları uygulanan politikaların
tutarsız ve yetersiz. olduğunu ortaya koymaktadır.
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SONUÇ
Genel olarak, Türkiye'de enflasyonu, pazarı oluşturan firmalar, ha

kemlik rolü üstlenen ama aynı zamanda oyuncu da olan hükümet ve de
tüketicilerin yer aldığı bir çerçeve içinde incelemek mümkündür. En
flasyonu düşürebilmek için ya talep ya da maliyet yönünden müdahale
etmek gerekmektedir. Maliyet unsurlanna müdahale etmek göreli fi
yatlan ve/veya gelir dağılımını bozabtlecektır. Öle yandan, ekonominin
geneline hakim olan aşırı talep ve beklenti faktörlerini kontrol altına al
mak gerekmektedir. Aksi takdirde, maliyet unsurlan kullanılarak. sa
ğlanacak başarı kısa dönemli olacak ve bir süre sonra daha büyük bir
enflasyon pallaması gerçekleşebileceklir.

5 Nisan kararlan, fazla talebi sadece orta ve düşük gelirler yönünden
kısmaya çalışırken. bu kesimlerin talebinin, esnekliği fazla yüksek ol
mayan mallara. yani zorunlu ihtiyaç madelerine olduğunu göz önüne al
mamaktadır. Yapılan KIT zamlarıyla uzun zamandır baskı altında tu
tulan ürünlerin fiyallan ayarlanmış, ekonomtnın toplam talebini
kısmaya yönelik olabilecek lüks tüketim mallarına uyğulanabilecek yeni
vergiler dikkate alınmamıştır. Öte yandan, kamu kesimi açıklan kı
sılmaya çalışırken hükümet yüksek faizle borçlanmaya devam etmekte
ve bu borçlanmanın sonunun bir felakete varacağı düşünülmemektedir.

Enflasyonu kontrol altına alabilmek, sadece işçi ve memur ücret
lerini sınırlı oranda artırıp, işçi ve memuru enflasyona ezdirmekle değil,
toplumun her kesimine adil olarak dağılacak bir kemer sıkma pol
itikasıyla mümkündür. Bu durumda, yüksek gelir grupları en fazla fed
akarlık yapan kesim olmalıdır. Bunun sebebi de çok açıktır. Orta ve dü
şük gelirli memur ve işçiler. 1988 sonrasında kazandıkları reel ücret
artışlannı son iki devalüasyonla kaybetmiştir. Açıklanan her enflasyon
endeksi, durumun kötülüğünü bir kez daha gözler önüne sermektedir.

Sonuç olarak. Türkiye ekonomisi, enflasyonla savaşta başarılı ol
abilmek istiyorsa. halkın geniş kesimleri düşünülerek uygulanarcak
politikalara ihtiyaç olduğu ortadadır. Bunlann gözardı edilmesi, sosyal
patlamalara neden olmanın ötesinde, aynı zamanda enflasyonu kö
rüklemekten başka da bir işe yaramayacaktır. Toplumun her kesimine.
özellikle de yüksek gelir gruplarma belli bir bedel ödeterek enflasyonla
mücadeleye devam edilmelidir. Vergi yasaları yeniden düzenlenerek öz
ellikle rant gelirleri dizginlenmeli, üretimi ve ihracatı artırmaya yönelik
uzun vadeli bir sanayileşme stratejisi ortaya çıkartılmalı. dış borçlar en
kısa zamanda uzun vadeye yayılmalıdır. Bu tedbirler alınırken en
flasyonla mücadelenin olmazsa olmaz şartı da, kamu harcamaları üze
rindeki hesapsız borçlanma politikasından kaynaklanan faiz baskısının
ortadan kaldırılarak başta savunma ve askeri harcamalar olmak üzere,
kamu harcamalannın sıkı bir biçimde denetlenmesidir.

DiSK 9. Genel Kurul Çalışma Raporu 89



G-TÜRKİYE'DE GELİR
DAĞILIMI
Türkiye'de gelir dağılımı üzerine yapılan çalışmalar oldukça azdır ve

kayıt dışı ekonominin büyük çapta olması nedeniyle yetersizdir. Buna
ek olarak, ayn kişi ve kurumlarca farklı yöntemler kullanılarak yapılan
araştırmaların zaman içindeki gelir dağılımı gelişimini göstermesi aç
ısından da güvenilirlik sorunu ve güçlük yarattığı da bir gerçektir. Bu
nunla birlikte, hata payını dikkate alarak genel bazı sonuçlara
ulaşılabilmesi mümkün olmuştur.

Gelir dağılımı temel olarak iki farklı yöntemle ölçülebilir. Birinci yön
tem, hane halkına yapıları anketler sonucu, gelirin toplam nüfusun yüz
de 20'lik kesimleri arasında nasıl bölüşüldüğünü tespit etmeye çalışır.
İkincisi ise ekonomide yaratılan toplam katma değerin faktörler ar
asında nasıl bölüşüldüğünü analiz eder. Türkiye'de gelir dağılımını bi
rinci yönteme göre tespit eden çalışmaların sonuçlan Tablo 1 'de toplu
olarak sunulmuştur.

TABLO - ı: Gelir dağılımı anketleri sonuçları

Yıllar Birinci İkinci Üçüncü Dördüncü Beşinci
%20 %20 %20 % 20 %20

1968* 4.3 7.5 12.5 15.1 61.6
1973** 4.1 8.5 11.5 19.4 56.5
1986*** 3.9 8.4 12.6 19.2 55.9
1987**** 5.2 9.6 14.0 21.1 49.9
• Bulutay et al (1971); •• DPT (1976); ••• Esmer (1986): .... DİE (1994)

Yıllar itibarıyla gelişimine baktığımızda, gelir dağılımının bir iyileşme
gösterdiğini, en yüksek gelir grubundaki beşinci yüzde 20'lik kesimin
toplam gelirden aldığı payın yüzde 61.6'dan yüzde 49.9'a düştüğünü. en
düşük gelir grubundaki yüzde 20'1ik kesimin payının ise yüzde 4.3'den
yüzde 5.2'ye yükseldiğini görüyoruz. Aradaki diğer gelir guruplarının
payında da yine yükselme gözlemlenmektedir. Fakat, ilk bakışta gö
rülen bu sonuçların değerlendirilmesinde dikkate alınması gereken bazı
noktalar mevcuttur.

Birincisi, bir yıl arayla 1986 ve 1987 yıllannda yapılan iki çalışmanın
sonuçlan arasında büyük fark olmasıdır. İkincisi, DİE'nin 1987 yılında
yaptığı çalışmanın ilk sonuçlarıyla daha sonra açıklanan kesin son
uçları arasında önemli farklılıklar olmasıdır. Geçici sonuçlara göre yüz
de 20'lik dilimlerin birinciden beşıncıye doğru aldığı paylar sırasıyla 4.0,
7.0, 13.0, 21.0 ve 55.0'dır (DIE, 1989). Bu değerler Esmer (1986) ça
lışmasının sonuçlanna çok daha yakındır. Kesin sonuçlar ile geçici son
uçlar arasında bu denli fark olması dikkat çekicidir. Üçüncü önemli
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nokta ise, Celasun ( 1986) tarafından yapılan, fakat anket çalışması ye
rine bir genel denge modeli ile türetilen ve gelirin farklı yüzde yüzde
20'lik kesimler arasında nasıl dığıldığını 1973-1983 döneminde analiz
eden çalışmanın sonuçlarına göre gelir dağılımında düzelmeden ziyade
göreli bir kötüleşmenin olmasıdır.

TABLO• 2: 1973-1983 Döneminde gelir dağılımı

Yıllar Birinci İkinci Üçüncü Dördüncü Beşinci
%20 %20 %20 %20 %20

1973 2.8 7.2 12.9 22.0 55.1
1978 2.9 7.4 13.0 22.1 54.7
1983 2.7 7.0 12.6 21.9 55.8
Kaynak; Celasun (1986)

Bu tabloya göre, 1973 - 1978 döneminde nispi olarak düzelen gelir
dağılımı, 1978 - 1983 döneminde tekrar kötüleşmiştir. Görüldüğü gibi
DIE'nin 1987 anketlerinin kesin sonuçlarıyla Celasun (1986) arasında
önemli farklılıklar vardır. 1983 yılında, birinci yüzde 20'1ik kesimin payı
yüzde 2.7, beşincinin ise yüzde 55.8 gözükmektedir. Özellikle, en düşük
gelir grubundaki birinci yüzde 20'1ik kesimiyle en yüksek gelir gru
bundaki yüzde 20'lik kesimin aldığı payların önemli politik ve ekonomik
implikasyonları bulunmaktadır. Diğer bütün çalışmalarda yüzde 55 civ
arında olan beşinci yüzde 20'1ik kesimin payının DİE (1987) de yüzde
49 civarına düşmesi, en düşük gelir grubundaki yüzde 20'1ik kesimin
payının ise hızla yüzde 5.2 civarına yükselmesi büyük oranda bir iy
ileşmeyi ifade etmektedir. Fakat. 1987 yılına kadar gelir dağılımında iy
ileşmeyi getirecek herhangi bir ekonomik ve politik gelişme olmamıştır.
Aksine, reel ücretlerde ve tanın kesiminin gelirlerinde 1988 yılına kadar
sürekli düşüşler yaşanmıştır. 1988 yılından sonra ücretlerde reel an
lamda bir iyileşme görülmüştür. Eğer bir düzelme beklenecekse bu ta
rihten sonra beklenmelidir.

TABLO • 3: Çeşitli Ülkelerde Gelir Dağılımı
Birinci İkinci Üçüncü Dördüncü Beşinci

Ülkeler % 20 % 20 % 20 o/o 20 o/o 20
Hong Kong (1980) 5.4 10.8 15.2 -21.6 47.0
Singapur (1982-83) 5.1 9.9 14.6 21.4 48.9
Pakistan (1984-85) 7.8 11.2 15.0 20.6 45.6
Hindistan (1983) 8.1 12.3 16.3 22.0 41.4
Endonezya(l987) 8.8 12.4 16.0 21.5 41.3
Türkiye (1987) 5.2 9.6 14.1 21.1 49.9
Peru (1985) 4.4 8.5 13.7 21.5 51.9
Kolombiya (1988) 4.0 8.7 13.5 20.8 53.0
Kosta Rika (1986) 3.3 8.3 13.2 20.7 54.5
Brezilya (1983) 2.4 5.7 10.7 18.6 62.6
Kaynak: Dünya Bankası, World Development Report. 1990. Türktyeverllerl (DIE, 1994)
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Tartışmalı olan bu noktalan belirttikten sonra, genel anlamda mev
cut verilerin gelir dağılımı hakkında ne ifade ettiğini görebiliriz. DİE
(1987) çalışmasının gerçek gelir dağılımını yansıttığını kabul etsek bile,
Türkiye'de gelir dağılımının hala çok bozuk olduğu bir gerçektir. Ge
lişmekte olan benzer durumdaki ülkelerin gelir dağılımlarına
baktığımızda ise, Türkiye'nin Latin Amerika ülkelerinden görece daha
iyi, Güneydoğu Asya ülkelerinden ise daha kötü durumda olduğunu gö
rüyoruz.

• TABLO - 4: Faktör paylarına göre gelir dağılımı
(% olarak)

Yıllar Kar+Faiz Ücret Tarım
1963 37.31 21.5 41.19
1964 37.60 23.72 38.68
1966 36.68 27.13 36.19
1967 36.95 28.51 34.54
1968 38.25 29.31 32.44
1969 37.05 31.37 31.58
1970 37.77 31.15 31.08
1971 37.37 31.15 31.08
1971 37.37 31.32 31.31
1972 38.11 31.57 30.32
1973 39.31 31.56 29.13
1974 40.03 29.77 30.20
1975 37.73 31.51 30.76
1976 35.61 33.11 31.28
1977 34.07 36.81 29.12
1978 38.15 35.19 26.66
1979 42.88 32.79 24.33
1980 49.47 26.66 23.87
1981 52.15 24.68 23.17
1982 53.65 24.56 21.79
1983 54.69 24.78 20.52
1984 57.99 21.57 20.44
1985 62.08 18.84 · 19.08
1986 64.21 17.70 18.09
1987 65.40 17.00 17.60
1988 70.20 14.00 15.80
1989 68.80 14.90 16.30
1990 68.25 14.20 17.55

Kaynak: Özmucur (1987) Klrmanoğlu (1992).

Özellikle. Brezilya gibi bazı Latin Amerika ülkelerindeki gelir dağılımı
Türkiye'den daha kötü bir yapı sergilemektedir. Örneğin, tabloda yer al
mayan Meksıka'da nüfusun yüzde 20'lik bir bölümünün günlük or
talama $ 1 'ın altında bir gelirle, toplam nüfusun ise yarıya yakın bir bö-
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Iümünün yoksulluk sınırının altında yaşamlarını sürdürmeye
çalıştıkları tahmin edilmektedir (The Economist, 17 Kasım 1993), Bu
arada Hindistan ve Pakistan'daki gelir dağılımının Türktye'nın en Iy
imser tahmini olan DİE 1987'den bile daha düzgün olması dikkat çek
mektedir.

Diğer taraftan, gelir dağılımını ikinci yöntemle analiz eden, yani fak
tör paylarına göre gelir dağılımını inceleyen çalışmalara baktığımızda or
taya çıkan tablo, Türklye'nın mevcut ekonomik ve sosyal yapısını dikk
ate aldığımızda daha gerçekçi sonuçlar vermekterir.

Tablo 4'den de net bir biçimde izlenebileceği gibi, sermayenin getirisi
olan kar ve faizin toplam gelirden aldığı pay 1963 yılından beri sürekli
artarken, ışgücünün getirisi olan ücretin payı 1977 yılma kadar artış
göstermiş, daha sonra hızla düşmeye başlamıştır. Sermayenin payı yüz
de 37'1erden yüzde 68'1ere çıkarken, ışgücünün payı yüzde 36'lardan
yüzde 14'lere düşmüştür. 1988 yılından sonra ışgücünün payında çok
küçük bir artış, sermaye'nin payında dayine az miktarda bir düşüş göz
lemlenmektedir. Bunun 1989 yılındaki reel ücret artışlarından kay
naklandığı bir gerçektir. Fakat. iddia edildiğinin tersine, bu artışlar iş
gücünün toplam gelirden aldığı payda .90 gibi çok küçük bir artışa
neden olmuş, 1990 yılında da tekrar bir azalma meydana gelmiştir. Reel
ücretlerdeki artış da 1992 _yılından sonra yerini tekrar azalmaya bı
rakmıştır. Aynca 1988-1991 dönemindeki yükselme reel ücretleri ne
kamu ne de özel sektörde hiçbir zaman 1980 öncesi seviyesine
ulaştıramamıştır (Tablo 5)

TABLO - 5: Reel ücret endeksi

. Yıllar Kamu Özel Toplam
1979 100.0 100.0 100.0
1980 82.9 77.5 80.9
1981 88.1 94.3 90.6
1982 85.4 84.1 86.7
1983 84.7 86.5 84.3
1984 73.3 76.9 74.2
1985 63.2 62.9 61.5
1986 55.7 55.7 54.3
1987 59.3 59.6 55.1
1988 50.5 59.6 52.6
1989 69.6 70.8 68.8
'1990 ·87.7 78.8 78.6
1991 93.6 75.8 77.6
1992 85.9 73.2 77.4
Kaynak: Petrol-İş (1993)

Bütün bunların ifade ettiği, 1980 sonrası gelir dağılımının ücretli
kesimin aleyhine önemli oranda bir bozulma gösterdiğidir. Toplam ge
lirden aldığı pay sürekli ve daha büyük oranda azalan diğer bir kesim
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ise tarım sektörüdür. (Tablo 4). Fakat, tarım sektörünün payındaki
azalma sadece 1980 sonrası değil, 1960'1ardan beri süre gelmektedir.
1963 yılında toplam gelirdeki payı yüzde 63 olan tarım kesiminin, 1988
yılında yüzde 15 civarında bir payla karşı karşıya kaldığını görüyoruz.
Aynen ücretlerde olduğu gibi, tarım kesiminin payında da 1988 sonrası
kısmi bir artış olduğunu gözlüyoruz. Tarım kesimiyle ilgili olan daha
önemli bir husus ise, tanın kesiminin kendi içindeki gelir dağılımının
Türkıye'dekt ortalama gelir dağılımından daha kötü bir tablo ortaya koy
masıdır. Toprak kalitesi, ürün çeşidi, ik1im koşulları ve sulama ol
anakları gibi farklılıklar, bölgeler arasındaki tanın gelirlerinin büyük
farklılık göstermesine neden olmaktadır. Örneğin, Çukurova bölgesi ile
Doğu Anadolu'daki herhangi bir bölgenin tarımdan elde ettiği gelir ar
asında büyük farklılıklar bulunmaktadır. Tanın kesiminin gelirindeki
hızlı gerileme, tarım dışı kesimdeki ışgücünün geliri olan ücretleri de
olumsuz etkilemektedir. Tarım kesimindeki gelir azalması tarım dışı ke
sime olan ışgücü arzını da artırmaktadır. Bu durum ise ücretleri dü
şürücü yönde bir baskı oluşturmaktadır. Sonuç olarak, 1960'lardaki
ithal ikameci politikalar tanın kesiminin, 1980 sonrası ihracata yönelik
büyüme stratejisi ise, tarım dışı tşgücünün toplam gelirden aldıkları
payı büyük oranlarda düşürmüştür.

Bu noktaya kadar incelediklerimiz, Türkıye'de gelir dağılımını nü
fusun yüzde 20'lik kesimleri için analiz eden çalışmalarla toplam gelirin
üretim faktörlerine göre dağılımını analiz eden çalışmaların son
uçlarının birbirini çok fazla desteklemediğini gösteriyor. Birinci yönteme
göre gelir dağılımında 1970'lerden beri bir bozulma ortaya
çıkmamasına, hatla nispi olarak bir iyileşme gözlemlenmesine rağmen,
ikinci yöntem özellikle tarım ve tarım dışı ışgücünün büyük gelir kay
ıplarına uğradığını tespit etmektedir. Bu durumu açıklayabilecek bir
kaç neden öne sürülebilir. Birincisi, daha önce de belirtildiği gibi ilk
yönteme göre yapılan çalışmaların güvenilir1iği konusunda tartışmalı
noktalar bulunmaktadır. ikincisi, Türk kültürünün aile yapısıyla il
gilidir. Aile içi dayanışmanın güçlü olması özellikle kırsal alanlardan
kente göç eden ve düşük ücretlerle çalışan kişilerin ailenin diğer fer
tleriyle aynı evi paylaşmasını getirmektedir. Bu durum ise anket ça
lışmalarında birim olarak seçilen hane halkının barındırdığı kişi sayısını
ve bir hane halkının ortalama gelirini artırmaktadır. Bu eğilim birinci
yönteme göre yapılan çalışmaların daha olumlu sonuçlar vermesine nis
pi olarak kalkıda bulunmaktadır. Üçüncüsü ve belki de en önemlisi,
nüfusun gelirlerine göre ikinci, üçüncü ve dördüncü yüzde 20'lik ke
simlerinin toplam gelir içindeki paylarını korumaları (Tablo, 1), hatta bu
oranların artış gösterrnesı bu kesimlerdeki ücretlilerin boşalttığı yerlerin
bir ölçüde rant geliri sahipleri tarafından doldurulmasıdır.

Son olarak, bölgeler arasındaki gelir dağılımına baktığımızda 1980
sonrası gelişmelerin eşitsizliği arttırdığını görüyoruz. Kişi başına göre
gelir artışlarına bakarak yapılan bir araşlınnaya göre, Marmara, Ege ve
Iç Anadolu bölgelertnın gelirden aldığı pay diğer bölgelere göre çok daha
fazladır (Tablo 6). Ozelltkle, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu
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bölgelerinin kişi başına gelir artışında çok gerilerde kalması bu bölge
lerde tarımın esas gelir kaynağı olmasından kaynaklanmaktadır. Ta
nmsal gelirlerdeki azalış bu bölgelerin gelirden aldığı payı da dolayısıyla
azaltmıştır,

TABLO - 6: Kişi başına reel GSMH artışının bölgeler arası
dağılımı indeksi (1978=100)

Bölgeler 1978 1983 1986
Marmara ve Ege 100 105 123
Akdeniz 100 107 109
İç Anadolu 100 105 119
Karadeniz 100 95 103
O.ve O.O.Anadolu 100 97 104
Kaynak: Celasun ( 1989)

Karadeniz, Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerindeki düşük gelir
seviyesi, bu tarımsal bölgelerden Batı'ya oları yüksek orandaki ışgücü
akışını ve bunun tarım dışı kesimlerdeki ücretler üzerinde oluşturduğu
baskıyı açıklamaktadır.

1994 yılında ise, Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu kriz nede
niyle gelir dağılımının ücretler ve tarım kesiminin aleyhine daha da bo
zulması muhtemeldir. Ekonominin hem finans hem de reel kesiminde
yaşanmakta olan krizi aşmak amacıyla alman önlemler talebi daraltıcı
para ve maliye polıtıkalanyla temelde özelletirmeye dayarıan yapısal bazı
düzenlemelerden oluşmaktadır. Gelişmekte olan diğer bazı başarılı ülke
deneyimlerinde gördüğümüz ücret ve fiyat kontrolleri ya da don
durulmasına dayalı heterodoks politakaların. sadece ücret kontrollerine
ya da dondurulmasına ilişkin kısmının Türkiye'de uygulanmaya çal
ışıldığını, özel sektör fiyatlarının ise tamamen serbest bırakıldığım gö
rüyoruz, Bu durumun ücretler aleyhine bir gelişme yaratacağı kesindir.
Üretimde ve satışlarda meydana gelecek azalmanın kar oranlarım dü
şürmesi beklenebilir. Fakat, bu düşüş sermayenin getirisinin azalması
anlamına gelmeyecektir. Yüksek faiz oranlan nedeniyle, ürelimde kul
lamları kaynakların finans kesimine aktarılması sermayenin kar yerine
faiz geliri elde etmesini sağlamaktadır. Daraltıcı maliye politikaları nede
niyle azaltılmaya çalışılan kamu harcamaları, tanın kesiminde de gelir
artışlarını engelleyecektir. Aynca, üretim düşüşleri işsizlik oranını daha
da arttırarak toplam katma değer içinde ücretlerin payını büyük olas-
ılıkla azaltacaktır. •
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H-EKONOMİK KRİZ VE
1994 İSTİKRAR
PAKETİ
Ekonominin üretici kesiminde uzun süredir devam eden kriz,

1994'ün başında Uluslararası ratıng kuruluşlarının kredi notumuzu
düşürmesiyle, toplumun tüm kesimlerini derinden etkileyecek olan fi
nans krizi biçimine dönüştü. Döviz kurlarında ortaya çıkan yüksek
oranlı artışın yol açtığı panik, 5 Nisan 1994 Ekonomik İstikrar Ted
birleri'ni getirdi.

Türkiye'nin 1980 sonrası uygulamaya koyduğu ve hala sür
dürüldüğü iddia edilen liberal ekonomi politikasının belirleyici özelliği:
iç talebe dayalı ithal ikameci kalkınma stratejisinden, dış talebe dönük
üretim ve ihracata ağırlık veren bir kalkınma stratejisine geçilmesiydi.
Bu politikanın diğer unsurları; başta kamunun ürettiği mal ve hiz
metlerin fiyatları olmak üzere, faiz, döviz kuru değerlerinin be
lirlenmesini piyasa koşullarına bırakmak; devletin özellikle mal ve hiz
metler alanında yatının ve üretim faaliyetlerinden çekilerek, bu • alan
larda yatının ve üretim işini özel kesime bırakmak ve özel kesimi ola
bildiğince teşvik etmek: dış ticarette özellikle ithalatta mal ve miktar
kısıtlamasını terk ederek, gümrük vergilerine geçmek, gümrük vergi
oranlarında indirim yapmak: mali alanda liberalizasyona gidilerek ser
maye girişine çıkışına kolaylıklar sağlamak, yurt içinde döviz cinsinden
borç ve alacak ilişkilerine izin vermek şeklinde özetleniyordu.

IMF ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşların gözetim ve de
netiminde gerçekleştirilen bu değişikliklerin en önemli nedenleri ise
şunlardı: Türkiye'nin birikmiş dış borçlarını düzenli ödeyebilmesinin ko
şulllarım yaratmak; uluslararası sermayenin küreselleşme sürecinde
yeni oluşan işbölümüne uygun ekonomik ve toplumsal yapılaşmayı sağ
lamak.

Bu geçiş döneminde toplumun büyük bir bölümünün muhalefeti ile
karşılaşacağı için de böyle bir dönüşüm ancak demokratik hak ve öz
gürlüklerin askıya alındığı, olağanüstü btr.askerı rejim döneminde ger
çekleşebilirdi.

KRİZE GİDEN
YOL.,.

1980 ve sonrası dönemde alınan kararlar ve sonuçlarını gözden ge
çirmek, yaşadığımız krizi anlamak açısından açıklayıcı olacaktır.

1980 sonrası dış ticaretle, özellikle ithalat alanında yapılan li
beralleşme, başlangıçta devleti gümrük vergilerinden mahrum ederken,
aynı zamanda tüketim mallan ithalatını da artırdı.· 1980 yılında it-
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halatın yüzde 2-2,S'unu oluşturan tüketim mallan ithalatı, 1990'1arda
yüzde 15'lere çıkmış, başka bir deyişle, yıllık yaklaşık 4-4,5 milyar Ame
rikan Doları, ülke kalkınmasına hiç bir katkısı olmayan mallara öden
miştir.

Mali lfberalizasyorı ve kamunun Merkez Bankası kaynakları yerine
tahvil yolu ile borçlanmaya gitmesi, gelir dağılımını emekçiler, devlet ve
sanayi şirketleri aleyhine, rantiye sınıf lehine değiştirmiştir. Rantiye ke
siminin yatınma yönelik tasarruf eğilimi, kamu ve sanayi şirketlerden
düşük olduğu için, ortalama tasarruf oranı da düşmüş, mevcut tasanuf
eğilimi ile büyümenin gerçekleşemeyeceği bir ortam doğmuştur. Ayrıca
devlet tahvil alım satımı ve spekülatif ticari işlemlerin getirisi yüksek ol
duğu için şirketler üretime dönük yatının yapmak yerine fonlarını spe
külatif kazanç getiren alanlara yatırmışlardır. Türktye'de hiçbir dö
nemde büyümenin sürekleyici gücü olamamış özel kesim, sermaye ye
tersizliği nedeniyle 1980 sonrası, özellikle imalat sanayi inde kamu
yatınmlannın azaltıldığı alanlarda ortaya çıkan boşluğu dol
duramamıştır. Türkiye'nin son dönemlerde bazı yıllar yakaladığı, ama
hiç bir zaman sürdüremediği büyüme oranlan, tüketim artışı kaynaklı
olup, üretim kapasitesini artıncı yatınmlara dayanmamaktadır.

1989 yılında "TL'nin konvertibl hale getirilmesi" biçiminde pro
pagandası yapılan düzenlemeler sonucu, uluslararası sermaye ha
reketlerinin serbestleştirilmesiyle birlikte uygulanan düşük döviz kuru
politikası ve kaınunun özellikle Merkez Bankası kaynaklan yerine tahvil
yolu ile borçlanmasının gerektirdiği yüksek reel faiz ve düşük döviz
kuru politikası, ülkeye kısa süreli sermaye girişini hızlandırmış ve
"sıcak para" akışı nedeniyle döviz rezervlerinde önemli artışlara yol aç
mıştır.

Türkiye'de uygulanan politikaların başarısının göstergesi olarak, su
nulan bu rezerv artışı, sahip olduğu dinamiklerden dolayı uzun süreli
yatırımlara dönüşmemiş. bunun yerine reel faizlerin yüksekliği ve yerli
paranın değerlenmesiyle, kısa dönemde büyük spekülatifkazançlar sağ
lanmıştır. Türkiye'de dönem dönem sağlanan göz kamaştıncı büyüme
hızlarının en önemli kaynağı da dışarıdan gelen bu sıcak para ve dış
kredilerin kamçıladığı tüketim eğilimi olmuştur.

Özel sektöre sermaye birikimi sağlamak için, büyük vergi indirimleri
yapan devlet, kendi finansman ihtiyacını özel sektörden borç alarak
karşılamıştır. Devlet İç borçlanma kağıtlarına bir yandan vergi muafiyeti
getirmiş, bir yandan da yüksek faiz ve gelir payı ödeyerek, borçlandığı
kesime çifte rant aktarmıştır. Kamunun iç piyasadan tahvil satışı yo
luyla borçlanması ve her seferinde bir önceki borcunu ödeyebilmesi için
tekrar borçlanma gereği, faiz. oranlarını artırmış, reel faiz oranlan, bü
yüme oranının üzerinde olduğu için de, kamu borçlarının milli gelire
oranı yükselmiş, sonuçta kamu borçlanamaz hale gelmiştir. Ayrıca
döviz rezervlerindeki artışı massetmek için kamunun tahvil satması ve
faiz oranlarının dövizin getirisinden yüksek olması, kur
müdahalelerinin kamuya maliyetini yükseltmiştir.
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Kamu iç borçlarının belli bir noktadan sonra tüm reel dengeleri teh
dit edici hale gelmesi, uluslararası rating kuruluşlarının Türkiye'nin dış
kredi notunu düşürmesinin esas nedenidir. Türkiye'de dış gelişmelere
öylesine duyarlı, spekülatif hareketlerde bozulmaya o kadar uygun bir
ekonomik yapı mevcuttur ki, uluslararası kredi notunun
düşürülmesiyle, bir anda IMF'in desteğine muhtaç duruma dü
şülmüştür. Gelinen. noktada, Türkiye'yi yönetenlerin elinde ekonomiye
müdahale edcek pek fazla araç kalmamıştır. ihracatın hızla artırılması
için paranın değerinin düşürülmesi gereklidir. Bu durumda kur ma
kasından dolayı kısa süreli sermaye ülke dışına çıkar; sermaye girişleri
durduğu zaman ise, ödemeler dengesinin korunması için paranın hızla
değer kazanması ve iç talebin düşürülmesi gerekir. Bu ise, hem enf
lasyon hem de durgunluğun bir arada yaşanacağı stgflasyon demektir.

Türkiye'nin dış ödemeler dengesi bilançosu incelendiğinde, son on
yılda, dış ticaret işlemleri hariç tutulursa, diğer kalemlerde ve sermaye
hareketlerinde pozitif sonuçlar ortaya çıktığı görülüyor. Buna karşılık
ihracata sağlanan tüm parasal teşviklere ve diğer özendirici önlemlere
rağmen, dış ticaret açığının mutlak ve göreli büyümesi önlenememiştir.
Bu durum, iki gerçeği ortaya koymaktadır; biıincisi, Türkıye'nın dışa .
bağımlı üretim yapısı, daha fazla ihracat yapabilmek için daha çok ıt-.
halat yapmasını gerektirmektedir; başka bir deyişle, ihracat için de yur
tiçi üretimin katma değeri düşüktür. İkincisi ve daha da önemlisi, Tür
kiye üretim yapamamakta, bir tür "üretememe krizi" yaşamaktadır. Tür
kiye'de kalkınmayı amaçlayan politikalar, ciddi bir üretim artışın içe
recek unsurlar taşımamaktadır.

5 NİSAN
"EKONOMİK ÖNLEMLER UYGULAMA PLANI"
NE GETİRDİ'?

5 Nisan Kararları, Türkiye'de 1980'den beri sürdürülen ekonomi po
litikalarının iflasının somut bir dille ifadesidir. 24 Ocak Kararları ile
başlayan dönüşüm süreci, - sosyal açıdan yol açtığı tahribat bir yana
ekonomik açıdan da büyük çöküşe neden olmuştur. Özellikle 1989 yı
lından sonra uzun dönemli stratejiler bir kenara bırakılarak günü kur
tarma çabalan yatırımları durma noktasına getirmiş, kısa yoldan para
kazanmayı teşvik etmiştir. Devlet. bu dönemde ticari ve finansal iş
lemlerle geliri hızla artan kesimden vergi almayarak yalnızca ücretlilere
yüklenmiştir. Ote yandan Güneydoğu'da sürdürülmekte olan savaş ve
kamu kaynaklarındaki savurganlık nedeniyle kamu harcamaları ola
ğanüstü artmıştır. Böylece kamu harcamaları toplanan vergilerle kar
şılanamaz hale gelmiş; aşın iç ve dış borçlanma, krizi derinleştirmiştir.

Bu krizin aşılması için uygulanması öngörülen ekonomik önlemler,
kamu harcamalarının kısılması, gelirlerin artırılması ve ekonomtde ya- .
pısal bir değişimi gerçekleştirecek bir paket olarak sunulmuştur. Oysa
önlemleıin önemli bir bölümü yatırım ve üretimi azaltacak, enflasyonu
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hızlandıracak, fiyat artışları nedeniyle toplam talebi kısacak, dolayısıyla
durgunluğa yol açacak niteliktedir. Durgunluk döneminde devletin vergi
geltrlerı azalırken, - özellikle Güneydoğu'daki olağanüstü durum ne
deniyle harcamalar kısılamayacağı için - kamu yeniden iç ve dış borç
lanma gereksinimi duyacaktır.

Bu pakette:
1) Vergi gelirlerinin artırılmasında, varolan kaynaklara yönelinmiştir.

Bazı araştırmalara göre, rant ve faiz gelirleriyle birlikte, GSMH'nin ya
nsına ulaşan kayıtdışı ekonominin • kontrol altına alınması ve ver
gilendirilmesi için hiç bir önlem getirilmemiştir. Dolayısıyla devlet top
ladığı vergi kadar bir geliri yine gözardı etmektedir. Kayıt dışı eko
nominin varlığı ve boyutu, devletin mali ve para politikalarının et
kinliğini de sınırlamaktadır; çünkü ekonomide olumlu sonuçlar almak
için yapılan müdahaleler, bilinen kayıtlı ekonomik büyüklüğe göre be
lirlenmektedir. Kayıt dışı ekonominin boyutu 1992'de 269 tıilyon TL,
1993'de ise 445 trilyon TL olarak hesaplanmaktadır. Bu sayılara faiz ve
rant gelirlerini de eklediğimizde kayıtdışı ekonomi, 1992'de 773, 1993'de
ise 1.074 katrilyon TL'sma ulaşmaktadır. Aynı dönemde devletin top
ladığı vergi gelirleri sırasıyla 139 ve 243 trilyon TL dolayındadır.

2) Kamu harcamalarının artışının, personel harcamalarından kay
naklandığı ileri sürülmektedir. Ancak bu iddianın kamu personelinin
ücret artış serileri incelendiğinde tümüyle geçersiz olduğu görülecektir.

3) Bazı temel mal ve hizmetlede yapılan fiyat artışları toplumun
büyük kesimini oluşturan dar gelirlileri etkiley_ecektir. Aynca fiyat ar
tışlarının kamuya sağlayacağı gelir, "Ekonomik ünlemler Paketi" nin su
nulduğu günlerde gerçekleşen fiili devalüasyonla ortadan kalkmıştır.

4) İstikrarın kalıcı olması ve sürdürülebilir bir büyüme ortamına gi
rılmest, kamunun ekonomideki rolünün yeniden tanımlanması ve bu
çerçevede yeniden örgütlenmesinin gerektiği belirtilmektedir. Buradaki
temel ilkenin de, üretim yapan, sübvansiyon dağıtan bir devlet ya
pısından, ekonomide piyasa mekanizmasını tüm kurum ve kuralları ile
işlemesini sağlayan ve sosyal dengeleri gözeten bir devlet yapısına geç
mek olduğu açıklanmıştır. Oysa bu anlamda yapılanma, -ıkttdarlarırı
söylediği kadanyla- l 980'den beri sürdürülmektedir. Yani devlet, sosyal
refah politikalarını terk etme yolunda önemli adımlar atarak yatının fa
aliyetlerini azaltmış, KİT ürünlerinin fiyatlarını serbest bırakmış, özel
kesimi parasal açıdan da teşvik etmiş (vergi indirimi, kredi kolaylığı,
vergi iadesi, şirket kurtarma operasyonları, vergi affı v.b), buna karşılık
gelir dağılımı daha da bozulmuş, bölgeler arası dengesizlik artmış, sa
nayi yatırımları gerilemiş, devletin öncülüğünde sürdürülen araştırma
geliştirme faaliyetleri sınırlandınlmıştır. Bunun sonucu sermaye ye
tersizliği içinde bulunan Türk özel sektörü, yeterli yatınını yapamadığı
için, Türkiye bir çok sektörde uluslararası iddiasını yitirmektedir.

5) Ekonomide verimliliği ve etkinliği artırmak için özelleştirmeye hız
verileceği belirtilmektedir. Oysa ekonomi bilimi mülkiyet ile verimlilik ve
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etkinlik arasında hiçbir bağlantının olmadığını söylemektedir. Aynca
toplumda sınıflar arasındaki dengelerin sağlanması, gelir dağılımının ·
düzeltilmesi amacıyla devletin bazı mal ve hizmetlerin üretimine kay
nak aktarması kaçınılmazdır. Kamu işletmeciliği sadece kar-zarar bo
yutu ile ele alınmamalıdır, özellikle bizim gibi azgelişmiş ülkelerde
kamu işletmeciliğinin ulusal savunma, sanayileşme ve toplumsal sü
reklilik bakımından önemi büyüktür. Bu nedenle kamunun üretici ol
duğu her alanda kar amacı gütmek, sosyal adaletsizliği artıcı bir etkiye
sahip olduğu gibi, uzun dönemde teknolojik gelişmeyi sınırlandıracağı
için sanayileşmenin önünde bir engel oluşturmaktadır. Kaldı ki yapılan
araştırmalar Türkiye'de kamu işletmelerinin, tüm olumsuz koşullara
rağmen, öz sermayeye göre verimlilik bakımından, özel kesim iş
letmelerinden geri kalmadığını, hatta bir çok alanda daha iyi durumda
olduğunu göstermektedir. Aynca bazı KİT ürünlerinin fiyatlarının ulus
lararası fiyatların üzerinde olduğu. iddiası da, son devalüasyon sonucu
geçerliliğini yitirmiştir.

Aynca Tekel, demir-çelik ve akaıyakıt türü ürünler üzerindeki aşın
dolaylı vergi yükü de KİT'lerin pahalı üretim yaparak zarar ettikleri id
diasını geçersiz kılmaktadır. Bazı ürünlerde satış fiyatının üçte ikisine
kadar ulaşan dolaylı vergiler, bir yandan devletin vergi gelirleri içinde
ciddi bir yer tutmakta, bir yandan da devleti zarara sokutukmları id
dialarına hedef olmaktadırlar. Nitekim 5 Nisan istikrar paketinde de
kamu gelirlerini artırmanın en kolay yolu olarak KİT ürünlerinin fi
yatlarının ve bu ürünler üzerindeki dolaylı vergilerin artınlması se
çilmiş, bu kuruluşların kamuya sağladığı gelir yine gözardı edilerek
kamu açıklarının başlıca sorumlusu olarak yine kamu kuruluşları ilan
edilmiştir.

6)"Sosyal Güvenlik Kuruluşları Reformu" olarak sunulan öneriler,
devletin tümüyle bu alandan çekilmesini hedeflemektedir. Oysa son dö
nemlerde, bazı sanayileşmiş ülkelerde bile devletin sosyal güvenlik ku
ruluşlarına katkısı artınlmaktadır. Kaldı ki, Türkiye'de nüfusun ancak
yüzde 70'1 sosyal güvenliğe sahiptir. Kişi başına düşen mıllıgeltrtn 2000
Amerikan Doları olduğu bir ülkede sosyal güvenlik sistemini, kar amacı
ilkelerine göre çalışan özel kesime bırakmak, toplumun büyük bir ke
siminin sosyal güvenceden yoksun kalacağı anlamına gelir.

SSK'dan aylık alanlar için ödenen Sosyal Yardım Zammı'nın kar
şılığında prim tahsil edilmesi uygulamasına geçilmek istenmektedir.
Oysa Sosyal Yardım Zammının tanımı gereği, devlet tarafından kar
şılanması gereken bir yardım olması bir tarafa. Avrupa'daki en yüksek
sosyal sigorta primlerinin ödendiği ülkemizde, prim artışları işten çı
karmaları ve kaçak işçi çalıştırılmasını teşvik edecektir. Böyle bir uy
gulama, sosyal devlet ilkesini benimsediğini iddia eden her devletin,
sağlaması gereken sosyal güvenlik standartları ile de çelişmektedir.

SSK'dan emekli aylığı alanlar için memur maaş katsayısı yerine, ku
rumun aktüeryal dengesini ve ödenen prim miktarlarını dikkate alan
yeni bir katsayı sistemine geçilmesi ve daha yüksek emekli maaşı almak
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isteyenlere ek prim ödeme imkanı sağlanması amaçlanmaktadır.
-SSK'nın aktüeryal dengesi yıllardır uygularıan yanlış politikalar ne
deniyle bozulmuştur; yeni uygulama ile dengenin düzeltilmesinin ma
liyeti, bu dengenin bozulmasında hiçbir rolü olmayan işçinin ve emek
linin üzerine çıkarılacaktır. Böylesi bir uygulama sosyal güvenlik an
layışına aykındır. Ek prim ödeme ile yüksek emekli maaşı alma önerisi
de, başarısızlıkla sonuçlanarı " süper emeklilik" uygulamasını
hatırlatmaktadır.

SSK'da emekliliğe hak kazarımak için prim ödeme gün sayısının ar
tırılması, sürekli iş güvencesinin bulunmayışı gözörıüne alındığında,
pekçok işçinin emekli olamaması anlamını taşıyacaktır.

7) 1994 yılında memur maaş artışlarının mevcut bütçe ödenekleriyle
sınırlı tutulacağı, maaş ve ücret artışlarında geçmiş dönem enflasyonu
değil, geleceğe yönelik beklentilerin dikkate alınacağı belirtilmektedir.
1994 yılı bütçesinde memur maaşlarının yüzde 56 oranında artması ön
görülmüştür. Enflasyonun yüzde IOO'ün çok üzerinde gerçekleşeceği gö
zönüne alınırsa, bu uygulamayla zaten üzerlerinde çok büyük bir yük
taşıyan memurlar varlıklarını idame ettiremez hale geleceklerdir. Ayrıca
maaş ve ücret artışlarında geçmiş dönem enflasyonu değil, beklenen
enflasyonun dikkate alınması karar mercilerinin (kamu ve özel kesim iş
verenleri) emekçi kesimlerinin maaş ve· ücretlerini baskı altında tut
malarını kolaylaştıracaktır.

YÜKSEK FAİZ
BAĞIMLILIĞI

5 Nisan kararlarının hemen ertesinde döviz kurlarının kontrol altında
tutulması ve "serseri para" biçiminde tanımlanan spekülatif sermayenin
kamu denetimine alınması amacıyla üç aylık yüzde 50 faizli hazine bo
noları çıkartılması yoluna gidilmiş, böylece yıllık faiz orarıı yüzde
406.25'e çıkartılarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek faizli borçlanma
dönemine girilmiştir. Bu hesapla. Hazine iskontolu olarak sattığı 40 tril
yon TL'lık bonoyla, kasasına 26.5 tırlyon TL'sı koymuştur; 3 ay sonra
ise 40 trilyon TL'lık ödeme yapacaktır. au, yıllık bazda 11O trilyon
TL'lık bir faiz yükü demektir.

5 Nisan kararlarıyla, Nısan-Haztran döneminde 22 trilyonluk bütçe
kısıntısına gidileceği açıklanmıştır. Bu tutarın. ·3 trilyon TL'si kırtasiye,
yakıt. malzeme masraflarından oluşmaktadır ki: Kağıt, yakıt, v.b. yok
luğundan bazı kamu hizmetleri neredeyse durma noktasına gelmiştir.
Kısıntının 16 trilyon TL'si de transfer harcamalarından oluşmaktadır;
bu nedenle işçilerin fazlamesai ücretleri, öğretmenlerin ek ders ücretleri
ödenmemektedir. Buna karşın, 110 trilyonluk rarıt transferi bir başarı
gibi sunulmaktadır.

Son dönemde, toplumda tam bir kavram kargaşası hüküm sür
mektedir. Devletin borçlarını ödediği faiz bir gider kalemidir ve faiz mik
tarı arttıkça bütçe açığı da artacaktır.
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Bu çerçevede şu değerlendirmeler yapılabilir:
Sabit faizli bir borçlanmada, arz ve talebin dengeli olduğu faiz dü

zeyini bulmak çok önemlidir. 3 aylık Hazine Bonoları'na arz1n ötesinde
büyük bir talep olduğuna göre, bu borçlanma başarısızdır. Odenen her
ek puan faiz, fazladan bir rant transferi anlamına gelmektedir.

Ekonomide beklentiler çok önemlidir. Bu yüksek faizler, hem enf
lasyon beklentilerini, hem de rantiye kesim için kabul edilebilir faiz dü
zeyini yukarı çekmiştir.

Söz konusu hazine bonosu satışlarında ilk tertip bononun 14. 188
kişi tarafından alındığı açıklandı. (Milliyet 6 Haziran 1994). Ekonomide
dengeyi, çok sınırlı bir kitlenin, rant hırslarmm belirlediği, böylesine sis
temin temelinden sorgulanması gerektiği bu olayda daha açık seçik or
tüaya çıkmıştır. Bu satış sırasında, "rant adaleti" olarak ad
landırılabilecek bir adalet talebiyle karşılaşılması da olayın trajt-kornik
boyutlarını gözler önüne sermektedir. Toplumda fırsat eşitliği; işe. üni
versiteye girerken adil bir değerlendirme beklemek herkesin hakkıdır.
Ama, ranttan pay alamadığı için şikayet eden, "bonolar hep en zen
ginlere satıldı" diye sızlanan vatandaşların ekonomideki hangi uy
gulamalarla bu noktaya getirildikleri açık uçlu bir soru olarak kar
şımızda durmaktadır.

Kapitalist ekonomilerde, paranın fiyatı olan faizin, enflasyonun 1-2
puan, yüksek enflasyon koşullarında 3-5 puan üstünde olması doğal
kabul edilir. Hazine Bonolarına verilen yüzde 406'lık faiz, 1994 enf
lasyonunun yüzde 400 civarında olacağını düşündürmektedir. Bu tah
mini yalanlayan, yüzde 100 civarında enflasyon tahmin eden hükümet
çevrelerinin öngörüsü doğru çıkarsa, hazine bonoları yüzde 300 reel
rant getirmiş olur ki: Tek anlamı: toplumda emeğiyle geçinen kitleler
aleyhine gelir dağılımının daha bozulmasıdır.

Başbakan Tansu Çiller: Yurtdışından gelip, yüksek faiz elde ettikten
sonra, kaçan sıcak paradan şikayet etmiş, bu "saadet zinciri" kı
rılmadan ekonominin istikrara kavuşturulamayacağını sürekli tek
rarlamıştır. 5 Nisan Kararlan sonrasında dövizin istikrar kazandığı, fi
yatının en az 3 ay değişmeyeceği ifade edildiğine göre, Hazine Bonoları
sıcak paraya tarihin en büyük rantını kazandıracaktır. Bugün yurt
dışından gelen 1.000 dolar, 33.000 TL döviz kuru üzerinden 3.300.000
TL eder. Bu parayla Hazine Bonosu alınırsa, üç ay sonra 5.000.000 TL
elde edilir. O dönemde dolar fiyatı değişmezse (Devlet Bakanı Aykon
Doğan: "Dolar en az üç ay 33-35 bin lira arasında kalır." Milliyet 1 Ha
ziran 1994) 1.000 dolar 3 ayda 1.500 dolar olur. Bunun anlamı: Yurt
dışına yüzde 406'dan kaynak transferidir. Dolar faizinin yüzde 5 ci
varında olduğu dünya koşullarında bu bir dünya rekoru demektir.

Hükümet asıl yükümlülüğünün halka değil de, IMF'ye olduğunu sak
lamamak.tadır. IMF, yıl sonu bütçe açığı rakamının 100 trilyon ci
varında olmasını istemektedir. Kabaran faiz yüküne karşın, bu rakamın
tutturulabilmesi, ancak daha düşük ücret, daha az eğitim, daha az sağ-
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lık hizmetiyle mümkün olur. Bu da halkın refah düzeyinin iyice gerile
mesi, gelir dağılımının daha da bozulması demektir.

Yüksek faiz uygulamasının, yeni bir sermaye birikimi modelinin bir
parçası olduğu düşüncesi de akla gelmektedir. Çünkü Hükümet;
KIT'lerl, lojmanları, hazine arazilerini satmadan önce, ödediği yüksek fa
izlerle potansiyel alıcı kesimlere yeni rantlar aktarmakta, daha güçlü bir
müşteri olarak ortaya çıkmalarına yardımcı olmaktadır.

YÖNETİLEN KRİZ
1994 yılı başında kamunun iç ve dış borçlanma olanaklarının azal

ması ve dizginlenemeyen döviz kuru artışlarıyla kendini gösteren finans
krizi aynı zamanda Türkiye ekonomisinin yeni dış konjonktüre uyum
sağlamasının bir aracı olarak da kullanılmaktadır. İç talep kısılması,
ücret düşüşleri ve şimdiye kadar görülmemiş bir işsizlik dalgasıyla bir
likte işçi sınıfının tüm tarihsel kazanımları geri alınmakta. uluslararası
düzeyde taşeron ilişkilerinin yaygınlaştırılmasına uygun bir zemin ha
zırlanmaktadır. Tüm bu gelişmelerin büyük ölçüde kağıt üzerinde ka
lacak İLO sözleşmelerinin kabulü ve Anayasa'nın bazı maddelerinin de
ğiştirilmesinden ibaret bir "demokratikleşme paketi" eşliğinde hayata ge
çirilmektedir. Ancak çalışma hayatının ve ülke yönetiminin demok
ratikleşmesi konusnda atılan adımların kriz sonrasında pratik olarak
işlevinin olmayacağı açıkça görülmektedir.

İç talep kısılmasıyla birlikte gündeme getirilen ihracat dileklerinin hiç
bir anlam ifade etmediği, Türkiye'deki sanayi ürünlerinin uluslararası
pazarda rekabet şansının olmadığı bizzat sanayiciler tarafından açıkça
dile getirilmektedir. Yapılan ihracatın büyük bölümü ya katma değeri
görece düşük (tekstil vb.) mallardan ya da çokuluslu firmalar için ta
şeron olarak üretilen mallardan oluşmaktadır. Önümüzdeki dönem için
planlanan ihracat artışı da aynı biçimde sanayi mallarının belirli bö
lümlerinin Türktye'de üretilmesi biçiminde gerçekleştirilecektir. Bunun
için de Türkiye'nin uluslararası düzeyde esnek üretim modeline uyum
sağlaması yönünde yaşanan ekonomik kriz yönlendirilmekte, daha sert
bir ifadeyle "yönetilmektedir". İşçi sınıfı bu yönetilmeye karşı çıkmak,
kendi önerilerini oluşturmak zorundadır.
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V. Bölüm •DEMOKRASi
VE

SORUNLAR





A-DEMOKRATİKLEŞME:
BİTMEYEN SORUN
Ülkemizin zaten sorunlarla dolu olan demokrasisme 12 Eylül ta

rafından indirilen darbe toplumsal yaşama katılımdan uzak, farklı sınıf
ve kesimlerin görüşlerini serbestçe ifade edemediği bir hale getirmiştir.

DİSK ikinci faaliyet döneminin başından itibaren tüm sorunların çö
zümü için demokratikleşmenin zorunlu olduğunu ifade etmiştir. Bu ko
nuda hükümet ve siyasal partiler düzeyinde girişimlerde bulunmuş, çe
şitli raporlar hazırlayarak öneriler getirmiştir. Ne yazık ki bunlar ge
nelde dikkate alınmamış ve sorunlar çığ gibi büyümeye devam etmiştir:

Son üş yıl boyunca CMUK ve çeşitli ILO sözleşmeleri dışında de
mokratikleşme yönünde adım atılmamıştı. Bu adımlar ise taşıdıkları ek
siklikler nedeniyle yetersiz kalmıştır. "CMUK"nun DGM kapsamındaki
suçlara, ki bunlar siyasi suçlardır, uygulanmaması siyasal demokrasiyi
sorunlarıyla başbaşa bırakmış, insan hakları ihlallerinin devam etmesi
sonucunu doğurmuştur.

Diğer yandan iş hukukunun ILO sözleşmelerine uygun şekilde ye
niden düzenlenmemiş olması ve buna bağlı yanlış bir yorumlamanın
uygulamada dikkate alınmaması, varlıklarıyla yoklukları arasındaki
farkı ortadan kaldırmıştır.

Kürt Sorunu ise giderek dozu artan bir "düşük yoğunluklu çatışma"
halinde sürmekte: sadece siyasal yaşamı değil ekonomisini de et
kilemektedir. Çözümü zorda, silahta arayan anlayışlar çatışma ortamını
giderek derinleştirmekte, uzun dönemli bir kin tohumunu serp
mektedir.

DİSK bütün bunlara karşı atılması gerekli ilk adımın 12 Eylül Ana
yasa'sının tümüyle kaldırılması ve yeni bir Anayasa yapılması olduğunu
bir çok kez vurgulamış, bu amaçla güç ve eylem birliklerini ger
çekleştirmiştir. DEMOKRASİ PLATFORMU bu çabaların ürünüdür.

Yeni Anayasa'nın toplumun tüm sınıf ve kesimlerine görüşlerini öz
gürce ifade etme ve görüşler doğrultusunda örgütlenme hakkını ta
nıyan, bu hakkı güvence altına alan bir nitelik taşıması ve yapılışlarda
demokratik olması zorunludur.

Buna bağlı olarak ilk yapılması gerekende 2821 ve 2822 sayılı ya
saların demokratikleştirilmesidir.

Bu konuda yaşanan sorunlar defalarca belirtildiği için tekrar sı
ralanmamış, taleplerimize "Çözüm Önertlert" bölümünde yer verilmiştir.

Toplumumuzun her kesimini son derece yakından ilgilendiren ama
detaylan çok fazla bilinmeyen çalışma yaşamındaki sorunların en başta
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gelen ikisi, çalışanlarının sendikalaşması ve ILO ilkeleıinin uy
gulanması bu bölümde ele alınmıştır.

Kürt sorunu ve insan haklan ihlalert konuları yine bu bölümde de
ğerlendirilmiştir.

Çalışma Raporlarında yer alması üzücü olan bu tür konuların ül
kemiz gündeminde çıkarılması için tüm emekçilerin, demokrasiden
yana güçlerin ortak mücadelesi zorunludur. 9. Genel Kurul'a sunulan
karar tasanlan bu amaca yönelik kararlılığımız bir kez daha gös
termekte ve hedefleri ortaya koymaktadır.

DİSK bu hedeflere ulaşmak için, tarihinden ve üyelerinden aldığı
güçle mücadeleye devam edecektir.
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B-TÜRKİYE'DE
İNSAN
HAKLARI
İnsanlığın topluluk olarak yaşamaya başladığı günden itibaren, bir

likte yaşamanın ortak değerlerini yaratma arayışı sürdü.
Bireylerin birbirlerine karşı sahip oldukları haklar. mülkiyet iliş

kilerinin gelişimiyle birlikte önem kazanmaya başladı. Devletin ortaya
çıkışı ise hakların sınırlarının tayin edilmesini daha da zorunlu kıldı.

Toplum içindeki konumlarına göre herkesin sahip olduğu haklar
kesin çizgilerle birbirinden ayrıldı. Bu dönemde haklar daha çok yö
netici konumdakiler, asiller 'ıçın sözkonusuydu. Köleler, bağlı köylüler
içinse daha çok görevler vardı.

İnsanlık tarihinin son birkaç yüzyıllık gelişimi içinde eşitlik, özgürlük
mücadeleleri hakların tüm toplum için geçerli kurallar haline ge
lebilmesinde belirleyici oldu.

Üretim süreçlerinde yaşanan gelişmelere paralel olarak toplumsal ya
pılanış içinde de köklü dönüşümler gerçekleşti. Bugün temel insan hak
lan olarak anılan belgeler, halkın, eşitlik ve özgürlük için verdiği can
larla, döktüğü kanlarla yazıldı.

Fransa'da krallığa karşı ayaklanan işçiler, köylüler, esnaf kısaca yok
sul halk kesimleri kölelikten, eşit haklara sahip vatandaşlığa geçişi sağ
ladı. Tarihi yaratanlar, geleceğe de damgasını vurdu.

BELGELERDE İNSAN HAK VE
ÖZGÜRLÜKLERİ

Günümüzde insanlık tarihinin ortak değerleri olarak kabul edilen
birçok belge: yüzyıllar boyunca devletlerin baskısı altında yaşayan in
sanların birey olarak devlet karşısındaki özgürlüklerini ve haklarını dü
zenlemektedir.

İnsan hakları deyimine yüklenilen anlam zaman içinde birçok evrim
geçirmiştir. Çağdaş toplumlarda yapılan tanımlamalarda egemen olan
iki temel öge bulunmaktadır: Yaşam hakkı ve temel özgürlükler. Yaşam
hakkı: gerek tarihsel belgelerde ve gerekse anayasalarda kişinin vaz
geçilemez, devredilemez ve dokunulamaz bir hakkı olarak ko
nulmaktadır.

Temel özgürlükler ise Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bil
dırgesı'nde sıralanan ve insanın, salt insan olarak, doğuştan sahip ol
duğu ve devletin hiçbir zaman bunlara dokunamayacağı hak ve öz
gürlükler olarak belirtilmektedir.
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İnsanlığın yüzyıllar süren mücadeleleriyle kazanılmış temel hak ve
özgürlükler ilk kez Birleşmiş Milletler tarafından tek bir belge haline ge
tirildi. 1948'de Paris'te kabul edilen Birleşmiş Milletler Insan Hakları
Bildirgesi 1949'da Türkiye tarafından da onaylandı.

Bildirge; insanların birbirleri karşısında eşitliğini, kimseye aynmcıhk
yapılamayacağını ve her şeyden önemlisi insanların düşüncelerinden,
inançlarından, ırklarından, cinsiyetlerinden dolayı suç
lanamayacaklarını ve cezalandmlamayacaklannı, kimseye işkence gibi
insanlıkdışı veya onur kıncı davranışta bulunamayacağını ön
görmektedir.

Türkiye, uymayı kabul ettiği sözleşmelerde, belgelerde yer alan hak
ve özgürlükler açısından demokrasinin çok gelişmiş bir örneği olarak
sunulabilir ve sunulmaktadır da. Elbette bu, kağıt üzerindeki bir de
mokasidir. Çünkü bırakın bu hak ve özgürlüklerin uygulanmasını, Tür
ktye'de demokrasi ancak en dar anlamda ve zaman zaman yaşama ge
çirilebilmektedir.

Cumhuriyetin 70 yıllık tarihi içinde ülkenin tümünde veya birçok
bölgesinde 12 kez demokrasi sınırlandı. 70 yılın 25 yılı ülkenin birçok
bölgesinde sıkıyönetim uygulamalan altında geçti. Buna sıkıyönetim
dışında uygulanan olağanüstü haller de eklenince Cumhuriyet tarihinin
yarısına yakınının demokrasi dışı dönemlerden oluştuğu görülmektedir.
Dikkati çeken bir diğer konu ise sıkıyönetim uygulamalarının çok partili
döneme geçilmesiyle; "dernokrası'yle birlikte yoğunlaşmasıdır.

Demokrasiyi kurumlaştıramayan bir ülkede insan hakları ve öz
gürlüklerinin güvence altında olduğunu iddia etmek de olanaksızdır.
Insan haklan ihlalleri açısından Türkiye, sürekli gündemde kalan bir
ülkedir. Bu durum, Türkiye Cumhurtyetı'nın 49. Hükümetini kuran
DYP-SHP Koalisyon Hükümeti Protokolü'nde de tespit edilmiştir. 19
Kasım 1991 tarihinde yayınlanan Protokolde "Türkiye, Birleşmiş Mil
letler ölçütlerırıe göre insan haklan ve demokrasi değerlendirmesinde
66'ncı sıraya sıraya düşmüştür" denilmektedir. Bu değerlendirmenin bir
ülkenin yönetimini üstlenen iki siyasi parti tarafından yapılıyor oluşu
çok önemlidir.

12 Eylül generaller darbesinin ardından geçen 10 yıllık bir karanlık
dönemin sonunda iktidara gelen DYP-SHP Koalisyon Hükürnetı'nm
gerek protokolünde ve gerekse programında, bir çok insanın uğrunda
cezaevlerinde yattığı, kimi zaman yaşamını yitirdiği istemler dile ge
tirilmiştir. Protokol ve Program, ülkemizin tümünde, insan haklarına ve
temel özgürlüklere dayalı bir hukuk devletinin mutlaka kurulacağı: gö
zaltı süresinin kısaltılacağı ve işkence olaylarına son verileceği: polisin,
kişi hak ve özgürlüklerine ilişkin eğitiminin sağlanıp, yetkilerinin ye
niden düzenleneceği: sorguda avukat bulundurulmasını sağlayacak dü
zenlemeler yapılacağı: karakolların korkulan yer olmaktan çıkarılacağı;
yasak yayın uygulamasına son verileceği: Terörle Mücadele Yasası'nırı
"temel hak ve özgürlüklerin özüne dokunulmaz" ilkesi ışığında yeniden
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ele alınacağı: basın özgürlüğünün, yurttaşların gerçekleri 'öğrenme ve
doğru haber alma hakkımn güvenceye alınacağı: herkesin kendi ana di
lini, kültürünü, tarihini, folklorunu, dini inançlarını araştırması, ko
ruması ve geliştirmesinin temel insan hak ve özgürlükleri kapsamında
olduğu: tüm siyasi isteklerin parlamento, kitle örgütleri ve basın yoluyla
tartışılacağı ve uygulamaya konulacağı gibi önemli ve dikkate alınması
gereken birçok düzenleme öngörmektedir. Şüphesiz bu liste daha da
uzatılabilir ancak yalnızca yukarıda sıralanan kimi başlıkların yaşama
geçirilmesi bile Türkiye açısından çok önemlidir.

Protokol ve Programda Türktye'nln de imzacıları arasında yer aldığı
AGIK ve Parıs Şartı'na özel bir önem verilmekte, "Parts Şartı ve bunu ön
celeyen bütün belgelerde yer alan insan haklarına ilişkin temel ilkeler.
devletimizin ve toplumumuzun tüm katmanları için vazgeçilmez ön ko
şullar ve yaşamsal verilerdir. Bu veriler, Türk demokrasisinin ayrılmaz
tamamlayıcılarıdır. Hükümet bu ilkeleri hukuk sistemi içine almaya ve
gerçeklik kazandırmaya kararlıdır" denilmektedir.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı'na üye devletlerin hükümet
veya devlet başkanlarının katılımıyla Paris'te yapılan toplantı so
nucunda 21 Kasım 1990'da imzalanan 'Yeni Bir Avrupa İçin Paris
Şartı", insan haklarının ve temel özgürlüklerinin doğuştan kazanıldığını,
bunlardan vazgeçilemeyeceğini ve hukukun güvencesi altında olduğunu
belirtmektedir. Paris Şartı'nı imzalayan üye devletler "Her bireyin dü
şünce, vicdan ve din ya da inanç özgürlüğüne: ifade özgürlüğüne: der
nek kurma ve sükunu bozmayan bir şekilde toplanma özgürlüğüne: yer
değiştirme özgürlüğüne hakkı olduğunu ve hiç kimsenin keyfi bir şe
kilde tutulamayacağını ya da tutuklanamayacağını: işkence ya da öteki
acımasızca, insana yaraşmayan ya da insanı alçaltan bir işlem ya da ce
zalandırmaya uğratılamayacağını, keza herkesin haklannı bilmeye ve
haklarına dayanarak hareket etmeye: hür ve adil seçimlere katılmaya;
bir suçla suçlandınldığı zaman adil ve açık bir biçimde yargılanmaya
hakkı olduğunu hiç bir aynın yapmaksızın" üstlendiklerini Ilan, et
mişlerdir.

12 Eylül rejiminin hazırlattığı ve silahların gölgesinde halka onay
latılan Anayasa'da başlıklar halinde belirtilen temel hak ve özgürlükler,
getirilen istisna ve yoruma açık tanımlamalarla kullanılmaz hale gel
mektedir. Diğer bir deyişle, Türkiye'de insan hak ve özgürlüklerinin
önünde öncelikle Anayasa durmaktadır. Anayasanın değiştirilmesi ve 12
Eylül tahribatının giderilmesi DYP-SHP Koalisyon Hükümeti'nin Pro
tokol ve Programında öncelikle ele alınacağı belirtilen konuların başında
gelmektedir.

İNSAN HAKLARININ
YAŞAMDAKİ YERİ

Türklye'nln imzacıları arasında yer aldığı belgeler bugüne değin ya
şamda yerini bulabilmiş değildir. Tüm iddialarına karşın DYP-SHP Ko-
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a1isyon Hükümeti döneminde yapılan uygulamalar, beklenttleri adeta
umutsuzluğa dönüştürmüştür. Başta düşünce özgürlüğü olmak üzere
temel insan haklan sistemli bir biçimde ihlal edilmektedir. Şiddet, top
lumun her alanına yayılmış bir disiplin aracı durumundadır. Aileden
başlayan, okulda, kışlada ve işyerinde devam eden bir süreçte dayak
sıkça başvurulan "eğitim" unsurlarından bili haline gelmiştir.

1991 yılı sonunda iktidara gelen Koalisyon Hükümeti kimi uy
gulamalarıyla, 12 Eylül dönemini aratmamaktadır. Türktye'dekt insan
hakları ihlalleıi yurt dışında da eleştiıi konusu olmaktadır. Omeğin
ABD Temsilciler Meclisi ve Senato Dışilişkiler Komisyonları 1993 Dünya
Ülkeler Raporu'nda bu konuda şu görüşler savunulmuştur: "Tür
kiye'nin belli başlı insan hakları problemleri 1993'te de varlığını
sürdürdü; bunlar, polis ya da güvenlik kuvvetleri tarafından tecritte tu
tulma ve sorgu dönemlerinde hapiste işkence yapılması: güvenlik kuv
vetlerinin silahlı olmayanlara karşı yaygın olarak kaba güç kullanması;
ifade ve örgütlenme özgürlüğüne getirilen kısıtlamalar: siyasi nedenli
görünümündeki kaybolmalar ve 'faili meçhul' cinayetler: silahlı ay
nlıkçıların, İslami aşırıların ve bilinmeyen kişilerin terörist eylemlerıdır."

YAŞAMA HAKKI
İnsan haklannın en başında gelen yaşama hakkı ciddi bir biçimde

tehdit altındadır. Her yıl meydana gelen çeşitli olaylarda ortalama 2
binin üzerinde insan yaşamını yitirmektedir. Asıl ürkütücü olan bu
ölümlerde güvenlik güçlerinin rolüdür. Gözaltında ölüm, yargısız infaz.
gösterilerde ateş açılması, yoğun şiddet kullanımı gibi güvenlik
güçlerine yönelik ağır suçlamalar bulunmaktadır. Bununla birlikte çe
şitli yasadışı örgütlerin gerçekleştirdiği eylemlerde çok sayıda insan ya
şamını yitirdi.

Konuya ilişkin İnsan Hakları Derneği ve İnsan Hakları Vakfı'rım yap
tığı araştırmalar, basın yayın organlarında yer alan açıklama, inceleme
ve haberler sorunun..ulaştığı boyutları tüm açıklığıyla olmasa da gözler
önüne sermektedir. Uzerinde en çok tartışma yapılan konu hiç şüphesiz
faili meçhul cinayetler, yargısız infaz ve kayıplardır. İHD, İHV ve med
yada yer alan verilerin derlenmesi sonucunda karşımıza şu tablo çık
mıştır:

1992 yılı içinde gösteri, ev baskını, olay yeri keşfi, sorgulama, dur ih
tarına uymama gibi durumlarda güvenlik güçlerinin neden olduğu
ölümlerin sayısı 233'tür. Benzeri nedenlerle ölümler, izleyen yıllarda da
sürmüş, 1993'te 72 kişi ve 1994'ün ilk dört ayında ise 87'ye ulaşmıştır.

İnsan yaşamını tehdit eden hak ihlallerinin önlenmesi bakımından
yeterli adım atılmaması. olayların artarak sürmesinin en önemli ne
denidir.

Ölümle sonuçlanan olaylara ilişkin soruşturmaların genellikle ciddi
biçimde yapılmaması, kimi durumlarda siyasi otoritenin sahipleniyor
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görüntüsü vermesi ve nadiren açılan davalarda verilen cezaların tecil
ediliyor olması olumsuz bir görüntü yaratmaktadır.

Toplantı ve gösteri yürüyüşleri sırasında güvenlik güçlerinin yaptığı
müdahalelerde çıkan çatışmalarda meydana gelen ölüm olaylarının sa
yısı da oldukça yüksektir. Yalnızca 1992 Newroz olayları sırasında resmi
rakamlara göre 92 kişi yaşamını yitirdi, 341 kişi ise yaralandı. Yine
1992 yılında Şırnak, Çukurca, Musabey, Kulp, Cizre ve Kızıltepe'de gü
venlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 44 kişinin öldüğü çeşitli kay
naklarca öne sürüldü.

Yukarda da belirttiğimiz gibi yaşama hakkına yönelik diğer bir ciddi
ihlal ise, faili meçhul cinayetlerdir. Daha çok Güneydoğu'da yoğunlaşan
ve kimliği tespit edilemeyen kişi veya kişilerin neden olduğu saldırılarda
1992 yılında 360 kişi, 1993 yılında 510 kişi ve 1994'ün ilk dört ayında
128 kişi yaşamını yitirdi. Olayların çözülmeyişi, hiçbir kanıtın bu
lunamayışı, sayıları sürekli artan saldınların ardında devlet güçlerinin
bulunduğu biçimdeki tartışmaların sıkça yapılmasına neden ol
maktadır. Özellikle devletin ayrılıkçı olarak tanımladığı, Kürt aydınlan,
siyasi parti ve sendika yöneticilerine, gazetecilere yönelen saldırılarda,
cezaevlerinde bulunan "itirafçı"lann kullanıldığı iddialan sıkça ilen sü
rülmektedir.

Sivillere yönelik saldırılarda yitirdiğimiz insanların sayısı kü
çümsenemeyecek boyutlara ulaşmıştır. Yine Güneydoğu'da PKK'nın dev
let yanlılarını ve köy korucularını cezalandırmak amacıyla yaptığını be
lirttiği saldırılarda çok sayıda insan yaşamını yitinn_iştir.

Bu ortamın insanlar üstünde yarattığı can güvenliği korkusu ise
yaşam hakkını başlı başına tehdit eden bir olaydır.

İŞKENCE VE
DİĞER İNSANLIK DIŞI
UYGULAMALAR

İnsan hakları ihlali denince ilk akla.gelen uygulamalardan biri de hiç
kuşkusuz işkencedir. 12 Eylül darbesinin ardından yoğunlaşan işkence
ve diğer insanlık dışı uygulamalar uzunca bir süre hükümetler ta
rafından kabul edilmedi. Uluslararası platformlarda işkence konusunu
gündeme getirenler "Türkiye aleyhine faaliyette bulunmak"la suçlandı.
işkencenin olmadığını kanıtlamak için özel geziler yapıldı. "Kimi so
rumsuz görevlilerin davranışlarının, sistemli bir uygulama olduğunu
göstermeyeceği" türünden açıklamalar yapılageldi.

İster siyasi isterse adli olaylar olsun işkence. dayak bir sorgulama bi
çimi olduğu kadar güvenlik güçlerinin doğal bir cezalandırma biçimi ola
rak algılanmaktadır.

Türkiye'nin bu konudaki iddiaların yanlışlığını kanıtlamak, sorunun
çözümünü önlemek için onayladığı sözleşmelere karşın. işkence bugün
de gündemden düşmeyen bir sorun. Resmi görevlilerin yaptığı açık-

DiSK 9. Genel Kurul Çalışma Raporu 113



lamalarla yaşananlar arasında somut bir fark var. Sistemli bir iş
kencenin olmadığı yolundaki resmi tez. kimileri ölümle sonuçlanan
olaylarla uyum sağlamıyor. İşkence sonucu meydana gelen ölüm olay
larının sayısı l 992 yılında 17 iken bu sayı 1993 yılında 25'e çıktı.

Koalisyon Hükümeti'nin işkenceyi sona erdirme iddiasıyla hazırladığı
ve Meclis'te onaylanan Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (CMUK) ise
sorunun çözümünde bir yarar sağlamadı. Terörle Mücadele Yasası gibi
polise geniş yetkiler sağlayan bir yasanın varlığı CMUK'un etkinliğini
daima gölgede bıraktı.

Sorumlular hakkında ciddi ve etkin işlem yapılmaması, dava konusu
olanlarınsa hak edilen cezalar almaları işkenceye uğrayanların sessiz
kalmasına neden olmaktadır. Kamuoyuna rnalolan olaylarsa genellikle
ölümle sonuçlananlar ya da siyasi nedenle işkenceye uğrayanların şi
kayetleriyle ortaya çıkmaktadır. İnsan Haklan Vakfı'nm Koalisyon Hü
kümeti'nin ilk 500 gününü değerlendirdiği raporunda, saptanabilen iş
kence olayının 806 olduğu belirtilmektedir. Adli olaylar nedeniyle gö
zaltına alınan veya tutuklananların büyük bir çoğunluğu uğradıkları
baskı ve diğer insanlıkdışı uygulamalar nedeniyle şikayetçi olmaktan
kaçınmaktadır. Bu türden olaylarda mağdur durumda kalanlar biran
önce kurtulmak amacıyla sessiz kalmayı seçmektedir.

İşkence olaylan cezaevlerinde de yaşanmaktadır: Birleşmiş Milletler
belgeleri işkenceyi yalnızca fiziki baskı ve eziyet olarak de
ğerlendirmemektedir. Cezaevi koşulları, mahkumlar açısından ikinci bir
cezalandırma biçimine dönüşmektedir.

İnsan onuruna, sağlığına aykırı koşullarda bırakılan tutuklu ve mah
kumlar ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Bununla birlikte, bunların
topluca veya· tek tek dövülmesi gibi fiziki saldınlar da sıkça ya
şanmaktadır.

DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ

Türkiye'nin öncelikli tartışma konularının başında düşünce öz
gürlüğünün sınırları gelmektedir. Düşünceyi açıklamak, düşünce öz
gürlüğünden soyutlanarak cezandırılması yoluna gidilmektedir.

İktidarların bu alandaki tutumları. hangi iddiayı taşırlarsa taşısınlar,
birbirlerinden pek de farklı olmamıştır. Türkiye'de düşünce özgürlüğüne
getirilen sınırlamalarla ne yazık ki, "düşünce suçu" biçiminde bir kav
ramı dilimize kazandırmıştır.

Düşünceyi açıklamanın yollarından biri olan basın, yayın organlan
sürekli olarak baskı altında tutulmaktadır. Yasaklama, toplatma, yayın
kuruluşlarının binalarına baskınlar düzenleme, arşivlerine, abone ka
yıtlarına el koyma, çalışanlarını, misafirlerini gözaltına alma türünden
olaylar sıkça yaşanmaktadır. Yasak yayın kavramı resmi açıklamalarda
sıkça yer alan bir deyimdir. Kitaplar, dergiler suç unsuru olarak belki
de yalnızca Türkiye'de kamuoyuna sunulmaktadır.
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12 Eylül'ün tahribatını onarma iddiasıyla iktidara gelen Koalisyon,
"tüm siyasi isteklerin parlamento, kitle örgütleri ve basın yoluyla tar
tışılacağı" teminatını vermesine karşın bilimadamlan, sendikacılar, ga
zeteciler cezaevlerine doldurulmaktadır. Siyasi partiler kapatılmakta,
milletveki1lik1eri düşürülmektedir. Meclis çatısı altında bile konuşma
özgürlüğü fiziki saldırılarla engellenen bir ülkede, mi11etvekillerinin dev
let görevlileri tarafından dövülmesi, hakarete uğraması bir bakıma doğal
karşılanabilmektedir.

1994 yılı Mayıs ayı itibariyle cezaevinde tutuklu bulunan gazeteci sa
yısı 68'e ulaşmıştır. Yasak yayın olmayacağını iddia eden bir hükümetin
döneminde toplatılan yayın sayısı 1992 yılında 209, 1993 yılında 192 ve
1994 yılının ilk dört ayında 159'dur.

DGM savcıları, Terörle Mücadele Yasası'nın getirdiği yasaklarla ya
yınevleri üzerinde yeni baskı yöntemleri geliştiriyor. Ceza alan kitapların
yayınevi sahipleri, yeni yorumla "gazetelerin yazılşlert müdürü gibi" ya
yından sorumlu tutularak cezalar verılıyor. Bu uygulamanın baş
lamasıyla birlikte üç yayın evi sahibi, yazarlarının yanına cezaevine gön
derildi.

Basın-yayın kuruluşları üzerindeki baskılar, toplatma, kapatma,
dava açmanın da ötesinde gazetecilere saldınlara kadar ulaşmaktadır.
Türkiye, gazetecilerin öldürülmesi olaylarında dünyada ilk sıralarda yer
almaktadır. Koalisyon Hükümetinin ilk 500 günlük icraatı süresince 16
gazeteci çeşitli olaylarda öldürüldü. Gazete ve dergi büroları saldırılara
uğradı.

Kimliği belirsiz kişilerce yapılan bu saldırılarda öldürülenlerin ka
tillerinin bulunmasını isteyenlere, bu kişilerin "militan" oldukları söy
lendi. Aralarında Uğur Murncu'nun da bulunduğu basın şehitlerinin bir
çoğunun katilleri yakalanamadı.

Gazetelerini halka dağıtanlar keyfi olarak gözaltına alındı. DİSK'in
Sesi gazetesinin dağıtımını yapan üyelerimiz de zaman zaman bu türden
baskılarla karşılaştılar.

SENDİKAL HAKVE
ÖZGÜRLÜKLER

12 Eylül generaller yönetiminin toplum yaşamında yarattığı ilk tah
ribat işçi sınıfının örgütlenmesine ilişkin yasal düzenlemelerde de ya
şandı. Sermaye sınıfının istemlerine göre belirlenmiş bir çalışma ya
şarnmda işçi sınıfının hak ve istemlerini özgürce dile getirmesine, hak
larını koruyabilmesine, daha da ötesi örgütlenme özgürlüğüne yönelik
ciddi engeller konuldu.

Sendika kurmak, sendikaya üye olmak, toplu sözleşme yapmak, grev
yapmak gibi temel bir çok konuda işçi sınıfının elini kolunu bağlayan kı
sıtlamalar ve yasaklamalar getirildi.
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Haklarım savunmak, istemlerini dile getirmek isteyen emekçiler, sen
dikaların yöneticileri güvenlik güçlerinin saldırılarına uğradı. Anayasal,
yasal hakkını arayan emekçiler susturulmaya çalışıldı. Keyfi olarak gö
zaltına alınan işçiler sonradan işverenler tarafından işlerinden çı
karıldılar. Üyelerinin haklarını arayan sendika yönetıcılert de bu keyfi
uygulamalarla karşı karşıya kaldı. Son olarak Petrol-Iş Genel Başkanı
Münir CEYLAN örneğinde olduğu gibi bir konuda düşüncelerini açık
layan sendika yöneticileri hüküm giyerek cezaevlerine tıkıldı. Sendikaya
üye oldukları için yüzlerce emekçi işten çıkarıldı. Yüzde 10 barajı ne
deniyle sayıları yüzbinlere varan emekçi toplu sözleşmelerini yapamadı.

Sendikal örgütlenme çalışması yaptıkları için kamu çalışanları sür
gün. tehdit gibi baskılarla karşılaştı. Bazı kentlerde valiler keyfi olarak
sendikaları mühürledi, çalışmalarını engelledi.

Koalisyon Hükümeti, Protokol ve Programı'nda yer almasına, Mec
lıs'm ILO sözleşmelerini onaylamasına karşın, çalışma yaşamına ilişkin
Anayasa ve yasa değişikliklerini gerçekleştirmedi.

TERÖRLE MÜCADELE
YASASI

ANAP Hükümeti döneminde Meclis'ten süratle çıkarılan Terörle Mü
cadele Yasası getirdiği tanımlamalarla, tanıdığı yetkilerle ve uy
gulamalarıyla yoğun tartışmalara neden oldu.

Yasa'nın 1. maddesinde terör tanımı; "baskı, cebir ve şiddet, kor
kutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yönterrılerınden biriyle, Ana
yasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasi, hukuki, sosyal. laik,
ekonomik düzenini değiştirmek, Devletin ülkesi ve ml11etı ile bölünmez
bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetinin varlığını teh
likeye düşürmek, devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele
geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dış gü
venliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte
mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü eylemlerdir" bi
çiminde yapılmıştır.

Böylesine yoruma ve keyfiliğe açık olan bir yasa uygulaması so
nucunda Adalet Bakanı Seyfi Oktay'ın yaptığı açıklamaya göre günde
ortalama 50 kişi tutuklanmaktadır.

Bu yasayla haksız· tutuklama, gözaltı uygulamalarında yoğun bir
artış görülmektedir. 1994 Nisanında cezaevlerinde bulunan siyasi tu
tuklu ve hükümlülerin sayısı 8 bine ulaşmıştır. Burada belirtilmesi ge
reken bir diğer olgu ise, gözaltına alınanların çok azının tu
tuklandıklandır. Örneğin 1994 yılının ilk dört ayı içinde gözaltına alı
nan 5899 kişiden ancak 318'1 için tutuklama kararı verilmiştir. Gö
zaltına alınanların büyük çoğunluğu savcılık önüne ilk çıkışlarında veya
ilk duruşmalarında ya serbest bırakılmakta ya da beraat etmektedirler.
Bu büyük fark güvenlik güçlerıntn keyfi tutumlarının en açık gös
tergesidir.
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Yasa "iki veya daha fazla kişinin aynı amaç etrafında" birleşmesini
örgüt olarak tanımlamaktadır. Buna göre herhangi bir yerde oturup, çe
şitli sorunlarla ilgili görüşlerini anlatan iki kişi örgüt sayılabilecektir.
Sırf bu nedenle yasa insanların cezalandırılmasını öngörmektedir.
Çünkü yasanın 2. maddesinde "amaçlanan suçu işlemese dahi ör
gütlerin mensubu olan kişi terör suçlusudur" demektedir.

Terörle Mücadele Yasası'yla Türkiye'de insan haklarından, de
mokrasiden söz etmek olanaksız hale gelmiştir. İnsanları suç işlemeden
suçlu ilan eden yasanın pratikteki uygulaması binlerce insanın ce
zaevlerine doldurulması, milyarlarca lira para cezasının verilmesidir.
Türkiye'de farklı düşünmek, resmi söylemin dışına çıkmak
yasaklanmıştır.

"OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİ"NDE
YAŞAM

Türkiye'nin bir bölümünde yaşayan insanlar yıllardır diğer bölgelerde
yaşayan insanların hak ve özgürlüklerinden yararlanamıyor. Ülkenin 10
ilinde 1987 yılından bu yana "Olağanüstü Hal" uygulanmaktadır. Bu
kentlerde yaşayan insanlar için olağan yönetim neredeyse hiç olmadı.
Cumhuriyetin ilanından başlayarak günümüze değin Güneydoğu böl
gesinde defalarca sıkıyönetim ilan edildi. Diyarbakır, Hakkari, Mardin
ve Siirt illeri kesintisiz olarak 8 yıl 2 ay 23 gün sıkıyönetim idaresi al
tında kaldı. En son 1978'de ilan edilen ve birçoğu Güneydoğu böl
gesinde olmak üzere 13 ili kapsayan sıkıyönetim, bugün yine farklı bir
adlandırmayla da olsa sürdürülmektedir. 1984 yılında Kürdistan İşçi
Partisi (PKK) militanlarının iki kente yaptıkları saldırıyla başlayan "ge
rilla savaşı", ülke gündemine ulusal sorun, milli sınırlar, bölünmez bü
tünlüğün korunması tartışmalarını koydu. Kimilerinin "Güneydoğu so
runu", kimilerinin "Kürt Sorunu" olarak adlandırdığı ve binlerce in
sanımızın canına mal olan konu ekonomiden siyasete birçok konunun
gelip tıkandığı kilit nokta durumuna geldi.

Yapılan en son açıklamalara göre 1984-1994 arasında geçen on yılda
bölgede meydana gelen çatışmalarda ı ı bine yakın insanımız yaşamını
yitirdi. Aynı süre içinde PKK'nin yaptığı baskın, pusu ve saldırılarda 3
bin 676'sı sivil, 1720'si kamu görevlisi olarak toplam 5 bin 378 kişi öl
dürüldü. İçişleri Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı kayıtlarına göre
ölen sivillerin 239'u kadın, 219'u ise çocuk. Oldürülen kamu gö
revlilerinin ise 105'! subay, 122'si astsubay, 1302'si erbaş ve er, 173'ü
polis ve 88'i öğretmen.

Yine aynı kaynaklara göre çatışmalarda ıO yıl içinde 5 bin 530 PKK
militanı güvenlik güçleri ve köy korucuları tarafından öldürüldü.

Sorun yalnızca yitirilen insanlarımızla da kalmıyor. zaman zaman
savaş boyutlarında artan çatışmalar nedeniyle bölgenin birçok yerleşim
yeri artık tarihe karışmış durumda. Uluslararası belgelerde kabul edi
len, yerleşim, seyahat özgürlükleri, antidemokratik 12 Eylül Ana-
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yasası'na dayanılarak çıkanlan yasalarla ortadan kaldırıldı. Güvenlik
gerekçesiyle köyler boşaltılıyor, evler yakılıyor, insanlar tek tek ya da
topluca sürülüyor. Yalnızca 1994 yılının ilk dört ayında yakılan, bo
şaltılan yerleşim birimi sayısı lOO'e ulaşmış durumda.

Bölge insanının en temel geçim kaynağı olan hayvancılığın yapılması
yaşamsal tehlike yaratan bir uğraşı haline geldi. Köylülerin hayvanlarını
otlatmak için köylerinden ayrılmaları her an bir pusuya düşmeleri veya
bir mayına basmaları sonucu yaşamlarından olma tehlikesini taşıyor.
Yaşamı birkaç baş hayvana bağlı köylülerin, bu tek geçim kaynaklan
hedef tahtası olabiliyor.

Yukarıdaki bölümlerde de belirtildiği gibi ülkedeki insan haklan ih
lallerinin en yoğun yaşandığı yer hiç şüphesiz Güneydoğu. Işkence, gö
zaltında kayıp,- gözaltında ölüm, faili meçhul cinayetler, çatışmaların
büyük çoğunluğu bölge insanlarının yaşamını pamuk ipliğine bağlamış
durumda.

Çok eski bir yasanın "olağanüstü" bir biçimde yorumlanmasıyla, "köy
koruculuğu" kurumlaştınldı. Zaman zaman çağdaş "Hamıdıye Alayları"
olarak adlandırılan koruculuk, ekonomik olarak da tahrip olan bölgenin
en önemli gelir kaynağı haline geldi. Günümüzdeki uygulamasıyla ko
ruculuk sistemi yerleşim birimlerinin güvenliğini sağlamanın çok öte
sinde bölgede siyasi ve ekonomik bir güç odağı yaratmaktadır. Kimi
aşiretler sayılan binlerle ifade edilen "korucu ordulan"yla bölge halkının
tercihleri üzerinde söz sahibi olabilmektedir. 1992 yılında 44 bin do- .
layında olan korucu sayısı 1993'ün sonunda 51 bini aşmıştır.

Vatanın bölünmez bütünlüğü, vatandaşların hepsinin aynı haklara
sahip oldukları iddiasına karşın devletin uygulamaları, bölgeyi ülkenin
diğer yörelerinden ciddi bir biçimde ayırmaktadır. Öncelikle insan hak
ve özgürlüklerıntn olmadığı ayn bir yönetim biçimine sahiptir. Eko
nomik açıdan tüketilmiş olan bölgede yatırımlar, yalnızca güvenlik güç
leri için yapılan karakol, karargah, lojmanlarla sınırlı kalmaktadır.
Resmi kayıtlara göre PKK saldınlarında 10 yıl içinde 571 tesis, 361 okul
imha edilmiş, 1617 iş makinesı kullanılmaz hale gelmiştir. Bu elbette
sorunun resmi malzeme cephesini oluşturmaktadır.

Bölgeye aktarılan kaynakların hemen tamamı güvenlik harcamaları
kapsamında kalıyor. 1994 rakamlanyla Türktye'nin savaş harcaması
yıllık 400 tıilyon lirayı bulacağı tahmin edilmektedir. Bu rakam 1994 yı
lında devletin öngördüğü yatının bedellerinin tam iki katı. Bölgeyle ilgili
devletin yaptığı harcamaları temel başlıklarıyla sıralarsak, örneğin uçak
ve helikopterlerin günlük uçuşları için yapılan harcama 36 milyar lira.
Bölgede 657 sayılı yasa kapsamında çalışan kamu personeline verilen
olağanüstü hal tazminatı 10 trilyon lira. Yine köy korucularının ma
aşları için devletin yaptığı harcama 1O trilyona yakın. 1992 yılında böl
gede yapılan askeri tesislerin bedeli 30 trtlyon lira. Güvenlik ge
rekçesiyle alınan 200 hellkoptertn maliyeti ise 100 trilyon lira.

Zorunlu göçlerle bölgenin en büyük kenti olan Diyarbakır'ın nüfusu
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kısa bir süre içinde üç-dört kat artmıştır. Kent, işsizler ordusu ta
rafından işgal edilmiş durumdadır. Yine binlerce insan batıdaki diğer
kentlere akın etmektedir. Son olarak kimi aileler Irak'ta oluşan otonom
Kürt bölgesine göç etmeye başlamıştır. Sayıları şimdiden 20 bini bulan
bu insanlar, en azından yaşama hakkını koruyabilmek için zorlu doğa
koşullarıyla mücadele etme pahasına yerlerini yurtlannı terk et
mektedir.

Kürt sorunu nedeniyle yaşanan çatışmalann geldiği aşama yi
tirdiğimiz canlarla, ülke ekonomisini tüketen harcamalarıyla, bölgenin
sosyal yapısına etkileriyle ve daha da önemlisi çözümü için kapsamlı bir
değerlendirmeyi gerekli kılmaktadır. Çalışma Raporumuzun Kürt So
runu başlıklı bölümü bu anlamda konuya daha geniş bir açılım ge
tirmektedir. Bu bölümde söylenebilecek son söz, 70 yılda yapılan tüm
baskı uygulamalarının sorunu sadece daha da içinden çıkılmaz hale ge
tirdiğidir. Çözüm için baskının, şiddetin denendiği bu bölgede neden bir
kez de demokrasiye içinde siyasi çözüm aranmıyor?

"DEMOKRATİKLEŞME PAKETİ"

Koalisyon Hükümetleri'nin öncelikli sorun olarak gündemine aldığım
belirttiği demokratikleşme ancak 1994 Mayıs'ında tartışmaya açı
labilmiştir. SHP'nin hükümette kalış nedeni olarak gösterdiği de
mokratikleşme paketi kendi parti grubu tarafından bile "iyiniyet mek
tubu" olarak nitelendirilmektedir.

18 Mayıs 1994'te Başbakan ve Başbakan Yardımcısı tarafından ya
pılan bir basın toplantısıyla açıklanan Demokratikleşme Paketi 62 baş
lıktan oluşan Anayasa ve yasa değişikliklerini içermektedir.

"Türkiye'yi idari, siyasi ve toplumsal açıdan yeniden yapılandırma sü
recine" sokmak iddiasını taşıyan 18 Mayıs Kararlan'nın başarılı olup ol
mayacağı tartışmalıdır. Kararların içeriği bir yana Koalisyon Hü
kümetinin bugüne kadar olan pratiği Paketin yaşama geçirilmesinin zor
luğunu açıklamaktadır.

Kamu çalışanlarının sendikal haklarını düzenleyen yasa tasarısının
yaşadığı serüven, Anayasa değişikliği çalışanların TMMM tatile gir
meden evvel tıkanarak ertelemesi, paketin içerdiği diğer değişikliklerin
akıbeti konusunda yeterli ipucu vermektedir.

Koalisyonun ne zaman yıkılacağı tartışmalarının yapıldığı bir dö
nemde açıklanan 18 Mayıs Kararları'nın toplumda hiçbir tepki al
maması şaşırtıcı değildir. Bu durum, 12 yıl sonra demokratikleşme sö
züne güvenen halkın tüm umutlarının boşa çıkarılmış olmasından kay
naklanmaktadır. Bu nedenle demokratikleşme paketine de ger
çekleşmeyecek yeni bir vaad olarak bakılmaya başlanmıştır.

Özellikle DYP Grubu, Anayasa'da, yasalarda yapılması gereken de
ğişikliklerin ciddiyeti ve yaşamsal önemine uygun bir yaklaşım içinde
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değildir. Çalışma yaşamından başlayarak gerçekleştirilecek bir öz
gürleşme, Türktye'de demokrasinin kurumlaşmasında önemli bir işlev
görecektir.

Demokrasiyi bir yaşam biçimi olarak benimseyen, katılımın, öz
gürlüklerin toplumsal gelişmenin motoru olduğuna inanan işçi sınıfı ve
tüm emekçilere önemli sorumluluklar düşmektedir. Emekçiler geçmişte
olduğu gibi yine sorumluluklarını yerine getirmekte hazır olacaktır.
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C-KÜRT SORUNU,
SENDİKAL HAREKET VE
DİSK
Türkiye'nin gündemindeki yaşamsal sorunlardan biri de Kürt so

runudur.
Detaylan insan haklanyla ilgili bölümde verilen olgular toplumu

büyük bir huzursuzluğa itmekte, ekonomik krizin oluşmasında önemli
bir etken olarak rol oynamaktadır.
• İçinde yaşadığımız bölgede barışa ve ülkemizde demokrasiye ka
vuşabilmek için, Kürt sorununun çözümlenmesi zorunludur. Bu sorun
çözümlenmedikçe Türkiye'de çağdaş bir demokrasiden söz edilmesi ve
sağlıklı bir ekonomik-toplumsal gelişme sağlanması olanaksızdır.

Sendikal mücadele ile barış, demokrasi ve sömürüden kurtulma mü
cadelesini birbiriyle uyumlu bir bütünlük içinde sürdürmenin ge
rekliliğine inanan bir işçi sınıfı örgütü olarak, Kürt sorununun tüm bo
yutlarıyla kavranması ve demokratik bir çözüme bağlanması başlıca is
temimizdir.

Kürt sorunu özünde, Kürt kimliğinin tanınıp tanınmaması so
runudur.

Özellikle demokrasinin kesintiye uğradığı dönemlerde kimi zaman
zora dayalı biçimiyle uygulanan özümleme politikaları, kapitalizmin
eşitsiz gelişme yasaları yüzünden varlığım günümüzde de sürdüren eko
nomik ve toplumsal gerilikle de birleşerek. bölge halkı için her ba
kımdan yıkıcı sonuçlar yaratmıştır.

1984'ten başlayarak yaşanan ve çok sayıda insanımızın yaşamına
son veren, binlerce ocak söndüren çatışmalar ve emperyalist devletlerin
bölgeye yönelik gizli etkileri, sorunun daha da karmaşık ve çözümü güç
bir duruma gelmesine yol açmıştır. Can güvensizliği, olağan demokratik
hak ve özgürlüklerin askıya alınması, işsizlik, düşük üretim, moral çö
küntü, giderek yaygınlaşan göç ve ülkenin diğer yörelerinde uç veren
milliyetçi eğilimler, sorunun kaygı veren diğer yan ürünleridir.

Bu sonuçlar ve kaygı verici yan ürünlerin her biri başlı başına önem,
bunların giderilmesine yönelik önlemler de büyük değer taşır.

Üzerinde yaşadığımız topraklar, birçok uygarlığın hayat bulduğu ve
sayısız halkların birarada yaşadığı renkli bir mozayık görünümündedir.
Bu etnik, dinsel ve kültürel çeşitlilik, toplumumuzun zenginliğini ve
ona dinamizm kazandırabilecek tarihsel gücünü oluşturur. Yüzyıllardır
birarada yaşayan, kültürel, ekonomik, sosyal ve dinsel bakımdan bir
dizi ortaklık ve benzerlikleri bulunan halklar arasında karşılıklı rızaya
ve kendi özgüllüklerini korumaya dayanan bir birlik yaratmak ola-
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naklıdır. Bu bakımdan Türkiye, dünyada bu türden birlikleri sağ
layabilmiş ülkelerden daha şanslıdır. Bu şansı iyi kullanmamak, ay
nlıkları derinleştirmek ve halkları birbirine düşman etmek Türkiye'de
yaşayan insanlara yapılabilecek en büyük kötülüktür.

Gün geçtikçe derinleşen ve önlenmesi olanaksız gibi gözüken Kürt
sorununun çözümlenebtlmesıntn baş koşulu, bu sorunun her türlü
yasak, korku, yıldırma ve kısıtlamadan uzak bir biçimde tartışılabileceği
ortamı yaratmaktır. Öncelikle Kürt yurttaşlarımızın ne istediklerini öz
gürce ortaya koyabileceği ve örgütlü biçimde dile getirebileceği de
mokratik bir ortamın sağlanması gerekir. Sorunun ve çözüm öne
rilerinin tümünün korkusuzca dile getirilmesine olanak sağlanması, bir
devlet politikası olarak benimsenmeli ve içtenlikle uygulanmalıdır.

Önyargısız, baskısız demokratik bir ortam yaratılmadıkça, kökleşmiş
bağnazlıklardan kurtulunmadıkça ve ülkenin her tarafında yaşayan
Kürt yurttaşlarımızın gerçek istemleri saptanmadıkça, hiçbir çözüm
önerisinin doğruluğu ya da yanlışlığı söylenemez. Bu konudaki tabular
ortadan kaldınlmadıkça, Kürt kökenli yurttaşlarımız adına hiç bir
örgüt ya da grup. kendinde tek başına temsil yetkisi göremez,

Kürt sorununa kalıcı ve hakça çözüm bulunması için her şeyden
önce demokratik bir ortam sağlanmalı, kan dökülmesi durmalı, ola
ğanüstü hal kaldınlmalı, bölgedeki gizli örgütlerin oyunlarına son ve
rilmeli, yasal devlet güçleri olağan görev koşullarına dönmeli; özel tim
bölgeden çekilmeli, koruculuk sistemi kaldmlmalı. işlenmiş, suçlusu
bulunmayan cinayetler aydınlatılmalıdır.

Şiddetin ve silahların terkedilmediği, Kürt kimliğinin tanınmadığı bir
ortamda, gerçek çözüm önerilerinin dile getirilmesi, savunulması ve en
iyisinin seçilmesi olanağı yoktur.

Ancak hiç bir çözüm tek taraflı olarak dayatılmamalıdır. Bu konuda
Kürt halkının da söz sahibi olduğu gerçeği unutulmaınaladır.

Kürt sorununun kalıcı ve herkes için yararlı çözüm yolu, halkların
gönüllü, özgür, eşit ve kardeşçe birliğidir. Bu niteliklerle sağlanacak bir
birliğin ortamının tarthten gelen kader birliğimiz çerçevesinde olanaksız
olmadığına inanıyoruz. Işyerlerinde yanyana çalışarak hayatı birlikte
yaratan emekçilerin, sömürüden arınmış bir toplumu ve dünyayı da
yine birlikte kuracaklarına inancımız tamdır.

Bu .koşullar sağlandığında Türkiye'nin daha da güçleneceği, in
sanların daha da mutlu olacağı, demokratik, özgürlükçü ve kültürel çe
şitlilikle zenginleşmiş bir bütünleşmenin hız kazanacağı gün gibi açık
tır.
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D-ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERİN
İÇ HUKUKUMUZDAKİ •
YERİ
Ülkemiz demokrasisinin eksikliğinin en açık olarak görülebileceği

alan çalışma yaşamıdır. 12 Eylül yönetimlerinin mirası olan ve işçi hak
larının savunulmasını engelleyen yasalar halen yürürlüktedir. Bu arada
mevcut koalisyon hükümetinin onayladığı uluslararası sözleşmelerin
varlığı da durumu iyice karmaşık hale getirmiştir. İç hukukta yer alan
sözleşmelere aykırı hükümler özgürlüklerin kullanılmasını en
gellemektedir. İdari makamlar iç hukuku gerekçe göstererek kamu ça
lışanlarının örgütlenmesi başta olmak üzere birçok konuda yasaklayıcı
davranışlar sergilemektedir. Bu durum hukuka aykırıdır. .

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 90. Maddesı'nın 1. Fıkrası; 'Tür
kiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası ku
ruluşlarla yapılacak andlaşmaların onaylanması, Türkiye Büyük Millet
Meclisi'nin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır." son fık
rası da "Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar
kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile
Anayasa Mahkemesi'ne başvurulamaz" hükmünü ifade etmektedir.

Usulüne göre yürürlüğe konulmuş bir uluslararası sözleşmeden söz
edebilmek için, Sözleşmenin TBMM tarafından bir kanunla onay
lanmasının yanı sıra yine Anayasa'nın ı04. maddesinin (b) bendinin 5.
fıkrası hükmüne göre, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması ve ya
yımlanması gerekmektedir.

Anayasanın bu hükümleri, usulüne göre yürürlüğe konulmuş ulus
lararası sözleşmeleri, kanun hükmünde ve Anayasaya aykırılığı dahi
ileri sürülemeyen, öncelikle uygulanması gereken üstün hukuk norm
ları olarak kabulünü gerektirmektedir.

Usulüne göre onaylanıp, yayımlandıktan sonra iç hukukun bir par
çası olan ve onunla bütünleşen uluslararası sözleşmeler, yürütme ve
yargı organlarını üstün hukuk normları olarak bağlar.

Nitekim, gerek Anayasa Mahkemesi'nin, gerekse de Danıştay'ın çe
şitli kararlarında usulüne göre yürürlüğe girmiş uluslararası söz
leşmelerin, yürütme ve yargı organlannı bağlıyacağına işaret edilmiştir.

Uluslararası sözleşmelerin iç hukukta uygulanmasında, ortaya çıkan
bir sorun da. sözleşmeye aykın yasa hükümleriyle çatışmadır. İç hu
kukta, hangisi uygulanacaktır. Anayasanın 90. maddesine göre, bu
sorun özel yasa -genel yasa, önceki kanun- sonraki kanun ça
tışmasındaki kurallara göre de çözülebilir.

Yani, özel düzenleme öngören ve kanun hükmünde olan uluslararası
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sözleşme, genel hükümler içeren yasayı: sonra çıkan ve kanun hük
münde olan uluslararası sözleşme, önceki kanunu bertaraf eder.

Aynca, uluslararası bir sözleşmeyi imzalayan bir devlet, sözleşmenin
ulusal hukukundaki düzenlemelere aykın olduğunu bilerek im
zaladığına ve bunu usulüne göre onaylanıp yürürlüğe koyduğuna göre
bu sözleşmeye bir üstünlük tanımakta ve iç hukukunu buna uygun
hale getirme taahhüdü altına girmektedir.

İç hukukta yürürlükten kalkmış sayılmasa da, Yargı organlannın iç
hukukta uluslararası sözleşme ile çatışan düzenlemeler yerine, söz
leşme hükümlerini uygularnalan. Anayasa'nın 90. maddesi ruhuna ve
uluslararası hukuka daha uygun olacaktır.

Anayasaya aykırılıkları iddiası ile Anayasa Mahkernesi'ne baş
vurulamayan uluslararası sözleşmelerin Anayasa hükümleri ile ça
tışması halinde ise o hükümleri Anayasa ile birlikte düşünmek ve Ana
yasayı onlarla birlikte yorumlamak gerekecektir.

"Bir devlet uluslararası bir sözleşmeyi imzalayıp onaylayarak kendisi
açısından da hüküm ifade eder duruma getirirken, koyduğu çekinceler
dışında, sözleşme hükümlerinin iç hukuktaki etkilerini bilerek ve ön
görerek bunu yapıyor demektir. Bu, uluslararası sözleşmelere ya
salardan biraz farklı, Anayasaya yaklaşıcı, en azından Anayasaya yeni
bir anlam ve yorum kazandırıcı bir ağırlık tanımak oluyor. Uluslararası
sözleşme hükümlerinin Anayasaya aykırılığı ileri sürülemeyeceğine
göre, o hükümleri de Anayasa ile birlikte düşünmek ve Anayasayı on
larla birlikte yorumlamak gerekecektir. Prof. Dr. Mümtaz Soysal'ın şu
yorumu dikkat çekicidir:

"Uluslararası gelişmeleri bir ülkedeki Anayasa düzenine yansıtmanın
yolu Anayasa yorumlarına o ülkenin katıldığı uluslararası sözleşmeler
yardımıyla yapmak olmaktadır. Toplumun yaşamını çağdaş dünyayla
uyumlu tutabilmenin yolu da budur. Bir andlaşmanın iç hukukta Ana
yasaya aykın bir durum yarattığı görülürse bunu önlemenin en sağlam
yolu Anayasaya aykırılığı gideren ve andlaşmanın iç hukuktaki et
kilerini düzelten başka bir yasa çıkartmaktır. Anayasa andlaşmalara ya
salardan 'üstün' bir güç değil, onlara 'eşit' bir güç kazandırmıştır. iç hu
kukta ise, bel1i bir konudaki en son kural. aynı konuda daha önce çı
karılmış olan kuralın yerini alır,"

Çalışma yaşamı ile sendikal hak ve özgürlüklere ilişkin düzenlemeler
içeren ILO Sözleşmelerinin bağlayıcılığı, ILO Anayasasının 20. Mad
desi'nde düzenlenmiştir. Yine ILO Anayasası'rnn 24. Maddesi, onay
ladığı sözleşmeyi uygulamayan üye ülke hakkında, şikayet hakkını dü
zenlemekte, 33. madde de, Yönetim Kurulu'nun tavsiyelere uymayan
üye hakkında her türlü tedbirin alınması için, ILO Genel Kurulu'na baş
vurabileceğini hüküm altına almıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasanın ile ILO Anayasası'nın ilgili mad
deleri beraber değerlendirildiğinde, yürütme ve yargı organlarının ulus-

124 DiSK 9. Genel Kurul Çalışma Raporu



lararası sözleşmelere uygun davranma ve karar verme zorunluluğunu
kabul etmek gerekecektir.

Türkiye, 21 Nisan 1987 tarih ve 19438 sayılı Resmi Gazete'de ya
yımlanan tebliğ ile, Avrupa İnsan Haklan Komisyonu'na kişisel başvuru
hakkını kabul etmtştır. Buna göre, evrensel hukuk kurulları ve ulus
lararası sözleşmelerden doğan hakları hukuku çiğnenen ve bütün ulu
sal başvuru yollarını tüketen gerçek veya hükümet dışında tüzel kişiler,
Avrupa insan Hakları Komisyonu'na kişisel başvuru haklarını kul
lanabileceklerdir.

6 adet ILO Sözleşmesi (135, 87, 151, 59, 142 ve 144 sayılı söz
leşmeler) 25 Şubat 1993 tarihinde 21507 sayılı Resmi Gazete ya
yımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Türkiye, ILO'nun Sendika ve Toplu Pazarlık Hakkına ilişkin 98 sayılı
Sözleşmesi ise 1951 yılında onaylayarak yürürlüğe sokmuştur.

T.B.M.M. tarafından yukarıda bahsi geçen 6 ILO Sözleşmesi ile bir
likte onaylanmasına rağmen, o tarihte Cumhurbaşkanı tarafından tek
rar görüşülmek üzere geri gönderilen "Hizmet ilişkisine işveren ta
rafından son verilmesine ilişkin 158 sayılı ILO Sözleşmesi TBMM ta
rafından tekrar 9.6.1994 tarih ve 3999 sayılı kanun ile onaylanmış,
Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Yukarıda anılan sözleşmelerden, bir kısmında mevcut olan haklar, iç
hukukumuzda düzenlenmiş olmakla birlikte, bu haklarla, özgürlüklerle
çelişen aykırı düzenlemeler de mevcuttur. •

Örneğin, Anayasada ve yasalarda. örgütlenme, sendika kurma, top
lantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme toplu iş sözleşmesi yapma gibi
haklar düzenlenirken, getirilen istisnalar, yasaklamalar ve barajlarla,
bu hakların kullanımı sınırlanmakta, adeta imkansız kılınmaktadır. Or
neğın Anayasanın 51. Maddesi sendika hakkını sadece işçi ve iş
verenlere öngörürken, çalışanların önemli bir kesimini oluşturan kamu
çalışanlarına bu hak verilmemiştir. Yine 51. maddede sendika ve kon
federasyon yöneticisi olabilmek için öngörülen 10 yıl çalışmış olma
şartı, sendika üyelerinin yöneticilerini serbestçe seçmelerini düzenleyen
87 sayılı sözleşmeye aykırıdır.

Anayasanın 52. maddesi ile sendikalara, getirilen siyasi amaç gütme,
siyasi partilerle, derneklerle. vakıflarla. meslek kuruluşlarıyla siyasi
amaçla ortak hareket etme yasağı, devletin idari ve mali denetimi, ge
lirleri devlet bankasına yatırma zorunluğu vb. sınırlamalar, sendikalar
iç yönetimlerini, çalışma programlarını serbestçe düzenleme hakkını
düzenleyen 87 sayılı sözleşmeye açıkça aykırıdır.

Yine 53 ve 54. maddelerde Toplu İş Sözleşmesi hakkına getirilen sı
nırlamalar, 98 sayılı ILO sözleşmesine aykırılık teşkil etmektedir.

Gerek 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'ndaki, gerekse de 2822 sayılı
Toplu Iş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu'ndaki düzenlemeler Ana-
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yasadaki hükümlere paralel, bazı noktalarda da anayasayı aşan kı
sıtlamalar, yasaklar içermektedir.

Uluslararası sözleşmelerin ülkemizde uygulanışı bakımından, kamu
çalışanlarının sendikal örgütlenme ve toplu iş sözleşmesi haklarının
hali hazır durumu önemli ipuçları vermektedir.

Anayasa'nın 51. maddesinde, kamu çalışanlarına (memurlara) sen
dika hakkı öngörülmemekle birlikte, Anayasa'nın bütünü in
celendiğinde, yasaklayıcı bir hükme de rastlanmamaktadır. Oysa, ül
kemizin taraf olduğu, usulüne göre onaylanmış ve Anayasaya aykınlığı
bile ileri sürülemeyen bir çok uluslararası sözleşme, kamu ça
lışanlarının sendika ve toplu iş sözleşmesi hakkını ve özgürlüğünü dü
zenlemekte, kabul etmektedir.

Örneğin, 6 Nisan 1949 gün ve 9119 sayılı Bakanlar Kurulu karariyla
yürürlüğe konulan 10 Aralık 1948 günlü Birleşmiş Milletler insan Hak
lan Bildirgesi'nin 23. maddesi:

"Herkesin çıkarlarının korunması için sendikalar kurmaya ve bun
lara katılmaya hakkı vardır" hükmünü; 19 Mart 1954 günlü 8662 sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, Avrupa İnsan Haklan
Sözleşmesl'ntn 11. maddesi: "1- Her şahıs asayişi ihlal etmeyen top
lantılara katılmak ve başkalarıyla birlikte sendikalar tesis etmek ve
kendi menfaatlerini korumak üzere sendikalara girmek hakkı dahil
olmak üzere dernek kurmak hakkını haizdir." hükmünü;

Bakanlar Kumlu'nun 14.10.1989 gün ve 20312 sayılı Resmi Ga
zete'de yayımlanan 89/14434 sayılı kararıyla yürürlüğe konulan Av
rupa sosyal şartının 5. maddesi: "Tüm çalışanlar ve çalıştıranlar eko
nomik ve sosyal çıkarlarını korumak amacıyla ulusal ve uluslararası
kuruluşlar düzeyinde örgütlenme özgürlüğüne sahiptir."

6. maddesi de: 'Tüm çalışanlar ve çalıştıranlar toplu pazarlık hak
kına sahiptir." hükmünü sevk etmektedir.

25 Şubat 1993 gün ve 21507 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak
yürürlüğe giren 87 ve 151 sayılı ILO sözleşmelerı de bu sözleşmelere pa
ralel hükümler sevk ederek, kamu çalışanlarının sendikal örgütlenme

.. ve toplu iş sözleşmesi hakkını, özgürlüğünü tanımaktadır.
Anayasanın bir yasaklama içermemesine ve ülkemizin taraf olduğu

uluslararası birçok sözleşme ile garanti altına alınmış olmasına rağmen,
bugüne kadar, kamu çalışanlarının sendikal örgütlenme ve toplu iş söz
leşmesi hakkını düzenleyen bir yasal düzenleme yapılmaması, bir
hukuk kargaşası yaratmakta bu hakların kullanılmasını ze
delemektedir.

Zira, kamu çalışanları sendikaları fiilen kurulmuş olmasına rağmen,
idari engellerle karşılaşmakta, haklarında kapatma davaları açıl
maktadır. Bir taraftan da, Yargıtay bu kuruluşların 2821 sayılı yasa an
lamında sendika olmadığına karar vermektedir.
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Bu. idari ve hukuksal karmaşayı bir ~ önce ortadan kaldırmak için
kamu çalışanlarının grevli, toplu sözleşmeli sendikal haklarını tanıyan
yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

Ülkemizde sendikal özgürlüklerin önündeki en büyük engellerden
biri de işverenlerin sendikal nedenlerle işçi çıkartma yoluna baş- •
vurmalandır. Yoğun bir işsizliğin yaşandığı ülkemizde, sendikal ör
gütlenmeye giren işçiler, işverenin baskısı karşısında, ya sendikadan
vazgeçip işi seçmekte, ya da işsiz kalmaktadır.

Anayasa ve yasalarda sendikaya üye olmanın güvenceleri ge
tirilmekle birlikte, haksız fesih halinde işe iade hakkı tanınmadığından
bu güvenceler yetersiz kalmakta, mahkemelerde ispatı güç olduğundan
dolayı, kötünıyet tazminatı ile sendikal tazminata bile kolay kolay karar
verilememektedir.

Bu nedenle, "Hizmet ilişkisine işveren tarafından son verilmesine iliş
kin 158 sayılı ILO Sözleşmesini gecikmiş olarak kabul edilmiş olsa dahi
olumlu karşılıyoruz. Buna paralel olarak, hükümet gündeminde yer
alan ve 1475 sayılı İş Kanununun 13. maddesinde değişiklik ya
pılmasını öngören "İş güvencesi yasa tasarısı" bir an önce ya
sallaşmasını talep ediyoruz.
. Avrupa Birliği'nin kapısında duran bir Türkiye'nin, Yeni Bir Avrupa
için Parts Şartı ile kabul edilen: "Herkesin sosyal ve iktisadi haklardan
hiçbir ayının yapılmadan yararlanma hakkı olduğu" kuralına: uygun
olarak, imzaladığı ve uymayı taahhüd ettiği uluslararası sözleşmelere ve
hukuka uygun davranmasının ve buna bağlı yasal düzenlemeleri bir an
önce yapmasının, gerekliliği ve zorunluluğu açıktır.
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E- KAMU ÇALIŞANLARININ
SENDİKAL SORUNLARI

1980'li yıllara varıncaya kadar ekonomik, demokratik ve özlük so
runlarını çözmek için derneklerde örgütlenen "memurlar", 1980 son
rasında, özellikle 1988'den itibaren kendilerinin birer "emekçi", giderek
"işçi sınıfının bir parçası" olduğunu ifade ederek, grevli ve toplu söz
leşmeli sendikal haklar mücadelesini başlattılar.

Ülkemizde kaınu çalışanlannın sendikalaşma hakkına ilişkin olarak
Anayasa'da ve yasalarda açık yazılı maddeler bulunmamaktadır. Ancak,
grevli ve toplu sözleşmeli sendikal hakkın temel ve demokratik bir insan
hakkı olduğu bilinciyle adım atan kamu emekçileri, uluslararası söz
leşmeler ve Anayasa'nın 90. maddesini, fiili ve meşru sendikalaşma mü
cadelesinin hukuksal dayanağı olarak kullanmışlardır. 1987 yılında.
DİSK ile İsveç sendikalarının ortaklaşa düzenlediği "Kaınu Ça
lışanlarırıın Sendikalaşması ve İsveç Örneği" konulu sempozyum, hu
kuksal dayanak konusunun kamu emekçileri içinde tartışılmasının ilk
adımı olmuştur. Sempozyumun da yarattığı etkiyle kamu emekçileri,
sendikalaşma yolunda somut adımlar atmaya başlamışlardır.

l 990'lara gelindiğinde kamu emekçilerinin fiili örgütlülükleri, sen
dikalann da kuruluşuyla tüzel kişilik kazanmıştır. Eğitim emekçilerinin
öncülüğünde başlayan bu mücadeleye kısa bir süre içinde diğer iş
kollanndan da katılımlar olmuştur. Süreç içinde çeşitli işkollannda ku
rulan sendikaların biraraya gelmesiyle Kamu Çalışanları Sendikaları
Platformu ve Kamu .Çalışanları Eşgüdüm Komitesi oluşmuş, kaınu
emekçilerinin birleşik gücünü sendikal mücadeleye katmayı başaran bir
yapı ortaya çıkmıştır.

DİSK, kuruluşundan bu yana kamu çalışanlarıyla sıkı bir ilişki içe
risinde olmuş, çalışanlann en geniş birliğinin sağlanması amacıyla ha
reket etmeştir. DISK'in 12 Eylül öncesinde de demokratik kitle ör
gütleriyle _birlikte demokratik platformlarda yer alması, aynca TÖB/
DER'in, DISK'e fahri üye olarak kabul edilmesi de bunun en somut gös
tergelerinden birisidir.

İŞÇİ-MEMUR AYRIMI
AŞILMALIDIR

Sermaye kesımı ve devlet işçi sınıfını çeşitli ayrımlarla bölmeye ça
lışmaktadır. Işçi sınıfının genişçe bir kesimi "memur" şeklinde ta
nımlanarak işçi sınıfının bütününden kopartılmaya: kimisi de söz
leşmeli personel, özel güvenlik teşkilatı, müteahhit işçisi, geçici işçi ve
benzeri uygulamalarla bu bütünlükten ayrıştmlmaya çalışılıyor. Böylesi
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tanımlamaların diğer bir amacını da, işçi sınıfının önemli bir kesiminin
örgütsüz bırakılması oluşturuyor. Bu şekilde, işçilerin geneli için geçerli
olan birçok sendikal hak ve özgürlük, bu kesimlere tanınmamaktadır.

Devletin bir kısım çalışana "memur" demesi, kamu çalışanlarının işçi
sınıfının organik parçası olduğu gerçekliğini değiştirmez. Örneğin, ül
kemizde kamu bankalannda çalışanlar memur olarak tanımlanırken,
özel sektör bankalarında çalışanlar işçi olarak kabul edilmektedir. Dev
let bankalarında çalışanlar sendikal hak ve özgürlüklerden bütünüyle
yararlanamazken, özel sektör bankalarında çalışanlar grev yasağı gibi
önemli kısıtlamalara karşın, birçok sendikal hak ve özgürlükten ya
rarlanabilmektedir.

Demıryolu çalışanları dünyanın her yerinde işçi statüsünde olup,
aynı sendikada örgütlenirken. Türkiye'de farklı statülere tabidirler.
Hatta bazen aynı tşyerinde aynı işi yapanlar bile işçi/memur/
sözleşmeli/kapsam dışı vb. şeklinde ayrılabilmektedir. Bu, kabul edi
lemez bir tutumdur;

İŞÇİ-MEMUR AYRIMI VE
SENDİKAL MÜCADELE

Türkiye sendikal hareketi için oldukça güncel olan işçi/memur ay
nmının aşılması. işçi sınıfının birliğinin gerçekleştirilmesi yönünden ge
rekliliktir. Bu ayrımın gerçekten ortadan kalkması ve sermaye sınıfına
karşı işçi sınıfının en geniş birlikteliğinin sağlanabilmesi, sorunun pra
tik ve örgütsel düzeylerde de aşılmasını gerektirmektedir. Bunun ilk
adımı ortak sorunlar etrafında güç ve eylem birliği sağlamak ise, ikinci
ve kalıcı adımı işyeri, işkolu ve ülke düzeyinde işçi/memur sendikal ay
rımını aşarak ortak örgütjenmekten ve sendikal birliği sağlamaktan geç
mektedir.

Kamu çalışanlarının kendi tşkollarında bulunan diğer işçilerle ortak
örgütlenmesi sağlanamazsa işçi sınıfının bölünmüşlüğünün ortadan
kaldınlması mümkün değildir. Bu ayrım örgütsel düzeyde aşılamadığı
takdirde, kamu çalışanlarının işçi sınıfının bir parçası olduğu ifadesi
propagandıf bir özellik taşımanın ötesine geçemez..

Sendikal birlik. hem mücadelenin birliğini sağlayarak sınıf ha
reketinin daha güçlü olmasını sağlayacak, hem de kamu çalışanlarının
işçi sınıfının genel kazanımlarından yararlanmasının olanaklanm ar
tıracaktır. Bu konuda gerek DİSK'e, gerek kamu çalışanlan sen
dikalanna ve gerekse diğer sendikalara önemli sorumluluklar düş
mektedir. Bu birliğin gerçekleştirilmesinde ortak mücadele zemini ya
ratılarak, sınıfın en geniş birliğinin gerçekleştirilmesini zora sokacak tu
tumlardan kaçınılmalıdır.

İşçi-memur ayrımının sendikal düzlemde aşılması noktasında, bazı
işçi sendtkalannın yeterli duyarlılığa sahip olmadığım da vurgulamak
gerekir. işçi sendikaları, kronu çalışanlannm mücadelesine her düzeyde
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aktif dayanışma içerisinde olmalı, onlara sendikal birliğin sağlanması
doğrultusunda gerekli güveni verebilmelidirler. Bu sendikaları bu ko
nuda daha duyarlı olmaya çağırıyoruz.

HÜKÜMET SÖZLERİNİ
TUTMALIDIR

Biiinci DYP-SHP Hükümeti iktidara geldiğinde TBMM'de açıkladığı
25 Kasım 1991 tarihli hükümet programında birçok vaatte bu
lunmuştu. Bu vaatlerin bir kısmı da kamu çalışanlarını kapsıyordu.
Hükümet programında yer alan vaatlerin bazıları şunlardı:

"Kamu görevlilerine sendikal hak ve özgürlüklerini tanıyacak gerekli
yasal düzenlemeler yapılacak; bunun anayasal yönü için gerekli gi
rişimler başlatılacak";

"Sendikal hakların ülkemizde ILO standartlarına uygun çerçevede
kurumsallaşması sağlanacak";

"Öğretmenlerin sendika kurmaları için gerekli anayasal değişiklikler
yapılacak, eğitimin önündeki sorunların çözümünde, uygulayıcılar ola
rak öğretmenlerimizin de katkısı sağlanacak":

"Memur ve emekli hukuku yeniden gözden geçirilecek, çalışanlarla
onların emeklileri arasındaki farkın açılması önlenecek";

"Sendika ve derneklere siyaset yapma hakkı tanınacak":
"Üniversite özerk olacak: YÖK sistemi kaldırılacak: üniversite öğretim

üyelerinin siyasi partilere üye olabilmelerini sağlayacak anayasal dü
zenleme yapılacak."

Geriye dönülüp bakıldığında hükümet programında söz ve
rilenlerden, ILO sözleşmelerinin onaylanması dışında hiçbirisinin yerine
getirilmediği görülüyor. Tersine, Birinci ve İkinci DYP-SHP hükümetleri
dönemlerinde de kamu çalışanlarına uygulanan baskılar sürdürüldü.
Kamu çalışanları grevli-toplu sözleşmeli sendika talebiyle yürüttükleri
mücadeleleri nedeniyle yine sürgün edildiler, coplandılar, gözaltına alın
dılar. Sendika şubeleri kapatıldı, genel kurullarına ve toplantılarına izin
verilmedi. Hatta, ANAP döneminde, 28 Şubat 1991 tarihinde yayınlanan
ve kamu çalışanlarının sendikalaşmasını yasaklayan İçişleri Bakanlığı
Genelgesi'nin, hükümetın bir kararnamesi ile uygulamadan kaldırılması
mümkün iken, bunu hükümete rağmen Danıştay'ın yapmış olması, hü
kümetin samimiyetini ortaya koyan önemli bir gösterge oldu. Kamu ça
lışanlarının sendikal hak ve özgürlüklerine saygı duyan bir siyasi ik
tidarın ilk yapacağı işlerden birisi bu olmalıydı: tersi oldu.

Hükümet, kamu çalışanlarının grevli-toplu sözleşmeli sendikal hak
ve özgürlüklerini güvence altına almalı, bu doğrultuda gerekli yasal dü
zenlemeleri gerçekleştirmelidir.
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ORTAK DEMOKRATİK
SENDİKAL HAKLAR
YASASI

Çalışma ve Soyal Güvenlik Bakanlığı tarafından "Memur ve Diğer
Kamu Görevlileri Sendikaları Yasa Taslağı" adı altında sürdürülen yasa
çalışmalarıyla, kamu çalışanları için varolan ayn yasal düzenlemeler.
değişikliklerle beraber sürdürülmeye çalışılıyor.

Kamu çalışanları için ayn bir yasa düzenlemesi kabul edilemez bir
tutumdur. Kamu çalışanları için ayn bir yasa hazırlanarak, bir yandan
işçi-memur aynını sürdürülmeye çalışılırken. diğer yandan kamu ça
lışanlarının grevli-toplu sözleşmeli sendikal hak ve özgürlüklerini kul
lanmalarının önüne geçilmek istenmektedir.

Çalışma yaşamına ilişkin yasalar tümüyle yeniden ele alınıp dü
zenlenirken. kamu çalışanları da aynı kategori içerisinde de
ğerlendirilmeli, yasalar. tüm çalışanlar için geçerli olacak şekilde dü
zenlenmelidir.

Bu yasa tasarısında, grev ve toplu sözleşme hakkına yer verilmezken,
sendikalara "bütçe hazırlama, katsayı belirleme, ücret artışı ko
nularında yapılan çalışmalara katılma" yetkisi tanınıyor. Daha açık bir
ifadeyle siyasi iktidar, kamu çalışanlarının sendikalaşmasını değil. adı
sendika da olsa, danışma hizmeti görecek şekilde dernekleşmesini
kabul ediyor. Hükümetin bu tutumu, TBMM'de imzalanan uluslararası
sözleşmelere de aykırıdır.

Toplu sözleşme ve grev hakkı olmayan, üyelerinin çıkarlarını sa
vunma araçlarına sahip bulunmayan bir sendikaya, sendika denemez..
Böylesi bir örgütlenme olsa olsa dernek olur. Bir sendika ancak üye
lerinin çıkarını koruyabildiği ölçüde sendika olabilir. Kaınu çalışanları
grev ve toplu sözleşme hakkı talebinden bir adım bile geri atmamalıdır.
Bu haklar, olmazsa olmaz bir talep olarak dayatılmalı ve bu talebin elde
edilmesi noktasında sonuna kadar dayatmacı olunmalıdır.

Bir yandan, hükümet kamu çalışanlarına toplu sözleşme ve grev
hakkını vermeye yanaşmazken. diğer yandan Tüm Belediye Memurları
Sendikası (Tüm Bel-Sen), ILO'nun 98 sayılı Sözleşrnest'ne dayanarak,
başta Gaziantep Belediyesi olmak üzere çok sayıda yerel yönetimle toplu
sözleşme imzalamış durumdadır. Yaşananlar hükümetin taslakta ön
gördüklerini şimdiden aşmıştır. Yeni bir yasa hazırlanırken, gelişen
süreç gözardı edilmemeli, yasalar yaşamın gerçekliklerinin gerisinde kal
mamalıdır.

Bu nedenle çözüm, grevli-toplu sözleşmeli bir ortak-demokratik ça
lışanlar yasasının çıkartılmasıyla mümkündür. Böylesi bir yasanın ger
çekten demokratik olabilmesi için, yasaların hazırlanma sürecine sen
dikalar taraf olarak müdahale edebilmeli, söz hakkı sağlanmalıdır.
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MESLEK SENDİKACILIĞI,
SINIF VE KİTLE SENDİKACILIĞIYLA
UYUŞMAZ

Kamu çalışanları açısından bugün için fazla önemsenmese de önü
müzdeki süreçte sendikal hak ve özgürlük mücadelesinin önünde "teh
like" oluşturabilecek bir anlayış da sınıfsal temelde sendikal örgütlülük
yerine mesleki temelde sendikalaşmayı savunan anlayıştır. İşçi sınıfının
çıkarını savunanlar, işçi sınıfının olabildiği ölçüde en geniş bir
likteliğinden yana olmalıdır.

Mesleki temelde gerçekleştirilecek sendikal örgütlenme, işçi sınıfının
sınıfsal ve kollektif çıkan yerine mesleki çıkarları öne çıkararak İŞÇİ sı
nıfını böler. Kimi zaman mesleki ve sınıfsal çıkarların ters düşmesi ne
deniyle İŞÇİ sınıfının çeşitli kesimlerini birbirine karşı mücadele etmeye
yöneltir.

Kısaca belirtmek gerekirse kamu çahşanlannın sendikal mücadelesi
güçlü olmakla beraber önündeki süreç güç ve karmaşıktır. Bu süreçten
geçerek büyük bir özen ve sağduyuya ihtiyaçları vardır.
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A-DEMOKRATİKLEŞME AÇISINDAN
ÖNERİLER
12 Eylül dönemi, ülkemizin zaten tam olmayan demokrasisini tü

müyle ortadan kaldırmıştır. Bu dönem ıçerstnde yapılan yasal dü
zenlemelerin sıkıntıları toplum tarafından tepkiyle karşılanmış ve 20
Ekim 1991 seçimlerinde bu yasaları değiştireceğini söyleyen partiler en
çok oyu almıştır. Sonuçta DYP ve SHP koalisyonu gerçekleşmiş ve de
mokratikleşme konusunda atılacak adımlar 19 Kasım 1991 protokolü
ile saptanmıştır. Bu protokolde Anayasa ve yasalarda yapılacak dü
zenlemeler, ana hatlan ile şöyle belirtilmiştir.

"Türk toplumu, kendisine kabul ettirilmiş ve bu nedenle de, 9 yıl gibi
kısa bir süre içinde yaşlanmış ve ülke gerekstptmlertnın tamamen ge
risinde kalmış bir Anayasa ile yönetilmeye devam edilemez.

"Türktye'nın ihtiyacı olan Anayasa, hukukun üstünlüğünü vaz
geçilmez ilke sayan, tam demokratik ve çoğulcu sistemi öngören, çağdaş
bir Anayasa olacaktır.

"Bu protokolle kurulacak hükümet '12 Eylül hukuku kalıntıları' ola
rak nitelendirilebilecek, yasal düzenlemeleri, uygulamaları ve kı
sıtlamaları hızla yürürlükten kaldırarak, her alanda, tam demokratik
bir siyasal ortamı yaratmak gerekliliğine kesinlikle uyacaktır.

"12 Eylül 1980 askeri müdahalesi Türkiye'de demokratik yaşamı ke
sintiye uğratmıştır. 1982 Anayasası ve daha sonra yapılan iki genel
seçim Türkiye'de demokratikleşme sürecine '!Jiçimsel katkılar sağlamış
görünüyor iseler de, rejimin normalleşmesi demokratik kurum ve ku
ruluşların yerleşmesi, yapay siyasi ortam ve olumsuzlukların gi
derilmesi mümkün olamamıştır.

"Toplumun tüm kesimlerini kucaklayan ve her düşüncenin sa
hipliğini duyacağı yeni bir Anayasa yapımına kadar, üzerinde anlaşma
sağlandığı saptanan konularda ivedi Anayasa _değişikliklerini sağlamak.
toplumun önemli beklentilerini karşılayacak ve yeni bir Anayasa yapımı
çalışmalarına uygun bir ortam hazırlayacaktır.

"Anayasanın tümüyle değişmesi beklenmeden geçici maddelerirıde
yer alan ve birçok bakımdan hukuk devletini işlemez kılan. bu açıdan
çeşitli haksızlıklara yol açan ve giderek bir dönemin uygulamalarını
yargı denetiminden uzak tutmaya çalışan bütün hükümleri öncelikle
kaldınlacaktır.

"Seçmen yaşının 18'e, seçilme yaşının 25'e indirilmesi sağlanacaktır.
"Üniversite öğretim üyelerinin siyasi partilere girebilmeleri ve merkez

organlarında görev alabilmeleri sağlanacaktır.
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"Sendika ve meslek kuruluşları yöneticilerinin bu sıfatları ile Mil
letvekili seçilebilme haklarının önündeki engeller kaldırılacaktır.

"Çalışma ve sendikalara ilişkin hükümler İLO ilkelerine uygun hale
getirilecektir.

"Memurları da kapsayacak biçimde tüm çalışanlara sendika kurma
hakkı tanınacaktır."

Hükümet tarafından açıklanan ve vaad edilen demokratikleşme pa
keti ve hedefleri açısından önemli bir mesafe katedildiği söylenemez:

Anayasal planda bugüne kadar sadece, özel radyo ve televizyonların
kurulmasına olanak sağlayan değişiklik gerçekleştirilmiş, yapılması dü
şünülen diğer değişikliklerin bir çoğunda, TBMM'de mutabakat sağ
lanmasına rağmen, bir kısım partilerin kendilerince önemli değişiklik
tekliflerini öne sürüp bu değişiklik yapılmazsa diğerlerine oy vermeyiz,
tarzında pazarlıklara girmesi. toplumun önünü tıkayan, anti
demokratik hükümlerin değiştirilmesini engellemiştir. Anayasa de
ğişiklikleri konusunda, mutabakat noktalannın öne çıkarılıp, an
laşmazlıkların ertelenmesi yönteminin ilerleme sağlayacağı açıktır. Ay
nca, Türkiye Cumhuriyeti devletinin imzaladığı ve usulüne göre onay
lanıp yürürlüğe girmiş bulunan uluslararası sözleşmelere aykırı Ana
yasa hükümlerinin değiştirilip iç hukukta ahenk sağlanmasının,
ülkenin uluslararası itibarı, taahhütleri ve yükümlülükleri açısından bir
zorunluluk olduğu ortadadır.

Demokratikleşme konusunda yasal planda atılan bir adımla, Ceza
Muhakemeleri Usulü Kanunu'nda yapılan değişikliklerle, sanığa, gö
zaltında avukat talep etme, susma, lehte olan delilleri ileri sürme hak
ları tanınmış, yasak sorgu yöntemleri sıralanarak, bu şekilde alınan ve
sanığın özgür iradesine dayanmayan ifadenin geçerli olmayacağı dü
zenlenmiş, tutuklama koşullarında önemli değişiklikler yapılarak. kolay
tutuklama imkanı ortadan kaldırılmıştır.

Ancak, bu değişikliklerin DGM'lerin görev alanına gıren.suçları kap
samaması Anayasanın kanun önünde eşitlik ilkesine aykırı olarak, bu
düzenlemenin özünü zedelemiştir.

TBMM tarafından onaylanarak, yürürlüğe giren 6 ILO Sözleşmesi
(59, 87, 135, 142, _144 ve 151 sayılı sözleşmeler) ile dönemin Cum
hurbaşkanı Turgut OZAL tarafından TBMM'ye geri gönderilen ve iş gü
vencesi sağlamaya yönelik "Hizmet ilişkisine işveren tarafından son ve
ıilmesine ilişkin 158 sayılı ILO Sözleşmesi" TBMM tarafından bir kez
daha onaylanarak, yürürlüğe girmiştir.

Çalışma yaşamıyla sendikal hak ve özgürlüklere yeni, çağdaş açı
lımlar getiren bu önemli uluslararası sözleşmelere paralel iç hukuk dü
zenlemeleri zaman geçirilmeden yapılmalıdır.

Özel radyo ve televizyon yayınlarına olanak veren yasal düzenleme
yapılması olumlu bir gelişme olmakla birlikte, hükümetin, radyo ve te
levizyon yayınlarını sansür etmesine, durdurmasına olanak veren (be-
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lediyelerin, sendikaların, derneklerin, vakıfların ve siyasi partilerin
radyo. televizyon kurmasını enge11eyen) hükümler içermesi an
ttdemokratıkttr,

12 Eylül 1980 Askeri darbesinden sonra Milli Güvenlik Konseyi ta
rafından kapatılan siyasi partilerin açılmasına ve mal varlıklarının ia
desine olanak tanıyan yasanın çıkarılması. demokrasi ayıplarından bi
rini daha ortadan kaldırması açısından olumludur.

Demokratikleşme çerçevesinde bunların dışında başka ciddi adımlar
atılmamış olması bu sürecin ağır işlediği ve hükümetin kendi de
mokratikleşme hedeflerinin üzerine ciddi bir şekilde eğilmediğini gös
termektedir.

KONFEDERASYONUMUZUN
DEMOKRATİKLEŞME DOĞRULTUSUNDAKİ
TALEPLERİ

ı- Anayasa yönünden
Baskıcı bir rejimin ayrık demokrasi anlayışına. uygun düşen 1982

Anayasası, devleti takviye eden, fert karşısında devleti güçlü kılan hatta
kutsallaştıran bir yapıya sahiptir. 1982 Anayasası, bu yapısıyla, ulus
lararası hukukun kavradığı demokratik rejimle ve onun olmazsa olmaz
kural ve kurumlarıyla uyum sağlayamamakta, demokratik gelişme sü
recine ayak uyduramamaktadır. 12 Eylül darbecilerinin totaliter devlet
anlayışlannm izdüşümünü oluşturan bu Anayasa, her zaman söy
lediğimiz gibi, kökünden değişmedikçe, devletin özgürlükçü, çoğu1cu ve
katılımcı bir yapıya ulaşması ve gerçek anlamda demokratik bir rejime
kavuşması mümkün olamayacaktır. Bununla birlikte, içinde ya
şadığımız koşullar, kısmi de olsa, Anayasa'da bazı ilkesel değişikliklerin
öncelikle ele alınmasını zorunlu kılmaktadır. Bu değişiklikler şöyle özet
lenebilir:

Anayasa'nın en temel ilkesi özgürlük olmalı, felsefesi, ideolojisi bi
reyin hak ve özgürlüğü temeli üzerine oturmalı, temel hak ve öz
gürlüklerin özüne dokunulamayacağı ilkesi, Anayasa'da mutlaka yer al
malı, toplum yararına ancak kanunla yapılacak sınırlamalarda, insan
haklarını düzenleyen uluslararası normlara uygunluk koşulu aran
malıdır.

Genel sınırlama hükmü yerine, genel koruma hükmüne yer verilmeli,
korunan devlet değil, özgürlük olmalıdır. .

Devletin sosyal niteliği öne çıkanlmalı, işlevsel yönden Anayasa. bu
yönde çıkarılacak yasalara kaynaklık yapmalı, sosyal adalet ve eşitlik
kavramları klasik terimler olmaktan çıkarılarak hayatın pratiğine ak
tarılmalıdır.

Çalışma ve sözleşme özgürlüğü bugünkü yasal düzenlemeler kar
şısında korunmaya muhtaç durumda bulunan çalışan kesim yaranna
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yeniden gözden geçirilmeli, çalışma hakkının sosyal güvencelere ka
vuşturulması sağlanmalıdır.

Sendika kurma hakkını düzenleyen 51. madde, yeniden dü
zenlenmeli, tüm çalışanlara, kamu çalışanları dahil açıkca sendika
kurma hakkı tanınmalı, ilgili yasada yer alması gereken 2. fıkra ve 4.
fıkra hükümleri madde metninden çıkarılmalı, sendika ve üst ku
ruluşlarında yönetici olmayı kısıtlayıcı ve engelleyici 5. fıkra hükmü
hem Anayasa'dan ve hem de 2821 sayılı Sendikalar Yasası'ndan çı
kanlmalıdır.

Sendikal faaliyetten ziyade sendikal faaliyet yasaklannı içeren 52.
madde'nin içeriği başlığına uygun bir düzenlemeye kavuşturulmalı, fa
aliyet alanlarını daraltan değil genişleten bir yaklaşım benimsenmeli,
demokratik işleyişte ayıp sayılması gereken siyaset yasağından derhal
uzaklaştınlmalıdır. Sendikaları vesayet altına almaya yönelik devletin
idaresi ve mali denetimi gibi totaliter devlet kalıntılarından vazgeçilmeli.
sendikaların devletin demokratik yapılanması içindeki tartışılmaz yer
leri ve etkinlikleri açıkça vurgulanmalı, hatta zenginleştirilmelidir. Dev
let sendikalara kuşkuyla değil, güvenle yaklaşmalıdır. Ayrıca Anayasa,
sendikaların gelirlerini nered emuhafaza edeceğin ehtç karışmamalıdır.

Anayasa'nın 'Toplu İş Sözleşmesi" hakkı başlıklı, 53. maddesinin son
fıkrasının da, hem bir Anayasa hükmü olarak bu maddede yeralması
yönünden gereksizdir, hem de teknik hukuk yönünden sakıncalıdır.
Çünkü, bugünkü gelişmeler göz önüne alınırsa, işyeri kavramı giderek
farklılaşmakta ve genişlemektedir.

Bu farklılaşma ve genişleme sürecinde, aynı işyeri bünyesi içinde, zo
runlu olarak birden fazla toplu sözleşme yapılması söz konusu olabilir. •
Böylesi bir hükmün fırkh özellikler içerecek şekilde düzenlenerek ilgili
yasa içinde yer alması daha çok yerinde olacaktır. Bir kısıtlama niteliği
taşıyan bu hükmün metinden çıkanlması ve özelliğine uygun bir yasa
düzenlemesine bırakılması gerekir.

Bugün yazılan demokratik düşünce aşamasında ve devletin sosyal
niteliği karşısında, grevin Anayasal bir hak olduğu ve Anayasalar içinde
yer alması gerektiği tartışmasızdır. Ancak aynı şeyi lokavt için söylemek
mümkün değildir. O nedenle lokavtın Anayasal bir hak olarak dü
zenlenmesi asla düşünülmemelidir.

Anayasanın 53. ve 54. maddeleıindeki düzenlemeler, toplu iş söz
leşmesi ve grev haklannın sadece işçilere tanındığım göstermektedir.
Bugün artık bu haklann, salt işçilerle sınırlandınlmasına olanak yok
tur. Bu durum sosyal bir zorunlulukları ve devletin sosyal olması ge
reken yapısına da uygun düşmektedir. Kaldı ki, ILO'nun yürürlükte bu
lunan 151 sayılı sözleşmesinde yer alan hükümler de, Anayasanın 53.
ve 54. maddeleri ile çelişmektedir. Meselenin bu yönüyle de de
ğerlendirilmesi gerekir. Hal böyle olunca, yukarıda anılan maddelerde
yer alan toplu iş sözleşmesi ve grev haklan kamu kesimi dahil tüm ça
lışanlara tarıınmalıdır.

138 DiSK9. Genel Kurul Çalışma Raporu



Sosyal devletin asgari ölçütlerinden biri de, çalışanların sosyal gü
venlik haklarının korunması, iyileştirilmesi ve çağdaşlaştınlmasıdır. Bu
bağlamda işsizlik sigortası kaçınılmaz bir zorunluluk olarak önümüzde
durmaktadır. Bütün bunlara Anayasada yer verilmeli, devlet har
camalarının yeterli bir yüzdesinin bu hizmetlere aynlması zorunluluğu
getirilmelidir.

Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına ilişkin hüküm, de
mokratik toplum yapısına uygun hale getirilmeli, Anayasanın 34. mad
desinin 4. ve son fıkraları metinden mutlaka çıkarılmalı. 3. fıkra hükmü
ile yasaya bırakılan konunun, hakkın özüne dokunmayacak şekilde dü
zenlenmesi gerektiği açıkça belirtilmelidir.

Örgütlü bir demokratik toplumun vazgeçilmez ve tartışılmaz ku
rumlan olan dernekler önündeki soyut kısıtlama ve yasaklamaları mut
laka kaldınlmalı, örgütlülüğün önü açılmalıdır.

Basın özgürlüğü gözden geçirilmeli, halkın haber alma hakkının
önüne konulan engeller kaldırılmalıdır.

Din ve ahlak öğretiminin ilk ve orta öğretimde zorunlu ders olarak
okutulmasına ilişkin hüküm Anayasa'nm 24. maddesinden çı
karılmalıdır.

Adil bir seçim sistemi öngörülmeli, tüm siyasal seçeneklerin par
lamentoya yansıması sağlanmalı, demokratik siyasal yaşamın vaz
geçilmez unsurları olan siyasal partilerin, toplumun her alanında ör
gütlenmesini engelleyen hükümler kaçınılmalıdır.

Doğal yargıç ilkesine ve hakim teminatı kurumuna aykın olarak
oluşturulan siyasi iktidarın her türlü etkisine açık olarak, özel yar
gılama yöntemleri içererek, olağanüstü yargı kurumlan haline gelen ev
rensel hukuk ilkelerine aykın DGM'ler kaldırılmalıdır.

Sıkıyönetim kurumu kaldırılmalı, olağanüstü hal yeniden ta
nımlanarak sivil otoriteye bağımlı hale getirilmelidir.

Yerel yönetimler güçlendirilmeli, yönetim yetkileri artırılmalı, merkezi
ve otoriter devlet yapısından uzaklaşılmalıdır.

Demokratik gelişme sürecinin sırtına bir hançer gibi saplı duran ve
12 Eylül hukuk anlayışını, onun ürünü yasaları Anayasa Mahkemesi
denetiminin dışında bırakan Anayasa'nın geçici 15. maddesinin derhal
kaldınlması zorunludur.

2- 2821 ve 2822 Sayılı Yasalar yönünden
Hukuk sistemimizi evrensel demokrasiye aykın hüküm ve ya

pılanmalardan arındırarak, evrensel değer ve normlar çerçevesinde de
ğiştirmek, sendikal hakların ILO standartlarına uygun çerçevede ku
rumlaşmasını sağlamak, Hükümetin önünde duran· en önemli, ka
çınılmaz ve vazgeçilmez ödevlerden biridir.
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a- 2821 Sayılı Yasa yönünden
1- Sendika kurucularının ve bu bağlamda yöneticilerinin niteliklerine

ilişkin düzenleme ve yöneticiler yönünden öngörülen 10 yıllık çalışır
olma koşulu abartılı boyutlardadır ve hakkın özüne kısıtlama ge
tirmektedir. Bu madde, her ne kadar, Bakanlığın değişiklik taslağında
yer almaktaysa da, yapılmak istenen değişikliğin de bu yönden gözden
geçirilmesinde yarar bulunmaktadır.

2- Sendikalar Türkiye çapında faaliyette bulunmak üzere işkolu esa
sına göre kurulmalı, karım işveren sendikalarının kuruluşları da aynı
esasa bağlanmalıdır.

3- İşçi ve İşveren taraflarının serbest iradesini esas alan toplu iş söz
leşmesi hakkına ve ilkelerine aykırı olan teşmil uygulaması yasadan çı
karılmalıdır.

4- İşkolu tespitinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca ya
pılmasına ve bu tespite ilişkin yargısal denetim esası korunmalı ancak,
asıl işe yardımcı iş kavramı da tutulmalıdır. Bir işyeri bünyesinde yer
alan ve başka bir Işkolu faaliyeti içinde bulunan ışyerlertnın gıreceklerı
işkolları, gerek işçi kapasitesi ve gerekse yapılan işin büyüklüğü göz
önünde bulundurularak tayin edilmeli ve işkolu tespitinde bu ve ben
zeri unsurlar belirleyici olmalıdır.

5- Sendika ve Konfederasyonlar, tam bir özgürlük içinde, ILO'nun 87 •
sayılı sözleşmesinin hükümlerine uygun olarak. kendi tüzüklerini ve ya
pılanmalarını hazırlama ve düzenleme hakkına sahip olmalıdırlar. Bu
bağlamda: sendikaların kuracak.lan organlar, organlarda görev alacak
üyelerin sayılan, genel kuruliarın oluşumuna ilişkin hükümler, genel
kurulları oluşturacak: delege sayıları, şube açma ve kapamaya, gay
rimenkul alım ve satımına karar verme yetkisi bütünüyle kendi dü
zenleyecekleri tüzüklerine bırakılmalı, bu ve benzeri yönlere yapılan
müdahale anlayışı terkedilmelidir.

6- Üyeliğin kazanılması ve üyelikten çekilmede noter aradan çı
karılmalı, yerine daha masrafsız ve kolay bir yöntem getirilmelidir. Ay
nca, üyelik ilişkisinin, istifadan sonra bir süre daha devam etmesine
olanak: verilmemelidir.

7- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın değişiklik tasarısında iş
kolu barajının da kaldırılması öngörülmüş bulunduğundan, sistemin iş
leyişinde, bize göre, artık gereksiz hale gelecek olan üyelik ve çekilme
bildirimlerinin Bakanlığa ve Bölge Müdürlüklerine gönderilmesine gerek
kalmamaktadır. Bu nokta, her ne kadar, 2822 sayılı yasa ile ilgili ise de,
her iki yasa birbirlerini tamamladığından, 2822 sayılı Yasada öngörülen
sistem değişikliğinin 2821 sayılı Yasaya yansıtılması kaçınılmaz ol
maktadır.

8- Üyenin sendikadan ya da konfederasyondan ihracı genel kurul ka
rarına bağlanmamalı, bu konuda Disiplin Kurulu yetkili kılınmalı,. üye
nin bu karar karşı dilerse belli bir süre içinde yargıya veya dilerse genel
kurula itiraz etme hakkı sağlanmalıdır.
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9- Temsilci tayini yetki ne başlatılmalı, sayılan toplu sözleşme ne ar
tınlabilmelidir. Toplu sözleşmenin tarafı olan sendikanın üye ço
ğunluğu, sözleşme süresi içinde kaydedildiğinde, temsilci atama yetkisi
çoğunluğu olan sendikaya verilmelidir.

10- Devletin, sendika ve konfederasyonların gelir ve giderlerine yö
nelik müdahalesinin kaldırılmalıdır. Konfederasyonların üyesi sen
dikalarla veya sendikaların diğer sendikalarla dayanışmasını en
gelleyen, ortadan kaldıran bu yaklaşımın, sendikal kuruluşların eriş
kinliğine ve yetkinliğine gölge düşürdüğü açıktır. Bu sınırlamaları da
kaldınlmalı, sendikal dayanışmanın önü açılmalıdır.

11- Sendikalar ve Konfederasyonlar yönünden, özgür, demokratik,
çoğulcu ve katılımcı ilkelerin hayata geçirilmesi, başta siyaset yasağı
olmak üzere demokratik sisteme yabancı. tüm yasakların kaldırılması
artık zorunlu hale gelmiştir.

12- Devletin, sendika ve konfederasyonlar üzerindeki idari ve mali
denetimi kaldırılmalıdır.

13- Üzerinde duyduğumuz en önemli konulardan biri de, sendikal
örgütlenmenin önündeki tüm engellerin kaldırılmasıdır. Sendikalaşma,
sendika değiştirme tam bir işçi kıyımına dönüşmekte, Anayasal hak
larını kullanmak isteyen işçiler derhal vefasızca kapı önüne ko
nulmaktadırlar. Sendika, işverenlerin işçiler üzerinde kurduğu baskı ve
tehdit nedeniyle örgütlenme yapamamakta. örgütlenme hakkı fiilen or
tadan kaldırılmaktadır. Bu haksızlığı ve yasadışılığı seyretmenin öte
sinde, etkin önlemler mutlaka alınmalıdır.

b- 2822 Sayılı Yasa yönünden
1- Bir kısım tartışmalara ve uyuşmazlıklara neden olan ve hatta sen

dika seçme özgürlüğüne aykırılık oluşturan "işletme toplu iş sözleşmesi"
uygulamasından vazgeçilmelidir. Bu uygulama, işletmeye ait bir iş
yerinde çalışan işçilere, üye olmadıkları ve belki de üye olmak is
temedikleri bir sendikanın işletme bazında imzaladığı bir toplu iş söz
leşmesine katlanmak zorunluğu yüklemektedir. Bu dayatma, özgür ira
deleri ne kendi sendikalarını seçme konusunda işçilere bir seçenek .
hakkı tanımamaktadır. Bu, hem Anayasal bir hakkın dolaylı olarak
kullanılamaz hale getirilmesine neden olmakta ve hem de ILO'nun 87
sayılı sözleşmesinin 2. maddesindeki "işçinin dilediği örgüte üye olma
hakkı"nı ortadan kaldırmaktadır.

2- Yaşadığımız süreç içinde açıkça görülmüştür ki, Işkolu barajına
ilişkin sistem. bu sistemi savunanların gerekçelerini oluşturan güçlü
sendikacılığın oluşmasını değil, tekelci sendikacılığı yaratmıştır. Seçme
hakkını ortadan kaldıran tşkolu barajı kaldınlmaladır.

3- İşçi ve İşveren taraflarının serbest iradesini esas alan toplu iş söz
leşmesi hakkına ve ilkelerine aykırı olan teşmil uygulaması yasadan çı-
karılmalıdır. •
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4- • Toplu sözleşme yetkisinin belirlenmesi konusundaki dü
şüncelerimiz referandum temeline dayanmalıdır. Bu uygulamaya göre,
yetki ile üyelik fişi arasında bir bağlantı kurulmasını ve toplu sözleşme
yetkisinin üyelik fişlerine dönük bir inceleme sonucuna bağ
lanmasından ayrılması gerekmemektedir. Yetkili sendikanın sap
tanması konusundaki işyerl barajı korunsa bile, yetkinin yapılacak re
ferandum sonucuna göre belirlenmelidir. Bir işyerinde toplu sözleşme
yetkisi isteyen bir işçi sendikasının başvurusu üzerine Bakanlık bunu
diğer işçi sendikalarına ve işverene duyurmalı, belli bir süre içinde (ör
neğin 6 ışgünü) itiraz olunmazsa. yetkiyi kesinleştirecek başvuruda bu
lunan sendikaya vermeli, itiraz olduğunda referanduma gitmelidir. Re
ferandumun usul ve esasları yasada belirlenmeli, referandum so
nuçlarına ilişkin yargısal denetime olanak tanınmalıdır. Sendika ile işçi
arasındaki üyelik ilişkisi, yalnızca aidat konusunda bir esasa bağ
lanmalıdır.

5- Üye kayıt fişinin şekli ve ihtiva edeceği bilgileri içeren yönetmelik
uygulaması kaldırılmalıdır. Bu bilgiler, değişecek olan sistemde, eski
sistemde öngörülen işlevleri gereksiz kılacaktır. Uyelik fişlerinin en ba
site indirgenerek, şekil ve muhtevalarının işçi sendikalarına bırakılması
daha yerinde olacaktır.

6- Üyelerden alınacak aidat miktarı tüzüğe bırakılmalı. bu konuda
kısıtlayıcı hükümlerden vazgeçilmelidir.

7-Toplu görüşmeye çağrı ve toplu görüşmenin başlaması konusunda
süreler kısa tutulmalı, toplu görüşmenin başlamasından itibaren ta
rafların anlaşamadıkları ortaya çıkarsa, uyuşmazlığın derhal tutanağa
bağlanarak sonuca gidilmesi sağlanmalı, gereksiz yere geciktirici yol ve
yöntemler terkedilmelidir. Resmi arabuluculuk sendikanın isteğine
bağlı tutulmalı, yasal bir zorunluluk olmaktan çıkarılmalıdır.

8- Uyuşmazlığın ortaya çıkmasından sonra, sendikanın alacağı grev
kararının işverene bilidirilmesi yeterli olmalı, ne zaman greve baş
lanacağı hususunda işverene bildirim yapılması esasından uzak
laşılmalıdır. İşçi sendikalarının alacağı grev kararları. salt toplu iş uyuş
mazlıklarına dayandırılmamalı, Anayasa değişikliği sağlanabilirse bu
konu, sendikaların demokrasilerdeki baskı grubu olma özellikleri çer
çevesinde değerlendirilmelidir. Anayasa ile engellenmemiş bulunan hak
grevine olanak tanınmalıdır. Grev yasakları ve ertelemelerinin, grev hak
kının. özüne dokunmayacak şekilde düzenlenmesi üzerinde önemle du
rulmalıdır. Gerek grevin başlatılması ve gerekse uygulanması ko
nusunda bir takım sürelere yer verilmeli, biçimi öne çıkaran, esası red
deden yaklaşımlardan uzaklaşılmalıdır.

Grev, amaçlanan sonuca ulaşmak için kullanılan bir araç olduğuna
göre, grevi olumsuz yönde etkileyecek uygulamalardan kaçınılmalı. üre
tilen malların işyeri dışına çıkarılması. grev sırasında tşyerıne ham
madde sokulması gibi, işverenin işini eskisi gibi devam ettirebilmesine
olanak verecek düzenlemelerden kaçınılmalı. aynca buna olanak sağ-
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layan fason ve taşeron firmalarla işin sürdürülmesi girişimleri ağır yap
tınmlara bağ1anmalıdır. Grev süresince hizmet akitleri askıda o1an iş
çiler için bu süre, kıdem tazminat1an hesabında ça1ışılmış gibi sa
yılmalı, buna ıltşkm bir düzenlemeye yasadayer veri1rne1idir.

9- Grev oy1aması konusu titiz1ik1e düzenlenmeli, işverenin grev oy
lamasını knedi yararına dönüştürme gtrıştmlert engellenmeli ve yap
tınma bağlanmalı, öze11ik1e grev oy1amasında hesaba katılacak işçi sa
yısının, top1u sözleşme yetkisinin ahndığı tarihte çahşarı işçi sayısı ola
rak değerlendırılmet sağlanmalı, böy1ece işverenin baskı. tehdit veya
işten çıkarma yo1uy1a e1de edebi1eceği kazanılmar engellenmeltdır, Bir
kısım spekü1asyon1ara açık o1an bugünkü uygu1ama mutlaka ter
kedilme1i, greve hayır denilmesi halinde yetki1i sendikanın yetkisi düş
me1idir.

Anayasa'nın i1gi1i maddelerinde öngörülen düzeltme ve değtşıklıklertn
gerçek1eşmesi halinde, bu değişik1iklere koşut olarak 2821 ve 2822 sa
yılı yasalarda, doğal olarak, yeniden düzenlemeler gerçek1eştiri1melidir.

Aksi durumda, mevcut Anayasa çerçevesinde kalınarak gerekli de
ğişiklik1erin öncelik ve ivedi1ik1e yapı1masmda sayı1amayacak yararlar
bu1unmaktadır.

3- Genel Yasalar Yönünden
2911 Sayıh Top1antı ve Gösteri Yürüyüşler! Yasası,
2908 Sayılı Demek1er Yasası,
3713 Sayıh Terörle Mücadele Yasası,
2935 Sayılı Olağanüstü Hal Yasası,
2845 Sayıh Dev1et Güvenlik Mahkeme1eri Kuru1uş ve Yargılama1arı

Hakkındaki Yasa,
2559 Sayılı Polis Vazfeve Se1ahiyet "!asası,
2820 Sayıh Siyasi Partiler Yasası,
2839 Sayılı Mi11etvekili Seçimi Yasası,
2972 Sayılı Mahalli İdareler, Muhtarhk ve İhtiyar Heyeti Seçimi Ya-

sası,
657 Sayılı Dev1et Memur1anYasası,
2547 Sayılı Yüksek Öğrenim Yasası,
2954 Sayılı Türkiye Radyo Televizyon Yasası,
6826 Sayılı Anayasa Mahkemesine Seçilecek Üyelerin Seçim Esas ve

Yasası,
765 SayılıTürk Ceza Yasası,
1402 Sayılı Sıkıyönetim Yasası.
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353 Sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama Usulleri Yasası,
2739 Sayılı Ulusal Bayram ve Tatiller Yasası,
129 Sayılı Milli Güvenlik Kurulu Yasası,
1475 Sayılı İş Yasası'nda bulunan anti demokratik hükümler ive

dilikle değiştirilmeli ve Türkiye imzaladığı ve uymayı taahhüt ettiği ulus
lararası sözleşmelere de uygun olarak, uygar, çağdaş, demokrat ülkeler
topluluğu içindeki yeri almalıdır.
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B-EKONOMİK KRİZDEN
NASIL ÇIKILABİLİR
Toplumun tüm kesimleıinin sağlıklı bir biçimde ülke yönetiminde

söz ve karar sahibi olabilmesi, değişik kesimlerden gelen talepleıin op
timum noktada buluşabilmesi, toplumsal özverinin kesimlerin geliri ve
zenginliğine göre paylaşılması, devletin ve rejimin sağlıklı biçimde iş
leyebilmesi, demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla ülkede egemen kı
lınması ile olanaklıdır. Bu nedenle ilk yapılması gereken, Türkiye'nin
demokratik yapılanmasının ve demokratikleşmesinin önündeki en
gellerın kaldırılmasıdır.

İçinde bulunduğumuz kriz koşullarının aşılabilmesi için ise, 5
Nisan'da sunulan Ekonomik Önlemler Paketı'nın yerine, ekonomide
uzun dönemli yapısal dönüşümü gerçekleştirecek bir programın uy
gulamaya konulması gereklidir. Böyle bir programa esas oluşturacak
öneriler şöyle özetlenebilir:

1) Kamu kesiminin finansmanında yüksek faizli iç borçlanma yön
teminden vazgeçilmelidir. Kur değişim baskısının yüksek olması ne
deniyle iç borçlanmada gözlenen faiz yükselmesi iç borç talebinin ve
ödernesınln planlanandan yüksek olacağını ortaya çıkarmaktadır. Şim
diye kadar tercih edilen iç borçlanma yerine aynı miktarın "vergi" yo
luyla kamuya aktarılması tercih edilseydi, yaklaşık olarak denk bir
bütçe ile, kamu kesimi açığının makul düzeylerde tutulması mümkün
olabi1ir, borçlanmanın gelir dağılımını bozucu etkilerine de maruz ka
lınmadan enflasyon tek haneli rakamlara indirilebilirdi.

2) İç ve dış borçlar ertelenerek zamana yayılmalıdır. Kamu kesimi
açığı ve konsolide bütçe üzerindeki en büyük baskıyı, toplam 262.3 tril
yon TL ile (1994 Hükümet Programına göre) milli gelirin yüzde 12.3'üne,
konsolide bütçe harcamalarının da yüzde 32'si gibi yüksek bir rakama
ulaşan iç borçlar oluşturmaktadır. (Haziran ayında açıklanan . ra
kamlara göre Mart sonu itibariyle 40 trilyonluk yüzde 50 borçlanmalar
hariç toplam iç borç stoku 418 trilyon liraya ulaşmıştır. 1994 yılındaki
borçlanmaların yılın ilmk bir kaç ayında planlananın çok üzerinde ger
çekleştiği görülmektedır.) Böylece borçların ertelenmesi ile, doğrudan ve
dolaylı vergi yükleri ve enflasyon yoluyla ücretli kesimin katlandığı· fe
dakarlığın bir bölümü, rantiye kesim üzerine aktarılacak, kamu har
camaları içinde en büyük enflasyonist baskıyı oluşturan kalemin de
kontrol altına alınması sağlanacaktır.

3) Kapsamlı bir vergi reformu yapılmalı, sermaye kesiminin vergi
yükü artırılmalıdır. ÜcreUi kesim sözkonusu paketten önce gelirinin
yüzde 44'lük bir bölümünü (dolaylı ve dolaysız vergilerle) zaten vergi
olarak ödemekteydi. Yeni uygulamalarla, bugüne kadar vergi gelirlerinin
yüzde 42.4'ünü karşılayan ücretlilere altından kalkamayacakları ek bir
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yük getirilmiştir. Ücretli kesimin bu denli yüksek bir vergi yükü altında
ezilmesine karşın, son yıllarda olağanüstü boyutlara ulaşan faiz ve rant
gelirlerinin ciddi bir biçimde vergilendirilmesi üzerinde hiç du
rulmamıştır.

Ekonomik Önlemler Paketi'ntn vergi konusunda getirdiği bazı olumlu
değişiklikler olmakla birlikte, bu değişiklikler vergi toplayamama so
rununa çözüm olmaktan çok uzaktır. Bu nedenle kapsamlı bir vergi re
formunun gündeme gelmesi zorunludur. Bu reformun vergi tabanını ge
nişletmesi, menkul ve gaynrnenkul sermaye kazançlarının daha yüksek
oranda vergilendirilmesine olanak sağlaması gerekmektedir.

4)Kayıtdışı ekonomi kontrol altına alınarak vergiler;ıdirilmelidir.
Faiz ve rant gelirleri dışında işçilik, ticaret ve tarım gibi sektörlerde

kayıtdışı ekonomi nedeniyle 1993'te vergi kaybı 200 trilyon liraya ulaş
maktadır. 1993 yılı toplam vergi gelirlerine yakın bu miktarın ta
mamının vergilendirilmesi mümkün olmasa bile geniş bir kısmının
kontrol altına alınması, kamu açıklarının kapatılmasına yardımcı ola
cak, kamunun borçlanma ihtiyacını azaltacaktır.

5) Devlet harcamaları kısılmalıdır. Bu amaçla;
Başta otoyollar olmak üzere büyük kamu yatırımlan dur

durulmalıdır, verimsiz kamu harcamaları kısılmalı ve savurganlık ön
lenmelidir,

Savunma bütçesi kısılmalıdır. Bütçeden ayrılan ödenekler dışında da
çeşitli fonlardan savunma bütçesine yapılan aktarmalar, hiç bir üretim
karşılığı olmayan bu harcamalar enflasyonist baskı yaratmaktadır. Bu
nedenle, öncelikle Kürt Sorunu'na acil demokratik çözümler üretilmeli
ve Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamalarına göre, Güneydoğu'da ya
şanan "Düşük Yoğunlukta Çatışma" nm maliyeti ortadan kal
dırılmalıdır. Bu sorun nedeniyle yapılan askeri harcamaların maliyeti
1993 rakamlarıyla yıllık en az 150 trilyon TL dolayındadır.
Türkiye'nin savunma harcamaları konusunda bir başka çarpıcı

rakam da Haziran ayı ortalarında Merkezi Stockholm'de bulunan SIPRI
(Stockholm Uluslararası· Barış Araştırma Enstitüsü) tarafından açık
lanrnaştır. (Sabah 21.6.1994) Bu kuruluşun araştırmasına göre 1993
yılında gelişmiş ülkelerin silahlanma harcamalarında düşüş gözlenirken
başta Türkiye olmak üzere gelişmekte olan ülkelerin silahlanma
harcamalarında ciddi artışlar sözkonusu olmaktadır. Türkiye 1993 yı
lında silah alımına harcadığı 2.5 milyar dolarla (40 trilyon liraya yakın)
konvansişonel silahlara en fazla parayı yatıran ülke olmuştur. Oysa
1992 yılında 22.8 milyar dolar olan dünya toplam silah harcaması 1993
yılında 22 milyar dolara gerilemiş, Türkiye'nin de içinde bulunduğu
NATO ülkelerinin toplam askeri harcamalan ise 370 milyar dolardan
322 milyar dolara gerilemiştir. Dünya ülkeleri arasında hiç bir konuda
yakalayamadığımız birinciliği silahlanma konusunda yakalamış ol
mamızın, yaşadığımız ekonomik "krizle yakından ilgili olduğunu gö
rebilmek hiç de zor olmayacaktır.
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Konvansiyonel silahlara 1993'te
en çok para yatırın ilk 5 ülke

(Milyar dolar)

Türkiye
Hindistan
Mısır
S. Arabistan
Yunanistan

2.5
2.2
1.4
1.3
1.0

Kamu kaynaklarının kural dışı bir şekilde bazı firmalara ak
tanlmasına yol açan ve sonuçta kamu hizmetinin maliyetini azaltmak
yerine, çifte maliyet sonucunu yaratan taşeronluk ve ihale sistemi kont
rol altına alınmalı ve kamu sahip olduğu iş gücü, makina parkı ve de
neyilini kullanılarak, kamu hizmeti, bu amaçla kurulan kamu ve kuru
luşlarınca yeline getılilmelidir.

6) Özelleştirme yeline KİT Reformu yapılmalıdır. Biribir.iyle çelişen çe
şitli gerekçelerle (Kamu maliyesine gelir sağlamak, ekonomide üret
kenliği ve verimliliği artırmak v.d) gündeme gelen özelleştirme özünde
ideolojiktir. Bu nedenle özelleştirme gündemden çıkanlarak KIT'ler ülke
ekonomisine katkısı ve işletmecilik bilgisi çerçevesinde ele alınmalı ve
toplumun tüm kesimlerinin katılımı ile alınacak kararlar doğrultusunda
KİT reformu gerçekleştirilmelidir. Bu süreçte hiçbir biçimde işçi çı
karılmamalı, artırılacak gelirlerle yeni istihdam alanlarının açılmasına
katkıda bulunulmalıdır.

7) Zorunlu ekonomik tatile gidilen ışyerlertnde, çalışanı ailesiyle bir
likte gelirsiz bırakacak ücretsiz izin verilmesi yöntemi engellenmelidir.
Bu durumdaki işçilere asgari ücretten az olmamak kaydı ile ücretli izin
verilmesi yönünde düzenlemeler yapılmalı, aynca işçilerin sosyal gü
venlik hakları devam etmelidir.

8) Finans kesimi kontrol altına. alınmalıdır. 1980-92 yılları arasında
sanayi kesiminin karlarının 33 kat artmasına karşılık, bankacılık ke
siminin karı 87 kat artmıştır. 1988 yılında, bankacılık kesiminin kan,
İSO'nun verilerine Türkiye 500 büyük firmasının karının yarısına eşit
tir. Reel ekonominin birkaç katı büyüklüğüne ulaşan. dolayısıyla eko
nomi üzerinde hızlı ve büyük etkiler yaratabilen finans kesimi (ban
kalar, borsa. döviz büfeleri vb.) üzerinde devletin kontrol ve denetimi ar
tırılmalıdır.
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C-YENİ BİR SANAYİLEŞME
POLİTİKASI
1980'li yıllarda dünyada sanayi alanında dönüşümler gerçekleşirken,

Türkiye'de adeta bir sanaylsizleşme süreci yaşanmıştır. 1980 yılı ba
şında yürürlüğe konulan ve kendisinden uzun süre söz edilecek olan
"ekonomik istikrar önlemleri" öncelikle kamu sektörünün da
raltılmasını. piyasa mekanizmasının serbestçe işlemesini öngörmüş ve
sınai üretimin arttınlması piyasa koşullanna bırakılmıştır. Bu dönemde
bir yandan başta kur ayarlamaları olmak üzere, mali ve parasal teşvik
araçlanyla (düşük faizli krediler, vergi iadeleri vs.) ihracat karlı bir eko
nomik faaliyet haline getirilirken, diğer taraftan düşük ücret ve yüksek
faiz politikalarıyla iç talep kısılmıştır.

Dışa açık, ihracata dayalı bu strateji, kısa dönemde, mevcut sınai
üretimin yapısında değişiklik yapmadığından, iç talebin kısılması bu
stratejinin temel öğesi haline gelmiştir. Uygulanan bu politikalar so
nucunda 1980'li yıllarda, bazı yıllarda artış hızı düşük olmakla birlikte,
ihracat önemli ölçüde arttırılmıştır. Bu dönemde ihracatın bileşiminde
de önemli bir niteliksel değişiklik gözlenmektedir. Toplam ihracat içinde
sanayi ürünleri ihracatının payı hızla yükselmiştir. Ancak Türkiye'de
1980'li yıllarda sanayi ürünleri ihracatı artarken, paradoksal bir bi
çimde sanayi yatırımlan görece olarak azalmıştır.

"Finansal liberizasyon" adı altında uygulanan politikaların so
nucunda, Türkiye ekonomisi bugün cumhuriyet tarihinin en derin eko
nomik bunalımını yaşamaktadır. Her ne kadar Türkiye gündeminin şu
andaki temel konusu ekonomik krizin aşılması olsa da, kısa dönemli is
tikrar önlemlerinin ötesinde artık bir sanayileşme stratej isinin
oluşturulması kaçınılmaz bir zorunluluktur.

1960'1ı yıllarda teknolojik düzey ve üretkenlik açısından Türkiye ile
aynı sıralarda hatta daha gerilerde yeralan bazı Uzakdoğu ülkeleri (ör
neğin Güney Kore) teknolojide ve üretimde sıçramalar yaparken. Türk
sanayii kendi teknolojisini de belli bir ölçüde üreten "yenilikçi" bir üre
tim mekanizması kuramamış, gerek eski sanayileşmiş ülkelerle gerekse
yeni sanayileşen ülkelerle arayı kapatılması oldukça zor biçimde aç
mıştır.

Makroekonomik istikrarın yanında Türkiye'de yeni bir sanayi ham
lesine geçiş için endüstriyel perspektifin ve stratejinin de açıklığa ka
vuşturulması gerekmektedir. Bu konuda öncelikle ele alınması gereken
konu imalat sanayiinde yeniden yapılanma gereklerinin ve ön
celiklerinin saptanmasıdır.

Sanayide yeniden yapılanmanın sektörler arası ve sektör bazında
olmak üzere iki düzeyde ele alınması gerekmektedir. Sektörler arası dü-
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zeyde yeniden yapılanma, çeşitli sanayi kollarının üretimde, dış ticarette
ve yatırımda göreli ağırlıklarının belirlenmesiyle ilgili bir süreçtir. Bu
süreç rekabet gücü olmayan dalların zaman içinde tasfiyesini ve rekabet
gücü ve gelişme potansiyeli olan dalların ise belirlenmesini ve
projelendirilmesini içerir. Çok yönlü olan böyle bir süreçte ülkenin doğal
kaynaklan, ışgücü nitelik ve becerileri, coğrafi konumu, iç ve dış talep
eğilimleri vb. faktörler rol oynayacaktır. Bu alandaki çalışmalarda yük
sek katma değer yaratan. bilgi yoğun ve tasarım ağırlıklı yeni sanayi
dallarının belirlenip bunların geliştirilmeye çalışılması büyük önem
taşımaktadır.

İmalat sanayünın sektör bazında yeniden yapılanmasında, dış ti
carette rekabet gücüne sahip olan geleneksel sektörlerimizde (örneğin
tekstil) teknolojinin, üretim politikalarının ve örgütsel modellerin ye
nilenmesi ve ışgücünün niteliğinin yükseltilmesi için gerekli önlemler
alınmalıdır.

Endüstriyel gelişme stratejisinin oluşturulmasında ve sanayide ye
niden yapılanmanın gerçekleştirilmesinde kullanılabilecek en önemli
araçlardan biri teşvik politikasıdır. Sanayi geliştirmeye yönelik teşvikler
dolaysız ve dolaylı olmak üzere iki grupta ele alınabilir; imalat sa
nayiinin yeniden yapılanması çerçevesinde sağlanacak dolaysız
teşviklerin şimdiye kadar Türkiye'de uygulandığı gibi genel ve herşeyı
teşvik eden ve dolayısıyla hiçbir şeyi teşvik etmeyen biçimde olmaması
büyük önem taşımaktadır. Takvime bağlı olarak ve selektif bir biçimde,
özellikle en yeni teknoloji ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet üretimini
teşvik etmeyi esas alan bir teşvik politikasının sanayileşmeye çok ciddi
katkısının olması kaçınılmazdır. Endüstriyel gelişmeyi dolaylı olarak
desteklemenin başlıca yolu ise eğitim, bilim ve teknoloji sektörlerine
daha geniş kaynak aktarılmasıdır.

Hiçbir az gelişmiş ülkenin kaynaklan. her sektörün ve her düzeydeki
teknolojinin desteklenerek geliştirilmesine yetecek düzeyde değildir. Bu
nedenle sektörlerin belirlenmesi ile birlikte teknolojik düzey saptaması
çalışmalarının yapılması zorunludur. Sektör düzeyindeki teşvikler, aynı
sektörde görece geri bir teknoloji için de kullanılabilmektedir.

Bu olgu, ya aynı havuzdan alman payı küçültmekte ya da önemli
kaynak israflanyla, sürekli kamudan veya toplumdan kaynak alarak yü
rüyebilen firmaları ortaya çıkartmakta veya var olanları yaşatmaktadır.

Telmolojinin yıkıcı-yaratıcı etkisi olarak adlandırılan ve gelişmiş tek
nolojilerin, geri teknolojileri tasfiyesi sürecinden, tercih ettiğimiz sa
nayileşme modeli nedeniyle yararlanmamız zorunluluğu vardır. Oysa 7
Mayıs 1994 günlü Resmi Gazetede yayınlanan Katma değer vergisi ile il
gili yeni düzenlemeden anlaşıldığına göre; bu yıl başına kadar uy
gulandığı gibi, tüm yatırım mallan ithalatında alınmakta olan katma
değer vergisi, yine sektör ve teknolojik düzey gözetilmeden er
telenmektedir. Bu durum. teşvik sistemimizdeki zaafları ve bunların
sürdürülmek istenmesi eğilimini göstermektedir.
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Yarattıklan katma değer veya öncü sektör olma özellikleri gözönüne
alınarak, artık sadece belirlenmiş sektörlerin teşviki süreci baş
latılmalıdır. Yalnızca uluslararası çapta karşılaştırmalı üs
tünlüğümüzün olduğu alanlarda değil, karşılaştırmalı üstünlüklerin de
ğiştirilebileceği gerçeğinden de hareketle, dünyanın yeniden ya
pılanmasına koşut olarak yeni bir kalkınma stratejisinin belirlenmesi
kaçınılmaz bir gerekliliktir. Bu stratejinin değişen dünya koşullarını ve
özell!kle de bilimsel-teknolojik gelişmeleri dikkate alması bağımsız ve
kendimi yenileyebilen, yeniden üreten bir ekonomiye sahip olabilmenin
vazgeçilmez koşuludur.

Bu gerçekleştirilemediği taktirde yeni 5 Nisan paketlerinden kur
tulmak mümkün olmayacaktır.
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D-İŞSİZLİĞE KARŞI
SENDİKAL
YAKLAŞIMLAR
Yeni dünya işbölümü ve üretim sürecindeki ·değişimler sonucunda

kalıcı bir hale geldiği önceki bölümlerde belirtilen işsizlik sorunu, ulus
lararası sendikal hareketin gündekindeki ilk sırayı işgal etmektedir.

Başta Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) ve Sendikal Da
mşma Komitesi (TUAC) olmak üzere birçok uluslararası sendikal kurum
ve ulusal konfederasyonlar bu konuda politikalar geliştirmektedir.

Sorun sadece işsizliğin ortadan kaldırılması olarak de_ğil, aynı za
manda işsizlerin örgütlenmesi olarak da ele alınmaktadır. Ozellikle ulu
sal konfederasyonların bu konuda yaptıkları çalışmaların bir ürünü
olan yerel merkezler, Türkiye sendikal hareketi açısından önemli bir
örnek niteliğindedir. Bu örneği ülkemize uyarlama çalışmaları DİSK için
yeni dönemin öncelikli görevlerinden olacaktır:

SENDİKALDANIŞMAKOMİTESİ'NİN (TUAC)
ÖNERİLERİ

OECD bünyesinde yer alan TUAC (Trade Union Advisory Committee)
işsizlik konusundaki yaklaşımını 10 temel noktayla ortaya koymaktadır.

1- 1980'li yıllar boyunca yüksek işsizlik, enflasyonu düşük tutma po
litikasının bir aracı olarak ku11anılmıştır. Bu yaklaşımın ekonomik, sos
yal ve insani bedel1eri kesinlikle kabuledılernez. Tam istihdam hedefi,
ekonomik politikaların merkezine tekrar yerleştirilmelidir.

2- Dünya ekonomisinde ciddi yapısal değişimler gerçekleşmektedir.
Kısmen teknolojik değişimler yüzünden, ticaretin odağı artık ulus dev
letler değil, şirketlerdir.

3- Mali pıyasalann, sermaye ve meta piyasalarının ulus
lararasılaşması, tek tek hükümetlerln eylem alanını daraltmaktadır. Bu
nedenle hükümetler, ekonomik politikalarını uluslararası planda ko-
ordine etmek zorundadırlar. •

4- Bu koordinasyon, günümüzde dünya ölçüsünde yaşanan resesyon
içinde, faiz oranlannın indirilmesi ve özellikle hükümet yatırımları ala
nında harcamaları artıracak programları ele almalıdır.

5- Alınacak tavrın bir yanı da: OECD hükümetlertntn, altyapı ya
tırımlan, yeni ürünler için teknolojik yenilenmenin teşvik edilmesi, mali
piyasaların yeniden düzenlenmesi, bölgesel politikalar, askeri har
camaların kısıtlanması için etkin politikalar izlemesi olmalıdır.

6- ı990'1ı yıllarda tşgücü piyasası politikasına yönelik yeni yak-
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laşımın: eğitime, mesleki eğitime ve ışgücü piyasası hizmetlerine ya
pılacak büyük yatırımlara dayandırılması şarttır. Bu şartın ger
çekleştirilmesi, hem işveren hem de işçi tarafında beceri gelışttrrne, eği
tim, teknolojik değişim ve yatının konularında uzun dönemli pers
pektifler geliştirebilecek ışgücü piyasası kurumlarının varlığını ge
rektirir.

7- Çalışma sürelerinin azaltılması büyüme ve iş imkanları arasındaki
bağı güçlendirmek, eğitimi ve aile sorumlulukları arasında denge ku
rulmasını kolaylaştırmak için daha yaratıcı bir şekilde kullanılmalıdır.

8- OECD ülkelerinde sosyal birlik tekrar kurulmalıdır, özellikle ulus
lararası rekabete ve teknolojik değişimlere açık sektörlerdeki üretkenlik
artışları, yoğun ekonomik ve sosyal ihtiyaçların bulunduğu daha geniş
sektörlerde iş yaratılmasını sağlamak üzere aktarılmalıdır.

9- Mali piyasalar, çokuluslu şirketler ve çalışmahakları konularında
etkili uluslararası kurallar dizisi olması şarttır. Bunlar hem bölgesel
hem de çok taraflı düzeylerde uygulanmalıdır. En acil olanı, GATI an
laşmasına bir sosyal şart eklenmesi gereğidir. Bu, üçüncü dünyanın ge
lişmesini bir "Küresel Yeni Mukavele"yle teşvik etmek için gösterilecek
daha kapsamlı girişimlerin parçası olmalıdır.

10- 1980'li yıllar pek çok OECD ülkesinde tşgücü piyasasında kol
lektif kurumların güç kaybettiği yıllardı. Bu, daha önce görülmernış öl
çüde bir sosyal gerilemeye ve işsizliğe yol açtı. OECD hükümetlermm
güçlü sendikaları desteklemesi şarttır. •

AVRUPA SENDİKALAR KONFEDERASYONU'NUN (ETUC)
ÖNERİLERİ

ETUC işsizlik sorununun çözümü için nitelikli bir ekonomık bü
yümeyı ve insan kaynaklarının etkin kullanımını amaçlayan global bir
strateji önermektedir. Devrevi ve yapısal, önleyici ve iyileştirici, mali ve
sosyal önlemlerin her seviyede (Avrupa, ulus, bölge) alınmasını talep et
mektedir.

Ekonomik, mali, yapısal ve sosyal politikaların yanısıra ticaret, araş
tırma, kalkınma, ekonominin demokratikleştirilmesi ve kalkınma yar
dımları konusunda önerilerde bulunmaktadır.

Avrupa'nın ekonomik birliği konusundaki adımlann hızla atılmasını,
ancak bununla birlikte işsizler, emekliler ve hastalar gibi gruplar için
somut. hakları garanti edecek Sosyal Birliğin geliştirilmesinin önemini
vurgulamaktadır. Çalışma sürelerinin kısaltılması ve organizasyonun
uzun dönemli işsizlik, genç işsizliği, nitelikli ışgücü eksikliği gibi ko
nularla birlikte ele alınmasını istemektedir.

Bütün bu amaçlara varmak için ulusal sendikalararası işbirliğinin
güçlenmesi gerektiğine işaret etmekte ve aşağıdaki hedeflere varmak
için ortak politikalar geliştirilmesini amaçlamaktadır.
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Bu hedefler şunlardır:
- İstihdam sorunu ve insan kaynaklannın planlı yönetimi
- İşbaşında eğitim ve yeniden eğitimin sağlanması,
- Gençlerin, kadınların, uzun dönemde işsiz olanların ışgücü pi-

yasasına yeniden katılmasının sağlanması,
- lşgücünün serbest dolaşımının sağlanması,
Ekonomik, sosyal ve siyasal boyutta sürdürülen bu çabalara ek ola

rak tşyerlertnın organizasyon ve sosyal sonuçlan konusunda işletmeleri
esas alan bir çalışma sürdürülmektedir. Bu çalışmanın amacı sıkıntıya
düşen veya reorganizasyon yapılan işletmelerde azami sayıda iş ola
nağını korumaktır.

Dışa dönük bu çalışmalann yanı sıra üyelere dönük çalışmalar da
gündemdedir. Bu çalışmaların esasını, işsizlerin sendika üyesi olması ve
temsilinin sağlanması oluşturmaktadır. İşsizlikteki artışın sendikaların
pazarlık gücünü zayıflattığı, emekçilerin kazanılmış haklannın gas
pedilmesine yol açtığının bilincinde olan ulusal sendikalar, işsiz emek
çilerin işçi sınıfı mücadelesinden kopmamasını amaçlamaktadırlar.

SENDİKAÜYELİĞİNDE İŞ SAHİBİ OLMAYANLARIN GELİŞİMİ
Emekli işsiz ve öğrenci üyeler (%)

1970 88/89
15,0 21,5
16,2 31,7
3,6 14,9

12,6 20,9
13,1 15,3
11,1 39,2
8,5 17,4

13,0 15,8
8,7 11,4

10,l 13,1
10,0 10,0

Bu amaca ulaşmak için bir yandan işsizlere yapılan yardımların
organizasyonuna katılmakta, diğer yandan işsizler için özel üyelik bi
çimlerini gündeme getirmektedirler. Çeşitli sendikalar arasında sür
dürülen bir ça1ışma, işsizlerin sendikaya üye olmasında ve aktif olarak
çalışmalarındaki temel etkenin, kendilerini doğrudan ilgilendiren ça
lışmaların varlığı olduğunu ortaya koymuştur. Bu tür çalışmalar ara
sında işsizlik yardımlarının yönetimi ve iş bulma hizmeti ilk sıralan al
maktadır.

Sendikal hareketin diğer bir ilgi alanı ise: işgücü piyasasına ilk defa
girecek olan öğrenciler ve gençlerdir. Çeşitli ülke sendikaları bu ke
simlere dönük özel örgütlenmeleri gündeme getirmektedir.

----,

Avusturya
Belçika
Danimarka
Finlandiya
Almanya
İtalya
Hollanda
Norveç
İsveç
İsviçre
İngiltere
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Bütün bu çalışmalar sonucunda Avrupa ülkelerindeki sendikalarda
işsiz ve öğrenci üyeler önemli oranlara ulaşmıştır. Tablo bu dağılımı ver
mektedir.

Avrupa sendikal hareketinin deneyimleri işsizliğin hızla arttığı ül
kemiz için önemli ipuçları taşımaktadır. Bu anlamda işsizlerin ör
gütlenmesinde en önemli araç olan bölgesel merkezleri ele almak yararlı
olacaktır.

İŞSİZLER İÇİN YEREL SENDİKA
MERKEZLERİ

Avusturya, Fransa, İtalya, Belçika, İngiltere, İrlanda, İsveç ve Al
manya gibi çeşitli ülkelerde sendikalar, işsizler ve sendika hareketi ara
sındaki bağlantıları güçlendirmek için önemli bir imkan olduğu is
patlanan yerel merkezler kurmuşlardır.

Genellikle yerel ve bölgesel sendikal merkezler aracılığıyla oluş
turulmaktadır. Çalışma prensiplerini belirleyen esaslar ise ulusal dü
zeyde saptanır.

Mali kaynaklar çeşitli ülkelerde, yerel yetkililer ve ulusal ışgücü yet
kilileriyle müşterek olarak sağlanmaktadır. Merkezler genel olarak bir
taraftan işsiz kesime bilgi sağlanması ve danışma hizmetleri verilmesi,
diğer taraftan eğlence hizmetleri, serbest ya da imtiyazlı ulaşım imkanı
gibi konulara dair talepleri koordine etmek üzere temsilci bir organ
olarak hareket edilmesi işlevlerini görmektedir.'

Bu merkezler, diğer dağınık kaynaklardan yardım ya da bilgi sağ
layamayan işsizler için bir çekim alanı olmaktadır. Merkezlerin başarılı
çalışması için gerekli temel koşul1ar arasında : bireysel danışmalar ve
grup tartışmalarının yapılabilmesini mümkün kılan salonların mevcut
olması ve projelerin yürütülmesi belirtilebilir. Ayrıca bu çalışmayı yü
rütebilecek bir kadro gerekmektedir. Merkezler, onlara ulaşmak isteyen
işsizleri teşvik edecek şekilde kamu ulaşımı açısından elverişli ol
malıdır. Kamu sektöründeki diğer kuruluşlarla koordinasyon ger
çekleştirilmelidir.

1982'de, İngiltere'de Sendikalar Kongresi (TUC) Merkezlerin etkin bir
şekilde desteklenmesinde yerel ve bölgesel sendika örgütlerine yar
dımcı olacak bir tüzük benimsemiştir.

Söz konusu Tüzük'te danışma ve bilgilendirme ve yerel istihdam
projeleri ile yerel hizmetlerde işsizlere ayrıcalık tanınması gibi ko
nularda temsil görevi merkezin ana konuları olarak belirlenmiştir.

Bu merkezlerden bazılarının kadroları gönüllü lşslzlerden olup, di
ğerleri de ücretli çalışanlardan oluşmaktadır. Maaşlar, yerel yetkililer
tarafından ya da çeşitli (Ulusal kuruluşlar ya da işçiler arasında top
lanan) fon kaynaklarından ödenmektedirler.

Sosyal nitelikli, dinlenme ve spor etkinlikleri artmış olup, bu arada
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eğitim programlan giderek yaygınlaşmaktadır. Bazı durumlarda Mer
kezler, yaşlı işsizlerin, genç işsizlere deneyim ve becerilerini ak
tarabileceği çalışmalar tertip etmektedirler.

Federal Almanya Cumhuriyeti'nde İşsizlik Merkezleri, 1976'dan beri
mevcuttur, ancak sendikalar tarafından kuruldukları ilk yerde de
ğildirler. llk merkezler, Evangelical Kilisest'nin sosyal ve endüstriyel ça
lışmasının bir parçası olarak, Hanover ve Münlh'te kurulmuştur. Bre
merı'de, işsizler bir araya gelerek, bir İşsizler Merkezi (AGAB) kur
muştur.

Merkezler genelde, işsizlerin yamsıra, bir dizi kuruluş arasında iş
birliği oluşturmuşlardır. Bu kuruluşlar arasında Alman Sendikalar Fe
derasyonu (DGB) daireleri ve/veya üye sendikalar: kiliseler, yerel ma
kamlar : sosyal refah kuruluşları yer almaktadır. Bunların finansmanı,
işsizler ve dıger işçilerin katkılan, teberrular, kiliselerden bağışlar.yerel
yetkilier ya da bölgesel hükümet: bağışlar, Federal İstihdam Yasası çer
çevesinde organize edilen projelerden temin edilmektedir.

İtalya'da İtalya Genel İş Konfederasyonu (CGIL), işsizler için, ulusal
bir bilgilendirme merkezleri ağı kurmuştur (CID). Bunların kurulması,
sendika temsilcileri, işsizler ve aynı zamanda "cassa ıntegraztone" sis
temine göre ücretleri ödenen, geçici olarak işten çıkarılmış işçiler ve
güvenceli bir iş statüsünden yoksun olan diğer işçi gruplarını biraraya
getirmek için kurulan işçi komitelerinin, işsizlerin katılımını teşvik et
mekte güçlük çektiğinin anlaşılmasıyla olmuştur.

Merkezler (CID), haklar, eğitim ve istihdam fırsatları üzerine bilgi
verme ve işsizlere yardım ve danışmanlık görevi yürütmektedir. CID
aynı zamanda, işsizleri temsil etme görevine de sahiptir. CISL, bu arada
ülkede geniş çapta olmak üzere, gençler için bilgi merkezleri ge
liştirmektedir.

İrlanda'da ilk İşsizlik Merkezi, Dublin Sendikalar Konseyi'nin hi
mayesi altında kurulmuştur. Diğer merkezler ondan sonra gelmişlerdir.
Kuzey İrlanda'da da İşsizlik Merkezleri kurulmuştur. Diğer ülkelerde ol
duğu gibi, sendikalar. işsizlerle bağlantılarım korumak ve sürdürmek
açısından bu merkezlerin önemini anlamışlardır. Bunlar, işsizlere, top
luluk içinde birbiriyle ve işsiz kalan diğer işçilerle ve sendikalarla bağ
lantı kurabilecekleri ve eğitim projelerine katılabilecekleri bir merkez
sağlamakta ve çeşitli imkanlar üzerinde bilgi verip danışmanlık yap
maktadırlar.

İsveç'te, İsveç Sendikalar Konfederasyonu (LO) ve İsveç Mesleki Hiz
metler Konfederasyonu (TCO) ile birlikte, geniş çapta yerel ve bölgesel
sendika kuruluşları, kendi inisiyatiflerinde ve işbirliği halinde, yerel ma
kamların ve bölgesel emek piyasası kuruluşlarının mali desteğiyle mer
kezler kurmuşlardır.

Bu merkezler, genellikle, işsizlerin toplanabileceği, eğitim ve kültürel
aktıvıtelere katılabileceği özel birimlerde yeralmakta ve işsizler ta-
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rafından yönetilmektedir. İşgücü politikaları hakkında bilgilendirme de
yapmaktadırlar.

Avusturya'da Avusturya İşçi Sendikaları Birliği (ÖGB), İstihdam Teş
vik Kuruluşu'yla ortaklaşa olarak, ilk işini arayan ve daha çok eğitimi
yarıda bırakmış kişiler için meslek seçiminde rehberlik etmeye yönelik
olarak hazırlanan bir dizi hizmetler vermektedir.

Belçfka'da, Hristiyan Sendikalar Konfederasyonu (CSC), işsizlere yar
dım amacıyla Walon ve Flaman programları çerçevesinde bölgesel bir
düzeyde, işsizler için, yerel merkezler işletmektedir.

Tam gün çalışan bir ulusal görevli, bu merkezlerin yönetiminden so
rumludur.

İspanya'da İşçi Komisyonları (CC.00), sadece işsizler için hizmet
vermesi tasarlanan, savunma, bilgilendirme ve yardım merkezleri kur
muştur.

Fınlandtya'da Öğretim Üyeleri sendikaları Konfederasyonu (AKAVA)
üye sendikaları, yaklaşık 20 alanda proje grupları kurmuştur. Bunlar
AKAVA sendikaları ve hükümet tarafından desteklenmiştir. Aynca, ulu
. sal bir istihdam projesi, (KEK0). üç taraflı bir temelde düzenlenmekte
olup, buna üniversiteler de dahil olmuştur.

Bu çeşitli projeler, katılımcılara, yeni bir iş bulmaları ya da kendi iş
lerini kurmaları üzere teşvik etmek amacıyla yeni vasıflar kazandırmayı
amaçlamaktadır. Bu tür merkezlere sahip olmayan örgütler, tşsızler
için, yerel komiteler, proje grupları ya da merkezler kurmuşlardır. Or
neğin Belçika'da, Belçika Genel iş Konfederasyonu (FGTB). işsizler için
böyle komiteler organize etmiş ve yerel seminer ve kurslar dü
zenlemiştir. Fransa'da Fransa Demokratik İş Konfederasyonu (CFDT).
işsizler için, asıl fonksiyonu bilgi sağlamak, haklar üzerine bilgi vermek
ve ücretsiz ulaşım, konut edinme, tıbbi vb. harcamalar için yerel ko
miteler kurmuştur.
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E-SENDİKAL KRİZE KARŞI
ÇÖZÜM ARAYIŞLARI
3. Bölümde ifade edilen ve işçi sınıfı mücadelesinin içinde bulunduğu

sıkıntıların bir parçası olan sendikal krizden çıkışın szağlanrnası ka
çınılmaz bir görev olarak karşımızda durmaktadır.

Sınıf mücadelesinin yeni biçimlerine ilişkin arayışlara yol gösterecek
ipuçları. kriz sürecinin içinde vardır. Uluslararası işçi hareketinin de
neylerinin ortaya koyduğu bu ipuçları şöyle özetlenebilir.

KRİZ
DAR SENDİKAL YAKLAŞIMLARLA
AŞILAMAZ-

Sendikalann krizi sadece ekonomik hak kayıpları ve/veya örgütsel
sorunlar bazında tanımlanamıyacağı gibi çıkışta salt bu temelde olamaz.
Sorun emekten yana politikaların uğradığı aşınma ve gerilemeyle doğ
rudan bağlıdır.

Sendikal mücadeledeki gerileme salt bilimsel, teknolojik devrimin so
nuçlarını, sermayenin sendikasızlaştırma girişimlerine bağlı değildir.
Esas sorun emekçileri karşı mücadeleye seferber edebilecek bir top
lumsal projenin eksikliğidir. İşçi hareketleri, en saf ve tarihsel anlamda,
eşit. özgür ve sömürüsüz bir toplum talebiyle ya da böyle bir topluma
atıfta bulunan taleplerle ortaya çıkmışlardır. Bu nedenle, içinde bu
lunanların, önderlerinin, ya da militanlarının kişisel eğilim ve dü
şünceleri ne olursa olsun, işçi hareketleri, özü gereği, sömürüye karşı
mücadeleyi içerir. Daha eşit, daha özgür, sömürüden uzak bir dünya öz
lemini şu ya da bu ölçüde yansıtır ve bu yansıtmada gösterdiği başarı
ölçüsünde yaygınlaşır, büyür ve etkili olur. Bu tarihsel bir olgudur. Bir
diğer tarihsel olgu da, işçi hareketlerinin, sosyalizm hareketleriyle yan
yana veya ıçıçe ama aynı özlemlerden beslenerek gelişmiş olmasıdır.

. İşte günümüzde sadece tek tek ülkelerde değil, genel olarak dünyada
hakim olan ideolojik ortamda, işçi harekelleriyle daha eşit, daha özgür,
sömürüsüz bir toplum için mücadele arasında tarihsel olarak varolan
bu dolaysız bağ, perdelenmiş haldedir. Doğu Avrupa ülkelerinde ya
şanan olumsuz "sosyalizm" deneylerinin başarısızlığı, kapitalist sistemin
başarısı ve alternatifsizliği olarak sunulmaktadır. Bir başka deyişle, eko
nomik ve toplumsal planlarda özel mülkiyete ve piyasa ekonomisine da
yanan kapitalizmin, siyasal planda ise temsili demokrasilerin tar
tışmasız galiblyetiymiş gibi bir ortam yaratılmaktadır.

İşçi hareketleri bakımından bu dolaysız bağın kopması, sosyalizmin
ve sosyalizmin simgelediği daha özgür, daha eşit, sömürüsüz bir dünya
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için mücadele kavramının yitirmesi, günümüz dünyasının dayattığı çok
ciddi bir sorun olarak önümüzde durmaktadır.

Sendikalar politik örgütler olmamakla beraber bu gerçeği gözönüne
almak, buna uygun önlemler geliştirmek zorundadırlar. Düzen ko
ruyucu ideolojilere teslim olmak yeline bunları sorgulayan bir yaklaşım
zorunludur. Bu ideoloji toplumsal işbölümünü yetki sahıplert
uygulayacılar şeklinde sürdürmeyi • dayatmaktadır. Bu ideoloji
küreselleşmeyi dünyaya dayatmaktadır. Bu nedenle işçi sınıfı mü
cadelesinin önde gelen örgütlertnden olan sendikalar bu konulan sor
gulamak, gelişmeleri karlarını artırmak ve varolan toplumsal hiyerarşiyi
korumaktan başka birşey düşünmeyen sermayenin karşısına dl
kilmelidirler. Var olan durum ve koşullardan başlayarak sonuçta bun
ları işçi sınıfının amaçlan doğrultusunda, anti-kapttaltst yönde de
ğiştirmeye yönelik bir örgütlenme ve mücadele perspektifi ge
liştirmelidir. Burada çıkış noktası insanı insan yapan. ona ayırdedici ni
teliklerini kazandıran şeyin üretici ve yaratıcı nitelikleri olduğu ve
toplumsal düzenin bu niteliklerin özgürce gelişmesine olanak vermesi
gerektiğidir. Bu noktayı tüm topluma seslenebilen bir proje halinde
sunma çabası sendikal hareketin kıizden çıkabilmesinin yadsınamaz
önkoşulu belki de tek yoludur.

KRİZ
ULUSAL BOYUTTA
AŞILAMAZ

Küreselleşme olgusuyla tamamlanan sermayenin uluslarüstü ko
numuna ve dayanışmasına ışyert ve/veya ulusal sınırlardan yola çı
karak karşı koymak mümkün değildir. İstanbul'daki bir fabıikadaki
grev, Hong-Kong'dakı bir işyerindeki üretim ile kırılıyorsa, İstanbul'dakl
işçinin de Hong-Kong'dakl işçiyle dayanışma içinde olması zorunludur.
Bugüne kadar !_>ir ütopya, bir siyasal ajitasyon unsuru olarak kul
larıılan "Bütün Ulkelerin Işçileıi Birleşin" sloganının hayata geçirilmesi
kaçınılmazdır. Raporun çeşitli bölümlerinde örneklendiği gibi işyerleri
ve sektörlerde sıkışmış bir sendikacılık yenilmeye mahkumdur. Bu iki
ana noktanın ışığında örgütsel yapılarda çeşitli değişiklikler yapılarak
işçi sınıfının değişen yapısını kucaklamaya yönelmek zorunludur.

KRİZ .
VAROLAN ÖRGÜT YAPILARIYLA
AŞILAMAZ

Kalabalık işçi gruplarının Fordist üretim tarzının getirdiği işbölürnü
içerisinde çalıştıkları işyerlerinde, ağırlıkla kol emekçilerini örgütleyerek
var olan sendikaların, bu yapılarıyla günümüz gerekslnimleıine yanıt
verebilmeleıi olası değildir. Bu örgüt yapısı işyerini esas alır ve hayatın
diğer alanlannda var olmaya yönelmez. Aynı örgüt yapısı, talihinin de
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etkisiyle, kadın ve genç işçilerin örgütsel yapı içerisindeki varlığını ga
ranti etmemektedir:

Örgüt yapılarının bir başkazaafıysa, sadece iş sahibi işçiye dönük ol
malarıdır. Oysa işsizler sınıfın parçasıdır üstelik önceki bölümlerde de
ğindiğimiz gibi artık kalıcı ve büyük bir parçasıdır.

Örgüt yapılarının yetersizliğini ortaya çıkaran en önemli unsur ise
demokrasi anlayışında ortaya çıkan gelişmelerdir. Temsili demokrasi te
melinde yükselen ve ağırlıkla merkezi-bürokratik bir işleyişe sahip olan
sendikal yapılar kendi dinamizmini yok etmektedir.

Bütün bu saptamalar ve uluslararası dayanışmanın artan önemini
gözönüne alan yeni bir örgüt yapısını oluşturmak sendikal hareketin er
telenemez görevidir.

Şüphesiz bu tespitlerden hareketle yeni ve güçlü bir sendikal hareket
yaratabilmek için, her şeyden önce işçi sınıfını "yeniden bi
linçlendirmeyi" amaçlayanbir seferberlik başlatılmalıdır.

Bu yeniden bilinçlendirmenin birinci unsuru işçi sınıfının içinde va
rolduğu değişim sürecine "kendi dışında bir şey" olarak bakmaktan vaz
geçmesi; doğrudan müdahale etmesidir.

İkinci unsur ise değişime teslim olmak veya reddetmek anlayışlarının
dışına taşmak ve bilimsel teknolojik gelişme başta olmak üzere ge
lişmelerin sunduğu tüm olanaklar, sömürüsüz bir dünyayı amaçlayarak
ku1Ianmaktır.

Krizden çıkış olanağını bulmanın ön koşulu böylesi bir perspektifi ta
şımaktır ve ülkemiz sendikal hareketinin bu konudaki tek umudu
DİSK'tir.
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YENİ DÖNEM,
YENİ GÖREVLER

Önceki bölümlerde ele alınan gelişmeler ülkemiz sendikal hareketini
zor bir dönemece getirmiştir. Sendikal hareket ya yeniden yapılanma
sürecine girecek sınırlı bir etkinlik içine sokacaktır. Bu ikilem bütün
dünya sendikacılığının önünde olmakla beraber, Sendikal Hareket ve
Kriz bölümünde belirtilen ülkemize özgül koşullar nedeniyle, bizler için
çok daha yakıcıdır.

Ülkemiz sendikacılık hareketi, DİSK'in 12 yıl faaliyetten alı
konmasının da etkisiyle, bu konuda ciddi bir çalışma ger
çekleştirmemiştir. Böylesi bir tartışma ancak DİSK'in yeniden faaliyete
geçmesiyle başlamıştır.

Değişen koşullar gerekçesiyle işçi sımfmı teslimiyete çağıran an
layışların, işyeri sendikacılığının karşısına işçi sınıfını 2000'1i yıllara
gerçekten taşıyacak bir yaklaşımla çıkılmalıdır. Bu yaklaşımın ana un
surları "Krize Karşı Tutumlar" bölümünde ele alınmıştır. Ülkemiz sen
dikal hareketinin öncü kuruluşu olan Konfederasyon, bu noktaların ışı
ğında yeni görevlerle karşı karşıyadır.

Ülkemizde giderek tekelleşen ve sermayenin çeşitli gruplarıyla iliş
kileri, doğrudan sahiplik dahil olmak üzere, yoğunlaşan medyanın kat
kısıyla sürdürülen tek yanlı ideolojik politik saldırının karşısına çı
kılmalıdır. İşçi sınıfının tüm kazanılmış haklarını elinden almayı, top- -
.luma kapitalizmin kaçınılmaz ve mutlak doğru olduğu düşüncesini
kabul ettirmeyi amaçlayan bu saldırıya, tüm toplumu kucaklayan bir
yaklaşımla karşı durulmalıdır.

İşyerlerinde verimlilik, karlılık vb. tartışmalara hapsedilmeye çalışan
sendikacılığın önü, hayatın her alanını kapsayan bir toplumsal proje ile
açılmalıdır. Sendikalar işçi sınıfı mücadelesinin genel sorunlarının tar
tışıldığı, birer okul olmalıdırlar.

Sermayenin herşeyt metalaştıran yaklaşımlarına karşı konulmalıdır.
Bütün bunlar aktif ve karar alma süreçlerine müdahale eden bir sen

dikal anlayışı zorunlu kılmaktadır. Bu anlayış salt sendika yönetimleri
düzeyinde değil tüm örgüt olarak savunulmalıdır. Bu sonucu elde
etmek ise bir bilinçlendirme seferberliği ile mümkündür. Sendika üye
lerinden başlayarak başta işçi sınıfı olmak üzere tüm topluma kü
reselleşmenin, üretim sürecindeki değişmelerin tehdit ve imkanları an
latılmalıdır.

Bu seferberlik mal üretimi ve tüketimini başlı başına amaç sayan ve
mutluluğu tüketimde aramayı dayatan kapitalist anlayışın yerine; ha
yatı, insan olunan anlamını üretken ve yaratıcı faaliyette bulan yeni bir
anlayışı kavratmalıdır.
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Küreselleşmenin sonuçlan nedeniyle ülkemizin 21. yüzyılın be
lirleyici sanayilerini banndırmayan. giderek ucuz emek cenneti olan.
uluslararası taşeron bir ülke konumuna gelmemesi için alternatif prog
ramlar oluşturulmalıdır.

Küreselleşme sonucu ulusal sınırların giderek önemini yitirdiğinin ve
farklı uluslardan işçilerin sorunlarının aynıleştiğinin bilinciyle ulus
lararası dayanışma eylemlilik düzeyinde pekiştirilmelidir.

İşçi sınıfının çalışan veya işsiz/emekli kafa ve kol emekçilerinin tü
münden oluştuğu dikkate alınarak, bütün faaliyetlerde ve özellikle ör
gütlenmede bu gerçeğe uygun olarak davranılmalıdır.
örgüt yapısında bu yaklaşımlara denk düşen adımlar atılmalıdır.

Sendikal özerklik (örgütsel bağımsızlık) kıskançlıkla korunmalıdır. Sos
yal demokrat veya sol partilerin hatalarının zararlarını üstlenmeye
neden olacak davranışlardan kaçınılmalıdır.

Kadın. genç part-time çalışanlann örgütlenmesine özel önem ve
rilmelidir.

Artan verimlilikten işçi sınıfının da pay alabilmesi ve emeğin me
talaştınlmasının sınırlandırılması amacıyla çalışma sürelerinin kı
saltılması asli mücadele konularından birisi olmalıdır.

Sendikal demokrasi alanında şeffaf. azınlığın varolma hakkını dik
kate alan yeni bir anlayışa uygun davranılmalıdır.

Sendikalar geleneksel bürokratik işleyişlerini terk etmeli, demokratik
bir sendika reformu yapmalıdır. Sendika politikalarının sadece sen
dikalar içinde değil ışyerlerınde işçiler tarafından da belirlenmesi he
deflenerek, katılımcılığı artıracak bir çalışma içine girilmelidir.

Temel ilke, demokrasi, sömürünün engellenmesi, sosyal devlet an
layışı, dayanışma ve sosyal eşillik olmalıdır. Bu anlayışın bütün top
lumayayılması hedeflenmelidir.

Sendika politikası toplumsal bir değişim, yeniden yapılanma talep
etmek zorundadır. Sendika işçilerin klasik korunma fonksiyonlarıyla
birlikte farklı politik alanlarda kendi görüşünü oluşturmalıdır. (Sosyal
konular, çalışma hayatı, endüstri politikası v.b)

Sendikalar kendilerini kabul ettirmeleri ve ilişkilerdeki güçlükler ne
deniyle._ politik hayatta arada kalan organizasyonlar olarak kabul gö
rürler. Oze11ikle sivil toplum örgütlerinin zayıf olduğu dönemlerde. sen
dikaların önemi artar ve bu konumu iyi kullanmak sendikal hareketin
geleceği açısından zorunluluktur.

Sendikaların oluşturacağı toplumsal muhalefet hareketi, ülkede yeni
bir siyasal hareketin oluşumuna katkıda bulunabilir.

Günümüze değin sürdürülen sendikal faaliyetlerin yamsıra (ücret. iş
güvenliği, iş yeri koşullan vb. ) yeni teknoloji nedeniyle yeniden dü
zenlenen iş alanlarında, işçilerin uyumlarının ve yeniden eğitimlerinin
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hazırlanma sürecinin içine girilmelidir. Hazırlık sürecinde sendikalar
gerek kamusal eğitim, gerekse işletmelerce verilecek işbaşında eğitim fa
aliyetlerini denetleyebilmeli bu konuda taraf olmalıdırlar.

Ulusal sendikal faaliyetlerin yanısıra, uluslararası ilişkilere eskisine
oranla çok daha fazla önem verilmelidir. Çünkü uluslararası sermaye
karşı, uluslararası sendikal dayanışmaya dayanan etkinlikleri sür- •
dürmek günümüz koşullarında zorunluluk haline gelmiştir.

Aynca işçi ve memur sendikalarının aralarında hemekadar ilkesel
farklılıklar olsa da, emeğin dayanışmasını sağlayabilmek için, ulus
lararası dayanışmayı artırmak için giriştikleri etkinliklerde "ulusal da
yanışma" sağlayacak girişimleri güncelleştirmeleri gerekmektedir.

Bu sendikal bir ilke olarak kabul edilmeli ve sermaye çevrelerinin
aralarındaki büyük çelişkilere karşın, uluslararası sermaye ile bü
tünleşmek için giriştiği çabalar gözardı edilmemelidir.

Bu çerçevede uluslararası çalışma norma1annın uygulanması ıçın
ortak hareket etmek, çokuluslu şirketlerdeki çalışma koşullarının aynı
şirketin başka ülkelerdeki uygulamalarının araştırılması ve ilgili sen
dikalarla ilişkiye geçilerek ulusal ve uluslararası çapta dayanışma içine
girmek ilk akla gelen dayanışma örnekleri arasında yer almaktadır.

Savunma harcamalarının kısılarak bu giderlerin bir bölümünün
sosyo-kültürel gelişime aktarılması için talepler geliştirilmeli ve bu ko
nuda etkin bir mücadele içine girilmelidir.

Ülkemiz sendikacılık tarihinde "farklı olmanın adı" olan DİSK bu gö
revleri yerine getirebilecek tek örgütlenmedir. Yeni oluşan memur sen
dikacılığının örnek aldığı, tarihiyle işçi sınıfına güven veren bir örgüt
olarak bunu gerçekleştirmek zorundadır.

DİSK üyelerine düşen en önemli görev başarıya ulaşmak ve işçi sı
nıfını 2000'li yıllara taşıma iddiasına layık olmaktır.

Türkiye'deki üretimin ikili yapısı gözönüne alınarak sendika po
litikaları tüm kesimleri içine alacak şekilde genişletilmelidir. Formel
sektörde; sigortalı işçi çalıştıran ve mal ya da hizmet üreten kesimde de
ikili bir yapı vardır. Bir yanda yeni leknoloj ilerle üretim yapan ve gi
derek esnek çalışma modellerinin yerleşmeye başladığı modem sa
nayiler, diğer yanda ise, kitle üretimi yapan fordist üretim sisteminin
hakim olduğu işletmeler, küçük işletmeler ve basit üretim araçlarıyla
üretimini sürdüren kesim birarada varolmaktadır, Bu iki kesimin ge
reksinimleri farklıdır, örgütlenme yöntemlerinden, eğitimlerine kadar
sendikaların farklı modeller oluşturmaları zorunludur.

İnformel sektörle; sigortasız, kayıtsız ve hiçbir ışgüvenlığıne sahip ol
mayan emekçilerin sorunları· formel sektöre göre çok farklıdır. Ayrıca bu
kesimin örgütlenme olasıhğıda Türkiye'de çok zor yada mümkün gö
zükmemektedir. Ancak bu sorunun aşı1ması. çalışma hayatının de
mokratikleşmesi açısından da zorunludur.
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İşletme sisteminde yapılan değişikliklere karşı (örneğin tşletmenin
yer değiştirmesi, küçültülmesi, taşeronlaşma v.b) sendikalann da buna
uyarlı bir örgütlenme içine girmeleri gerekmektedir.

Kadın örgütlenmesine önem verilmelidir. Kriz döneminde kadınlar
kolay işten atılabilen emek gücü olaak görüldükleri için, niteliksiz iş
lerde özellikle tecih edilirler. Ayrıca hizmetler kesiminin büyümesine de
koşut olarak kadın emeği giderek daha fazla tercih edilecektir.

İşsiz ve emeklililerin örgütlenmeleri sağlanmalıdır.
Gençlik konusunda yeni bir politika oluşturularak, bu kesimin so

runlarının çözümüne yönelik etkinlikler artırılmalıdır.
Yaşamakta olduğumuz kriz Işsız sayısını hızla artırmaktadır. Devrevi

ve kalıcı ışsızlığın ulaştığı boyutlar sosyal patlamaların habercisi du
rumundadır. Sermayenin kriZi yöneterek yapısal dönüşüm politikalarını
gerçekleştirme girişimlerinin karşısına çıkılmalıdır. İşçi sınıfının ve top
lumun kazanılmış haklan kıskançlıkla korunmalıdır. Bu amaçla ilk ola
rak krizin sermaye tarafından kullanıldığı topluma kavratılmalı, takiben
geniş kitlelerin seferber edildiği birmücadele çızgıst izlenmelidir.
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A-YÖNETİM KURULU'NUN
SUNUŞU
7. Genel Kurul'un hemen sonrasında 12 Eylül darbecileri tarafından

çalışmaları durdurulan Konfederasyonumuz 12 yıl boyunca Türkiye
işçi Sınıfının gündeminden çıkarılmak istenmiştir. Askeri yönetimin ve
onu takip eden serbest piyasa ekonomisi iktidarların bütün çabalanna
rağmen bu başarılamamış, sınıf ve kitle sendikacılığının ülkemizdeki
tek temsilcisi olan DİSK işçi sınıfının bilincinden stlınememışttr; 12
Eylül'de 30'lu yaşlarını süren işçiler bugün emekli olmuşken, 15 ya
şındaki gençler işçi olarak çalışırken DİSK 2. çalışma döneminde işçi sı
nıfı tarafından kucaklanmıştır.

8. Genel Kurul sonrasında 12 Eylül'ün gaspettiği para, mal varlığı ve
hepsinden önemlisi örgütlenrrıenırı ve üyelerin yokluğunda 3 odada ça
lışmaya başlayan Konfederasyonumuz bugün 330 bin üyesi o/o 10 ba
rajını aşmış 14 sendikası ile Türkiye işçi sınıfının örgütlenmesinde
önemli bir güç haline gelmiştir.

Bu gelişmeler kendiliğinden ve kolay olmamış. başta 12 Eylül ya
saları ve DISK'ten korkan sermaye çevreleri olmak üzere çok farklı alan
larda mücadele edilmiş; bu mücadelelerde 20 bin civarında işçi DİSK'e
üye oldukları için işten atılmışlardır.

Sendikal çoğulculuğa alışkın olmayan sendikal çevrelerin etkisiyle
diğer Konfederasyonlar zaman zaman engelleyici tavırlar almışlar ve
DISK'in gelişmesinin önünü kesmeye çalışmışlardır.

Yönetim Kurulunun bütün bunlara üye sendikalarımızdan aldığı ce
saretle karşı çıkarken, mücadeleyi çeşitli alanlarda sürdürmüştür. Sen
dikal yaklaşımların yenilenmesi, buna uygun kurumsallaşmanın ger
çekleştirilmesi bu mücadelenin ilk iki ayağını oluşturmuştur.

Kapalı kaldığımız dönem boyunca önemini çok iyi öğrendiğimiz ulus
lararası dayanışma, gerek demokrasi mücadelesinde, gerek ku
rumsallaşmada büyük katkıda bulunmuştur.

Bütün bunlar örgütlenmeyi gerçekleştirmek için yapılmıştır. İşçi sı
nıfı bizi kucaklarken, yukarıda değinildiği gibi, diğer konfederasyonların
olumsuz tavırları ile karşılaşılmıştır. Tüm bunlara rağmen hem ör
gütlenmede hem de diğer konfederasyonlarla ilişkide olumlu adımlar
atılması sağlanmış, demokrasi mücadelesinde güçbirliği ger
çekleştirilmiştir.

Kısacası DİSK zor dönemde, zor işleri başarmıştır,
Bugün ülkemizde yaşanan ekonomik ve sosyal kriz nedeniyle gö

revlerimiz ve sorumluluklarımız çok daha ağırdır. 3 yıla yaklaşan dö-
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nemin irdelenmesi, sonuçlarının kavranması yeni görevlerin yerine ge
tirilebilmesi için zorunludur.

9. Genel Kurul'un bu değerlendirmeyi en doğru şekilde yapacağından
eminiz. Bu değerlendirmeye yardımcı olabilmek için çalışmalanmızı sen
dikal politikalar, DİSK'in kurumsallaşması, örgütlenme, demokrasi mü
cadelesi, diğer konfederasyonlarla ilişkiler, dış ilişkilerden oluşan beş
ana bölümde Genel Kurul'un dikkatine sunuyoruz.

SENDİKAL POLİTİKALAR
12 yıllık bir süreden sonra yeniden etkinlik göstermeye başlayan

Konfederasyon ve sendikalarımızın değişen koşullan değerlendirmesi ve
DİSK'in ilkeleri, örgütlenme ve mücadele anlayışı çerçevesinde yeni po
litikalar oluşturması bir zorunluluktu. Böylesi bir zorunluluğun ger
çekçi bir tarzda yerine getirilebilmesinin demokratik bir tartışma ortamı
i.9erisinde gerçekleşebileceğinin bilincinde olan Yönetim Kurulumuz
Oren Abdullah Baştürk Eğitim Tesisleri'nde tüm sendikalarımızın yö
netici ve uzmanlarının katıldığı bir toplantı düzenledi. Bu toplantı kü
reselleşen dünyanın "Yeni Düzeni"nln ne olduğunun kavranması, $OD
10 yılda ülkemizi de derinden etkileyen bilimsel teknolojik gelişmelerin
üretim süreci, işçi sınıfı ve birey olarak işçi üzerindeki yansımalarının
değerlendirilmesi, bunlara uygun örgütlenme ve mücadele an
layışlarının belirlenmesi için önemli bir adım oldu.

DİSK ve üyesi sendikaların para ve mal varlıklannı aldıktan sonra bir
vakıf haline dönüşeceği, işçi sınıfının örgütlenmesi mücadelesine ka
tılmayacağı beklentisi veya karamsarlığı içinde olan herkes DİSK'in YE
NİDEN SENDİKAL YAŞAMDA olacağını bu toplantıdan sonra kesinlikle
algıladı.

Günlerce süren komisyon çalışmaları ve tartışmalar sonrasında va
rılan kararlar, 8. Genel Kurul kararlarıyla birlikte Yönetim Kurulu ça
lışmalarına yol gösterici oldu.

Bu kararlarda şöyle denilmekteydi:
"Bu perspektifin ilk planda dikkate alınması gereken noktalan şöyle

sıralanabilir:
1- Farklı uluslar ve ulusal azınlıklardan oluşan işçi sınıfın evrensel

kardeşliğine, dayanışmasına ve birliğine inanılmalı,· bütün sorunlara
yaklaşırken bu öncelik kabul edilmelidir. Bu nedenle uluslararası ser
maye blokunun farklı halklardan işçiler arasına serpmeye çalıştığı mil
liyetçilik ve şövenızm tohumunun yeşermemesi, sınıf kardeşliğini yok
etmemesi için mücadele etmek.

2- Ücret, iş güvenliği, işyeri koşullan ve çalışma süresine ilişkin ka
zanılmış hakların korunup geliştirilmesi yönündeki çabaların yanı sıra,
işçi ve emekçilerin ikinci bilimsel teknik gelişmenin imkan ve ge
reklerine göre yeniden düzenlenen iş alanlarına sadece intibakını değil,
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bu alandaki muhtemel düzenlemelere de hazırlıklı olabilmesini gözeten
sürekli eğilim ve formasyon kazanımının başta işletmelerde olmak üzere
kamusal yükümlülük haline gelmesine çalışmak.

3- Uluslararası dayanışmayı arttırmak ve sermayenin uluslararası
akışkanlığı önündeki her tür engelin büyük ölçüde kaldırıldığı günümüz
"pazar ekonomisi" koşullarında emeğin dayanışma ve güvence ih
tiyacının önündeki uluslararası engelleri kaldırmak yönünde mücadele
etmek.

4- Uluslararası pazar kavgasının en etkin araçlarından biri olan ve
aynı zamanda sermayenin önemli bir yatının ve kar alanı olan silah sa
nayileıinin küçültülmesi, savunma harcamalarının kısıtlanarak si
lahlanmaya ayrılan paranın toplumun sosyo-kültürel gelişimine ak
tarılması doğrultusunda talepler geliştirilerek yıkıcı güçlerden birisi
olan militarizme karşı elkin bir mücadele sürdürmek.

5- Birey olarak işçinin kendini geliştirme maddi ve manevi olarak ni
teliklerini dönüştürme hakkı olduğunu savunmak, dinlenceden konuta
ve eğlenceye kadar hareketin her alanında sermayeye yükümlülükler
getirmeyi hedeflemek,

6- Toplumsal alanda erkek egemen kültüre ve emek sürecine ek
Iernlemış, sinmiş olan cinsiyet ayrımcılığına karşı pozitif ayrımcılığı be
nimseyip, kadın işçilerin mücadelesine deslek olmak: sendika içi ya
şamda kadınların en etkin biçimde yer alması için gerekli önlemleri
almak ve buna toplumun demokratikleşmesi açısından özel bir önem
vermek.

7- Teknolojinin verdiği olanakların, demokrasinin gelişimi için kul
lanılmasını, "özgür yurttaşların" oluşmasını hedeflemek.

8- Teknolojik gelişmenin sosyal sonuçlarını kontrol etmeyi amaç
layarak, bu konudaki lüm karar alma süreçlerine aktif biçimde ka
tılmak.

9- Ücret. iş güvenliği ve işyeri koşullarını düzenleyen toplu söz
leşmeler yapma ve bu sözleşmelerin işlerliğini gözetme görevi yanında,
ışgücünün niteliğini geliştirme amacını da üstlenmiş bir organizasyon
modeline geçmek. Başlangıç aşamasında bu görevin başla işçiler olmak
üzere tüm emekçi kesimlere hayati önemini kavratmak için gerekli "ay
dınlatma" faaliyetine malzeme olacak verileri toplamak. araştırma ve
tahminleri yapmak üzere merkezi bir kurum oluşturmak.

10- Sendikaları sadece çalışan işçilerin değil, işini kaybetmiş veya
yeni işe başlayacak kesimlerin de ilgi ve ilişki odağı haline getirebilecek
sosyal-kültürel-eğitsel alanları _ da içeren faaliyetleri bünyesinde ba
rındırabilen bir yapıya kavuşturmak.

11- Mümkün olan her yerde işyerleri veya sanayi bölgelerinin sen
dikal birimlerini bağlı olduğu bölgede, yerleşik alanda loplumsal da
yanışma sağlayabilecek ilişki ve aklivilelerde bulunabilecek bir yapıya
kavuşturmak.
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12- İşçi sınıfı örgütlerinin öteki çalışan kesimlerle ve bu arada bilim
teknoloji üretimiyle ilgili kuruluş ve çevrelerle sürekli diyalogunu sağ
layacak zeminler, kanallar oluşturmak.

13- İletişim alanına hakim olan tek yönlü işleyişi ortadan kaldırmak
üzere alternatifmedya oluşturmak.

14- Sanayinin çevre ve doğaya yaptığı tahribatı engelleyen talepleri •
geliştirici ve bu talepler etrafında toplumsal baskı gruplarını oluşturucu
ve geliştirici faaliyet sürdürmek.

15- İşçi, emekçi kesimlerde ortaya çıkan farklılaşmayı. dikkate alan:
özellikle özgül sorunlan olan grupların, karar süreçlerine adil biçimde
katılabilecekleri, katılımcı bir demokrasinin uygulandığı bir örgüt yapısı
oluşturmak." -

"DİSK, günümüz Türkıye'stntrı üretim yapı ve ekonomisinin görünür
haline bakılarak pek de gerçekçi bulunmayan ama biraz zaman geç
tiğinde herkesin ister istemez karşılaşacağı gerçeklik ve sorunlara şim
diden işaret ederek ve bunlara şimdiden hazırlıklı olarak "öncü" ve "ile
rici" geleneğinin ve misyonunun gereğini yerine getirmelidir. Onun sağ
layacağı güç ve prestij, bu nitelikten kaynaklanmalıdır."

"İkincisi: DİSK'in tüm tarihi boyunca özenle koruduğu, işç( sınıfının
sorunlarını ülkenin genel durumuyla köklü bağlantısı içinde ele alına
yaklaşımının ona yüklediği sorumluluk ve görev bilincidir. DİSK. her
zaman dar sendikacılığın sınırlamalarını reddederek, ülkenin ve top
lumun öteki kesimlerinin sorunlanyla ilgili genel bir mücadele veçözüm
perspektifi içinde davranmıştır. Dolayısıyla bugün, 1980'11 yılların tüm
dünya düzenini altüst eden gelişmelerinden sonra, bugün kurulmaya
çalışılan ve dünyayı Kuzey ve Güney gibi aralarında kesin bir gelişmişlik
düzeyine bağlı iki dünyaya ayıran uluslararası "yeni düzen" girişimleri
karşısında DISK, sadece işçi sınıfı adına değil, dağıtılmış, apolttıze edil
miş, gelecek umudu yıpranmış geniş emekçi ve çalışanlar yığının da
sözcüsü olarak, işçi sınıfının yanında, onları da şevk ve harekete ge-
çiren bir perspektifi sahneye çıkabilmelidir. •

. Bir toplumsal ihtiyaç olan bu görevi üstlenebilecek odakların başında
DISK yer almak zorundadır."

Yönelim Kurulunun bu kararlann ışığında yaptığı çalışmalar ka
muoyunda olumlu tepkiler almıştır. ôzellikle çeşitli konularda öner
diğimiz alternatif politikaların zaman içinde doğrulukları anlaşılmıştır.
Ekonomiden politikaya birçok konuda bu örnekleri bulmak müm
kündür. Örneğin ülke ekonomisinin giderek üretkenlikten uzaklaştığını,
rant-faiz üzerinde yükseldiğini, krizin kaçınılmazlığını ve çözüm yol
larını gösteren yaklaşımımız, bugün toplumun geniş kesimleri ta
rafından kabul edilmektedir.

Pohükalarımızm işçi sınıfı içindeki etkisinin sonuçları ise tartışma
götürmez biçimde ortadadır. 330 bin üyeye ulaşmamızda, DİSK'in geç~
miş mücadelesinden gelen prestiji kadar. sendikalarımızın bu po-
lilikalan uygulamakta gösterdikleri başarı da vardır. , •
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Bu politikalann temelini oluşturan sonuçlara değil, süreçlere mü
dahale etme ve mücadeleyi hayatın her alanında sürdürme anlayışı,
sendikal mücadelenin çok boyutlu- çok yönlü sürdürülmesini zorunlu
kılmıştır. DİSK hükümelle, siyasi partilerle sendikal hak ve öz
gürlüklere, çevreden kadın haklarına, işsizlikten tüketici sorunlanna
kadar bir çok konuda tartışmış, alternatif görüşler oluşturmuş ve bu
görüşlerin hayata geçirilmesi için çaba harcamıştır. Demokrasi pa
ketinin oluşturulmasından ILO normlannın kabulüne kadar pekçok ko
nuda Konfederasyonumuzun etkisi yadsınamaz.

Sendikal politikalanmızın önemli bir etkisi sendikal hareketin bizzat
kendisinde ortaya çıkmıştır. DİSK'ln yokluğunda atalet tçersıne giren,
sendikacılığı sadece sözleşme imzalamak zanneden birçok örgüt ve sen
dikacı bu üç yıl içerisinde değişmiş, en azından değiştiği görüntüsünü
vermek zorunda kalmıştır. Dün bir arada olamaz denilen kuruluşların,
bugün güç ve eylem birliği yapıyor olması, bu gerçeğin somut gös
tergestdır.

DİSK'İN KURUMSALLAŞMASI
Böylesi bir sendikal polilikanm hayata geçirilmesi, Yönetim Kurulu,

şubeler ve temsilciliklerden ibaret bir yapı ve masa-sandalye-telefondan
oluşan bir donanımla gerçekleşemezdi.

1980 öncesinde geliştirilen pratik ve yeni dönemin ihtiyaçları gö
zönürıe alınarak yapılanmaya girişildi. Deneylerin ışığında, çeşllli uz
manlık daireleri oluşturuldu.

Yönelim Kurulumuz, Tüzüğün gereği olan Dairelere ilişkin olarak
arasında işbölümünü aşağıdaki şekilde gerçekleştirdi:

İsmail Hakkı ÖNAL: Başkanvekili, Hukuk ve Dışilişkiler Daireleri
Başkanı,

Süleyman ÇELEBİ: Eşgüdüm ve Basın Yayın Daireleri Başkanı,
Ömer ÇİFTÇİ: Ôrgütlenme, Kadın, Genç İşçiler Daireleri Baş

kanı,
Rıza GÜVEN: Eğitim, Emekli, İşçi Sağlığı ve Göçmen İşçiler

Daireleri Başkanı.
Kemal DAYSAL: Araştırma ve Çevre Sorunları Daireleri Başkanı,
Hulusi KARLI: Mali Daire Başkanı,
Anılan dairelerden Eşgüdürn, örgütlenme, Eğitim, Araştırma. Mali

İşler, Basın-Yaym ve Haikla İlişkiler, Hukuk, Dış İlişkiler hemen fa
aliyete başladı. İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Sorunları Ens
tttüsü'nün kurulması kararlaştmlmakla birlikte mali sorunlar nedeniyle
gerçekleştirilemedi.
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Bilgi ve alternatif üretiminin kaçınılmaz bir ihtiyaç olduğundan ha
reketle AraştırmaDairesi bünyesinde DİSK-AR kuruldu.

Uluslararası dayanışmanın öneminin bilinciyle Yurt Dışı Temsilciliği
oluşturuldu. Bu temsilciliğe Genel Sekreter Yardımcılığı unvanı verildi.

Daire çalışmalarının ağırlıklı hedefini, hayatın her alanına müdahale
oluşturdu. Çeşitli konularda yasa teklifleri hazırlanmasından. sen
.dtkalanmızın örgütlenmesine yardımcı olmaya kadar birçok konuda,
özellikle de demokratikleşmeye ilişkin çabalarımızda, dairelerimiz önem
li görevler yerine getirdiler. Bu çalışmaların gerçekleştirilmesinde öz
verili katkılanndan dolayı, bugün aramızda olsun olmasın Kon
federasyonumuzda çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkürü bir görev
olarak kabul etmekteyiz.

Kurumsallaşmanın bir diğer adımı olarak, eldeki sınırlı olanaklara
rağmen otomasyona gidildi. Yönetim Kurulumuz kararıyla Genel Merkez
ve DİSK-AR'da iki ayn bilgisayar ağı kuruldu. Basın-Yayın ve Halkla
İlişkiler Dairesi ofsel hazırlık sorununu çözecek bilgisayar donanımına
kavuşturuldu. Bu altyapı, hızlı ve üretken davranmayı sağlayarak ya-

• pılan yatırımın doğruluğunu gösterdi.
Medyadaki tekelleşmenin olumsuz sonuçlarının bilincinde olarak

radyo kurulması konusunda ciddi bir çalışma gerçekleştirildi. Son aşa
maya getirilen bu çalışma, yasanın anti-demokratik hükümleri ne
deniyle durduruldu. Yönetim Kurulumuz yeni dönemde bu adımın atı
labilmesinin mücadelemize önemli katkılarda bulunacağını dü
şünmektedir.

Kurumsallaşmamn bir diğer ayağı ise Bölge Temsilciliklerinin oluş
turulması oldu. Orgütlenrne Dairesi raporunda kapsamlı şekilde be
lirtilen ihtiyaçlara cevap vermek üzere DİSK Ankara Merkez, Çukurova
Bölge, Ege Bölge, Marmara Bölge, Akdeniz Bölge, Trakya Bölge, Gü
neydoğu Bölge, Karadeniz Bölge Temsilcilikleri açıldı.

Tüm bu yapının düzenli işleyişini sağlamak üzere uzun çalışmalar so
nucundaYönelmelikler hazırlanarak görev, sorumluluk ve yetkiler belirlendi.

ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI
Başkanlar Kurulu toplantılarında ve Ören'de yapılan tartışmalarda

yeni dönemde DISK isminin önemi vurgulanmış. örgüılenmentn mo
torunun tek tek sendikalar değil DİSK olacağına işaret edilmişti.

Bu gerçekten hareketle iki ana eksende çalışma yapıldı: DİSK'i ve gö
rüşlerini anlatmak ve sendikalar arasında eşgüdüm sağlamak. Birinci
noktadan hareketle örgütlenme açısından atılacak ilk adımın DİSK'i ka
muoyuna yeniden anlatmak olduğu sonucuna varılmış ve bu doğ
rultuda çalışmalar yapılmıştır. Bu süreç "DİSK Yeniden Sendikal Ya
şamda" sloganıyla özetlenebilir. Yapılan çeşitli afişlerde her türlü et
kinlikte DISK'in yeniden sendikal yaşamda olduğu vurgulanmıştır.

Sendikalarımızın örgütlenmeye başlamaları ve çeşitli işyerlerinde ço-
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ğurıluk sağlamalarından sonra ''Yeniden İşyerlerindeyiz" sloganı öne çı
karılmış ve buna uygun çalışmalar yapılmıştır. Dergi, bildiri, afiş, vb.
malzemelerle Konfederasyonumuzun görüşleri işçilere anlatılrmştır. ör
gütlenmedekı anahtarın demokrasi olduğunun bilinciyle demokrasi an
layışımız kitlelere anlatılmaya çalışılmış, örgüt içi demokrasinin önemi
vurgulanmıştır. "İşyerinde, Sendikada Toplumda Demokrasi" sloganıyla
özetlenebilecek bir anlayış ön plana çıkarılmıştır.

DİSK, ülkemizdeki gelişmeleri işçi sınıfının dışında görmeyen, sü
reçlere aktif müdahaleyi savunan anlayışın örgütlenme açısından öne
minin bilinciyle, birçok konuda panel, toplantı düzenlemiş veya baş
kalan tarafından düzenlenenlere aklif olarak katılmıştır. Toplantıların
tümü, dışımızdaki çevreler tarafından içerik ve düzey olarak başarılı bu
lunurken, bazı sendikalarımızın katkı konusunda duyarsız dav
randıkları da gözlenmiştir.

Bülün bu dönemde DİSK'in geleneğinde yer alan eğitim ça
lışmalarına özel önem verilmiş, çeşttlı programlar hazırlanmış: se
minerler, eğilim çalışmaları düzenlenmiştir.

Örgütlenme çalışmalarında en önemli sorunlardan birisi olan yasal
engellere karşı Yönelim Kurulumuz, büyük bir duyarlılık içerisinde
olmuş ve demokralik değişimlerin gerçekleşmesi için hükürnet üzerinde
baskı oluşturmuştur, Bir yandan çeşilli düzeylerde temaslarla tezimiz
Hükümet ve TBMM üyelerine anlalı1mış, diğer yandan ILO, ETUC ve
ICFTU başta olmak üzere çeşilli uluslararası kuruluşların desteği sağ
lanmaya çalışılmıştır.

Örgütlenmekle olan sendtkalarımızm karşılaştığı mali zorlukların
asılması amacıyla bir DAYANIŞMA FONU oluşturulmuş ve birçok sen
dıkamıza destek sağlanmıştır.

DEMOKRASİ MÜCADELESİ
Yönelim Kurulumuz, ülkemizdeki temel sorunların çözümünün de

mokratikleşmeden geçliği inancıyla hareket etmiş ekonomik ve siyasal
demokratikleşmeyi sağlamak için çaba göstennişlir.

Demokralikleşme mücadelesinin sendikal mücadelenin ayrılmaz par
çası olduğunun bilinciyle, İzmit Demokrasi Mitingi'yle başlayarak bir
dtzl etkinlik Her türlü zemin kullanılarak yapılmıştır. Kitlelere de
mokrasinin vazgeçilmez bir ihtiyaç olduğu anlatılmıştır. Genel Başkan
Kemal NEBİOĞLU 25 Aralık 1993 günü Demokrasi Kurultayı'nda yap
tığı konuşmada bu anlayışı şöyle ifade ediyordu:

"Uluslararası dayanışma çok önemli ama mücadelenin esas gücü el
bette bizleriz. Bu ülkede yaşayan demokratlar. ilericiler, aydınlar ve hep
sinden de çok emekçiler demokrasi miicadelesirıde yer almak. topluma
öncülük ein1ek zorundadırlar. Öncülüğün iUc koşulu ise teşhisi doğru. yap
maktır. Ne için mücadele edeceğini. nasıl mücadele edeceğini doğru sap
tamaktır. İşte bu kurulıaıjırı önemi lam da bu noktadadır:
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Yapılacak tartışmalann bu saptamalara ışık tutacağından eminim. Bu
kadarı bile kurul.tayın görevini yerine geliımesi demektir, ama bununla
yetinmemeliyiz. Buradaki konuşmaları. saptama/an ve çözüm önerilerini
dalga dalga bütün topluma: işçilere, köylülere, emeklilere, işsizlere. es
naflara yaymalıyız. Mücadelenin asli gücü onlardır ve bugünkü sı
kıntılarımızın başında toplwnla bütünleşmede gösterdiğimiz zaaf gel
mektedir. Bu zaaf ülkemizdeki demokratikleşme çabalanmn her on yılda
bir askeri darbelerle engellenmesinin de bence birinci nedenidir."

Demokrasinin tüm toplumun ihtiyacı olduğu bilinciyle, çeşilli kurum
ve kuruluşlarla temas. güç ve eylem birliği içinde davranılmıştır. Bu gi
rişim ve çalışmalar sonucunda DEMOKRASİ PLATFORMU oluş
turulmuştur.

DEMOKRASİ PLATFORMU'nun oluşumunda yaşanan güçlüklere
karşın üç işçi konfederasyonu, kamu çalışanları sendikaları ve meslek
odalarının btraraya gelmesi bile, kamuoyunda olumlu bir elki ya
ratmıştır.

Bu Platform'un geliştirilmesi ve etkin hale getirilmesi yeni dönemde
önemli bir görev olarak karşımızda durmaktadır.

Son dönemde demokratikleşmeyi engelleyen ve baskıcı yönelimlere
daveliye çıkanan bir dizi olay olmuştur. Uğur MUMCU'nun öldürülmesi,
Sivas Katliamı gibi toplumu sindirmeye yönelik bu tür eylemler kar
şısında DISK ve üyesi sendikalarla olarak tavır alınmış, Türkiye çapında
düzenlenen etkinliklere aktif olarak katılınmıştır..

DİĞER KONFEDERASYONLARLA
İLİŞKİLER

DİSK'in yeniden faaliyete başlaması sonucunda ülkemiz sendikal ha
reketi yeni bir boyut kazanmıştır. Başlangıçtan itibaren üç işçi kon
federasyonu ve kamu çalışanlarıyla güç ve eylem birliği sağlama gi
rişimlerinde bulunulmuştur.

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Şemsi DENİZER ile Genel Sekreterimiz Sü
leyman ÇELEBİ arasında Anayasa'dan başlayarak demokratikleşmenin
sağlanması amacıyla başlatılan görüşmeler DİSK'ten kaynaklanmayan
nedenlerle yarım kalmıştır.

Kamu çalışanları örgütlerinin ikili yapısı dikkate alınarak kurulan
ilişkiler sonrasında bugün sıcak, karşılıklı saygı ve güven üzerinde yük
selen bir işbirliği sözkonusudur.

Bu işbirliği kendisini, 1993 1 Mayıs kutlamalarında ortaya koymuş.
kutlamaların güçsüz ve sönük geçmesi doğrultusunda dışardan yapılan
tüm girişimlere rağmen görkemli ve özüne uygun birmiting yapılmıştır.

Konfederasyonumuz Türk-İş ve Hak-İş'le işbirliğini kalıcı hale ge
tirmek azmini ve çabasını her zeminde sergilemiştir. Genel Başkan
Kemal NEBİOĞLU, Türk-İş Genel Kurulu'nda yaptığı çağrıyla bu rıi-
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yetimizi dile getirmiştir:
MÇalışma ilkelerinde, bir türlü. çağ atlamak istemeyen, işverenler,

bugün. işçilerin en doğal haklarım inkar etmekte ve sınıfsal birliktelikleri
içinde, siuasal. ekonomik: örgüllüıüklerinden de güç alarak. ideolojilerini
topluma dayatmaktadırlar. İşte, bu durum karşısında bizler de. ortak mü
cadele vermek ve işçilerin birleşik gücünü ortaya koymak zorundayız.
Böylesi bir inisiyatlfı, 1 Mayıs 1992 vesilesiyle birlikte ortaya koyduk. 1
Mayıs l 992'yi Türk-İş, Hak-İş ve DİSK olarak ortaklaşa kutladık. Bu
güzel başlangıcı devam ettirmeli ve bu ilişkiyi kalıcı hale getirmeliyiz."

Bu anlayışın hayata geçirilmesi için Genel Sekreter Süleyman Çelebi
görevlendirilmiştir. Gösterilen çabalar sonucunda Demokrasi Platformu
ortaya çıkmıştır.

TÜRK-İŞ'in güç ve eylem birliği konusunda çekimser davranmasına,
halla TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulı..İ'nda reddeden kararlar çıkmasına rağ
men sistemli bir çaba sürdürülerek Demokrasi Plalformu'nun oluş
turulması önemli bir kazanım olarak değerlendirilmektedir.

Sendikalarımızın % 10 barajını aşmasıyla birlikle özellikle TÜRK-İŞ
ile ilişkilerde gerginleşme ortaya çıkmıştır. TÜRK-İŞ üyesi bazı s_en
dikalann ilirazlarmda ısrarlan sonucunda, hiç istenmediği halde DiSK
üyesi sendikalar da tşkolu yetkilerine itiraz elmek durumunda kal
mışlardır. İşçi sınıfı açısından olumsuz olan bu durum, türazlarm kar
şılıklı olarak geri çekilmesiyle aşılmaktadır.

DEMOKRASİ PLATFORMU çalışmaları merkezi düzeydeki olumlu et
kisinin yanısıra bölgelerde de işbirliğinin gelişmesini sağlamıştır.
ULUSLARARASI
İLİŞKİLER

1980 sonrası ülkemiz sendikacılığının tipik özelliklerinden birisi dış
ilişkilerin uluslararası dayanışma olarak değil, resmi temaslar olarak al
gılanması: hatta sadece gezi olarak düşünülmesidir. Oysa değişen
dünya ve ülke koşullarının, kısacası küreselleşmenin bir sonucu olarak
uluslararası dayanışmanın önemi son derece artmıştır. Açıktır ki, ser
maye hareketinln ayırt edici özelllklerinden biri olan uluslararasılaşma.
böylece karlılığı yüksek alan ve etmenleri elinin altında bulundurma
eğilimi, son yirmi yıl içinde hızla sistemleşmiştir. Deyim yerindeyse
uluslarüstü sermaye grupları artık bugün yalnızca para piyasasını ve
ucuz işgücünü ele geçirmenin de ötesinde. dünya çapında kurdukları
siyasi nüfuz alanlanm pekiştirip yaygınlaştırmakla, halta "şirket. firma.
tekel, vb". kavramlarım aşacak biçimde kendi etiği, kendi kural ve
normları ve nihayet insan ilişkilerini sislemli bir biçimde kurabilen sağ
lam sosyal gruplar oluşturmaya çalışmaktadırlar.

Bu olgu. bir yandan üretim sürecine yabancılaşunlan, diğer yandan
da sermayenin hızla yeniden üretilmesi süreciyle bütünleştirilmeye ça
lışılan işçi sınıfının yaşamsal bir yanılsama içine sürüklenmesi sürecini
başlatan son derece vahim sonuçlar yaratmaktadır.

İnancımız odur ki dünya sermaye harekelinin izlediği rota gereği iş-
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çiler, ulusal hareketliliklerinin ötesmde, uluslarüstü elkinliklerin içinde
yer almalı ve bu elkinlikler belli ülkelerin ya da belli ülke gruplannın çı
karlannın ölesinde bütün bir işçi sınıfının "kendisi için üreLUği he
defler'e yönelmelidir. Bu noktada ulusal ve uluslararası sendika ör
gütlenmelerine büyük görevler düşmektedir.

Ulusal sendika örgütlenrnelert ülke sınırlannı aşıp güçlü olmak. kötü
koşullarda üretim yapılmasının yarattığı işçi sağlığı tşyerı güvenliği.
çevre gibi sorunlar karşısında birlikle çözüm önerileri getirip bunların
uygulanmasını sağlamak üzere dayanışma içinde olmalıdırlar.

Aynca tek merkezliliğin dayatıldığı günümüzde iktisadi-siyasi karar
mekanizmaları uluslararası nileliklere bürünmüştür. Ulusların ikllsadi
sorunlarını kendi içinde çözmesinin mümkün olmadığı gerçeğine koşut
olarak, sendika yapılan da uluslararası planda ifade edilebilecek pers
pekttfler yaratmak zorundadırlar. Çünkü. tıpkı demokrasi sorununda
olduğu gibi hiçbir sorunu artık, tek başına ulusal çerçeve içinde dü
şünmek mümkün değildir. Örneğin bugün ülkemizde elkinlik gösteren
onlarca uluslararası tekelin merkezleriyle doğrudan ya da genel merkezi
yapısıyla mücadele edebilecek güce ulaşmadan, ülkemizdeki bir acen
tasıyla mücadele etmemiz ve bu mücadeleden belli bazı sonuçlar elde
etmemiz olanaksızdır.

Diğer yandan sendika hak ve özgürlüklerinin az olduğu ya da hiç ol
madığı ülkelere doğru sermaye kaçışı ve bu ülkelerin işçilerinin sö
mürülerek, çok ucuza ürellikleri ürünlerinin gelişmiş ülke pazarlarma
pompalanması. sanayileşmiş ülkelerdeki sendika hareketlerinde, teh
likeli biçimde bir korumacılık refleksi yaralmakladır. Oysa bir yandan
dünyada kalıcı barışın sağlanabilmesi için tüm çalışanların ınsanca ya
şayabilecekleri koşulların oluşturulması ve "bencillik" eğilimlerinin ye
nilebileceği uluslararası bir dayanışma ve işbirliği orlamına gereksinim
vardır. Yani sermayenin uluslararasılaştığı koşullarda, bunun kar
şısında yer alan emeğin kendi karar mekanizmalarının da ulus
lararasılaştmlması bir zorunluluktur,

Uluslararası dayanışmanın yararlannı kendi geçmişinde yaşayan bir
konfederasyon olarak. DISK"in böyle bir zorunluluğu gönüllü olarak
kabul edeceği açıktır,

DİSK'in anlayışına göre sendikal hareketin önünde "ulusal bencilliğe"
kapılmak yerine uluslararası bir çalışma yapmak, her ülkede ve her iş
kolunda dernokraük, özgür, bağımsız sendika harekeli için mücadele
etmek ve geri bırakurılmış ülkelerdeki sınıf kardeşlerinin emeğinin sö
rnürüsü üstünde kurulan Yeni Dünya Düzenl'rıe karşı mücadele etmek
zorunluluğu vardır. Bu anlamda DİSK'in dünya çapında sendika ha
reketlerlyle kurduğu ve kuracağı ilişkilert "Dışilişkiler" değil "Ulus
lararası Ilişkiler" kavramıyla ele almak gerekmektedir.

Bu anlayışın hayala tam olarak geçirilmesi sürecinin zor olacağı or
tadadır. Ne var ki bu zorlukları aşmak zorunludur.
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Bu durumun bilincinde olan Yönelim Kurulumuz, ETUC ve ICFTU
üyeliklerine büyük önem vermiş, bu kuruluşların etkinliklerinde, ko
misyon çalışmalarına aktif olarak katılımı sağlamıştır. Yine bu anlayışın
bir ürünü olarak 0ECD-TUAC'a üye olunmuştur.

Yönelim Kurulumuz göreve başlanmasından hemen sonra 12 Eylül
dönemi boyunca DİSK'le dayanışmada bulunan kuruluşlarla Ören'de
ortak bir loplanlı yapılmış ve görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Bu tür ilişkilerin konfederal düzeyde kalmaması gerekliği inancıyla
sendtkalanrnızırı lşkolu federasyonları ve komitelerinde görev almasına
yardımcı olunmuştur.

Bu çalışmalar Yurtdışı Temsilciliği ve Dış İlişkiler Dairesi aracılığıyla
sürdürülmüş, ETUC çalışmalarında Genel Sekreter Süleyman ÇELEBİ,
ICFTU'da ise Genel Başkan Vekili ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı İsmail
Hakkı ÖNAL DİSK'i temsil etmtştır.

ILO bünyesinde sürdürülen etkinliklerle çalışma yaşamına ilişkin ya
saların anlidemokralik niteliği ortaya çıkarılmıştır.

Dış İlişkiler, sadece sendikal alanla sınırlı tutulmamış, Avrupa BirlW
gibi makro konularda da sendikaların rolü olduğu düşüncesiyle "Av
rupa Birliği-Türkiye İlişkilerinin Sosyal Boyutu ve Sendikaların Rolü
Konferansı" nın düzenlenmesine öncülük edilmiştir.

Beş ana grupla kısaca özetlemeye çalışuğırmz bu anlayış yüzlerce et
kinliği ortaya çıkarmıştır. Uzmanlık Dairelerimiz bu etkinliklerde el
birliğiyle görev almışlardır. Uzmanlık Dairelerimizin raporlan bu et
kinlikler hakkında özel bilgiler içermektedir.
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B-EŞGÜDÜM
DAİRESİ
8. Genel Kurul sonrasında, Konfederasyonumuzun ve sen

dikalanmızın mali kaynaklardan henüz yoksun olduğu dönemde, uz
manlık dairelerinin kurulamamış olması nedeniyle Eşgüdüm Dairesi çe
şitli alanlarda çalışmalar sürdürmek zorunda kalmıştır. Bu dönemde
bir yandan Dışilişkiler, Araştırma, Basın-Yayın konularında günlük ça
lışmalar gerçekleştirilirken, diğer yandan para ve mal varlıklarının ge
riye alınması konusunda girişimlere destek verilmiştir.

Mali güce kavuşulmasından sonra asli çalışma alanına dönülmüştür.

1992 YILI ÇALIŞMALARI
Yönetim Kurulu kararlarının hızlı ve eksiksiz olarak yaşama ge

çirilmesi için Genel Sekreterliğin Tüzük ve Yönetmelikler hükümlerı
uyannca yapmak durumunda olduğu görevlerin yerine geliıilmesinde ve
diğer konularda dairelerarası eşgüdümü sağlamakla yükümlü olan Eş
güdüm Dairesi, son üç yıllık dönemde Genel Kurul ve Yönetim Kurulu
Kararlarının oluşturulmasında ve hayala geçirilmesinde aktif rol oy
namıştır.

Tüzük gereği görevi olan Yönelim Kurulu ve Başkanlar Kurulu top
lantılarının hazırlanmasına, sendika ve dairelerden gelen istekler gö
zönüne alınarak sorunlann hızlı şekilde karara bağlanmasına yardımcı
olunmuştur.

Yönelim Kumlu'nun sunuşunda belirUlen sendikal politikaların
oluşturulması, DİSK'in kurumsallaşünlması, demokrasi mücadelesi,
diğer konfederasyonlarla ilişkiler ve dış ilişkilerde sendika ve dairelerle
birlikte bir dizi etkinlik gerçekleşlirilmişlir.

Ören toplantıları . ve çeşitli Başkanlar Kurulu loplantılannda tar
tışılan konularda DiSK uzmanlık daireleri ve çeşitli üniversitelerden
bilim adamlanyla temas kurulmuş ve raporların hazırlanması sağ
lanmıştır.

Kurumsallaşma doğrultusunda DİSK-AR'ın oluşturulması başta
olmak üzere radyo. DISKÇE vb. konularda birçok proje hazırlanmış ve
Yönetim Kurulu'na sunularak, karara bağlananların hayala geçirilmesi
sağlanmıştır.

Eşgüdüm Dairesi, Konfederasyonumuzun personel ihliyaçlannın çö
zümü için geniş bir çalışma sürdürmüş, başvurulan toplamış ve tas
niOemişUr. Bu başvuruların bir kısmı Konfederasyonumuzun personel
ihliyaçlan doğrultusunda sonuçlandırılmıştır. Bu çalışma sonucunda,
sendikalarımızın da faydalanabilecekleri bir kaynak oluşmuştur.
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Dairemiz, Genel Merkezin, Konfederasyonumuzun Genel Kurul son
rasında hızlanan faaliyelleri için uygun bir ortama kavuşturulması
amacıyla bakımve onarım çalışmalarını yürütmüş: gerekli araç ve ekip
manın alımını, eski eşyaların değerlendirilmesini sağlamıştır.

Konfederasyonun çalışma düzeninin oluşturulmasını sağlamak ama
cıyla gerekli Yönetmelikler diğer dairelerin katkılarıyla hazırlanmış, Yö
netim Kurulu'nca kabulünden sonra uygulanması sağlanmıştır.

Yeniden örgütlenme sürecine adımını atan Konfederasyonumuzda,
daha önce çalışmış ve halen çalışmakta olan uzmanlar biraraya ge
tirilmiş ve görüşleri alınmıştır.

Eşgüdüm Dairesi genel kurullannı tamamlayan ve faaliyetlerine baş
layan Konfederasyonumuz üyesi sendikalar arasında ve sendikalarla
Genel Merkez arasında eşgüdümü sağlama görevini yürütmüştür.

Eşgüdüm Dairesi, 3. Ören Toplantısı öncesinde bu toplantıya su
nulacak metinlerin hazırlanmasına ve toplantının düzenlenmesine yö
ne1ik olarak daireler arasında bir koordinasyon çalışması yürütmüştür.

Ören Toplantısı için gerekli teknik donanım temin edilerek top
lantının düzenli akışı sağlanmıştır. Toplantı sonrasında Komisyon ra
porlan biraraya getirilerek "DİSK ve ÜYE SENDİKALAR GENİŞLETİLMİŞ
ORGAN TOPLANTISI, BELGELER" kitapçığı hazırlanmıştır.

Uzmanlık dairelerinin ihtiyaç duyduğu donanımın temini doğ
rultusunda Mali Daire'yle işbirliği doğrultusunda hızlı adımlar atılmış
fotokopi, faks, telefon santralı ve bilgisayar ağı kurulmuştur. Bilgasayar
ağı sayesinde ofis otomasyonunun geliştirilmesi doğrultusunda ça
lışmalara devam edilmektedir.

Aynca kayyumluk döneminde atıl hale gelmiş bulunan A4 ebadında
tek renk baskı yapabilen baskı makinesinin tamiri yaptırılmış ve Basın
Yayın Dairesi'nin hizmetine verilmiştir.

Genel Merkezimizde oluşturulan bu teknik donanım sendikalanrnızın
hizmetine de sunulmuş ve özellikle kendilerine baskı işlerinde yardımcı
olunmuştur.

Dairemizin 1992 yılındaki çalışmalannın önemli bir yanı da dış tlış
kilere bağlı olarak sürdürülmüştür. ICFTU üyeliği konusunda Dış iliş
kiler Dairesiyle birlikte yapılan girişimler sonunda Aralık 1992'de üye
liğe kabulümüz gerçekleşmiştir.

Aynca ETUC ile temaslara devam edilmiş Yönelim Kurulu ça
lışmalannda aktif olarak yer alınmıştır. ETUC tarafından düzenlenen iki
toplantıya Konfederasyonumuzu temsilen katılınmış ve burada yapılan
temaslar sonucunda tüketicilerin bilgilendirilmesine yönelik bir pro
jenin ETUC desteğinde hazırlanmasına başlanmıştır.

Balkan Konferansı Hazırlık Toplantısı'nm düzenlenmesinde de aktif
görev almıştır.

DiSK 9. Genel Kurul Çalışma Raporu 181



Konfederasyonumuz politikalarının hayatın her alanında sa
vunulması anlayışıyla Dairemiz 3. İzmir İklisat Kongresl'ne Kon
federasyonumuz ve üyesi sendikaları temsilen katılacak sendikacıların
kongreye katılımını organize elmişlir. Kongre'de DİSK adına bir ko
nuşma yapan Genel Başkan Kemal NEBIOGLU yaklaşımlarımızı şöyle
özetlemiştir:

"1981'deki İzmir İklisat Kongresi'nden sonra Türkiye ekonomisi, "dışa
açılma" adıyla anılan yeni bir modele oturtulldu: 1970'lerin sonlarında tı
kanan ekonomiyi aşmak için ihracat ve döviz kazanduıcı çalışmaları teş
vik etmek temeline dayanan bu modelin en önemli hedefi ücretlilerin ve
küçük üreticilerin gelirlerini azallmak oldu: 12 Eylül askeri diktatörlüğü
döneminde uygulanan politikalar, 12 Eylül'ün mirasçısı ANP döneminde
farklı olmayan biçimlerde sürdürüldü. Sonuçla işçilerin. memurların.
emeklilerin. küçük ü.relicilerin milli gelirden aldıkları pay hızla dü
şürülürken. kar-rani-faiz gelir sahipleri daha da zenginleşliler. Özellikle
de sermayenin bazı kesimleri diğerleri ile aralarındakifarlcı iyice açlL

12 Eylül'ün loplwna dayattığı çağın çok gerisinde yasakçı anti
demokraWc 1982 Anayasası'nın getirdiği işçi ve sendika düşmanı ça
lışma düzeni, sermaye tarafından hoyratça kullanıldL Hızla yok
sullaştırılan işçilerin ve köylülerinjedakarlıklarıyine de sanayi birikimine
dönü.şlürülemedi. teknolojile atılımlar gerçekleştirilemedi. Kapkaçcı ti
caret, finans-borsa oyunculuğu, arsa ranlıjirsatçılığı tercih edildi. Özelle.
bizlerden islenen. isıenmekierı öteye katlanmak zorunda bırakıldığımız
fedakarlık bile akıllıcı kullanılamadı. heder edildi.

İkinci İktisat Kongresi'nin gündeminde enflasyon. işsizlik ıxutli. Ara
dan geçen 1 1 yıla rağmen bugün gündemimizde yine etıflasışon. ve iş
sizlik var. Bu sonuçlan auuxuiuıu» önemli dersler vardır.

Birinci ders: Askeri darbeler ekonomik ve toplumsal sorunlara çözüm
getiremez. 12 Eylül askeri darbesi ülkeyi daha da kötüye götürmü.ştü.r.

Çıkaracağımız ikinci ders şudur: İktisadi gelişme ve kalkınma ancak
ve ancak demokratik bir ortamda. adil bir gelir dağılımıula ger
çekleşebilir. Bir avuç insanın mUli gelirin yarısına el koyduğu bir ülkede
demokrasi de. kalkınma da olmaz.

Çıkaracağımız üçüncü ders ise şudur: İşçiler, üreticiler temel ka
rarların alınma sürecinden uzak tutulduğunda sağlılclı. kalıcı çözümlerin
üretilmesi olanak dışıdır. Bu nedenle de sendikal harekelin özgür ol
madığı bir ortamda bir ülkenin çağ atlaması bir yana. çağı ya
kalayabilmesi bile olanaklı değildir.

Çıkaracoiumiz dördüncü ders de şudur: Serbest piyasa ekonomisi:
yeni liberalizm allemalifsiz ekonomik politikalar değildir. Allematiji var
dır. Allemallfsizlik insanlığın gelişmesine de ters düşen gelişmeyi inkar
eden bir düşünceyi belirler. Bunu reddederiz.
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Maliye polilikasında faiurauı ödemesi gerekenler iç ve dış rantiye ke
simler olmalıdır. Bu nedenle bir vergirefonnu gereklidir. Öncelikle rantiye
kesimini., vergiden muafkılınmış sermaye kesimini vergilendirmeyi amaç
layan bir vergi paketi vakit geçirilmeden uygulamaya sokulmalıdır. Öte
yandan devlet bütçesinin önemli bir kısmını iç ve dış borçfaizleri alıp gö
türmektedir. Bufaiz yükünü hedefleyen bir konsolidasyon programı ken
disini gittikçe daha güçlü. dayatmaktadır.

Sayın Kaislimcılar,
İnsan'sız ekonomi olamaz. Gelişme, kalkınma, teknoloji sorunları in

sana, yani üretenlere, işçilere dayandınlamadan çözülemez. Bu nedenle
de iktisadi sorunları tartışmada. çözmede sağlık, çevre. konut. küllür so
runlarıyla birli/ete "insan"ı tartışma kaıuiarırıızırı odağı olarak kabul
etmek zorundasınız. Dünyanın içine girdiği bilgi çağında ülkemiz insanını
"Yeni Dünya Düzeninin" ikinci sınıf ülkeleri vatandaşı konumundan çı
karacak çözümler geliştirmek zorundasınız. Teknolqjiyi sadece kullanan
değil üreten bir üUcenin özgür yurtiaşlarınt oluşturacak bir bakışı ge
liştirmek zorundasınız."

1993 VE 1994 YILI
ÇALIŞMALARI

1993 ve 1994 içinde DİSK organizasyonunun iyileşmesi dairelerin ça
lışmalarının daha düzenli hale gelmesi Eşgüdüm Dairesi'ne kendi tü
züksel görevlerine çekilme olanağı vermiştir. Tüzük gereği yapılacak
olan çalışmalarda 8. Genel Kurul ve Yönelim Kurulu kararlan gözönüne
alınmış, dairelerin elkinlikleri bu çerçevede koordine edilmlşttr.

Bütün bu dönem boyunca sendikalardan gelen taleplerin ilgili da
irelerle eşgüdüm içerisinde yanıllanması, Yönetim Kurulu karan ge
reken konularda başvuruların Yönelim Kurulu'na aktarılması, günlük
sekreterya çalışmalarının sürdürülmesi gerçekleştirilmiştir.
örgütlenme sürecine giren sendfkalarımıza destek sağlanması 1993-

1994 yılı çalışmalannın ağırlık yanını oluşturmuştur. Ozelllkle ya
saların dayattığı karmaşık prosedürün yarattığı sıkınlılann aşılması,
maddi destek sağlanması, kadro, ekipman ve yer sağlanması ko
nusunda ilgili dairelerle birlikte çalışmalar yapılmış. sendikalarımız ara
sında koordinasyon ve dayanışmanın temini için çaba harcanmıştır.

Müdürler Kurulu toplantılarıyla Yönetim Kurulu kararlannın hayala
geçirilmesinde daireler arası tşbölümü • sağlanmış, çeşttll sendikal ko
nularda görüşler oluşturularak Yönetim Kurulu'rıun takdirine su
nulmuştur.

Diğer yandan 12 Eylül yasalarının yarattığı antidemokratik ortamı
değiştirme doğrultusunda DİSK tarafından yapılan girişimlerde aktif rol
alınmış, emekçilerin güç ve eylem birliğinin sağlanması için kurulan
DEMOKRASİ PLATFORMU'nun oluşumu ve çalışrnalanna, Örgütlenme
Dairesiyle birlikte önemli katkılarda bulunulmuştur.
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Bu çalışmalar içerisinde çeşilli yasaların değiştirilmesinin sağ
lanması amacıyla TBMM, siyasi partiler ve hükümete yönelik gi
rişimlerde bulunulmuş: hazırlanan yasa teklifleri konusunda gö
rüşlerimiz kamuoyu ve hükümete iletilmiştir.

Devlet PlanlamaTeşkilatı'nın 7. Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlıkları
nedeniyle oluşturulan, Özel Ihtisas Komısyonları'na, Kon
federasyonumuzu ternstlenuzmanların katılımı ve koordinasyonu sağ
lanmış. Bilim ve Teknoloji Ozel Ihllsas Komisyonu çalışmalarında, Kon
federasyonumuzun konuyla ilgili görüşleri aktarılmıştır.

Sendikal anlayışımızın gereği olarak, sadece sendikal sorunlarla ve
DİSK ile sınırlı bir çalışma yerine. farklı konularda. toplumun farklı ke
simlerine yönelik çalışmalar yapılması için ilgili dairelerle işbirliğine gi
dilmiştir.

Bu anlayış ve 8. Genel Kurul kararlan doğrultusunda birçok değişik
alanda çalışma yapılmış, bu bağlamda "DISK Emek Odülleri" dü
zenlenmiş, tüketicilere dönük altyapı oluşturulması için uluslararası gi
rişimlerde bulunulmuştur. Bu girişimler sonucunda ülkemizde bir Tü
ketici Konferansı düzenlenmesi konusunda ETUC'nin ilgili birimiyle
prensip anlaşmasına varılmıştır.

DİSK ve üyesi sendikaların ı yıllık çalışmalarını değerlendirmek
amacıyla 4. Ören Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıya sunulan
görüşler, sendikalarla eşgüdüm içerisinde oluşturulmuştur. 1993 yılı
ıçersınde ortaya çıkan bazı olumsuz gelişmelerin DİSK ve üyesi sen
dikalara zarar vermemesi için çaba harcanarak, bu tür konuların ba
sının gündemine tarafsız bir şekilde gelmesi sağlanmıştır.

İşçi sınıfı dayanışmasının bilinci içerisinde uluslararası ve ulusal öl
çekte önemli adımlar atılmıştır. Dış Ilişkiler Daıresı'yle birlikte çalışma
yaşamınırı demokratikleşmesi konusunda uluslararası destek sağ
lanmış "AB-Türkiye İlişkilerinin Sosyal Boyutu ve Sendikaların rolü"
bilgi ve deney aktarımı gerçekleştirilmiştir. Nisan 1994'le Klassis Olel'de
yapılan "Avrupa Birliği'nin Sosyal Boyulu ve Sendikaların Rolü" Kon
feransı'nın düzenlenmesinde, Sekreteıya çalışmalarında aktif rol alın
mıştır.

Başta özelleştirme olmak üzere işçi sınıfı ve emekçileri ilgilendiı.:_en
konularda DEMOKRASi PLATFORMU'na öneriler götürülmüş, Or
gütlerıme Dairesiyle birlikte yapılan çalışmalar sonucunda 9 Nisan
1994'te tüm örgütlerin katıldığı Zonguldak Mitingi yapılmıştır.

Konfederasyonun tarihini belgelemek için Eğilim Dairesiyle birlikte
yapılan çalışmalar sonucunda birçok malzeme toplanmış, Basın-Yayın
ve Halkla llişkiler Dairesi'nirı de kalkılanyla son dönem çalışrnalannı
içeren bir film hazırlanmıştır.

Mali İşler Dairesi'yle birlikte tüm personelin çalışma düzeni ha
zırlanmış ve takip edilmiştir.
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9. Genel Kurul hazırlıkları için dairelerle birlikte çalışma yapılmış.
Yönetim Kurulu ÇalışmaRaporu hazırlanmıştır.

Eşgüdüm Dairesi bütün bunların yanısıra. Konfederasyonumuzun
"ETKİNLİKLER" bölümünde verilen tüm çalışmalarda, ilgili uzmanlık da
ireleriyle birlikte aktif olarakyer almıştır.
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C-ÖRGÜTLENME
DAİRESİ
12 Eylül şartlarımrı her türlü olumsuzluğuna rağmen Kon-

federasyonumuzun açılmasıyla ve mal varlığının iadesiyle birlikle yeni
bir sendikal mücadele sürecine girilmiştir.

"DİSK Yeniden Sendikal yaşamda" sloganında ifadesini bulan bu
yeni örgütlenme sürecinde geçmiş döneme ilişkin bir değerlendinne ya
pılması, yeni örgütlenme hedef ve yöntemleri belirlenmesi bir zo
runluluk olarak ortaya çıkmıştır.

Bu zorunluluğu dikkate alan Genel Yönelim Kurulumuz: 20-26 Ha
ziran 1992 tarihleri arasında Ören'de DİSK ve üye sendikalar ge
nişletilmiş organ toplantısını gerçekleştirmiştir.

Bu toplantıda DİSK 12 yıl aradan sonra yeniden sendikal yaşama
başlarken örgütlenme açısından şu tesbilleri yapıyordu.

"- Üyelerimizin zorla örgütünden kopanldığı koşullarda ça
lışmalarımıza başlıyoruz.

"- Sendikal kadrolar olarak sıfır noktasından sendika örgütlemtş
insan sayısı oldukça azdır.

"- Eski üyelerimizin önemli bir bölümü fabrikalarda lşlerlerıne ça
lışıyor değildir."

"-12 Eylülün önemli tahribatlanndan biri de sendikal yasalarda ol
muştur.

"- Konfederasyonumuzun zorla sendikal mücadeleden alı
konulmasında geçen 12 yılda diğer sendikal merkezlerin görevlerini ye
rine getirmemelerinden dolayı oluşan boşluk işverenlere geniş saldın
olanakları doğurmuştur.

"-Sendikal hareket dünyada ve ülkemizde yeni bir süreçten geç
mektedir.

"- Yukarda saydıklarımızın yanında gerek uluslararası gerek ulusal
planda üretimdeki gelişmeler, teknolojik ilerlemeler, üretim mo
dellerindeki yenilenmeler, değişen işçi yoğunlukları gelişen ve gerileyen
sektörler yeni sendikal politikalar oluşturmayı zorunlu kılmaktadır.

"- Bugün ülkemizde yoğun bir sendikasızlaştırma politikası ya
şanmaktadır. 8.5 milyon ücretli emeğin yaklaşık 1.5 milyonu sendikalı
durumdadır. 2 milyon kamu çalışanı grevli toplu sözleşmeli sen
dikalaşma hakkından yoksundur. 5 milyona yakın işçi ise sen
dikalaşması erıgellenmış veya sendikalaşmarnış durumdadır."
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Bu tesbillerden hareketle örgütlenme dairesi çalışma programında
yeni dönem çalışmalanna ilişkin olarak şu değerlendirmelere yer verildi:

"Örgütlenmenin ülkenin, sendikal hareketin ve Kon-
federasyonumuzun içinde bulunduğu nesnel ve özel konumlan gö
zönüne alınması zorunluluğu tartışılmaz bir gerçektir. Özellikle çalışma
anlayışının geliştirilmesinde bu koşullar belirleyici önem taşımaktadır.
Yine bu koşullar nedeniyle, Sendikaların ve tşkollarınırı özgün ko
şullarını dikkate alan, Bu arada eşgüdürnü de sağlayan bir model ge
liştirilmesi gerekli görülmektedir.

"Demokrasi anlayışındaki gelişmeler ve giderek maddi ve manevi ola
rak yaygınlaşan adem-I merkezlyetçi anlayışlara uygun bir yapı ve bu
yapının eşgüdümürıü sağlayacak bir örgütlenme oluşturulacaktır.

"Örgütlenmede üyeyi sadece işyerinde değil, hayatın her alanında ku
caklayacak bir yapıda oluşturulması hedeflenecektir."

Bu lesbiller ve değerlendirmeler sonucunda örgütlenme hedeflerimiz
ortaya çıktı.

- Ülkemizde yaygın şekilde varolan sendikasız kesimlerin üye olarak
kazanılması hedeflenmelidir.

- Eğitimden turizme, sağlıktan spora kadar her alanda tüm toplum
kesimlerine ulaşmak hedeflenmelidir.

- Beyaz yakalı kesimlerin sendikal harekete kazandırılması için özel
çaba gösterilmelidir.

- Sendikal harekettn somut sorunlar karşısında güç ve eylem birliği
sonuna kadar savunulmalıdır.

İşle örgütlenme dairemiz, örgütlenme çalışmalarına böyle bir zemin
üzerinde başlamış ve bu tesbitlere çözüm getirici bir perspektif üzeıine
oturtmaya çalışmıştır.

Temel örgütlenme çalışmalannı:
- Yasal engellere karşı mücadele,
- Örgütlenme çalışmalannı yükseltme,
olarak saptamıştır.
Örgütlenme çalışmaları· yasal engellere karşı mücadeleden ay

rılmaksızın yürütülmeye çalışılmıştır.
Gerek Hükümet, Parlamento ve İLO gibi alanlarda gerekse kitlesel

eylemlerimizle çalışanlar arasında 12 Eylül yasal engellerine karşı mü
cadele sürdürülmüştür..

Asıl örgütlenme çalışmalanmız tşyerlerine yönelik olanlardır. Bu ör-
gütlenmeleri üç ana başlıkta ifade etmek olanaklıdır,

- Yapılanma,
-Yayılma,
- Sendikal örgütlenme
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YAPILANMA

Konfederasyonumuz önümüzdeki örgütlenme döneminde sen
dikalanmızı karar verme noktalannda daha aktif hale getirmek zo
ru1!lu1uğunu,

Bu dönemde DİSK'in merkezi yapısını güçlendirmek yerine Kon
federasyonumuzun merkezi koordinasyonunu öne çıkarmak ve sen
dikaların örgütlenme çalışmalarının yönlendiricisi olmalarını ge
lişlinnek gereğini.

Bir bölgedeki örgütlenme çalışmalarında bölgedeki örgütlenmenin
önünü açmak için neler yapılacağına o bölgede yoğun işçiye sahip iş
kolu sendikalarımızca karar verilmelidir.

- Sendikalarımızın üye gelirlerinin olmadığını ve bu sebeple elde mev
cut maddi varlıkların çok dikkatli ku1lanılması gereğini,

Bazı sendikalanmızın örgütlenme süreçlerinde tek başlarına var ol
malannın maddi güç araç ve kadro olmaması dolayısıyla olanaklı ol
madığı gerçeğini,

Tesbit eden DİSK, Bölge Temsilcilikleri biçiminde örgütlenmeye gerek
duymuş ve işçi-yoğun yedi bölgede bunu hayata geçirmiştir. Bu yapı
bizim yatay örgütlenrrıemızdır.

YAYILMA

DİSK Bölge Temsilcilikleri ve onun etrafındaki sendikal kadroların
oluşturduğu birimler, Konfederasyonumuzun ve sendikalarımızın var
lığının yaygmlaştınlmasına ve bir yandan da bu yaygınlaştırmanın iş
yerlerine dönük olmasına çalışmışlar, DİSK ve üye sendikalarımızın bir
çekim merkezi olması için uğraş vermişlerdir.

Yayılma çalışmalarımızın bir yanını yarattığımız ve yaratacağımız hiz
met ve etkinlikler olarak ifadelendirebiliriz. Bunlar örgütlenmenin ilgili
bölgedeki ihtiyaçlanna uygun gerçekleştirilen eğitim, hukuk hizmetleri,
kültür, sanat etkinlikleri olarak gerçekleştırtlmeğe çalışılmıştır. Bu et
kinliklerden işçi v_e çalışanlar direkt olarak yararlandıklan gibi bu araç
larla bölgelerde DISI< ilgi odağı haline getirilmeğe çalışılmıştır.

Böylece DİSK ve üye sendikalarımızın varlığı sadece yarına ilişkin
talep eden değil, bugün, günlük yaşamda hissedilen bir noktaya çı
karılma uğraşı verilmiştir.

SENDİKAL ÖRGÜTLENME
Konfederasyonumuzun ve sendikalarımızın bölgelerde yapılanması ve

yaygınlaşması çalışmaları sürecinde, bölgede genel bir hareketlilik ya
şanmıştır. Bu süreç içinde sendikal kadrolar lşyerlerlrıe yönelmiş ve
dikey örgütlenme çalışmalannı sürdürmüşlerdir.

188 DiSK9. Genel Kurul Çalışma Raporu



Bu dikey çalışmalarda izlenen po1ilika tamamen sendikalarımızın ör
gütlenme po1ilikası temelinde yükselmiştir.

Sendika1anmızın bu özgün örgütlenme po1ilikalannın koordinasyonu
ve bu koordinasyonun bölgelere yansımasının önemini göz önüne alan
Konfederasyonul}1UZ Örgütlenme Daire Başkanı'nın yönlendırtctlığtnde
Sendikalanmız 0rgütlenrne Daire Başkanlarının katılımıyla DiSK Or
gütlenrne Koordinasyon Kurulu'nu (DÖKK) oluşturmuştur.

Öncelikle şunu belirtmek gereklidir. Sunulan ve kabul edilen çalışma
programlarının doğruluğuna karşın bunları hayata geçirmekle kar
şılaşılan güçlükler ve gerçeklerin dayalma1an çalışmalarda zorluklar ya
ratmıştır.

DİSK'in bu dönem örgütlenme çalışmalannda, çalışma programında
tesbtt edildiği gibi tam bir koordinasyon görevini üsLiendiği ve bunu ye
rine getirdiği pek söylenemez.

Sendikalarımızın daha çok işkollan genelinde yaptık1an de
ğerlendirmeler ve somut durumlardan hareketle yola çıkmaları, sen
dikalarımızı çalışmalarında gerek DİSK'len gerekse diğer sendikaların
dayamşmasından uzak kılmıştır. Bu durum gerek daire olarak gerekse
DiSK olarak belli bir koordinasyonsuzluğu beraberinde gelirmişlir.
Bunu bir eksiklik olarak kabul ediyoruz.

. Bu _durumda örgütlenmede büyük bir etki sağlayacağı düşünülen
DISK Orgütlenme Koordinasyon Kurulu çalışmaları istenilen verimliliği
gerçekleştirememiştir. Her sendikanın bağımsızca belirlediği örgütlenme
çalışmaları, gerek merkez ve gerekse Bölge Koordinasyon kurullarını sa
dece bilgilenme toplantıları düzeyine indirmiştir.

Sendikalanmızın ilk örgütlenme noklalannda imkanları ortak kul
lanmalan ve çalışmalarda beraberlik sağlamaları konusundaki ça
balarda sonuç vermemiştir. Başta kullanılan ortak binalar çeşilli ne
denlerle kısa sürede ayn binalara taşınmakla sonuçlanmıştır.

Tesbit edilen pilot bölgeler ve bunlarda yürütülmeye çalışılan ortak
örgütlenme çalışma1an başarılamamış. yerine sendika1anmızın kendi
çabaları ortaya çıkmıştır. Böyle olunca belli bölgelere girilememiştir. Tek
tek sendfkalarımız karşılaştık1an saldırılar karşısında geri çekilmek zo
runda kalmışlardır.

DİSK ÖRGÜTLENMEKOORDİNASYON
KURULU (DÖKK)

ÖREN'e sunulan ve karar altına alınan raporumuzda;
"Yeni dönemin önümüze koyduğu böylesi bir örgütlenme sürecinde

yeni organızasyonları yaratmak zorundayız.Sendikalararası ko
ordinasyon ve bu koordinasyonun bölgelere yansıması çok önernlıdir.Bu
nedenle konfederasyonumuzun örgütlenme Daire Başkanının yön
lendiriciliğinde,Sendikalanmız örgütlenme Daire Başkan1anndan oluşan
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bir Örgütlenme Koordinasyon Kurulu oluşturulacaktır" denmiştir. Karar
çercevesinde bu kurul oluşturulmuş ve ilk toplantısını Ören de yap
mıştır.

DÖKK ikinci toplantısını 8 temmuz 1992 günü.üçüncü toplantısınıda
22 aralık 1992 günü DİSK Bölge Temsilcilerinin katılımıylayapmıştır.

Bu toplantılarda alınan kararlar ışığında yurt çapında bölge top
lantıları düzenlenmiş.Bölge koordinasyon kurulları oluşturulmuştur.

18 şubat 1993 günü yapılan toplantıda Herki toplantıların bölgelerde
yapılması kararlaştırılmış ve 17 mart 1993 tarihinde Ege Bölge Tem
silciliğinde ve 3 nisan 1993 tarihinde Ankara merkez temsilciliğinde
toplantılara devam edilmiştir.

Daha sonraki toplantılar Sendikalarımızın yoğun örgütlenme ça
lışmaları nedeniyle Ankara ve İstanbul merkezli Sendikalarımızla ayn
ayn yapılarak sorunlar değerlendirilmiştir.

ÖRGÜTLENME DAİRESİ ÇALIŞMALARI
Bugün Konfederasyonumuz tüm yasal engellere.işveren ve bü

rokratik baskılara.sendfkasızlaştırma politikalanna karşı 16 işkolunda
yetkili Sendikası,250 ye varan Şube ve bölge temsilciliği ve yaklaşık
330.000 üyesiyle ülkemizin ikinci Konfederasyonu durumundadır.

Tüm olumsuzluklara karşı ulaşılan bu güç ve sonuç küçümsenemez.
Sendikalarımızın 1994 ocak istatistiklerine göre üye sayılan şöyledir;
TİS 258
LASTİK İŞ 25.671
PETKİM İŞ 17.962
GIDA İŞ 30.952
TEKSTİL 45.113
DERİ İŞ 5.682
TÜMKAİŞ 2.927
BASIN İŞ 4.341
BANKSEN 11.819
B.METALİŞ 58.860
LİMTERİŞ 1.175
SOSYAL İŞ 38.401
NAKLİYAT İŞ 7.103
D.SAĞLIK İŞ 4.353
OLEYİS 24.102
GENEL İŞ 49.038
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SENDİKALAR IMIZIN MAL VARLIKLARI
KONUSUNDAKİ ÇALIŞMALAR

. Nakit ve mal varlıkları Kayyumlar tarafından İ.İ.B.K.'na devredilen
T.I.S.-Yeraltı Maden-iş ve Yeni Haber-Iş Sendikalarımızın mal var
lıklarının iadesi konusu dairemizce en önemli konular arasında mütalaa
edilmiş ve Hukuk Dairesiyle Çalışma Bakanlığı bu büyük haksızlığı gi
dermesi için yasa hazırlaması açısından etkilenmiş, yasa taslağı ha
zırlandıktan sonra, komisyon başkanı ve üyeler Daire Başkanı Ömer
ÇiFTÇi tarafından tek tek ziyaret edilerek komisyonda acil olarak gö
rüşülmesi sağlanmıştır.

Komisyonun "öncelik ve ivedilik" karan alması ve Çalfşma Bakanlığı
taslağındaki sendikalarımız aleyhinde olan istemin lehimize çevrilmesi
sağlanmıştır.

Daha sonra TBMM'nde grubu olan siyasi partilerimizin grup baş
kanlan örgütlenme daire başkanımız ve ilgili sendika başkanları ta
rafından ziyaret edilerek, kanunun TBMM Danışma Kurulu'nda gün
demin ön sırasına alınması ve grupların oybirliği sağlanmış ve üç sen
dikamızın mal ve nakitlerinin iadesini sağlayan yasa ILO Sözleşmeleri ile
TBMM'nden çıkmıştır.

DİSK yargılamalanndan beraat ederek çıkan Taper-İş Sendikamız
ise, verilen süre içerisinde ana tüzüğünü yasalara uygun hale getirerek,
genel kurulunu yapmamış olduğundan münfesih hale gelmiş olması se
bebiyle Örgütlenme Dairemiz, Mali Daire ile koordinasyon içerisinde bu
sendikamızın mal ve nakit varlığının DİSK'e intikali için gereken iş
lemleri yürütmektedir.

SENDİKAL KATILMALAR VE
BİRLEŞMELER

1- LASPETKİM-İŞ'in katılımı ve LASTİK İŞ'de birlik
12 Eylül döneminde kurulan ve nağımsız olarak mücadelesini sür

düren LASPETKİM İŞ Sendikası 24-25 Ekim 1992 tarihinde yapılan
Genel Kurulunda DİSK'e~lılım karan almış ve bu karar DİSK Yönetim
Kurulunun 3.3.1993 tarihli 67 Nolu karar toplantısında kabul edilerek
yürülüğe girmiştir.

Aynı lşkolunda çalışmalannı sürdüren Konfederasyonumuzun ku
rucu Sendikası LASTİK İŞ ile yürütülen birleşme çalışmalanndan sonra
2-3 Nisan 1994 tarihinde yapılan Genel Kurullar ile sendikalarımızbir
leşmişlerdir.LASTİK İŞ ismi allında yapılan bu birleşme ile tşkolunde
güçlü bir üye sendikamız oluşmuştur.

2- YENİ OLEYİS ve TURSAN İŞ Sendikalarının birliği ve
OLEYİS Sendikamızın yeni oluşumu
DİSK'in 12 yıl aradan sonra yeniden sendikal yaşama başladığı sü-
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reçte ilk işkolu barajını aşan Sendikamız bağımsız Tursan İş ve Yeni
Oleyis Sendikalarının katılımıyla ortaya çıkan OLEYIS Sendikamız ol
muştur.

3- OTOMOBİL-İŞ ve MADEN-İŞ Sendikalarının birleşmesi ve
BİRLEŞİK METAL İŞÇİLERi Sendikası'nın oluşumu
Bağımsız OTOMOBİL-İŞ Sendikamız metalur]t tşkolunda yıllardır ba

şarıyla mücadele yürüten bir Sendika olarak, DISK'in kurucu sendikası
MADEN-İŞ ile birleşerek Birleşik Metal İşçileri Sendikası adını alınış ve
metal işçilerinin umudu olarak ortaya çıkmıştır. •

4- TİS ve DEVRİMCİ TOPRAK-İŞ Sendikalarımızın birleşmesi
DİSK ilkeleri ışığında aynı işkolundaki sendikaların birleşmesi doğ

rultusunda davranış gösteren TİS ve Devrimci Toprak-İş Sendikalarımız
TİS çatısı altında birliği sağlayarak örgütlenme çalışmalannı hız
landırmışlardır.

5- FINDIK-İŞ ve SOSYAL-İŞ sendikalarımızın birleşmesi
Büro ve ticaret tşkolunda faaliyet yürüten FINDIK-İŞ ve SOSYAL-İŞ

sendikalarımız birlik konusunda sorunlannı çözerek tek çatı altında
hemen örgütlenmeye girişerek işkolu barajını aşmışlardır. İşkolunun
güçlü sendikası olarak SOSYAL-İŞ adı allında örgütlenme çalışmalannı
yürütmektedirler.

DİSK BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİ
Ören toplantısına sunulan Örgütlenme Dairesi çalışma programında

Bölge Temsilciliklerinin oluşturulmasına yönelik olarak şöyle de
niliyordu:

"Konfederasyonumuzun 12 Eylül öncesi 3'ü İstanbul'da olmak üzere
14 Bölge Temsilciliği bulunmaktaydı.

12 yıllık sürede bazı bölgelerde işçi yoğunlukları arlarken, bazı böl
geler bu anlamda zayıflamıştır.

Konfederasyonumuzun yeni örgütlenme döneminde gücünün bi
lincinde olarak hareket etmek zorundadır.

Bu anlamda ilk etapla tüm ülke çapında örgütlenmek yerine, pilot
bölgeler saplanarak örgütlenmeye girişilmesi, kadro. araç ve diğer ele
manların dağıtılmaması gerekmektedir.

İşkollann dağılımı, eski örgütlülüklerımtz ve yeni gelişmeler de
ğerlendirildiğinde öncelikle 7 bölgede çalışmaların yoğunlaştırılması ge
rekli görülmüştür.

Bu tesbıtıen yola çıkan Dairemiz öncelikle:
Balı Marmara Bölge Temsilciliği,
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Çukurova Bölge Temsilciliği,
Ege Bölge Temsilciliği,
Trakya Bölge Temsilciliği,
Akdeniz Bölge Temsilciliği,
Karadeniz Bölge Temsilciliği,
Güneydoğu Bölge Temsilciliği oluşturulması çalışmalarını yürütmüş

ve sonuçlandırmışlır.
Bölgelerde lüm üye Sendikalarımızın alt birimlerinin katılımıyla

Bölge Temsilcilik kurulları oluşturulmuştur.
Aynca Ören toplantısında vanlan karar ve DİSK Örgütlenme Ko

ordinasyon Kurulu'nun önerisiyle Ankara'da geçmişte olduğu gibi Bölge
Temsilciliği düzeyinde örgütlenmesinin-yeterli olmayacağı gözönüne alı
narak, örgütlenme, Araştırma ve hukuk birimlerinin bulunduğu bir
MerkezTemsilciliği yapılanması sağlanmıştır.

Bölgelerde gerek Bölge temsilciliklerinin oluşumunu hızlandırmak ge
rekse örgütlenme çalışmalarını yüksellmek için çeşitli zamanlarda Bölge
Temsilciler Meclisleri ve Bölge Temsilcilik Kurulları toplanlılan dü
zenlenmiştir. Bu toplantılara Genel Başkan. Genel Sekreter. Örgüllenme
Daire Başkanı ve diğer Yönelim Kurulu üyelerimiz katılmışlardır.

KAMU ÇALIŞANLARI
SENDİKALARIYLA İLİŞKİLER VE
DEMOKRASİ PLATFORMU

1- Kamu Çalışanlan Sendikaları ve DİSK
DİSK Yeniden Sendikal yaşama dönmesiyle birlikle varolan Kamu

Çalışanlan Sendikalanyla sürekli bir iletişim içinde olmaya özen gös
termiştir.

12 Eylül sonrasında DİSK'in İsveç Memur Sendikalanyla ortaklaşa
düzenlediği Memur sedikacılığına ilişkin panel bu alanda bir dönüm
noklası olmuştur.

Bu tarihten sonra memur sendikalan kurulmaya ve çalışmalara baş
lamışlardır.

DİSK'in açılmasıyla eskiden beri yürütülen "işçi-memur aynmına
hayır", "tüm çalışanların birliği ve birlikte mücadelesi" ifadelerinde so
mutlananmücadelesi daha bir sıçrama yapmıştır.

Öncelikle 27 Ağustos 1993 talihinde DİSK Genel Merkezl'rıde gerek
platforma bağlı gerekse platform dışında olan tüm kamu çalışanlanyla
bir toplantı yapılmıştır. DİSK olarak ve kamu çahşanlan sendikaları ola
rak değerlendinneler yapılmış önümüzdeki mücadele sürecinde "birlikte
davranma" doğrultusunda ortak bir çaba· içinde olunması ka-
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rarlaştırılmıştır,
Bundan sonraki çalışma ve mücadele sürecinde bu doğrultuda olum

lu adımlar atılmıştır.
Bu sendikaları dışımızda görmediğimiz ifadesi olarak Ören'de dü

zenlenen genişlelilmiş organ toplantılarına temsilcileri davet edilmiş. gö
rüşlerini dile getirmişlerdir.

Kamu sendikalarının grevli-toplu sözleşmeli sendikalaşma mü
cadelesi içinde yer alınmış eylemlerine destek verilmiştir.

Aynca gerek 1 Mayıs gerekse dığer eylemlerde karşılıklı bağımsızlığı
koruma ve saygı içersinde ortak davranışlara girilmiştir.

Bugün kaınu çalışanlarının grevli toplu sözleşmeli sendikal hak mü
cadelesi genel hak ve özgürlükler mücadelemiz içersinde önemli bir yer
tuttuğuna i!1anıyoruz. Dolayısıyla Kamu Çalışanları Sendikaları ile
DiSK arasındaki bağların daha da güçlendirilerek sürdürülmesinin öne
mini bir kez daha belirtmek isteriz.

2- Demokrasi Platformu çalışmaları ve DİSK
Ören genişletilmiş organ toplantısında yapılan değerlendirmeler ışı

ğında DİSK diğer işçi sendikaları konfederasyonları, kamu çalışanları
sendikaları. meslek adalan ve demokratik kille örgütlertyle birlikle dav
ranma karan almışlır.

Bu birlikteliğin.. gerçekleşmest için çeşitli girişimlerde bulunulmuş,
ancak önceleri TURK-IŞ ve HAK-IŞ'den olumlu bir sonuç elde edi
lememiştir.

DİSK bu konudaki uğraşısından vazgeçmemiş ve ilişkileri sürdürme
gayrelinde olmuş ve hükümetin özelleştirme politikalarıyla birlikte so
runu yeniden gündeme getirmiştir.

16 Ekim 1993 tarihinde hükümetln özelleştirme programına karşı
çalışanların somut istemleri etrafında birliğin sağlanması için DİSK ta
rafından yapılan çağrıya olumlu yanıtlar gelmiş ve 16 örgüt temsilcileri
DISK'de biraraya gelmişlerdir.

Bu toplantıda örgütlerın birlikle mücadele etmeleri doğrultusunda
karar alınmış ve loplanlılann sürdürülmesi kararlaştınlmıştır.

İkinci toplantı 23 Ekim tarihinde TÜRK-İŞ Genel Merkezl'nde, üçün
cü toplantı 10 Kasım 1993 tarihinde HAK-İŞ Genel Merkezi'nde ya
pılmıştır. Bu toplantılardan sonra,

TÜRK-İŞ (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu),
HAK-İŞ (Türkiye Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu),
DİSK (Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu),
KÇSP ( Kamu Çalışanları Sendikaları Platformu),
TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği),

194 DiSK9. Genel Kurul Çalışma Raporu



TIB (Türkiye Tabipler Birliği),
TÜRMOB (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli

Mali Müşavirler Odaları Birliği),
T. Diş Hekimleri Birliği,
T. Veteriner Hekimleri Birliği,
Eğilim-İş,
Genel Sağlık-İş.
İHD (İnsan Haklan Derneği),
Halkevlert
Öğretim Üyeleri Derneği
ÇHD (Çağdaş Hukukçular Derneği),
ÇGD (Çağdaş Gazeteciler Derneği).
T. Ztraatçtler Derneği,
İ.Ü.İ.F.M.C. (İstanbul Üniversitesi İklisat Fakültesi Mezunları Ce-

miyeti),
Araştırma Görevlileri Derneği
Örgütlertnın yetkili temsilcilerinin Imzasrnı taşıyan bir bildiride:
Ülkemizin ve tüm çalışanların karşı karşıya bulunduğu ciddi so

runları aşabilmenin tek yolunun demokrasi olduğu konusunda ortak
düşünceden hareketle. ülkemizde demokrasinin yeni saldınlara karşı
korunması demokratik hak ve özgürlüklerin geliştiri1mesi amacıyla daha
etkin bir biçimde İŞ ve güç birliği yapılması amacıla biraraya gelinmiştir.

"Biz aşağıda isimleri yazılı başla Türkiye İŞÇİ sınıfının tümünü temsil
eden işçi konfederasyonları olmak üzere kamu çalışanları sendikaları
meslek odaları ve diğer demokratik kille örgütleri, ülkemizin içinde bu
lunduğu sorunları değerlendirerek, demokrasinin ağır tehditlere uğ
radığı günümüz şartlarında demokrasinin savunulması, demokratik laik
ve özgürlüklerin korunup geliştirilmesi için "DEMOKRASİ PLATFORMU"
oluşturulmasını kararlaştırmış bulunuyoruz.

Denilmek sureli ile Demokrasi Platformu hayata geçmek yolundaki
ilk adımlarını atmıştır. •

DEMOKRASİ PLATFORMU çalışma programını şu şekilde be
lirlemiştir.

·.'.-"
Örgütler aşağıda belirlenen konularda ortak düşünerek birlikte dav

ranmaya ve bu konuları kısa dönemli bir çalışma programı ile gündeme
alınmasına karar verilmiştir.

1) Özelleştirme adı altında uluslararası ve yerli tekelci sennayenin çı
karları doğrultusunda gerçekleştirilecek KİT satışlarına, ta
şeronlaşmaya, işçi çıkarmalarına, sendikasızlaştırmaya, sosyal devlet
anlayışı ve uygulamasının tümüyle yok edilmesi çabalarına karşı ortak
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çalışmave mücadele programlan geliştirmek,
2) Kapsamlı bir özelleştirme programını uygulamak ve yüzbınlerce

işçi ve memuru işten çıkarmak için gerekli şartları yaratacak bir sı
kıyönetim uygulamasına veya terörle mücadele yasası adı altında de
mokratik hak ve özgürlüklerde kısıtlamalara gidilmesine aynca 12 Eylül
hukukunun getirdiği antı-demokrattk düzenleme ve uygulamalara karşı
çıkmak, başla Anayasa olmak üzere, tüm yasalarda çağdaş hak ve öz
gürlüklerin korunup geliştirilmesine yönelik yeni yasa düzenlemelerinin
gerçekleşmesi için mücadele etmek.

3) Terörün her çeşidine karşı çıkarak. ülkemizin içinde bulunduğu
kan gölünden kurtulması için demokratikleşmeyi, demokrasiyi tek
çözüm görerek, insanların özgürce kimliklerini ifade ellikleri barışçıl,
sivil çözümlerle varolan sorunlann ortadan kaldınlacağına inanarak
çaba harcamak,

4) Yeni KDV zamları ve çalışanların sırtına bindirilmek ısıenerı yeni
vergiler halkımıza yoksuIIaşmanın daha da dayatılmasından başka bir
şey olmadığı inancıyla bu girişimleri ekonomik terör olarak niteleyerek
karşı çıkmak,

5) Kamu çalışanlarının sendikal haklannı kullanabilmeleri için ön
lerindeki çeşitli engellerin kaldınlması grevli-toplu sözleşmeli sen
dikalaşma hakkı için yasa düzenlemelerinin sağlanması için mücadele
etmek,

6) Emeklilerin sorunlarının da çalışanların sorunlanndan ayır
mayarak emeklilerin de yaşam koşullarının iyileştirilmesini hedellemek,

DİSK Örgütlenme Dairesi, demokrasi platformunun kuruluşunda ve
çalışmalannda aktif görev almıştır. Toplantılarda DİSK'i örgütlenme Da
iresi Başkanı Ömer ÇİFTÇİ temsil etmiştir.

Demokrasi Platformu eylemleri
29 Kasım 1993 tarihinde Demokrasi Platformu'nun kuruluşunu ka

muoyuna açıklamak için bir basın toplantısı yapılmış sonrasında tüm
örgüt başkanları hazırlanan ortak bildiriyi Ankara Kızılay Meydanı'nda
dağılmışlardır.

Aralık ayında tüm örgüt başkanlaranın ortak imzalan ile Ankara l.
İdare Mahkemesi'ne başvurularak "Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilen
509 sayılı .. dayanılarak, davalı idarece yapılan Türk Te-
lekominikasyon A.Ş. Ana Sözleşmesi'nin onama işleminin iptali ve yü
rütmenin durdurulması konulu davaya. davacı safında, müdahil olarak
katılma" dilekçesi verilmiştir.

4 Ocak tarihinde Ankara'da Konfederasyon Başkanları, Kamu ça
lışanlan sendikaları temsilci ve meslek odalan temsilcisinin katılımıyla
kamu çalışanları ve sendikal haklar konulu bir panel düzenlenmiştir.
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17 Ocak 1994 tarthmde çalışmalann işyerlertne ve bölgelere yan
sıtılması açısından "Şimdi söz sırası çalışanlarda" isimli ı .500.000 adet
bildiıi basılmış ve 50.000 adet ortak imzalı afiş hazırlanmıştır. Bunlann
dağılımı aynı anda lüm ülke çapında yapılmıştır.

Şubat ve Mart aylarında hazırlanan İl İdare yasa taslağına kar gi
rişimler sürdürülmüş, Parti grupları ve TBMM Başkanlığı ziyaret edil
miştir. Yasa tasarısının TBMM'de görüşüleceği gün tüm örgüt tem
silcileri ile Meclis ziyaret edilmiş ve tasarının geri çekilmesi, dü
zenlemeler yapılması sağlanmıştır. Ayrıca Özel Dedektiflik Yasası'nın
Velo edilmesi için Cumhurbaşkanlığına ortak başvurular yapılmış geri
gönderilmesi sağlanmıştır.

5 Nisan kararlanna karşı ortak tepki gösterilmiş ve bu kararlan pro
testo için Zonguldak. Karabük ve Ankara'da ortak mitingler dü
zenlenmiştir.

1 Mayıs 1994 kutlamaları için Demokrasi Platformu olarak ortak ko
mite kurulmuş ve kutlamaların ortak yapılması kararı alınmıştır.
Bunun sonunda merkezi kullama İstanbul'da olmak üzere İzmir, Bursa,
Samsun. Kocaeli, Ankara'da ortak kutlamalar yapılmıştır. Adana'da ya
pılacak kullamaya Valilikçe izin verilmemiştir. Bu çalışmalarda
100.000'i aşkın afiş asılmış, 500.000'e yakın bildiri dağıtılmıştır.

GENEL KAMPANYALAR

12 Eylül sonrasında çalışmalara başlanılmasıyla birlikte DİSK Ye
niden Sendikal Yaşamda sloganıyla bir kampanya başlatılmıştır. Ören
toplanlılan sonrası sendikalanmızın örgütlenme çalışmalarına başlama
hazırlıkları içindeyken bu slogan çerçevesinde afişler çıkarılmış, DiSK'in
Sesi özel sayılan baslınlınış ve dağıtılmıştır.

Üye sendikalarımızın örgütlenme çalışmalanna başlamaları ve lşkolu
barajlarını aşma noktalarına gelmesi üzerine 13 Şubat 1993 tarthınden
ilibaren DİSK Yeniden İşyerlerinde kampanyası başlaulmıştır. 200.000
adet DİSK'in Sesi özel sayısı ve 30.000 adet afiş çıkarılmıştır.

İşyerlerindeki örgütlenme çalışmaların yoğunlaşması ve yıllardır il
gisiz sendikacılık karşısında işçilerin sendikalara duydukları gü
vensizliği aşma noktasında İşyertnde-Sendıkada-Toplumda Demokrasi
sloganıyla bir çalışma tçersıne girilmiştir. Demokrasi mücadelesinin
sendikal mücadeleden ayn tutulamayacağı gerçeğini ve öncelikle de
mokrasiyi işyerleıinde, sendikalarımızda gerçekleşlinnek zorunda ol
duğumuz bu ifade ile somullanmıştır.

Önümüzdeki süreçde örgütlenmenin pekiştirilmesi do~rullusunda
adımların atılması zorunludur. Gelen saldınlara karşı hazırlıklı olmamız
bir eğilim seferberliğinden ve örgütlenmenın peklşürilmeslnden geç
mektedir.
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D-EĞİTİM
DAİRESİ
Eğilim Dairemiz 8. Genel Kurul'dan sonra başlayan yeni çalışma dö

neminde, üye sendikaların karşılaştıkları örgütlenme sorunlarını gö
zönüne alarak, bu çalışmaları kolaylaştırıcı nitelikteki eğitimlere ağırlık
vermiş, örgütlenmenin temel sorunu olan yönetici ve kadro eğilimiyle
temel üye eğitimini hedefleyen bir program uygulamıştır.

Bu konuda 20-26 Haziran 1992 günleri Ören'de yapılan Ge
nişletilmiş Organ Toplanlısı'nda belirlenen eğilim anlayışı ve buna da
yanarak alman kararlar uyarınca uzun dönemli çalışma programı ha
zırlanarak, Yönelim Kurulumuza sunulmuştur. Eğilim Datresl'nln sun
muş olduğu rapor başta eğilim çalışmalan olmak üzere, dairenin yeni
çalışma döneminde yeniden örgütlenmesi için gerekli kadro, teknik do
nanım ve diğer gereksinimleri içermekteydi. Bunun yanısıra uzmanlık
daireleriyle üye sendikaların eğilim daireleri arasındaki ilişkilerin bi
çimi, ve etkinliklerin, giderlerinin çerçevesi ele almıyordu.

Eğitim Dairesi söz konusu geniş kapsamlı çalışma programının be
lirlediği çerçeve ve olanakların elverdiği ölçüde içinde etkinliklerini ger
çekleştirmeye çalışmıştır.

Bu çalışma döneminde Dairenin temel etkinliği olan çeşitli eğitim se
minerlerinin yanısıra, konferans ve söyleşiler düzenlenmiş, mullivizyon
programlan, video kasetler hazırlanmış, Konfederasyonun çeşitli et
kinliklerinde görev alınmış, üye sendikalar için özel eğilim programlan
hazırlanmış, üye sendikalann çeşitli eğitimlerine katılınmış, elde kalan
belgelerden, DISK Arşiv ve Dökümantasyon Merkezı'nın (DAD) ve bunun
ardından bir Emek Müzesl'nln kurulması yolunda çalışmalarda bu
lunulmuştur.

EĞİTİM SEMİNERLERİ

1- Yönetici ve kadro eğitimleri
8. Genel Kurul'dan sonra yeniden örgütlenmeye başlayan üye sen

dikaların örgütlenme ve yetki sorunlarının yoğunlaştığı dönemdeki bu
eğitimler, istemlere uygun olarak gerçekleşlirilmişlir.

Üye sendikaların yönetici ve kadrolarına yönelik eğitimlerde temel
olarak, değişen dünya ve Türklye'de sendikal hareketin karşı karşıya ol
duğu sorunlar, Konfederasyonumuzun sendikal anlayışı, yeni mücadele
yöntemleri, örgütlenme sorunları, hukuksal sorunlar, demokrasi, insan
haklan ve diğer sorunlar konu edilerek tartışılmıştır. Sendikaların yö
netici ve kadroları için bir tür bilgi tazeleme ve yeni bilgiler edinmeye yö-
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nelik programlar içeren bu eğilimler 1992 yılının Kasım ayından baş
layıp, 1993'ün Ntsan'ına kadar sürdürülmüştür.

Bu seminerlerde Konfederasyonumuzuda çalışan uzmanlar ve üye
sendikalarda görevli hukukçular, üniversitelerde görevli öğretim üyeleri
ders vermiştir. Seminerlerde tartışmalara ağırlık verilmiş, üç günlük
programlarda belirli bir düzey tutturulmuştur.

Bu dönemde yoğun örgütlenme çalışmaları içinde olan sendikalara
. eğitim desteği verilmiş,. Tekstil ve •Oleyıs gibi sendikalarırmzın prog-
ramları hazırlanarak, Dairemiz tarafındanuygulanmıştır. • • •

Dairemizin bu dönem içinde düzenlediği yönetici ve kadro eği
timlerine çeşitli sendikalardan 380 kişi katılmış olup, bu seminerlerin
gün ve yerleri aşağıdadır:

12-13-14 Kasım 1992, İstanbul (BANK-SEN Eğitim Salonu)
18-19-20 Ocak 1993, Ankara (DİSK Merkez Temsilciliği)
18-19-20 Ocak 1993, İstanbul (Oleyis Marmara Bölge Eğitim Sa-

lonu)
22-23-24 Şubat 1993, Ankara (DİSKMerkez Temsilciliği)
22-23-24 Şubat 1993, Ankara (Mertt Oleli Salonu)
1-2-3 Mart 1993, İzmir (DİSK BölgeTemsilciliği),
8-9-10 Mart 1993, İstanbul (BANK-SEN Eğilim Salonu)
15-16-17 Mart 1993. Antalya (Rink Oteli Salonu)
11.11.1993 Özelleştirme Yönetici Semineri DİSKAnkara Merkezi'nde
12.11.1993 Dünyada ve Türkiye'de Bülün Boyutlarıyla Özelleştirme

(Ankara Genel-İş)

3- Temel üye ve kitle eğitimleri
Bu dönemde örgütlenme çalışmaları içinde olan Genel-İş, Tekstil,

Oleyis, Deri-İş, Nakliyat-İş, Bank-Sen gibi sendikalarımızın eğilimle ilgili
gereksinimleri karşılanmış, eğilim çalışmalarına yardımcı olunmuştur.

Tekstil'in 20-21 Şubat l 993'te Adana'da yapılmasını islediği kille eği
timinin yanısıra, Oleyis'In Nisan 1993'te Gönen'de uyguladığı üç günlük
temel üye eğitimi de Dairemiz tarafından düzenlenmiştir.

Aynı biçimde Deri-İş, Nakliyat-İş sendikalannın temel üye eği
timleriyle kille eğilimlerinin programlan hazırlanarak, uygulanmıştır.
Bu eğitimlerde DİSK'in sendikal anlayışı. mücadele hedefleri, Tür
kıye'ntn ekonomik ve toplumsal yapısı, kapitalist toplumun işleyişi,
kann kaynağı, sömürü, ücretler, vergiler vb. gibi konular ele alınmıştır.
Yine bu seminerlerde işçi sınıfının ve sendikal hareketin geçmişi iş
lenmiş, konular dia, video ve mullivizyon gösterileriyle desteklenmiştir.

DİĞER ÇALIŞMALAR

Çalışma dönemi içerisinde asli görevlerinin yanısıra birçok etkinlikte
de doğrudan ve dolaylı olarak görev alan Dairemiz:
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- 12 Eylül 1980 darbesini protesto etmek için Konfederasyonun dü
zenlediği gecenin hazırlık çalışmalarını yürütmüşlür.

- Tekstil İşçileri Sendikası'nın 30 Kasım 1992'de gerçekleştirdiği 27.
kuruluş yıldönümü etkinliklerinde görev alınmış, kutlama programırnn
oluşturulmasına katkı sağlamış. "Başlangıçtan Günümüze Dokuma iş
çileri ve Tekstil İşçileri Sendikası" adlı multivizyon gösterisinin ha
zırlanması sağlanmış, senaryosunun yazımını gerçekleşürmış, araş
tırma ve arşiv çalışmalarını yapılmıştır.

- Abdullah Başlürk'ün 1. ölüm yıldönümü olan 21 Aralık 1992'deki
etkinliklerde görev alınmış, Baştürk'ün yaşamını konu edinen "Bir
İnsan" adlı belgesel mullivizyon gösterisinin araştırma arşiv ve montaj
çalışmaları yapılmış, ayrıca aynı gün bir fotoğraf sergisi ger
çekleştirmiştir.

- Konfederasyonumuzun kurucusu Lasük-İş Sendikası eski Genel
Başkanı Rıza Kuas'ın yaşamını anlatan "Bir Işçi Liderinin Hikayesi" adlı
kitap hazırlanmıştır.

- Dairemiz geçtiğimiz yıl Yönetim Kurulu'na sunmuş olduğu çalışma
raporunda Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ça
lışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ile Konfederasyonumuz
arasında gerçekleştirilecek Üst Düzey Yönetici Öğretimi'ni planlamış,
sendikalara bildirmiş, ancak bu program katılımın azlığı ve parasal so
runlar nedeniyle ertelenmiştir.

- Yönelim Kurulu'muza sunulan çalışma programlarında eğitime yö
nelik konular ayrıntılı işlenmiş, eğitim yayınlarından, her türlü görsel
işitsel malzemenin kullanılmasına kadar çeşitli eğitim araçlarının sağ
lanması önerilerinde bulunulmuştur. Ancak bunların çok az bir bölümü
gerçekleşmiş, büyük bir bölümü ise öneri olarak kalmıştır.

- 8. Genel Kurul'dan 27. Kuruluş Yıldönümü olan 13 Şubat 1994'e
kadar olan etkinliklerini ve çalışmalarını içtrerı "DİSK Yeniden Sendikal
Yaşamda" adlı bir video filmini hazırlayarak, aynı gün Ankara'da ya
pılan kuruluş yıldönümü etkinliklerinde gösterilmesi sağlanmıştır.

- Lastik-İş Sendikası'nın 3-8 Aralık 1993 günlerinde istanbul'da
Türki Cumhuriyetleri sendikalarına yönelik olarak düzenlemiş olduğu
eğitim programının hazırlanmasına katkı sağlanmış, seminerde Tür
klye'de sendikal hareketin geçmişi ve DiSK konulu ders ger
çekleştirilmiştir.

- Avrupa Sendikalar Konfederasyonu'na bağlı Eğilim Koleji'nin
(ETUCO) 9-11 Mayıs 1994'le Nice'te gerçekleştirmiş olduğu Eğilim Kon
seyı'nlrı yıllık toplantısına katılınmış, ilk kez katıldığımız konsey top
lantısına ilişkin görüşlerimiz bir raporla Yönelim Kurulu'na su
nulmuştur.

- Eğilim Dairesi olarak, 13-15 Temmuz 1993 günleri Yalova'da Mül
kiyeliler Birliği tarafından düzenlenen Sendikal Arayış Konferansı'na
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katılınmış, yapılan tartışmalarda Konfederasyonumuzun konuya ilişkin
görüşleri dile getirilmiştir.

- Dalremiz, uzmanlık daırelerıyle birlikte belirli bir eşgüdüm içinde
çalışma yapmış, öncelikle DiSK-AR, Basın-Yayın ve Halkla Ilişkiler ve
Orgütlenme dairelerinin çalışmalarına katkılarda bulunmuştur. Ayrıca
DISK'ln bu dönem içinde gerçekleştirmiş olduğu miting, ı Mayıs gös
terileri, 13 Şubat kutlamaları, panel, konferans, seminer vb. et
kinliklerde görev almıştır.

ARŞİV VE DÖKÜMANTASYON MERKEZİ (DAD)
ÇALIŞMALARI

Eğilim Dairesi, sıkıyönetim tarafından tahrip edilip, kağıt hamuru
yaptırdığı belgelerden elde kalanlarla Mayıs 1992'de yeni bir arşiv oluş
turma işine başladı. Genel Merkezi'nin en üst katında yüzlerce çuvala
sıkıştırılarak doldurulan binlerce basılı belge, fotoğraf, afiş, bez, pankart
vb. elden geçirildi. Aylarca süren çalışmadan sonra kaba bir aynını ya
pılarak kolilere yerleştirildi. Bu çalışma sonunda sendikalara özgü bel
geler, muhasebe kayıtları, karar defterleri vb. ayrılarak sendikalarımıza
teslim edildi. Konfederasyonumuzun mücadele tarihine ilişkin arşiv
malzemesi· ise aynı biçimde korunma allına alındı. Bu arada aynı bi
nada bulunan Lastik-İş ve Tekstil sendikalarımıza özgü arşivler de Da
iremiz tarafından ayıklanarak korumaya alındı.

Bu çalışmaların sonunda DİSK'in yeni bir arşiv merkezi kurması için •
biraraya getirmesi gereken malzemenin büyük bölümü toplanmış oldu.

Bununla birlikte, çalışmanın ikinci aşaması olan bilgisayar do
nanımlı bir merkezin oluşumu gerçekleşemedi. Bu konuda başlıca ge
reksinim olan parasal olanaklar ve merkezin yerleşeceği bina sağ
lanamamış bulunmaktadır. Şu anda elimizde kaba olarak seçilmiş bin
lerce belge, arşiv malzemesi ve tarihsel değeri olan sendikal yayın vb.
bulunmaktadır. Kurulacak bir merkez hem sendikal hareketin, hem
Konfederasyonumuzun tarihinin bütün ayrıntılarıyla gün ışığına çık
masını sağlayacak, hem de üye sendikalarımıza ve de dışarıya hizmet
verecek duruma gelecektir.

EMEK MÜZESİ
ÇALIŞMALARI

Arşiv ve dökümantasyon çalışmalarına koşut olarak yürütülen Emek
Müzesi çalışmaları da belirli bir aşamaya gelmemiş, verilen raporlar dü
zeyinde kalmıştır.

Emek Müzesi düşüncesi üye sendikalar ve yöneticileri tarafından
olumlu karşılanmış, ancak çalışmanın parasal boyutu projenin ger
çekleşmesi yolundaki adımları enge11emiştir.

Emek Müzesi'nln kuruluş amacı, Türkiye'de işçilerin ve emekçilerin
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tarih sahnesine çiklıkları günden bugüne gelişen mücadelelerini, ör
gütlenmelertrıt, yüzyıllar boyunca gelişen evrimsel süreci yansıtmak ve
bunu gelecek kuşaklara aktaracak araçları geliştirmektir.

Dünyanın birçok ülkesinde örneği olan bu müzelerin bir bölümüyle
ilişki kurulmuş, yardımlaşma için iyi bir ortam yaratılmıştır. Emek Mü
zesi Projesi de Arşiv ve Dökümantasyon Merkezi (DAD) ile birlikte ele
alınmaktadır. Ancak böyle olursa, bu müze işçi sınıfının tarihi ve sen
dikal hareketin bütün bilgi ve belgelerinin· bulunduğu tek merkez ola
bilir.. En başta arşiv ve müze için uygun bir bina ve ardından uz
manlaşmış personel. iyi bir altyapı donanımı atılacak önemli adımlar
olacaktır. Bu projelerin Konfederasyonumuzun geleceği ve ku
rumlaşması açısından önemi bir çok kez belirtilmiş ve sürdürülen ça
lışmalar bu amacayönelülmışttr.

EĞİTİM DAİRESİ VE SORUNLAR
Eğitim Dairesi çalışmalara başladığı günden beri karşılaşılan so

runları kısmen çözerek, etkinlik göstermeye çalışmış, 12 Eylül'ün sen
dikalarımızın kurumsal yapılarında yaratmış olduğu boşlukları gi
dermeye çalışırken, yeni eğitim biçimlerini tartışmaya açmıştır. Ancak
gerek sunulan ayrıntılı raporlar ve bunlarda önerilen görüşlere, gerekse
bunları tartışmak için düzenlenen toplantılara belirli sendikalann dı
şında fazla ilgi gösterilmemiştir.

Eğitim Dairesi'nin düzenlediği yönetici ve kadro eğilimlerine bazı sen
dikalanmız tarafından ilgi gösterilmeyişi sendikal eğilim konusunda
bazı tartışmaların başlatılmasını ve sendikaların eğilim anlayışlannı
dile getirmelerini zorunlu kılıyor. Bu diğer uzmanlık daireleri için de ge
çerli bir sorun olarak gündemimizde bulunuyor.

Bu anlamda Konfederasyonun eğitim dairesiyle üye sendikaların eği
tim daireleri arasındaki ilişki düzeyi yeniden ele alınmalı, bu konuda
belirli modeller tartışılmalıdır.

Konfederasyonumuzun bu konuda yerine getireceği işlevlerin, yeni
dönemde iyi tanımlanmasının gerekli olduğuna inanıyoruz.

Eğitim Dairesi herşeyden önce güçlü bir kurumsal yapıya ka
vuşturulmalıdır. Bu da başla yetenekli bir kadroyla olanaklıdır. Tür
kiye'de sendikal eğilim konusunda böylesi bir kadroyu hazır bulmak
olanaklı değildir. Bunun yetişmesi de ancak kurumlaşmış bir yapıda
olacaktır ki, önümüzdeki dönemde kurulacak DİSK Eğilim Enstitüsü
konunun kapsamını genişletecek, soruna uzun erimli çözüm ge
tirecektir.

Bu aşamada sendikaların eğilim daireleri güçlendirilmeli, dairelere
uzman yetiştirilmeli, programlan hazırlanmalı, eğitim araçları sağ
lanmalı, uluslararası eğitim kurumlarıyla ilişkiler kurulmalı, tüm bun
lar Eğilim Enstitüsü'nün yönlendiriciliğinde gerçekleştirilmelidir.
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Üye sendikalann eğitim daireleri yetişmiş uzmanlanyla daha ba
ğımsız ve işkoluna yönelik, onun sorunlanm içeren programlan ha
zırlayıp, uygulayabilmelidirler. Bunun yanı sıra sendikalann örgütlenme
etkınltklertyle uyum sağlayacak temel üye eğilimlerini hazırlama ola
nağına sahip olmalıdırlar.

Eğitim Enstitüsü. eğitim planlamasını yaparken. sendikalann eğilim
daırelertntn daha esnek çalışmalar yapmalarını sağlayacak bir yöntem
benimsemeli ve karşılıklı işbirliği ile Konfederasyonun çok yönlü eğitim
çalışmalarını belirleyebilmelidir.

Eğilim Enstitüsü, özellikle günümüzde çok önem kazanan görsel
işitsel araçların kullanımını kolaylaştırmalı, bunları sendikalann eğitim
dairelerinin hizmetine sunmalıdır. Bu konuda film, video, dta, mul
tivizyon, bilgisayar destekli gösteriler hazırlanmalıdır.
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E-DİSK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
(DİSK-AR)

DİSK-AR'IN KURULUŞU VE
HEDEFİ

DİSKAraştırma Enstitüsü, Araştırma Dairesi'ne bağlı olarak, DİSK'in
mücadele geleneğini, değişen dünya ve Türkiye koşullan ışığında sür
dürmesine yardımcı olmak amacıyla Mayıs 1992 tarihinde yeniden
faaliyete geçti. Çalışmalarına Ağustos 1992 başlarında Taksim/
Sıraselviler Caddesı'nde kiralanan bir apartman dairesinde resmen baş
ladı.

Kısa adı DİSK-AR olan DİSK Araştırma Enstitüsü, asli fonk
siyonunu, DİSK ve üye sendikaların ihtiyacı olan bilgileri üretmek bi
çiminde tanımlamakla birlikte. çalışma yaşamı ve tüm toplumsal ger
çekler üzerine doğru bilgiler üreterek bunlan kamuoyuna sunma
iddiasıyla kuruldu.

Bu gerçeklikten yola çıkan DİSK-AR kitap, rapor, anket. dosya, bro-
şür ve aylık bültenlerle :

İşçilerin içinde bulundukları koşullan,
Değer ve beklentilerini,
İçinde yaşadıkları toplumu ve dünyayı kavramada yardımcı olmayı

amaçladı. Bunun çerçevesini çizerken ele alacağı konuları da genel hat
larıyla şöyle belirledi:

- İşçi ücretlerinin araştırılması,
- Ücret dışındaki çalışma koşullarının araştırılması,
- Ülkedeki fiyat ve gelir seyrinin izlenmesi,
- Üyelerin ve işçilerin çalışma yaşamından beklentilerinin araş-

tınlması.
- İşçileri ilgilendiren toplumsal konularda onların görüşlerinin araş

tınlması, sendikaların da söz söyleyeceği toplumsal konularda işçilerin
bakışlarının ortaya konulması, •

- Ekonomik, toplumsal ve siyasal konular üzerinde emekçilerin çı

karlan doğrultusunda alternaüfler üretilmesi,
- Dünyadaki ilgili gelişmelerin izlenmesi,
Tüm bunların yanında Enstitü, bu çalışmalara önemli bir destek sa

ğlayacak başta çalışma hayatı kapsamına giren çeşitli belge ve dö-
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kümanın temini ve bunların kullanıma sunulması ve doğru en
formasyon aktanlması amacıyla belge-bilgi merkezinin sorumluluğu al
tında bir veri merkezinin yaratılmasını hedefledi.

DİSK-AR'IN KADRO
DURUMU

Enstitünün kuruluş aşamasındaki çekirdek kadro durumu şu şe-
kildeydi (Mayıs 1992):

Enstitü Müdürü Mustafa Sönmez
Uzman Güventürk Görgülü
Uzman Yonca Özkaya
Uzman Cüneyt Altunç ( Belge-Bilgi Merkezi)
Sekreter Semra Bal
Söz konusu kadroda yer alan Semra Bal, Enstitü'nürı ku

rulmasından kısa bir süre sonra, Yonca Özkaya da Ekim ayının başında
istifa etti. Aynı tarihlerde boş olan sekreterlik kadrosuna Emer Okan,
hizmetli kadrosuna da Barış Kaba alındı.

Kasım 1992 başında istifa eden Yonca Özkaya'nın yerine Ahmet
Demirel göreve başladı .

. Aralık 1992 tarihine gelindiğinde, Enstitü Müdürü Mustafa Sönmez,
DiSK Yönelim Kurulu'nun 7 Aralık 1992 tarihinde aldığı bir kararla gör
evinden alındı.

1993 yılına gelindiğinde Enstitü kadrosunda yeniden bazı de
ğişiklikler oldu:

18 Nisan 1993 tarihinde Ayşe Nur E'li.en • Ensitıtü'de uzman olarak
göreve başladı.

Ahmet Demirel 1 Temmuz 1993 tarihinde istifa elti.
Ağustos· 1993 ören Genişletilmiş Organ Toplantısı öncesinde DİSK

Yönetim Kurulu'na DİSK-AR'ın faaliyellerinin yeniden düzenlenmesiyle
ilgili olarak sunulan rapor doğrultusunda Ekim ayı itibariyle Marmara
Üniversitesi İktisat Bölürnü'nderı Doç. Dr. Nesrin Sungur Erte1 ve Doç.

• Dr, Ahmet Çakmak DİSK Araştırma Enstltüsü'nde danışman olarak gö
reve başladılar. 1994 Mart ayına kadar görevini sürdüren Doç. Dr. Ah
met Çakmak'ın bir dönem ders vermek üzere Kıbrıs'a gitmesinden son
ra, aynı görevi, halen sürdürmekte olan Doç Dr. lbrahim Anıl üstlendi.

Mayıs 1994'te DİSK-AR Belge Bilgi Merkezi Sorumlusu Cüneyt Al
tunç'un istifa etmesinden sonra yerine yeni atama yapılması mümkün
olmadı, •

Enstitü görevlisi Barış Kaba'nın da ihtiyaç nedeniyle Genel Merkez'de
göreve başlamasından sonra DİSK-AR kadrosu başlangıçta belirlenen
sayının da allına düşmüş oldu.
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DİSK Araştırma Enstilüsü'nde halen uzman olarak Ayşe Nur Erten
ve Güvenlürk Görgülü, sekreter olarak da Emel Okan görevlerine de
vam etmektedirler.

DİSK-AR'IN DIŞ İLİŞKİLERE YÖNELİK
ÇALIŞMALARI

28-29 Eylül 1992 tarihleri arasında Avrupa Sendikalar Kon
federasyonu (ETUC) Milano toplantısına katılmak üzere DISK'i temsilen
Araştırma Enstitüsü uzmanı Yonca Özkaya Milano'ya gitti.

Ekim 1992'nin ilk haftasında Avrupa Sendikalar Konfederasyonu
Araştırma Enstitü Başkanı sayın Günter Köpke DİSK'in konuğu olarak
1ürkiye'ye geldi. Enslitümüzü de ziyaret eden Köpke, Avrupa sen
dikacılığı ve Avrupa Sendikalar Konfederasyonu Araştırma En
stltüsü'nün (ETUI) çalışmaları hakkında bilgi verdi ve DISK-AR'ın ça
lışmaları hakkında da bilgi aldı.

1993 Ocak ayı içinde Almanya'da kurulu olan Hans Böckler Founda
tion'ın yetkililerinden Peter Froese, DISK'in konuğu olarak IstanbuJ'a
geldi. Kendisiyle DİSK'in Merter'dekt merkez binasında görüşüldü. Araş
tırma Enstltüsü'ne de davet edilen yetkili, 19 Ocak 1993 tarihinde
DİSK-AR'ın Takslm'dekt yerine geldi. Enstıtü'nün çalışmalan hakkında
bilgi verildi. Bu arada kendisinden Avrupa'daki araştırma enstitüleri
hakkında bilgi talebinde bulunuldu. Froese, bunun üzerine bir Alman
araştırma uzmanının İstanbul'a gelmesini organize edebileceğini belirtti.

Froese ile yapılan görüşmenin ardından DGB'ye bağlı Ekonomik ve
Sosyal Bilimler Enstitüsü uzmanlarından Dr, Wolfgang Lecher 27-28
Ocak 1993 tarihleri arasında İstanbul'a geldi. Önce DİSK Genel Mer
kezi'nde Araştırma Dairesi Başkanı Kemal Daysal ve DİSK-AR el
emanlarıyla tanışan Lecher ile DGB Araştırma Enstitüsü ve DİSK Araş
tırma Enstitüsü arasında karşılıklı alışveriş olanaklarının
ge1işliıilmesine ilişkin dilekler dile getirildi. Kendisiyle ziyaretin amacına
yönelik asıl görüşme 28 Ocak 1993 tarihinde Enstitü binasında ya
pıldı. DGB Araştırma Enstttüsü'rıün yapısı ve çalışmalan hakkında de
taylı bilgi veren Lecher, çalışma hayatıyla ilgili yapılan araştırmaların
yöntemleri konusunda bizleri yeterince aydınlattı. Gerek ortak ça
lışmalar gerekse döküman lemini konusunda kendisinin yardımcı olab
ileceğini ifade elti.

Enstitü uzmanlarından Ahmet Demirel, Avrupa Sendikalar En
stttüsü'nün (ETUI) yeni kurulan Araştırma Danışma Komıtesı'nın (Re
search Advisory Comrnıttee) toplantısına katılmak üzere 21-24 Nisan
1993 tarihleri arasında Brüksel'e gitti.
4-15 Mart 1994 tarihlerinde Enstitü uzmanlarından Ayşe Nur Erten,

Avrupa Sendikalar Konfederasyonu Kadın Komitesi Toplantısı'na ka
tılmak üzere Brüksel'e gitti
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DİSK-AR'IN YAYIN
ÇALIŞMALARI

1- DİSK-AR Aylık Araştırma Bülteni
Bülten, Eylül 1992 taıihlnde yayın hayatına başladı. Bugüne kadar

16 adet bülten çıkanldı. Çıktığından bu yana bir çok konuyu say
falarına taşıyan bülten, çeşitli kesimlerin beğenisini kazandı. Basın ve
1V kuruluşları bülten yazılarına sayfalarında ve haber bültenlerinde
yer verdi. Kısa sürede DİSK-AR adı ve araştırmaları kabul gördü. Her
sayısı 3000-4000 adet arasında basılan DİSK-AR Bülteni'nin her sayısı
basın-yayın kuruluşları ve DİSK üyesi sendikaların yanı sıra politikacı,
akademisyen, sendikacı, gazeteci, yazar vb'den oluşan yaklaşık bin kiş
ilik bir protokole de postayla ulaştırıldı.

Ağustos 1993 Ören Genişlelilmiş Organ Toplantısı öncesinde DİSK
Yönelim Kurulu'na sunulan "DİSK-AR İçin Yeni Öneriler" başlıklı rapor
çerçevesinde DİSK-AR Bülteni'nde de değişikliğe gidildi. Ören toplantısı
sonrasında Enstitü ve Bülten hazırlıkları nedeniyle yayınma bir süre ara
veren DİSK-AR bülteni'nln- 12. sayısı Aralık 1993 tarihinde A4 boy
utunda 32 sayfalık yeni şekliyle çıkartıldı.

2- DİSK-AR araştırmaları ve raporlar
Araştırma raporları Enslitü'nün gündeminde yer alan konulardan

çıktığı gibi, DİSK Yönetim Kurulu'nun ve DİSK'e üye sendikalann ta
leplerine bağlı olarak da hazırlandı. DİSK-AR'ın kendi gündemine bağlı
olarak yaptığı araştırmalar genellikle basın kanalıyla kamuoyna su
nuldu. Bu tür araştırmalar aynca 50 adet kadar çoğaltılarak DİSK yö
nelimine ve üye sendikalara gönderildi.

Basına gönderilen araştırma raporları:
"Alternatlf Vergi Politikası" (30.9. ı992)
"Ekim '92'de Ailenin Asgari Gelir İhtiyacı"
"Ocak '93'de Ailenin Asgari Gelir İhtiyacı"
"Türktye Genelinde ve 500 Büyük Sanayi Kuruluşu İçinde
Yabancı Sermaye" (Mart 1993)
"Nisan '93'de Ailenin Asgari Gelir İhtiyacı"
"İşçi Sağlığı ve Güvenliği" (Mayıs 1993)
"Anket sonuçları: Sendika Başkanlan Son Siyasal Gelişmelere
Nasıl Bakıyor?" (Mayıs 1993)
"İşkolu Barajı ve Sendikalaşma" (Temmuz 1993)
"Temmuz '93'de Ailenin Asgari Gelir İhtiyacı"
"Ekim '93'de Ailenin Asgari Gelir İhllyacı"
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Yeni Vergi Düzenlemeleri Kime, Ne Getiriyor? (Aralık 1993)
"Ocak '94'te Ailenin Asgari Gelir İhtiyacı"
DİSK ve üye sendikaların DİSK-AR'dan istediği ya da DİSK-AR tar

afından basına gönderilmeden salt bilgilendirme amacıyla hazırlanan di
ğer araştırma yazılan ve raporlarla Enstitü uzmanlannın katıldığı diğer
faaliyeller hakkında da şunlan söyleyebtlırtz: '

DİSK' in düzenlediği "DİSK VE ÜYE SENDİKALAR GENİŞLETİLMİŞ
ORGAN TOPLANTISI - ÖREN 20-26 HAZİRAN 1992" toplantısına kat
ılan DİSK-AR uzmanları "12 Eylül" ve ''Toplu Sözleşmeler" konusunda
birer tebliğ sundu.

Asgari ücret üzerine hazırlanan bir rapor ve SSK'nın sorunlarını iç
eren geniş bir araştırma raporu, Yönetim Kurulu istemi üzerine ha
zırlandı ve basına sunuldu.

22 Eylül 1992 tarihinde DİSKYönetim Kurulu'na "İşsizlik Sigortası"
ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hazırladığı tasarıya ili
şkin bir rapor verildi.

Kasım 1992 tarihinde Lastik-İş Sendikası'nın talebi üzerine "Good
year" ile ilgili geniş bir araştırma ~azırladı.

DİSK yönetiminin isteği üzerine Balkan ülkeleri sendikaları to
plantısı için Ocak 1993 tarihli ''Türkiye'deki Ekonomik, Politik ve Sen
dikal Durum" başlıklı bir raporyazıldı.

Friederich Ebert Vakfı tarafından 20 Şubat 1993 tarihinde Çırağarı
Oteli'nde düzenlenen "Ücretlilerin Vergilendirilmesi" konulu toplantıya
DİSK-AR uzmanlanndan Güventürk Görgülü katıldı ve DİSK'in vergi
konusundaki görüşlerini dile getirdi.

İstanbul Valiliği'nin oluşturduğu İl Meclisi İhtisas Komisyonlarından
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu'na DİSK'i temsilen DİSK-AR uz
manlarından Güventürk Görgülü katıldı. İlk toplantı 16 Mart 1993'te
yapıldı. Toplantı dizilerinin sonunda Görgülü, komisyona konuyla ilgili
bir rapor sundu. Ayrıca komisyonla ilgili Araştırma Dalresi'ne bir rapor
verdi

DİSK'in 1 Mayıs çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla "103 Yıl
lı½ Gelenek: 1 Mayıs" başlığını taşıyan bir çalışma. Nisan sonunda
DISK ve üye sendikalara iletildi.

Mayıs 1993'te ''Türkiye'nin Dış Ekonomik İlişkileri ve AET'nin Önemi"
başlıklı bir yazı DİSK yönetimine verildi.

27 Mayıs 1993'te DİSK yöneliminin talebi üzerine "Emeklilik" üzerine
bir rapor yazıldı.

ICFTU Genel Sekreteri Enzo Friso'nun DİSK'in konuğu olarak is
tanbul'a gelmesi (7 Temmuz 1993) öncesi Araştırma Enstitüsü, Friso'ya
gönderilmek üzere Türkiye ve AT. değişen Türkiye ekonomisi, yeni
dünya düzeni ve Türkiye bölümleriyle ilgili bir rapor hazırladı.
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Tansu Çiller'in başbakan olmasının hemen ardından güncelliğini ko
ruyan özelleştirme konusu daha sıcak bir konuma geldi. DİSK bu ko
nuda bir araştırma başlattı. DİSK Yönetim Kurulu'nun direktifleriyle
Enstitü araştırmayı üsllendi. Haziran ve Temmuz 1993 tarihlerinde yo
ğun bir çalışma içine girildi. Temmuz ayı başlarında İTO'nun ön
cülüğünde düzenlenen toplantılara DİSK'i temsilen Ayşe Nur Erten ka
tıldı. Konuyla doğrudan ilgilenen başta üniversite camiası olmak üzere
diğer yazar-araştırmacılarla ilişki kuruldu. Bu arada Yönelim Kurulu'na
"KIT ve Özelleştirme" üzerine iki ayn rapor sunuldu.

Temmuz ayının ortalarında Gönen'de yapılması planlanan, ancak er
telenerek Oren'e alınan (23-27 Ağustos 1993 ) Genişletilmiş Organ To
plantısı için DISK-AR'ın hazırladığı raporlar şunlardır:

Kadın Sorunları, Çevre Sorunları, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği. Yeni
Vergi Politikası.
DİSK-AR, gerek DİSK'in iç işleyişi gerekse DİSK-AR'ın geleceğiyle ilgili
raporlan da yetkililere iletti.

_DİSK Yönetim Kurulu üyelerinin üzerinde tartışılması için verilen
"DiSK-AR İçin Yeni Öneriler-Temmuz 1993" başlıklı bu rapor, "En
stıtü'nün bundan sonraki faaliyetlerini daha verimli sürdürebilmesi için
bilgi kaynaklarını çoğaltması, Türkiye'de işçi sınıfı üzerine kafa yoran
beyinleri kendine çekebilmesi ve DİSK'in hızlanan örgütlenme ça
lışmalanyla birlikte daha geniş killelere kendini duyurabilmesi " ko
nularını kapsamaktaydı..

Türk-İş'e bağlı Petrol-İş Sendikası'nın 1992 Yıllığı'nda yer alan
"Ekonornık Kriz" konusunda DİSK'in görüşünün sorulması üzerine
DISK-AR tarafından "Dünya ve Türkiye'de Ekonomik Kriz" başlıklı bir
rapor hazırlanarak Kasım 1993'te Petrol-İş Sendikası'na iletildi.

. 1993 sonuna doğru özelltştirrne tartışmalarının hızlanmasıyla birlikte
DISK Genel Merkezi tarafından özelleşlirme ile ilgili bir broşür çı
kartılması karan alındı. DİSK-AR uzmanlanndan Ayşe Nur Erten tar
afından hazırlanan "Özelltşttrme" konulu rapor, DİSK Basın Dairesi tar
afmdan "Emeğimize. Ekmeğimize, Geleceğimize Sahip Çıkalım;
Ozelleştırmeye Hayır" başlıklı bir broşür olarakyayınlandı. (Kasım 1993)

Aralık 1993'le gündeme getirilen vergi yasalanndaki değtşıklıklerle il
gili eleştirilerin yer aldığı "Yeni Vergi Düzenlemeleri Kime Ne Getiriyor?"
başlıklı raporla birlikle vergi yasalanyla ilgili olarak Başbakanlık Da
nışmanı Veysi Seviğ ile görüşüldü. Yapılan görüşmenin tam metni,
"TBMM'ye Sunulan Vergi Yasa Tasansı Uzerıne Bir Söyleşi" başlıklı bir
rapor haline getirilerek DİSK Yönelim Kurulu'na bilgilendirme amacıyla
sunuldu.

Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı ile Ankara Üniversitesi Kadın
Sorunlan Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından 5-8 Aralık 1993
tarıhlert arasında Ankara'da düzenlenen "Kadın Kimliği Kongresi"ne
DISK'i temsilen Araştırma Enstitüsü uzmanlarındanAyşe Nur Erlen katıldı.
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Eylül 1993'le hazırlık çalışmalarına başlanan ve 1-2-3 Şubat 1994
tarihinde Mimar sınan Üniversitesi Odltoryumu'nda 30'a yakın de
mokratik kitle örgütüyle birlikte düzenlenen "Kent ve Demokrasi Ku
rultayı" yürülrne kurulu toplantılarına DİSK'i temsilen, DİSK-AR uz
manlanndan Güventürk Görgülü katıldı. Genel-Iş Sendikası
uzmanlarının katıldığı Kurultay öncesinde hazırlık çalışmalarına kat
kıda bulunulması yanında, Kurultay duyuru afişlerinin Genel-iş mer
kezi tarafından bastırılması sağlandı.

25-26-27 Nisan 1994 tarihlerinde İstanbul Klassis Otel'de dü
zenlenen Avrupa Topluluğu toplantısına katılan yabancı konukların
Türkiye hakkında bilgilendirilmesi için Nisan ayı başında Yönetim Ku
rulu tarafından talep edilen "Türktye'rıln Ekonomik Durumu" konulu
bir rapor hazırlandı. Ayrıca aynı toplantı için rapor hazırlaması ve DİSK
yönelimine seminer vermesi istenen öğretim üyeleri ile ilişki ku
rulmasına yardımcı olundu.
5 Nisan İstikrar Paketl'ntrı açıklanmasından sonra DİSK Yönetim Ku
rulu'nun konuyu ilgili bakanlarla görüşmek üzere Ankara'ya gittiği
........... tarihinde Enslitü Uzmanı Ayşe Nur Erten de Ankara'da Genel-iş
Sendikası uzmanlarıyla birlikte Yönetim Kurulu'na "5 Nisan Ka
rarlarının Eleştirisi" konulu bir rapor sundu.

Öte taraftan çeşitli tarihlerde DİSK Genel Merkezi'nden gelen ta
lepler doğrultusunda, basın kuruluşlarından gelen bazı ekonomik ve
sosyal içerikli sorular ve bazı konuşma metinleri taslağı hazırlanması
konusunda da ilgililere yardımcı olundu.

3- Kitap çalışması
Ekim 1992 tarihinin ortalarında. ülkemizde bir örneği daha olmayan

Türkiye işçi sınıfının portresini ortaya koymak amacıyla bir araştırma
başlatıldı. Araştırma "1990'1arda Türkiye İşçi Sınıfı" adıyla bir kitap ha
line_getirildi. Kitabın basımı DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk'ün
ölümünün birinci yılı nedeniyle yapılan etkinliklere denk düşürüldü ve
Abdullah Baştürk'e Armağan olarakAralık 1992 tarihinde kamuoyunun
bilgisine sunuldu.

4- Anket çalışmaları
Doğrudan bilgi edinme, sorgulama ve verilerin doğruluğu açısından

• Enstıtü'nürı çalışmalarına önemli bir dayanak oluşturacak anket ça
lışmalarının ilk ayağı, Aralık 1992'nin son günlerinde ve Ocak 1993'ün
ilk haftalannda atıldı. "Çalışanlar Dünyasının Nabzı''nı toplumun çeşiUi
kesimlerine yansıtmak amacıyla konfederasyon aynmına gitmeksizin
sendika başkanlarına yöneltilen anket sorularından oluşan ilk araş
tırma serisi başlatıldı ve ilki "Sendika Başkanları 1993'e Nasıl Bakıyor?"
başlığını taşıyordu. Sonuçlar DİSK-ARAylık Araştırma Bültent'nln Ocak
1993 5.sayısındayayınlandı.

Bu serinin ikincisi, Bülten'ln Haziran ı 993 sayısında yayınlandı.
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"Son Siyasal Gelişmeler" başlığı altında yapılan anket Cum
hurbaşkanlığı ve Başbakanlık seçimini sorguluyordu.

1992 yılının Kasım aylarinda. 1200 işçiyi kapsayacak geniş bir anket
çalışmasının projesi yapıldı. istanbul'da 25 işçinin üzerinde işçi ça
lıştıran işyerlerindeki işçilerle yapılması planlanan ankelln hayata geç
irilmesi için gerekli flnasmanın kabulü ve yaptırılacak şirketin bu
lunması yaklaşık 4 ay sonra 16 Mart 1993 tarihli Yönetim Kurulu
kararı ile kabul edildi. Anket, DAP araştırma şirketi tarafından 11 May
ıs 1993 tarihinde başlatıldı. Anket çalışmaları 1993 Ağustos ayında Şlr
ket tarafından bilirilerek DİSK-AR'a teslim edildi. Bazı ön sonuçlan
DISK-AR Aylık Büyteni'nin 12. ve 13. sayılarında özetlenen alan ça
lışmasının kodlama çalışmaları ve raporunun yazımı da Şubat 1994'te
tamamianabildi. Ancakmali sorunlar nedeniyle, ortaya çıkartılan bu ça
lışmanın kitap haline getirilerek yayımlanması şu ana kadar mümkün
olmadı..

DİSK-AR BELGE-BİLGİ
MERKEZİ

Kütüphane-arşiv-dökümantasyon birimlerini içinde barındıran DİSK
AR Belge Bilgi Merkezl'ntrı asıl işlevi, başta çalışma hayalı ve ekonomisi
üzerine lüm yazılı kaynaklan ve diğer ilgili belgeleri toplamak, de
ğerlendirmek ve bir biçimde belgelerin içindeki bilgileri kullanıcıya eriş
tirmektir. DİSK-AR Belge-Bilgi Merkezi, kurulduğu günden bugüne,
yalnızca bir kişiyle kabaca çerçevesi belirtilen çalışma tarzına sadık kal
mış ancak bilginin hızlı ve doyurucu bir biçimde ulaştınlmasını çeşitli
nedenlerden ötürü gerçekleştirememiştir. Yardımcı personelin bu
lunmaması ve bilginin depolanmasına, bilginin hızlı ve istenilen düzeyde
kullanıcıya ertşlirilmesine araç olacak bilgisayar dökümantasyon pro
gramının halen yaptırılamaması nedenlerin başlıcalarıdır.

Kısaca DİSK-AR Belge-Bilgi Merkezi DİSK-AR'ın faaliyete geçtiği gün
den bu yana gerekli eleman ve malzeme yatınını yapılmaması nedeniyle
istenilen düzeye geürılememış, buna rağmen gerek DISK içinden. ge
rekse DİSK dışından çeşitli araştırmacı, öğretim üyesi, gazeteci ve
öğrencilere çalışma yaşamıyla ilgili döküman sağlanmasına yardımcı ol
muştur.
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F-MALİ İŞLER
DAİRESİ

SUNUŞ
9. Dönem Genel Kurul Hazırlıklarımız nedeniyle 20.01.1992 ta

rihinde başlattığımız 8. Mali Dönemimiz, 31.05.1994 tarihi itibari ile
sona erdirilmiştir. Yaklaşık _otuz ayı kapsayan bu dönem ile ilgili ra
porumuz, muhasebe hesap planımızdaki sıralamaya göre tetkiklerinize
sunulmuştur.

Bilindiği gibi, kayyım heyetinde bulunan mal varlığımız, Yönetim Ku
rulumuzca verilen yoğun hukuk mücadelesinden sonra ancak,
30.04.1992 günü devir alınabilmiştir.

Raporumuzun ileriki bölümlerinde, kayyımlık bilançosunda gö
rüleceği gibi bankalarda bulunan nakit mevduat dışında, hurda haline
gelmiş 3 taşıt aracı ile, yine çürümeye terkedilmiş mobilyalar, kayyımlık
heyetinden teslim aldığımız mal varlığımızı oluşturmaktadır.

Teslim aldığımız bu 3 taşıt aracından, ikisi satılmış, diğeri 1976
model Ford marka otomobil hizmet aracı olarak kullanılmaya ç~.,.
lışılmaktadır,

Yönetim Kurulumuzun 18.04.1992 gün ve 12/7 sayılı karan ile ter
kinine karar verilen mobilya ve mefruşat ise, yine de tek tek elden ge
çirilmiş, onanlabilen mobilyalarımız, Genel Merkezimizde ve Bölge Tem
silciliklerimizde kullanılmaktadır. Bir kısım mobilya da gereksinimi olan
sendıkalanmıza parasız verilmiştir.

Çalışma dönemimiz içerisinde· bütçemizde öngörülen gelirlerimiz, ör
gütlenme süreci içinde olan sendikalarımızın, doğal olarak ola
naklarının azalması nedeniyle gerçekleşememiştir. Yine bu dönem içer
sinde harcamalarımız ise, bütçe esaslarına uygun olarak yapılmış,
bütçe sınırlarının aşılmamasına olanaklar ölçüsünde özen gös
tertlmıştlr,

Dönem içinde, harcamalarımızda, gözönünde tuttuğumuz temel tav
nmız, düşüncemiz, Konfederasyonumuzun zorla susturulmak istenen
sesini, zorla unutturulmak istenen ismini duyurmaya yönelik olmuştur.

Bu amaca yönelik olarak, hızla kadrolaşması tamamlanmış gü
nümüz koşullarına uygun olarak donanımı sağlanmıştır. Bu amaçla mi
zanımızın yatırım giderleri bölümünde listelenen teknik donanım ve
taşıt araçları alınmıştır.

Harcama kalemlerimiz, raporumuzun ileriki bölümlerinde, yıl yıl çı
karılan bilanço ve Gelir-Gider Cetvellerinde tek tek açıklanmıştır.
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Mali işlemlerimiz, ilgili yasalar yanında, 2821 sayılı Sendikalar Ka
nununun 47. Maddesi gereğince 08.03.1984 gün ve 84/7931 sayılı Ba
kanlar Kurulu Kararı ile çıkarılan tüzük hükümleri ile, Yönetim Ku
rulumuzca kabul edilmiş olan Mali İşlemler ve Yolluk Yönetmeliği hü
kümlerine göre düzenlenmiş ve yürütülmüştür.

Bu düzenlemeler çerçevesinde dönem faaliyetlerimiz, bir Muhasebe
Müdürü bir de Muhasebeciden oluşan iki kişilik bir kadroyla yü
rütülmüştür.

Günlük, Aylık ve Üçer aylık rutin muhasebe işlemlerimiz yanında
sendikalarımızdan bir kısmının dairemizce denetiminin ger
çekleştirilmesi, mali konuları ilgilendiren yasal düzenlemelerin ya
kından izlenmesi, yapılan yasal değişiklikler • konusunda sen
dikalanmızın sözlü ve yazılı olarak bilgilendirilmesi. dönem ça
lışmalarımızı oluşturmuştur.

Sonuç olarak, bütçe sınırları içersinde kalınarak yürütülen çalışma
dönemimize ilişkin, yıl yıl çıkarılan Mali tablolarımız tetklkinize su
nulmuştur.
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NİSAN 92 MİZANI
DiSK KAYYIHLI~I 30 NiSAN 1992 Sayfa :

HESAP AÇIKLAHA BORÇ ALACAK BORÇ BAKiYESi ALACAK BAKiYESi------ --------- ---- .. ·----------- ----------------- -------------------- -------------------
100 KASA HESABI 74,445,390.- 73,487,.311.- 958,079.-

102 BANKALAR HESABI 9,908,372,022. - 187,001,608.- 9, 721,370,414,-

106 AVANSLAR HESABI 43,250,000.- 12,675,824.- 30,574,176.-

110 BORÇLULAR IIHSABI 2,657,888.- 2,657,888.-

112 ÇEŞtTLl BORÇLAR 27,354,813,- 27,354,813.-

114 EHAllETLER •HESABI 69,645,012.- 79,460,618.- 9,815,606.-

116 DEMiRBAŞLAR HESABI 813,625,- 813,625,-

118 TESKILATLAR 160, 746,- 160,746,-

120 ALACAKLILAR 363,755.- 363,755.-

200 GELiRLER HESABI 965,659.- 1,585,866,035.- 1,584,900,376.-

300 GiDERLER HESABI 102,263,908.- 102,263,908.-

406 BiLANÇO DEViR HESABI 8,236,364,286. - 8,236,364,286,-

GENEL MiZAH TOPLAMI 10,202,574,250.- 10,202,574,250.- 9,858, 798,836.- 1,858,798,836.-
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GEÇİCİ MİZANARALIK 92 MİZANI

TüRKIYE DEVRltı:I 11(1 SEHDIKALIRI KOIIFEDERASYOHU 1992 31ARALll 1992 S.yC, :

HESAP liO ımuıı.ı BORÇ ALACAK OORÇ IIAXIYESI AIJOO WIYESI--------------- ------···· ................... ----------- ------------------- ·········-··--·--··
100 KAS! HESABI 4,378,666,262.- 4,376,4oa,rn.- 2,257,1!8.-

102 BAIIKALIR IIESIBI 48,692,158,310.- 12,660,711,637.- 6,031,710,673.-

104 F-OII HESABI

106 AVIIISLAI HESIBI 3,34B,634,140.- 3,213,496,879,- 135,137,261.-

108 pışıH ııııaıaı crnmu 41,277,500.- 15,010,000.- 26,267,500.-

110 ÇEŞl!LI ALICAXLAR 4,238,B26,131.- 1,264,414,223.- 2,974,411,911.-

112 ÇEŞ iTLi BORCW 4,300,763,920.- 1,656,716,016,• 357,982,096.-

m DIAHmEi HESABI 1,975,561,527 .- 5,103,134,381,• 127,B72,BS7.-

116 D!llliBASLAR HESABI 333,110,097.• 7,716,000.- 325,~,097.-

IIB SABiT D~ERLER 1,038,185,936,• 1,036,465,938.-

ııo SENDiKALAR CARI HESABI 12,430,350,965.- 5,827,595, 722.- 6,602, 755,213.-

Jll AiDAT ALACAXW IKIZ S,Bll,778,757,• 12,399,480,000,• 6,577,701 ,213.•

200 UYELIK VE DIYAlflSKA AiDAT 60,080,000.- 5,976,521,135.- 5,916,Ul,135,•

202 SOSYAL FAALiYET GELiRi.Ei!

204 il.iL vmıaı GELiRLERi

206 YiYiN GELiRLERi KESIBI

20B FAiZ GELiRLERi HESABI 4,086,621,556,· 4,086,621,556,·

210 BMIŞ GELiRLERi IIESABI

212 DIGER GELiRLER S0,000,000. 194,673,291,· 1(1,673,291,·

300 fERSOO. L GiDERLERi 3,355,118,715,- 3;355,ııs,m.-

302 PERSON EL ODf.l!I.!( VE YOLUIX 98,039,551,- °"',039,5S1,-

301 YOIIETICI GiDERLERi 2,599,956,719,- 2,S99,956,719,-

306 YOIIEIICI ODEH!l Vi YOLUII 18,585,923,- l,3l2,000.· 87,253,923,-

30a iDARi GIDERLEi 3,llS,798,696,· 32,301,319.- 3,093,497,577,-

310 AiDAT GIDERLEII l'll,738,062.- 291,738,062,-

312 IGJTIH GID!iLERI 187,468,369,- 887 ,468,369,-

311 lATlilH GiDERi.Ei! 1,371,896,035,- 1,371,896,035,-

316 KOOIEIIJITIF GiDERLERi

318 SAIIDIK KRED iLERi

100 CARI YIL GELiR-GiDER HESA

402 URIIIIIIŞ GELiRLER HESABI 9,719, 976,319.- 9,719,976,319.-

104 BIRIIIIIIŞ GIDERLEI HESAB I

406 BILA!iÇ() DEViR HESABI 22,756,000,- 1,113,173,S35.-

GElllL fflZ.111 TOPL.1111 IOl,5S1,651,B20,• IOl,55!,651,B20.- 28,921,689,362.-
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KESİNARALIK 92 MİZANI

TüRXIYE D!Vill«:I iŞÇi sı:ıwmı..ıı.ı XOHF!DERASYOMI 1992 31 ARALIX 1992 Sayf. :

HESAP l!l AÇIXLAMA BORÇ ALACAX BORÇ BAJIIYESI ALACAK BAKiYESi- ----··---...-------
100 KASA HESABI 4,378,666,262.- 4,376,408,114.- 2,257,788.-

102 IIAHXAJJJ! HESl.81 48,692,458,310.- ll,660,717,637.- 6,031",740,673.-

106 AYAllSLAR HESABI 3,318,634,110.- 3,213,496,879.- 143,945,835.- 8,808,574.-

108 PEŞIH !IOFJIE/1 GID!RLER 41,ın,soo.- 15,010,000.- 26,267,500.-

110 ÇEŞiTLi ALACAı:LAR 4,238,626,134 ,. 1,ı64,414,223.- 2,974,411,911.-

112 ÇEŞiTLi &'JRCW 4,300,763,920.- 4,658,746,016.- 357,982,096.-

114 EIWU!TLER HESABI 4,975,561,527.- 5,403,431,381.- 421,an,857.-

116 D!ıtlRBAŞLAR HESABI 333,410,097.- 7,746,000.- 325,664,097,•

118 SABiT DECERLEI 1,038,185,938.- 1,036,485,938.-

120 SEHDIKALAR CARI HESABI 12,430,350,965,· s,a21,m;122•• . 6,602,755,243,-

122 AiDAT ALACARI.ARIHIZ 5,821,778,757,. 12,399,480,000.- 6,571,701,243.-

200 DYELIK YE DAYAHISIIA AiDATLARI 5,976,524,435.- 5,976,521,435.-

208 UIZ GELiRLE!! HISAlll 4,086,621 ,556.- 4,066,621,556,-

212 DIGERnLIRLER 491,673,291.- 494,673,291,·

300 PERSOHEL C!DERLER1 3,355,118,715.- 3,355,118,715,-

302 PERSOIIEL !IOFJIEK VE YOLWXLARI 98,039,551.- 98,039,551.-

304 YOIIETJCI CIDERWI 2,599,956,719.- 2,599,956,719.-

306 Yö!IETJCI öDEHEK VE YOLLUKLAR! 88,585,923.- 88,585,923.-

308 iDARi GiDERLER 3,125,798,896.- 3,125,798,896.-

310 AiDAT GiDERLERi 291,738,062.- 291,738,062,·

312 EGJTIH GiDERLERi 887,468,369.- 887,468,369.-

314 YATIEIH GIDERL!RI 1,371,896,035.- 1,371,896,035.-

~00 CARI YIL G!LIR-CIDER HESABI 11,784,968,951.- il,784,968,95!.-

402 BIRIKHIŞ GELiRLER Jl!SAlll 1,337,229,669.- 9,719,976,349.- 8,382,746,680.-

!04 BIRIKHIŞ GiDERLER HESABI 1,337,229,669.- 1,337,229,669,-

406 BILAJIÇO DEViR HESABI 22,756,000.- 1,413,173,535.- 1 ,390,417,S35. -.,__________,..
CEll!L HiZAN TOPLAHI 126,458,819,391.- 126,458,819,391.- 17,115,528,985.- 17,145,528,985.-

r,. //1)\
Jb
( ~\\
'-._i
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AKTİF HESAPLAR
ı- Kasa Hesabı
31.12.1992 günlü kasa durumumuzu göstermekte olup, tutan

2.257.788.-TL'sıdır.
2- Bankalar Hesabı
Bankalarda bulunan mevduatımızın toplamını göstermektedir. Top

lammevduatımız yıl sonuna göre 6.031.740.673.- 11..'sıdır.
Vadeli ve vadesiz hesaplardan oluşan mevduatımızın dökümü aşa-

ğıya çıkanlmıştır.

Bankalar Mevduatı Dökümü
a) Vadesiz hesaplarımız:
T.C. Ziraat Bankası Merter Şb.
T.C. Emlak Bankası Merter Şb.
Toplam (1)
b) Vadeli hesaplarımız:
Emlak Bankası Merter Şb.(2)
c) Döviz hesaplanmız:
Emlak Bankası Merter Şb.(3)
- $ Karşılığı
-BEF "
GENELTOPLAM (1+2+3)

3- Avanslar Hesabı
Yıl sonuna göre 143.945.835.- TL. olan bu hesap, verilen avansların

henüz belgelere bağlanamamış, artık miktarlarını göstermektedir.
4- Peşin Ödenen Giderler
Adana İrtibat Büromuz için tutulan hizmet binasının bir yıllık kirası

olan 41.277.500.- TL'sından aylık reeskontlar sonucu kalan bakiye
olup, yıl sonuna göre tutan 26.267.500.-TL'sıdır.

5- Çeşitli Alacaklarımız
Verilen sipariş avanslan, depozito ve teminatlar ile senetlerden oluş

maktadır. Yıl sonuna göre tutarı 2.974.411.911.-TL'sıdır.
6- Demirbaşlar Hesabı
Genel Merkez ve İrtibat bürolarımıza alınan, mobilya mefruşat, büro

malzemeleri ile küçük demirbaşların tutarını göstermektedir. Bilançoda
da görüldüğü gibi yıl sonu tutan 325.664.097.- TL'sıdır. Dökümü aşa
ğıya çıkarılmıştır.

Büro Malzemeleri 210.238.619.-

6.989.571.-
16.091.129.-
23.080.700.-

6.000.016.388.-

• 8.643.585.-
6.757.085.-
1.886.500.-

7.031.740.673.-
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Mobilya ve Mefruşat
Küçük demirbaşlar
7- Sabit Değerler Hesabı
Alınan taşıt araçlan ile maklna ve gereçlerden oluşmaktadır. Tutan

1.038.485.938.-TL'sıdır. Dökümü aşağıya çıkarılmıştır.
Taşıl araçlan 697.003.680.-

l 13.984.653.-
1.440.825.-

Makinave gereçler 341.482.258.-
8- Sendikalar Cari Hesabı
Genel Kurul'da kabul edilen bütçenin öngördüğü, üyelik ödenlileri ile

sendlkalarnnızla müştereken yapılan çeşilli etkinliklerden, sen
dikalarırıuzm paylarına düşen borçlarından oluşmaktadır. Yıl sonu ba
kiyesi 6.602.755.243.-TL'sıdır.

PASİF HESAPLAR
1) Avanslar Hesabı
Yıl sonunda 8.808.574.- TL'sı olan hesap, belgeleri muhasebeye in

tikal edip, ödemesi henüz yapılmamış, borcu gösıermekıedtr. Dökümü
şöyledir:

Adana İrtibat Büromuz
Yücel Top
TOPLAM
2) Çeşitli Borçlar
Yıl sonuna göre 357.982.096.- TL'sı olan hesap borç senetleri ile ah

nan depozito ve leminallardan oluşmaktadır.

45.247.-

8.808.574.-

3- Emanetler Hesabı
Yılsonuna göre 427.872.857.-TL. olan hesap ödenecek ücretler, SSK

primi. vergi vb. fonlardan oluşmaktadır.
4- Ödenti Alacaklarımız
Yıl sonuna göre, 6.577.701.243.- TL'sı hesap, üye sendikalarımızın

1992 yılı üyelik ödenti borçlarından oluşmaktadır. Dayanağı genel ku
rulca kabul edilen bütçedir.

5- Bilanço Devir Hesabı
Demirbaş alımları, sabit kıymet alımları ve peşin ödenen giderlerin,

yalınm giderleri hesabı ile karşılaştırılarak gelecek dönemlere ak
tarılmasına yönelik işleyen bir hesaptır. Yıl sonuna göre kalan
1.390.417.535.- TL'sıdır. Aktif hesapla görülen, peşin ödenen giderler.
Demirbaşlar hesabı ile sabit değerler hesabının toplamını vennekledir.

6- Birikmiş Gelirler Hesabı
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Gelir ve giderlerimizin aktarıldığı bu hesap grubunda 1.1.1992-
31.12. l 992 tarihleri arasında 10.447.739.282.- TL'lık gelire karşılık
11.784.968.951.-TL'sı harcama yapılmıştır. 1992 yılı devreden gelirimiz
ise 8.382.746.680.- TL'sıdır. Böylelikle 1992 yılı çalışmalarımızda geç
miş yıllar birikmiş gelirler hesabından 1.337.229.669.- TL'sı aklarına
yapılmış olmaktadır.

Hesap dönemi gelirlerimiz ve . giderlerimizin dökümü aşağıya çı

kanlmıştır.

1.1.1992-31.12.1992 GELiR-GiDER DÖKÜMÜ

Giderler
Personel Giderleri
11 Ödenek ve yollukları
Yönetici Giderleri
"Ödenek ve Yolluklar
idari Giderleri
Ödenti Giderleri
Eğitim Giderler!
Yatırım Giderleri

GiDERLER TOP,

TOPLAM

3,355,118.715.-
98.039.551,-

2.599.956.719,-
87 .253,923.-

3,093.497 .577 .-
291,738,062,-
887.468.369.-

1.371.896.035.-

11.784.968.951.-

11.784 .968 .951.-

GELiRLER TOP.
GiDERARTIĞI
TOPLAM

10.447.739.282.-
1.337 .229 .669.-

11.784 .968 .951.~~

/' /

Gelirler
Üyelik ve Day.Ödentisi5.916.444.435.-
Faiz Gelirleri 4.086.621.556.-
Diğer Gelirler 444.673.291.-

GELİRLERİMİZ
1- Üye Ödenti Gelirleri
Konfederasyonumuzun gelirlerinin esasını teşkil eden ödenli ge

lirlerimiz, olağan genel kurulda kabul edilen bütçenin öngördüğü esas-
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lar içinde hesaplanmıştır. 1992 yılma ait alman ödenti gelirleri toplamı
5.821.778.757.-TL'sı olup, dökümü aşağıya çıkanlmıştır.

Banksen 894.088.408.-
Genel-İş 3.009.046.349.-
Gıda-İş 101.500.000.-
Lastik-İş 352.440.000.-
Maden-İş
Oleyis
Sosyal-İş
Petkim-İş
Tekstil
TOPLAM

40.000.000.-
100.000.000.-
18.824.000.-
24.280.000.-

1.281.600.000.-
5.82 l.778.757.-

2- Dayanışma Gelirleri
Üst kuruluşumuz olan ICITU'dan sağlanan dayanışma geliri olup,

tutarı 94.665.678.-TL'sıdır.

3- Faiz Gelirleri
Bankalarda bulunan vadeli ve vadesiz hesaplanmıza 31.12.1992 ta

rihine kadar alınan faiz tutannı göstermekte olup, yıl sonuna göre tu
tarı 4.086.621.556.-TL'sıdır.

4- Diğer Gelirler
Sendikalarımızla ortaklaşa yapılan etkinlikler için, sendikalarımızın

katılım paylarından oluşmaktadır. Yıl sonuna göre ulaştığı tutar
444.673.291.-TL'sıdır.

GİDERLERİMİZ
1- Personel Giderleri
Konfederasyonumuzun, Merkez ve Temsilcilik bürolarımız, per

soneline ödenen aylık ücret, ikramiye ve yasal ödentiler olup, yıl sonuna
göre tutan 3.355.113.715.- TL'sıdır. Yıl sonuna göre çalışan personel
sayımız 42 kişidir. Yıl içinde 6 personel aynlmıştır.

2- Personel Ödenek Ve Yolluklar
Görevli olarak personelin yurtıçı ve yurtdışı seyahat giderleri olup,

yurtıçı 12.432.191.- TL'sı, yurtdışı 85.607.360.- TL'sı olmak üzere top
lam ödenek ve yolluklar tutan 98.039.551.-TL'sıdır.
3- Yönetici Giderleri
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Konfederasyonumuz Genel Yönetim Kurulu üyelerine ödenen maaş,
ikramiye ve sosyal yardımlar ile, yasal ödentilerden oluşmaktadır. Yıl
sonu itibartyle ulaştığı tutar, 2.599.956.719.-TL'sıdır.

4- Yönetici Ödenek Ve Yollukları
Yönetim Kurulu üyelerinin yurtiçi ve yurtdışı gezilerinde ödenen yol

luklar olup, tutan 87.253.923.- TL'sıdır. Yurttçt yolluk tutan
42.556.536.-TL'sı yurtdışı yolluk tutan ise, 44.697.387.-TL'sıdır.

5- İdari Giderler
Sendikal çalışmaya ilişkin, genel kurul giderlerinden, PTT, kırtasiye,

nakliye, bakım onarımve benzeri giderlerden oluşmaktadır.
6- Ödenti Giderleri
Üst kuruluşlarımızdan ICFTU ve ETUC'a ödenen üyelik ödentisi

olup, tutarı 291.738.062.-TL'sıdır. Dökümü aşağıdadır:
ICFTU 21.573.062.-
ETUC 270.165.000.-
7- EĞİTİM GİDERLERİ
Yayımladığımız gazete, dergi, seminer giderleri olup, yıl sonu bakiyesi

887.468.369.- TL'sıdır.
8- Yatırım Giderleri
Demirbaş, sabit kıymetler alımlarından oluşmaktadır. Dökümü aşa

ğıya çıkarılmıştır.
DEMİRBAŞLAR 333.410.097.-
SABİTDEĞERLER
TOPLAM
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GEÇİCİ HİZAN
ARALIK 93 MIZANI

DiSK TüillYE DEVKIIICI iŞÇi SE!IDIIIALAKI KOllf!D!iASYOMJ 31 IBALIK 1993 s.ır• ,
HESAP HO ICIKLAHA BORÇ HACH BORC ıwcmsı AtJıCAX BAXIYESI
•••••••••••HO,aa •••• ··--------------- -------·--------- ---------------
100 KASA HESABI il ,864,832.602.- 11,861,982,117.- 2,850,485. -

102 BAJIKALAR HESABI 48,9S9,200,660.- 45,766,749,850.- 3,192,450,810.-

105 ıOII BAllXA HESABI ıo,502,a.ı~.730.- 9,536,725,976.- 966,120,754.-

106 AVAHSLAR HESABI 3,893,484,654.- 3,7B5,891,601.- 107,181,041.-

108 PEŞ!H ODE!l!II CID!lL!R 91,162,500.- • 52,0U,500.- ,s, ııs,ooo.-
110 CE$l!LI ALACAXLAR 11,m,121,091.- 9,696,029,443.- 1,761,091,651.-

ili fOH iOKÇWLARI 1,011,698,528.- 63,900,000.- 947,798,528.-

112 ÇEŞiTLi OORÇLAR 3,959,020,366.- 4,200,0.9,360.- 241,028,994.-

113 FON ALACAXLILARI HESABI 600,000,000.- 1,ıoo,000,000.- 900,000,000.-

114 OOH!TLER H!SABI 8,148,370,S57.- 8,920,321,381.- nI,9SO,B24.-

115 roıı BACI$ HESABI 5,000,000.- 921,966,995,- 922,966,99S.-

116 DDIIRlljŞLAR HESABI 806,9:il,297,- 813,625,- 806,IJ9,6n.-

118 SABiT DiGERLEI! 1,IB4,5B9,695.- 1,184,589,69S.-

120 S!JIDJKALAI cm HESABI 12,554,653,806.- 1S,943,226,216,- 26,611,427,590.-

122 AiDAT A!JıCAXLAIIIHIZ 14,567,093,352,- 39,291,201,lll.- 24,m,ıoı,911,-

200 0nLIK ~! DAYAHISHA AiDATLARI 1,901,405,710,- 10,665,638,372.- B,161,2J2,662,-

206 YAYIN G!LIRUII HESABI 26,465,000,- 26,46S,OOO.-

208 mı mmm HESABI 149,108,600.- 2,130,057,381,- 1,980,948,581,-

210 IIMIŞ GıLIRWI lllSABI 1,166,540,711,- 1,166,540,711.-

212 DIGER GELiRLER 92,295, 113,- W,566,415,- 792,271 ,302.-

300 P!RSOHEL GID!RllRI 7,537,331,443,- 226,89S,909,· 1,310,457,505.- 21,971,-

302 PERSO!ltL OOFlfl'.KV! YOLUIXIARI 112,m,589.- 112,07,589.-

304 Ytil!ETICI GiDERLERi 1,911,456,696,- ı,m.- 1,911,455,452.-

306 ııııu:ııcı ODFlfl'.K VS YOLUJXLARI IDl,810,300.- IDl,810,300.-·

30B iDARi CID!RL!R 4,022,067,224.- 1,229,000.• 4,020,BJB,224.-

310 AiDAT GiDERLERi IS0,1S1,048.- 150,ısı ,048.-

312 !GITIK GIDERllll 655,325,751.- 6,494,000.- 848,831,751.-

314 YATIRIK GIDEiL!il 631,112,957.- 3,720,000.- 627,392,957,-

402 BiRiKMiŞ GELiR HESABI 8,382,746,680.- 8,382,746,680.-

406 BiLANÇO DEVJR HESABI S2,861,125.- 2,088,705,192,- 2,0JS,8'4,367.-..____________ ---------------

"·'7t
GE!IEL MiZAH IOPLAHI 177,132,971,597.- 177,132,971,597.- 50,712,126,058.-
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AP.l'.LIJ.r 93 KESİNMİZAN
DISX Tıl!l:IYt DEVRlll::I iŞÇi SEIIDIKAWI Klllif!DERASYOHU 31 ARALIK 1993 S.ylı :

HESAP IO AÇIKLA!!A BORÇ ALACAK BORÇ BAXIYESI ALAC.11( WIY!SI--------------- ------------------------------ ---·------·------
100 lASA HESABI U,864,832,602.- 11,861 ,982,117.- 2,850,485.-

102 BAIIXAWH!S.\l!I 48,959,200,660.- 45,166,7'9,850.- 3,192,450,810.-

ıos FOR IIAl!KA IIESABI 10,502,dU,130.- 9,536,12S,976,- 966,120,154.-

106 AYAHSUR IIESA8I 3,893,484,651.- 3,18S,897,607.- 107,587,047.-

108 P,:ŞIN !IIJ!!l!II CID!RI.ER 97,162,500.- 52,047,500.- 45,115,000.-

J!O ÇEŞiTLi AIACAliW J!,457,121,094.- 9,696,029,443,- 1,761,091,651.-

J!l ICII BORÇWIARI 1,011,698,528.- 63,900,000,- 947,798,528.-

m ÇEŞiTLi IIORÇIAR 3,959,020,366.- 1,200,049,360.- 211,028,994.-

113 FOR ALACAl:LIWI HESABI 600,000,000.- 1,soo,000,000.- 900,000,000.-

IU !!WliTW HESA&I 8,'148,370,557.- 8,920,321 ,381,- 771,950,824.-

llS ICII BMIS HESABI 5,000,000.- 927,966,995.- 922,966,995,-

116 D!!IIRBASIAR HES.161 806,9S3,297.- 813,625,- 806,139,672,-

118 SABiT D!ı!WII l,184,S89,69S.- 1,184,S89,69S,-

120 S!IIOIU!.\i. cı.il HESABI 42,551,653,806.- 15,943,226,216.- 26,611,'27,590.-·

122 Aio.ıT AIACAliURIKIZ· 14,567,093,352.- 39,294,201,323.- 21,727,107,971.-

200 omıx VE DAY.AIUŞIIA AIDATIARI I0,66S,638,372,• 10,665,638,372.-

206 YAYIN G!Llil.!111 ll!SABI 26,165,000.- 26,165,000,-

208 FAiZ C!LIRL!RI HESABI 2,130,0S7,381.- 2,130,0.7,381.-

210 8Aıl!Ş C!LIIL!III ll!SAl!I 1,166,540,711.- 1,166,540,711.-

212 DIC!l C!LIRL!II 884,566,US.- 884,566,41S,•

300 P!RSCl!&L C!DERL!RI 7,537,353,411.- 7,537,353,414.-

302 PERSOll!L llDOOI( VE YOLUJKLARI 112,m,589.- 112,417,589.-

304 mmcı CIDERWI 1,91!,456,696.- 1,911,456,696,-

306 \'IllliTICI llDOOI( VI YOLLlll(IARl 104,810,300.- 104,810,300.-

:!08 lDl.21 C!D!il.!11 4,022,061,2.24.- 4,022,061,224.-

310 AlDAT CID!RI.ERI 150,751 ,048,- 150,751,048.-

312 !CITIH CIDUL!RI 855,325,751 .- 85S,325,7SI,·'

311 YATIRIH CID!RL!RI 631,112,m.- 631,112,917,-

100 CARI YIL GELIR-CID!R HESABI 15,086,954 ,826.- IS,086,954,826,-

402 BIRIK!IIŞ C!Lll ll!SABI 1,356,474,599,- 8,312,746,680.- 6,026,272,081,·

404 BlilKlllŞ GiDERLER HESABI 2,356,474,599,- 2,356,474,S99,•

406 BI~DEViR HESABI 52,lllil,12$,• 2,088,705,192.- 2,0lS,814~367,•--.------
35,625,171,232.-. 35,625,)71,232,• ··: .' • •GENEL HIZAH TOPIANI 209,663,355,848,- 209,663,35S,818,•
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DİSK
TÜRKİYE DEVRİMÇİ İŞÇİ_ SENDİKALARI KONFEDERASYONU'NUN

31.12.1993 TARiHLi BiLANÇOSU HAKKINDA AÇIKLAMALAR

A- AKTİF HESAPLAR
1- KASA HESABI
31.12.1993 tarihli kasa durumunu göstermekte olup, tutan

2.850.485.-TL'sıdır.
2- BANKALARHESABI
Bankalarda bulunan mevduatımızın toplamını göstermektedir. Top

lammevduatımız yıl sonuna göre 3.192.450.810.-1L'sıdır.
Vadeli ve vadesiz hesaplardan oluşan mevduatımızın dökümü aşa

ğıdaki gibidir.
2. 1. Vadesiz Mevduatlar:
- Ziraat Bankası MerterŞ ubesi 1592 Hes.
- Emlak Bankası Merter Şubesi 9629 Hes.
- Vakıfbank Merter Şubesi 2029605 Hes.
TOPLAM (1)
2.2-Vadeli Mevduatlar.
- Vakıfbank Ankara Şb. 1029738 Hesap
- Vakıfbank AnkaraŞb. 1029951 Hesap
TOPLAM (2)
2.3. DövizTevdiat Hesapları:
- EmlakBankası 16138 US Dolar Hes.
- EmlakBankası 16129 BEF Hes.
TOPLAM (3)
GENELTOPLAM (1+2+3)
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56.466.535.
l.548.737.760.-

46.025.866.-
1.651.230.161.-

1.142.186.349.-
350.000.000.-

1 .492.186.349.-

29.508.213.-(1 )
19.526.087.-(2)
49.034.300.-

3.192.450.810.-
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3- FON BANKA HESABI

Örgütlenme çalışmalarında kullanılmak üzere mal varlığı olan sen
dikalarımızın kalkılanyla oluşturulan fondur. Fonun amacı örgütlenme
aşamasında olan ve mali bütçesi yetersiz sendtkalarnrnza mali kaynak
sağlanmasıdır. Fonun 31.12.1993 tarihine göre banka durumu aşa
ğıdaki gibidir.

3.1 Vadesiz T. Emlak Bankası 9638 Hesap
3.2 Vadeli T.Emlak Bankası Merter Şb.
TOPLAM
4- AVANSLAR.HESABI'
Yıl sonuna göre 107.587.047.- TL. olan bu hesap değişik amaçlarla

verilen ve henüz gider kaydedilmemiş arlık miktarları göslennektedir.
5- PEŞİN ÖDENEN GİDERLER
Çukurova Bölge Temsilciliğimiz için tululan hizmet binasının bir yıl

lık kirası olan 70.895.000.- TL.'ndan, aylık reeskontlar sonucu kalan
artık olup, yıl sonuna göre tutan 45.115.000.- Tl/dır..

6- ÇEŞİTLİ ALACAKLAR

25.188.790.-
940.931.964.-
966.120.754.-

Verilen sipariş avansları. depozito ve temtnatlar ile alacaklarımıza
ilişkin alınış oludğurnuz henüz vadesi gelmemiş çek ve senet miktarları
toplamı olup 31.12.1993 tarihi ttıbart ile I.761.091.651.-TL'dir.

7- FON BORÇLULARI
Örgütlenme çalışmaları için kurulan fondan sendıkalanmıza ödenen

miktarları p;öslemıekledir. Dökümü aşağıdaki gibidir.
- Basın-İş Sendikası
- Deri-İş Sendikası
- Devrimci Sağlık-İş Sendikası
- Devrimci Yapı-İş Sendikası
- Gıda-İş Sendikası
- Keramik-İş Sendikası
- Limter-İş Sendikası
- Sinesen Sendikası
-Tümka-İş Sendikası
TOPLAM
8- DEMİRBAŞLAR HESABI
Genel Merkez ve Temsilciliklerimize alınan, mobilya, mefruşat. büro

50.000.000.-
312.620.000.-
12l.678.528.-
20.000.000.-

142.000.000.-
20.000.000.-
87.000.000.-
62.000.000.-

132.500.000.-
947.798.528.-
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malzemeleri ile küçük demirbaşların tutarını göstermektedir. Alınan
tüm demirbaşlar Konfederasyonumuzun, Bakırköy 13. Noteri
30.03.1993 tarih ve 14596 yevmiye numarası ile laslikli Demirbaş Eşya.
Deftert'ne kayıtlıdır. Bilançoda da görüldüğü gibi, yıl sonu tutan
806.139.672.-TL'sıdır. Dökümü aşağıdadır.

- Büro Malzemeleri 317.508.049.-
- Mobilya ve rnefruşatlar 488.004.423.-
- Küçük Demirbaşlar 627.200.-
TOPLAM 806.139.672.-
9. SABİT DEĞERLER
Konfederasyonumuza alınan taşıt araçlan, makine ve cihazlar ile ta

şınmaz mal varlığından oluşmaktadır. Bu bölümde yer alan Taşıl Araç
lan T. Genel Sigorta A.Ş. tarafından bir YJl süre ile piyasa değerleri
kadar KASKO SiGORTASI ile sigortalanmışltr. Taşınmaz mal varlığına
ilişkin ise 12 Eylül 1980'den önce Konfederasyonumuza üye olup sonra,
açılamayan Taper-İş Sendikası'ndan gelen İzmir. Alsancak 201 Pafta,
1247 Ada, 3 Parsel numarasında kayıllı bir .adet dükkan bu
lunmaktadır. Bu taşınmazın reel değeri tam olarak araş
tıralamadığmdan hesaplarırmza alınışında ı .000 TL. değer konulmuş ve
bu değer üzerinden bilançomuzda gösterılmtşur. Yıl sonuna göre De
mirbaşlar Bilançomuzda 1.184.589.695.- TL'drr, Dökümü aşağıdaki gi
bidir.

- Taşıl Araçları
- Taşınmaz Mallar
- Makine ve Cihazlar
TOPLAM
10. SENDİKALAR CARİ HESABI
Genel Kurul'da kabul edilen bütçenin öngördüftü, üyelik ödentileri ile

sendikalanmızia ortaklaşa yapılan çeşitli etkinliklerden. sen
dikalarımızın paylanna düşen rnıktarlarılan oluşmaktadır. Yıl sonuna
göre 26.611.427.590.-TL'dır.

B- PASİF HESAPLAR
11- ÇEŞİTLİ BORÇLAR
Yıl sonuna göre 241.028.994.- TIJ'sı olan bu hesap Keşide etttğtmız

fakat vadesi gelmemiş çekler. Teminat mektuplarıyla mal ve hizmet
ahmlanndan borçlarımızı göstermektedir.

12- FON ALACAKLILARI HESABI
Örgütlerırne fonuna kalkıda bulunan sendikalarımızın ~öndenniş ol

duğu paralardan oluşmaktadır. Dökümü aşağıdaki gibidir.
- Banksen Sendikası 300.000.000.-

DiSK 9. Genel Kurul Çalışma Raporu 229

697.003.680.-
1.000.-

487.585.015.-
1.187.589.695.-



- .Birleşik Metal-İş Sendikası
TOPLAM
13- EMANETLERHESABI
Bilançomuzdaki pasif hanesinde 771.950.824.- TL'sı olan bu hesap

Konfederasyonumuzun vadesi gelmemiş vergi borçlan ile SSK ve Fon
borçlarından başka, hak edilmiş olup ödemesi henüz yapılmayan üc
retler, Sendika Uyelik Aidatları ile hesaplanmıza geçici olarak alınan
emanet hesaplardan oluşmaktadır.

14- FON BAĞIŞ HESABI
Bu hesap da örgütlenme fonuna faiz karşılığı katkıda bulunan sen

dikalanrnızın gönderdiği paralar ile Fon parasının bankalardaki vadeli
hesaplarda tutulması nedeniyle elde edilen faizlerden oluşmaktadır. Yıl
sonuna göre toplam tutarı 922.966.995.- TL'sıdır.

15- ÖDENTİ ALACAKLARIMIZ
Yıl sonuna göre 24.727. 107.971.- TL'sı olan hesap, üye sen

dtkalanmızın 1992 ve 1993 yılı üyelik ödenti borçlanndan kalan kısmı
göstermektedir. Hesabın dayanağı Genel Kurulca kabul edilen bütçedir.

16- BİLANÇO DEVİR HESABI
Demirbaş alımlan, sabit kıymet alımları, taşınmaz mal ve peşin öde

nen giderlerin, Yatının Giderleri Hesabıyla karşılaştınlarak gelecek dö
nemlere aktarılmasına yönelik çalışan hesabın tutan. Yıl sonuna göre
2.035.844.367.- TL'dır. Aktif hesapta görülen Peşin Ödenen Giderler (5),
Demirbaşlar Hesabı (8) ile sabit Değerler (9) hesaplarının toplamını ver
mektedir.

17- BİRİKMİŞ GELİR HESABI
. Hesap dönemi sonunda gelir ve giderlerimizin aktarıldığı bu hesap

grubunda, 12.730.480.227.- TL. gelire karşılık, 15.086.954.826.- TL'sı
da harcama yapılmıştır. 1992'den devreden gelir artığımız ise
8.382.746.680.- TL'sıdır. Böylece 1993 yılı faaliyetlerimizde
2.356.474.599.- TL. azalma olmuş, bir başka deyişle 1993 yılında gider
kalemleri ile gelir kalemleri arasında 2.356.474.599.- TL'sı gider fazlası
bulunmaktadır.

600.000.000.-
900.000.000.-
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01.01.1993-31.12.1993 DÖNEMİ GELİR VE GİDERLERİ
GiDERi. R BEL~r"eersone iderleri 7.310.457.505,-y; ııe ayanışma ôdentUeri
Personel Ödenek ııe Yollukları 112.417.589.-Yayın Gelirleri
Yönetici Giderleri 1.911.455.452.- Faiz Gelirleri
Yönetici Ödenek ve Yollukları 104.810.300.-Ba~ış Geineri
idari Giderler 4.020.838.224.-Dl~er Gelirier
Ödenti Giderleri 150.751.048.-Yuııarlama Farkları
E~ltlm Giderleri 848.831.751.-
Yatırım Giderleri 627.392.957.-

8.674.232.662.-
26.465.000.-

1.980.948.581.-
1.166.540.711.-
792.271.302.-

21.971.-

G !DERLERTOPL}MI

TOPLAAl

15.086.954.826.- GELiRLER TOPLAM!
1993 Yll.l GbERART~I

15.086.954.826.- TOPu>M .~

12.730.480.227.-.-
2.356.467.599. -

15.086.954.826.-

A- GELİRLERİMİZ
1- ÜYELİKVE DAYANIŞMAÖDENTİ GELİP.LERİ
Konfederasyonumuzun gelirlerinin esasını oluşturan ödenti ge-

lirlerimiz, Olağan Genel Kurulda kabul edilen bütçenin öngördüğü esas
lara göre hesaplanmıştır. 1993 yılına ait alınan ödenti gelirleri toplamı
8.764.232.662.- TL. olup dökümü aşağıdadır.

~ Banksen Sendikası 1.895.911.592.-
- Birleşik Metal-İş Sendikas 2.279.530.710.-
- Dev Maden-Sen Sendikası
- Genel-İş Sendikası
- Laspetkim-İş Sendikası
- Oleyis Sendikası
- Petkırn-İş Sendikası
- Sosyal-İş Sendikası
-Toprak-İş Sendikası
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10.000.000.-
3.536.132.060.-

150.000.000.-
300.000.000.-
75.000.000.-

432.393.600.-
80.000.000.-
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- Yeraltı Maden-İş Sendikası
TOPLAM
2- YAYIN GELİRLERİ HESABI
Konfederasyonumuzun 1993 yılı içinde çıkartmış olduğu çeşitli ya

yınların, sendikalarımızın islemleri doğrultusunda gönderilen ya
yınlardan alınan gider karşılıkları olup yıl sonuna göre tutan
26.465.000.-TL'dır.

3- FAİZ GELİRLERİ
Bankalarda bulunan vadeli ve vadesiz mevduat hesaplarımıza

01.01.1993 larihinden 31.12.1993 tarihine kadar alınan faizlerden
oluşmaktadır. Yıl sonuna göre alınan Iaız tutarı 1.980.948.581.·
TL'sıdır.

4- BAĞIŞ GELİRLERİ
Bu bölümde yer alan gelirlerimiz 12.09.1980'den önce Kon

federasyonumuza üye olan Taper-İş Sendikası'nın münfesih olmasından
sonra.T.C. İzmit 3. İş Mahkemesi'nin 19.11.1993 tarih ve 1993/437
Esas, 1993/891 Karar Sayılı Hamı ile Konfederasyonumuza devredilen
taşınmaz ile banka hesaplan loplaınıdır. Dökümü aşağıdaki p;ibidir.

- Taşınmaz Gelirler 1.000.-
-T. Vakıflar Bankası/Ankara Şubesi 1.142.186.349.-
- T. Vakıflar Bankası/Ankara Şubesi 24.353.362.-
TOPLAM 1.980.948.581.-
5- DİĞER GELİRLER
Sendikalarımızla, ortaklaşa yapılan elkinlikler için, sendikalarımızın

katılım paylan ile sigorlalı olan araçlarımızın hasar tazmin be
dellerinden oluşmakla olup 31.12.1993 tarihine göre tutarı
792.271.302.- TL'sıdır.

6-YUVARLAMA FARKI GELİRLERİ
Hesaplanan verp;i ve SSK primlerinden arla kalan miktarlardır. Yıl

sonuna göre 21.971.-TL'sıdır.

B- GİDERLERİMİZ
7- PERSONEL GİDERLERİ
Konfederasyonumuzun, merkez ve Bölge Temsilcilikleri personeline

ödenen aylık ücret, ikramiye ve yasal ödenüler olup yıl sonuna göre lu
lan 7.310.457.505.- Tl/dır, Yıl ıçerstnde ayrılan personel sayısı 7, p;iren
personel sayısı ise 8'dir. Yıl sonuna p;öre personel sayısı toplamı 43'dür.

8- PERSONEL ÖDENEK VE YOLLUKLARI

5.264.700.-
8. 764.232.662.-
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Görevli olarak personelin yurtiçl ve yuridışı seyahat yollukları olup
personele yuruçt ödenen yolluklar 38.797.000.- TL'sı yurldışı yollukları
ise 73.620.589.- TL'sıdır. Toplam olarak personele ödenen yoJluk ise
112.417.589.-TL'sıdır.

9- YÖNETİCİ GİDERLERİ
Konfederasyonumuz Genel Yönelim Kurulu üyelerine ödenen ücret.

ikramiye, sosyal yardımlar ve yasal ödenulerderı oluşmaktadır. Yıl so
nuna göre tutan 1.911.455.452.-TL'dır.

1O- YÖNETİCİ ÖDENEK VE YOLLUKLARI
Genel Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri ile Onur Ku

rulu Uyelerine yurliçi ve yurldışı seyahatleri dolayısıyla ödenen yol
luklardan oluşmaktadır. Yurliçi yollukları olarak 61.011.000.- TI~'sı
ödenmesine karşılık, yurldışı yolluk ödemesi ise 43.799.300.- TL. ola
rak gerçekleşmtşur.

11- İDARİ GİDERLER
Admdan da anlaşılacağı gibi, Konfederasyonumuzun ve Bölge Tem

silciliklerimiz, lrlibal bürolanrnızm su, elektrik, telefon, posta, temsil,
ağırlama. yol, miting vb. gibi p;iderlerinden oluşmaktadır. Yıl sonuna
göre gerçekleşen idari giderler toplamı 4.020.838.224.- TL'sıdır.

12- ÖDENTİ GİDERLERİ
Üst kuruluşlarımızdan ICFTU, ETUC ve TUAC'a ödenen üyelik öden

lisi olup, tutan 150.751.048.- TL'sıdır. Ayrıntısı aşağıdaki gibidir.
- ICFTU 33.765.495.-

r

-ETUC
-TUAC
TOPLAM

101.320. 570.-
15.664.983.-

150.751.048.-

13- EĞİTİM GİDERLERİ
Konfederasyonumuzun yayımlamış olduğu gazele. dergi, broşür ve

araştırma bültenleri vb. ile düzenlemiş olduğumuz seminer ve kon
ferans giderlerinden oluşmaktadır. Yıl sonu p;erçekleşen tutar
848.831.751.- TL'sıdır.

14- YATIRIM GİDERLERİ
Demirbaş, sahil kıymetler, taşınmaz mallar vb. alımlarından oluş

maktadır. Ayrıntılan aşağıya çıkanlmıştır.
- Demirbaşlar
- Sabit Değerler
TOPLAM

DiSK 9. Genel Kurul Çalışma Raporu
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GEÇİCİ MAYIS 94 MİZANI
TilRKIYE DEVRiMCi iŞÇi SENDiKALAR! KONFEDERASYONU 31 MAYIS 1994 Sayfa :

HESAP NO AÇIKLAMA BORÇ ALACAK BORÇ BAKiYESi ALACAK BAKiYESi
---------------· -·--------- ---------·---- ---- ---·------------- -----------..........
100 KASA l!ESABI 5, 738,096,188.- 5,737,841,808.- 254,380.-

102 BANKALAR HESABI 76,417,410,391.- 76,081, 741,180.- 335,669,211.-

105 FON BANKA HESABI 4,364,114,165.- 4,364,114,165,-

106 AVANSLAR HESABI 2,473,052,490.- 2,345,248,913.- 127,803,577.-

108 PE$1H llDEllRN GiDERLER 45,115,000.- 32,225,000.- 12,890,000.-

110 ÇEŞiTLi AL~CAKLAR 1,923,085,323.- 1,475,849,443. - 447,235,880.-

111 FON BORÇLULARI 1,487,798,528.- 1,487, 798,528.-

112 ÇEŞiTLi BORÇLAR 1,755,636,791,- 1,898,866,680,- 158,301.- 143,388,190. -

113 FON ALACAKLILARI HESABI • 900,000,000.- 900,000,000.-

114 l!KAIIETLER HESABI 4,701,976,934.- 5,061,300,267 .- 359,323,333.-

115 FON EMiŞ HESABI 15,301,769.- 1,537,952, 162.- 1,522,650,393.-

116 DEHIRBAŞI.AR HESABI 869,939,672.- 869,939,672.-

118 SAB!T DECERLER 1·,1a4,S89,695.- 1,184,589,695,-

120 SENDiKALAR CARI HESABI 44,257,402,095.- 7,364,077,190.- 36,893,324,905.-

122 AtDAT ALACAKLARIMIZ 7,203,694,451.- 42,162,963,761.- 34,959,269,310.-

200 üYELIK VE DAYANIŞMA AIDATIAR! 3,512,224,036.- 3,512,224,036.-

206 • YAYIN GELiRLER! HESABI 28,050;000.- 28,050,000.-

208 FAlZ GELiRLERi HESABI 624,652,664.- 624,652,664.-

210 BAGIŞ GELiRLERi HESABI 20.143,065.- 20,143,065,-

212 OICER GELiRLER 155,465,320,- 155,465,320.-

300 PERSONEL GiDERLERi 4,209,685,020.- 3,562.- 4,209,683,363.- ',905,-

302 PERSONEL OOEIIEK VE YOLLUKLARI 80,457,500.- 80,457,500.-

304 YöNETICI G!OERLERl 900,453,527.- 1,315.- 900,453,127.- 915.-

306 YöNETICI öDEl!EK VE YOLLUKLARI 12,082,500.- 12,082,500. -

~
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GEÇİCİ MAYIS 94 MİZANI
' ' ,

TORKIYE DEVRIIICl iŞÇi SEHDIKAIARI KONFEDERASYONU. 31 HAYIS 1994 Sayfa : 2

HESAP NO AÇ!KLAHA BORÇ ALACAK BORÇ BAXIYESI ALACAK BAKIYESI___________...__
308 lDARI GiDERLER 1,951,170,529.- 2,m,000.- 1,948,956,529.-

310 AiDAT GlDERllRI 194,795,900.- 194,795,900.-

312 EGITIM GlDERLERl 628,824,446.- 628,824,446.-

314 YATIRIH GiDERLERi 63,800,000.- 63,800,000.-

402 BiRiKMiŞ GELiR Hl!SABI 6,026,272,081.- 6,026,272,081.-

406 BiLANÇO DEViR HESABI 32, 225,000.- 2,099,644,367.- 2,067,419,367 .-
---------- -----------

CEHEL HIZAR TOPLAMI 161,430,850,979.- 161,430,850,979.- 49,398,717,514.- 49,398,717, S14,·
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KESİN MİZAN
MAYIS 94 MIZANI

TQRl(IYE DEVRIKCI ışcı SEJIDIKAIJıRI KONFEDERASYONU 31 MAYIS 1994 Sayfa : F

HESAP NO AÇIKLAMA BORÇ ALACAK BORÇ BAKIYESI ALACAK BAKIYESI.._____________
100 KASA HESABI 5,738,096,188.- . 5,737,841,808.- 254,380.-

102 BANKALAR HESABI 76,417,410,391.- 76,081,741,180,- 335,669,211.-

105 FOi! BAIIKA HESABI 4,364,114,165.- . 4,364,114,165.-

106 AVANSL~R HESABI 2,473,052,490.- 2,345,24~,913,- 127,803,Sn.-

108 PESiN öDEHEN GiDERLER 45,115,000.- 32,225,000,- 12,890,000.-

110 ÇEŞiTLi ALACAKLAR 1,923,085,323.- 1,475,849,443,- 447,235,880.-

111 ..FON BORÇLULARI 1,487, 798,528.- 1,487,798,528,-

112 ÇEŞiTLi BORÇLAR 1,755,636,791.- 1,898,866,680..- 158,301.- 143,388,190.-

113 FOi! ALACAKLI IJıP.I HESABI 900,000,000.- 900,000,000.-

114 EKA!IETLER HESABI 4,701,976, 934.- 5,061,300,267.- 359,323,333.-

115 FON BAGIŞ Hi:SABI 15,301, 769.- 1,537,952,162,- 1,522,650,393.-

116 DEMiRBAŞLAR HESABI 869,939,_672.- 869,939,672.-

118 SABiT DEGERLRR 1,184,589,695.- 1,184,589,695,-

120 SEHDIKALAR CARI HESABI 44,257,402,095.- 7,364,077,190.- 36,893,324 ,905.-

122 AiDAT ALACAKLARINIZ 7,203,694,451.- 42,162,963,761.- 34,959,269,310.-

200 01'1:LIK VE DAYANIŞMA AiDATLARI 3,512,224,036.- 3,512,224,036,·

l06 YAYIN GELiRLERi HESABI 28,050,000.- 28,050,000,-

208 FAiZ GELiRLERi HESABI 624,652,664.- 624,652,664.-

210 BAGIŞ GELiRLER! HESABI 20,143,065.- 20,143,065.-

212 DIOER GELiRLER 155,466,260.- 155,466,260,-

300 PERSONEL GiDERLERi 4,209,686, 925.- 4,209,686,925.-

302 PERSONEL öDENEK VE YOLLUKLARI 80,457,500.- 80,457,500,-

304 Y-dliET1C1 GiDERLERi 900,454,442,- 900,454,442.-

306 Yl!NETICI öDEHEK VE YOLLUKLARI 12,082,500.- 12,082,500,-

~-
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KESİN MİZAN MAYIS 94

• TORKl\'E DRVRIHCI iŞÇi SElllllKALARI KONFEDERASYONU 31 MAYIS 1994 • Sayfa ; 2

HESAP HO AÇIKLAMA BORÇ .A LACA K BORÇ BAKiYESi ALACAK BAKiYESi---------------- ----- -- ----------------- -----------------
308 iDARi GiDERLER 1,951,170,529.- 1,951,170,529.-

310 AiDAT GiDERLERi 194, 795,90-0.- 194,795,900.-

312 .EGITIH GiDERLER! 628,824,446.- 628,824 ,446.-

314 YATIRIM GiDERLERi 63,800,000.- 63,800,000.-

400 CARI YIL GELiR-GiDER HESABI 8,039,051,485.- 8,039,051,485.-

402 BiRiKMiŞ GELiR HESABI 3,718,658,525.- 6,026,272,081.- 2,307,613,556,-

404 BIRIKIIIŞ GiDERLER HESABI 3,718,658,525,- 3,718,658,525.-

406 811.AHçO DEViR HESABI 32,225,000.- 2,099,644,367.- • 2,067,419,367,-

GENEL HIZAH TOPLAMI 181,227,615,294.- 181,227,615,294,0 41,359,664,149.- 41,359,664, 149.-
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DİSK
TÜRKİYE DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI . .

KONFEDERASYONU'NUN 31 MAYIS 1994 TARiHLi
GEÇİCİ BİLANÇOSU HAKKINDAAÇIKLAYICI BİLGİLER

A- AKTİF HESAPLAR
1- KASA HESABI :
31 Mayıs 1994 gününe göre kasada nakit olarak bulunan tutar

254.380.- TL'sıdır.
2- BANKALARHESABI:
Konfederasyonumuzun Devlet Bankaları nezdinde bulunan Vadesiz

Mevduat ve Döviz Tevdiat Hesaplanndan oluşmaktadır. 31 Mayıs 1994
gününe kadar vadeli mevduatımız bulunmamaktadır. Mevduatımızın
bankalara göre dağılımı aşağıya listelenmiştir.

2. 1- Vadesiz Mevduat Hesaplarımız:
- T. Emlak Bankası A.Ş. Merter Şubesi 9629 Hesap
-T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Merter Şubesi 1592-6 Hesap 54.636.389.-
- T. Vakıflar Bankası A.O. Ankara Şubesi 2029605
Hesap
Vadesiz Mevduat Toplamı
2.2- Döviz Tevdiat Hesaplarımız:
-T. Emlak Bankası A.Ş. Merter Şubesi 16138 USD (1)101.518.242.-
-T. Emlak Bankası A.Ş. Merter Şubesi 16129 BEF (2) 46.159.541.-
-T. Emlak Bankası A.Ş. Merter-Şubesi 469660 DEM (3) 192.796.-
DövizTevdiat Hesaplan Toplamı 147.870.579.
Bankalardaki mevduat toplamı 335.669.211.- TL'dır.
il) 31.5.1991 gününe göre USD hesabımızda 3.193.00.- Amerikan Dolan bulunmaktadır. Bu

hesap üzerinde raporumuzun tlerlkl bölüııılertııde 5.4 başlıkla yer alım teminat kapsamı ıçerıstnde
000.00 USD bloke bulunmaktadır. Hesaplarımıza 31.05.1991 tarllıll TC Merkez Baukası'rım Efektif
Satış Kurlan üzerinden yansıtılmıştır. 1 USD = 31.794 .00- TI,.

(2) 31.05.1991 gününe göre BEF hesabımızda 49.151.91.- Belçika Frangı bulunrnaktudır. llc
sap!anmıza 31.05.1994 tarihli TC Merkez Daııkası'mn Efektif Salış Kurlan üzertnden yıuısılılnııştır. 1

91.193.869.-

41.968.374.-
187.798.632.-
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BEF = 939.12.- TL.

(3) 31.05.1994 gününe göre DEM hesabımızda 10.00- Alman Markı bulunmaktadır. Hesaplarırmza
31.05.1994 tarihli TC Merkez Bankası'nın Efektif Satış Kurlan üzerinden yansıtılmıştır. ı DEM •
19.318.26- -n,

3- AVANSLAR HESABI:
31 Mayıs 1994 gününe göre 127.803.577.-TI.. olan bu hesap aslında

henüz gider kaydı yapılmamış ödemeler ile Bölge Temsilciliklertmizdeki
döner avanslardan oluşmaktadır.

3.1- Bölge Avansları:
Yönetim Kurulumuz Karan gereği Merkez ve Bölge Tem

silciliklerimizin döner avansları olup her bölge için 5.000.000.- 1L limit
belirlenmiştir. Vergi ve SSK ödemelerinin bölgelerde yapılması yü
zünden bu limit aşılmak zorunda kalınmıştır. Avanslardan doğrudan
Bölge T emsflcilertmiz sorumlu olup sadece Merkez Temsilciliğimizde
personel sorumludur. Avanslar banka aracılığı ile şahıs adına havale ile
ödenmektedir. Bu havaleler karşılığında yapılan harcamalar o ay içer
sinde bir veya birkaç kez kargo ile merkezimize ulaştırılmakta, aynı gün
hesaplarımıza alınmaktadır.

4- PEŞİN ÖDENEN GİDERLER:
Konfederasyonumuzun Adana'da bulunan Çukurova Bölge Tem

silciliği hizmet binasının 1 yıllık kira bedeli peşin olarak ödendiğinden
dolayı, aylık kira bedelinin her ay indirilmesinden sonra kalan miktarı
göstermektedir. Bu da 12.890.000.- TL'sıdır.

5- ÇEŞİTLİ BORÇLAR
Konfederasyonumuzun çeşitli şahıs veya kurumlara vermiş olduğu

teminat mektupları veya depozitler ile alacaklarımıza karşılık almış ol
duğumuz ve henüz tahsil edilmemiş çek ve senetler toplamından iba
rettir. 31 Mayıs 1994 gününe göre 447.235.880.-TL'dır.

6- FON BORÇLULARI HESABI:
Bu hesap DİSK ÖRGÜTLENME FONU hesabı ile ilgilidir.
7- ÇEŞİTLİ BORÇLAR
7. ı. Mal ve Hizmet Alımından Alacaklar.
7. 1 Konfederasyonumuzun mal ve hizmet alımlarından dolayı, çeşitli

ticari işletmelere olan henüz ödenmemiş borçlarıdır. Cari hesap gibi ça
lışmaktadır. 31.5.1994 günü itibariyle borç toplamı 158.301.-TL'dır.

8- DEMİRBAŞLARHESABI:
Konfederasyonumuzun çalışmaya başladığı tarihten 31 Mayıs 1994

tarihine kadar alınan demirbaş eşya, araç ve gereçler toplamını gös
termektedir. Konfederasyonumuza alınan tüm demirbaşlar 30.03.1993
tarih ve 14596 sayılı Yevmiye numarası ile T.C. Bakırköy 13. No
terliğince tastiklenen Demirbaş Eşya Defteri'ne kayıtlıdır. Aynca hesap
planımız gereği Demirbaşlar hesabı ile Sabit Değerler hesabı bi
lançomuzun pasifinde yer alan Bilanço Devir Hesabı ile karşılıklı ça-



lışmaktadır. Böylece Demirbaşlar ile Sabit Kıymetlerin ileriki dönem bi
lançolarına aktarılması sağlanmaktadır. Demirbaşların dökümü aşa
ğıdaki gibidir.

Büro Demirbaşları
Mobilya ve Mefruşat
Küçük Demirbaşlar
TOPLAM
9- SABİT EDĞERLERHESABI:
Konfederasyonumuza alınan Taşıt araçları, makine veya tesisler ile

taşınmaz mallardan oluşmaktadır. 31 Mayıs 1994 gününe göre
1.184.589.695.-TL. olan bu hesabın dökümü aşağıdaki gibidir.
Taşıt Araçları 697.003.680.~
Makine ve Teçhizatlar
Binalar
TOPLAM
10- SENDİKALARCARİ HESABI:
Konfederasyonumuza üye sendikalarımızın Mayıs 1994'e kadar olan

üyelik ödentileri ile sendikalarımızın adımıza yaptıkları harcamalar vb.
gibi kalemlerin borç alacak şeklinde işlenmesinden oluşan bir hesaptır.
Bu hesap bilançomuzun pasifinde yer alan "AİDAT ALACAKLARIMIZ"
hesabı ile karşılıklı çalışmaktadır. Bu karşılıklı çalışma neticesi o sen
dikamızın üyelik ödenti borcu bilinmektedir.

Konfederasyonumuza üye sendikalarımızın üyelik ödenti borçlan ile,
adımıza yaptıktan ödemelerden veya ortaklaşa düzenlenen miting, kon
ferans vs. gibi etkinliklerden dolayı oluşan borç - alacak şeklinde ha
reket gören bir hesaptır. Belli bir dönemde cari hesapta alacaklı olan
sendikalarımızın alacakları olan meblağ Aidat Borcu -hesaplarına mah
sup edilmektedir. Cart hesapta borçlu olan sendikalarımızın ise borçlan
ya tahsil edilmekte ya da bunların karşılığında çek veya senet alın
maktadır. 31 Mayıs 1994 tarihine göre 36.893.324.905.-TL'sıdır.

38l.308.049.-
488.004.423.-

627.200.-
869.939.672.-

487.585.015.-
l.000.-

1.184.589.695.-
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B- PASİF HESAPLAR
11- ÇEŞİTLİ BORÇLAR:
Konfederasyonumuzun üçüncü şahıslara vermiş olduğu teminat

mektuplan, tahsil edilen teminatlar, yine üçüncü şahıs veya kurumlara
vadesi geldiğinde ödenmek üzere keşide edilmiş çeklerimiz ile mal ve
hizmet alımları sonucu alacaklı cari hesaplardan oluşmaktadır. 31
Mayıs 1994 gününe göre, 143.388.190.-TL'dır.

12- FON BORÇLULARIHESABI:
Bu hesap DİSK ÖRGÜTLENME FONU ile ilgili işleyen bir hesaptır.
13- EMANETLERHESABI:
Bilançomuzun pasifinde 359.323.333.- TL'sı olan bu hesapta, he

saplanıp ödenmemiş vergi borçlan, SSK ve Fon borçlarından başka he
saplanıp ödemesi henüz yapılmamış ücretler, Sendika aidatları ile he
saplarımıza geçici olarak alınan emanet hesaplardan oluşmaktadır.

14- FON BAĞIŞ HESABI:
Bilançomuzun pasifinde yer alan bu hesap da DİSK ÖRGÜTLENME

FONU ile ilgilidir.
15- ÖDENTİ ALACAKLARIMIZ:
31 Mayıs 1994 gününe göre 34.959.269.310.-TL. olan bu hesap as

lında nazım hesap niteliğindedir. Üye sendtkalarımızm Mayıs 1994'e
kadar tüm ödenti borçları bu hesaba cari hesaplan ile karşıhklı olarak
geçirilmiştir. Ödendikçe yine cari hesap ile karşılaştınlarak in
dirilmektedir.

16- BİRİKMİŞ GELİRHESABI:
31.05.1994 tarihli Bilançomuzun pasifinde yer alan bu hesapta geç

miş yıllardan elde edilen gelir fazlalıkları yer almaktadır. 1993 yılından
devreden gelir fazlası 6.026.272.081.- TL'dır. 31.05.1994'e kadar olan
giderlerin toplamı ile, aynı dönemdeki gelirlerimizin farkı
3.718.661.345.- TL'dır. Bu gider fazlalığını gelir fazlasından düşersek,
Bilançomuzun pasifinde yer alan birikmiş gelir 2.307.613.556.- TL'dır.

. 17- BİLANÇO DEVİRHESABI:
Kullanmış olduğumuz hesap planımız gereği alınan demirbaşlar,

sabit değerler ve peşin olarak ödenen giderler gibi kalemlerin karşılığı
olarak çalışan bu hesap 31 Mayıs 1994 gününe kadar 2.067.419.367.
TL. ödenen Gider Hesapları toplamı sonraki bilançolarda-da aktarılmış
olmaktadır.
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G-BASIN-YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER
DAİRESİ

YENİ BİR DÖNEMİN ADI:
İLETİŞİM ÇAĞI

Son on yıl içinde teknolojide yaşanılan hızlı gelişim özellikle ile
tişimde büyük ilerlemelere yol açtı. Ilettşirrı, bugün içinde bu
lunduğumuz zaman kesitini tanımlamada kullanılan bir deyim özelliği
kazandı. Uydular. fiber optik kablolar, software alanındaki gelişmeler
bilgi akışının inanılması güç bir ölçekte hızlanmasını sağladı.

İletişim alanındaki gelişmeler, basın sektörüne çok geniş olanaklar
yarattı. insanlar kendilerinden binlerce kilometre uzakta meydana gelen
olaylan günü gününe, halta anında izleyebilme olanağına sahip oldu.

Evlerinde, ışyerlerınde televizyonlarıyla, radyolarıyla, gazeteleri. der
gileriyle insanlar, haklarında hiçbir bilgi sahibi olmadıkları ülkelerdeki
insanların yaşadığı olaylara şahit olabiliyordu. Nedenini, niçinini, na
sılını yalnızca kendilerine hitap eden spikerlerden. yayın kuruluşunun
seçtiği yorumculardan dinleyebildikleri, okuyabildikleri kadarıyla
öğrenebiliyorlar. Olaylar hakkında yargılar, tepkiler doğrulukları, ger-
çeklikleri sorgulanmadan belirleniyor. •

Günümüz insanlığı arlık büyük ölçüde yayın kuruluşları aracılığıyla
yönlendiriliyor. 1980'1i yıllara kadar basın olarak tanımlanan bu alan
arlık yeni bir deyimle tanımlanıyor: Medya. Lalin kökenli bir sözcükle,
basın-yayın alanında geniş bir iletişim sektörü tanımlanmaya ça
lışılıyor.

Demokratik sistemlerde basının etkisini belirlemek için kullanılan
dördüncü kuvvet deyimi medyanın gücünü göstermekte yetersiz ka
labiliyor. Çünkü medya bugün hükümetler kuruyor, hükümetler de
viriyor. Savaşları başlatıyor, bitiriyor. Kısaca medya zaman zaman tek
başına tüm toplumu belirleyebiliyor.

Böylesine bir gücün insanlık üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğu,
ne denli güçlü bir silah olduğu son on yıllık dönemde yaşadığımız de
neyimlerle anlaşıldı. Milyonlarca insanın yaşamını etkileyebilen, ik
tidarları tedirgin eden böylesine bir gücün denetimi günümüzün önemli
sorunlarından biri haline geldi.

Medya devleri giderek, medya tekellerine dönüşüyor. Screen Dıgest
dergisinin Ağustos 1993 tarihli sayısında yayınlanan "The world top AV
companies: The IDETA 100" araştırmasına göre, ABD ve Japonya mer
kezli beş büyük medya devi dünya pazarmın yüzde 22'sinl elinde tu
tuyor. Geçmişle alışılan anlamda sadece basın alanında bir tekelleşme
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değil. Bu şirketler, gazete. dergi, televizyon, radyo yayınlarının yanısıra
reklam ve sinema piyasalarında da elikili bir güç haline gelmiş du
rumda.

İletişim tekelleri dünya ölçeğinde bilginin dağılımında, bilginin de
netlenmesinde belirleyici bir aşamaya geldi. Hangi bilginin, ya da ko
numuz açısından hangi haberin, ne biçimde vertleceğırıe. veya ve
rilmeyeceğine bir kaç insan karar verebiliyor. Yaşanan gerçeklerle hiç il
gisi olmayan bilgiler. çarpıtılmış yorumlar, gizlenen gerçeklerle toplum
üzertnde egemenlik kuruluyor.

Uluslarötesi sermaye güçlerinin elindeki iletişim tekelleri, bilgi te
kelleri en temel insan haklarından biri olan haber alma. btlgt edinme öz
gürlüğünü ciddi bir şekilde tehdit edebiliyor. Körfez Krizi sırasında ya
şadığımız bir olay insanlann nasıl kolayca yönlendirilebildiğini gösterdi.
Denize yayılmış ham petrol içinde yaşam mücadelesi veren balıkçıl
kuşu. televizyonlardan izlendiğinde Irak'ın her ne pahasına olursa
olsun durdurulması konusunda milyonlarca izleyicinin ikna edilmesine
yetti. Oysa televizyonlarda Körfez Savaşı'mn sonuçlan olarak sunulan
görüntüler, aslında Kuzey Denizi'nden alınmıştı. Milyonlarca insan ham
petrol içinde çırpınan balıkçıl kuşunun gerçekten Körfez'de yaşayıp ya
şamadığını sorgulamadı. Verilenle yelindl ve hükmünü verdi. Bir ba
lıkçıl kuşunun çırpınışlanyla Amerlka'nırı müdahalesini haklı gören
milyonlar, her gün yağan tonlarca bomba altında kalan yüzbinlerce
lraklı'yı düşünmedi. Yakılan, yıkılan kentlerde ölen insanların akıbetini
sorgulamadı.

TÜRKİYE'DEYAŞANAN GELİŞMELERVE
BASIN

Dünyada yaşanan hızlı teknolojik değişim hiç şüphesiz Türkiye'yi de
oldukça etkiledi. Gelişmenin ilk yansıması radyo ve televizyon ya
yıncılığındaki devlet tekeli fiilen kırılması oldu. Yurtdışmdan yayın
yapan özel televizyonlar ve radyolar zamanla hiçbir Anayasal, yasal dü
zenleme olmaksızın yayınlarını yurtlçtnden de yapar konuma gelebildi.

Özel televizyon ve radyolann kurulmasının, basın özgürlüğü açı
sından gelirdiğl bir kısım yararlarının yanı sıra gözlerden kaçan bir
başka olgu ise, yine dünyadaki gelişmelere paralellik göstermekteydi.
Uzunca yıllar Türkiye basını Istanbul'da, kısmen de Ankara'da ya
yınlanan ve sahibi veya başyazanyla kimlik kazanan gazeteler. der
gilerden oluşmaktaydı. Devlet önemli bir bilgi tekeli olarak Anadolu
Ajansı ve TRf kanalıyla iletişim üzerinde sarsılması güç bir egemenlik
kurmuştu. Özelikle 1950'1i yıllar öncesinde hakim olan bu tablo çok
partili sistemin hukuksal bakımdan olanaklı hale gelişiyle bir parça da
olsa aşıldı. 1980'11 yıllara kadar genellikle tanımlanmış kimliklerinin dı
şına çıkmayan yayın kuruluşları, yine sahlplertntn ve başyazarlarmm,
yazarlarının kimlikleriyle tanımlanmayı sürdürdü. 1980'11 yıllar Türkiye
basınında dönüşümün tüm hatlarıyla izlenebildiği bir dönem oldu. Çe-
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şttlı sektörlerden sermaye, basına yöneldi. Gazeteler sık 'sık el de
ğiştirmeye başladı. Basın dışından akan sermaye bir yönüyle basının
karakterini değiştirirken diğer taraftan da tekelleşmeyi gündeme getirdi.
1ürkiye'de geniş bir okur kitlesine hitap eden gazeteler, yakın zamanda
bir çok alanda faaliyet gösteren şirketler topluluğuna dönüştü. Ta
vukçuluktan inşaata, bankacılıktan turizme, kömür ocakçılığından
enerjiye kadar geniş bir alanda çalışan bu şirketleıin doğal olarak olay
lan değerlendiriş biçiminde farklılıklarmeydana geldi.

Gazeteler olaylan, olguları kendi sermaye gruplarının çıkarlarına
zarar gelmeyecek bir biçimde değerlendirmeye almaya başladığı nok
tada, artık "basının kamu hizmeti görme" işlevi de ortadan kalktı.

Sermayenin gereksinimlerine, çıkarlarına göre biçimlenen bir medya
dünyasının emeğe, emekçiye bakış açısı da ister istemez nesnellikten
uzaklaşacaktı. 1980'11 yıllar sermayenin yeniden yapılanma dönemi ola
rak nitelendi. Sermaye artık Türkiye kamuoyunu dilediğince beBu dö
nemin sonunda televizyon ve radyoların da devreye girmesiyle ser
mayenin toplum üzerindeki etki alanı daha da arttı.

Elbette bu sonuçların yaratılmasında temel etken, "Soğuk Savaş" dö
nemini kapatan gelişmelerin sona ermesiydi. Dünya ölçeğinde birbirine
alternatif iki sistemin yarışının bitişiyle birlikle kurulu dengelerde bo
zuldu. İşleyiş açısından sonuçta birer bürokratik diktatörlükler halini
almış, sosyalist etiketli devletler iflas bayrağı açtı. Bu iflası fırsat bi
lenler, örneğin Turgut Özal, kapitalizmin seçeneksiz bir sistem ol
duğunu ilan etti!. "Sosyalizmin kapitalizme alternatif olamayacağını ka
nıtlamış olmanın" heyacanı tüm dünyayı sardı. Yeni dönemde siyasal
yelpazenin kanatları da yeniden tanımlandı. Yeni Dünya Düzeni li
beralizmin, kapitalizmin ilerlemenin ve gelişmenin tek yolu olduğunu
ilan etti. Bu tanımlamaya göre ilerlemenin önündeki her düşünce. akım
gelici sayılacak ve siyasal yelpazenin sağında yer alacaktı. Amerika Bir
leşik Devletleri'nin patronluğuna soyunduğu Yeni Dünya Düzeni ide
ologları bu tanımlamayı giderek daha da keskinleştirdi: Demokratik re-:
jimler ve karşıtı diktatörlükler veya terörist rejimler. Bu kalıpların içinin
nasıl doldurulacağına Amerikanın yönetim merkezlen CIA, Pentagon ve
Beyaz Saray karar verecekti.

Medya tekelleri Yeni Dünya Düzeni standartlarım ellerindeki te
levizyon, radyo, gazete, dergi vb. araçlarla insanlara sundu. Bu stan
dartlar: sermayenin egemen olduğu bir sistemin yıkılmaz ve seçeneksiz
olduğu, bu sistemin dışındaki arayışlara izin verilmeyeceği, tüm in
sanların verili düzeni tartışmasız kabullenmeleriydi. Sermayenin biçim
verdiği, yönettiği bir dünyada, emekçiye söz hakkı tanınmıyordu. üs
telik, emekçilerin dünyayı yönetme iddialan çöken "sosyalist devletler'Te .
birlikte boşa çıkmıştı. Işçi sınıfı, emekçiler artık geleceğin kendilerine
hiçbir şey vaad etmediğini bilmeli, "ücretli köleltk''lertrıe boyun eğ
meliydi.

Tüm bu nedenlerle İşçi sınıfının konumu daha da geri düzeylere çe
kildi. Medyanın insanlığa sunduğu dünya içinde işçilere, emekçilere
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insan olmaktan daha çok bir üretim maliyeti olarak bakılmaya baş
landı. Medyanın gözünde emek-sermaye çelişkisi, sömürü diye kav
ramlar yoktu. Enflasyonun, ekonomik krizlerin, kısacası sistemin her
türlü tıkanıklığına neden olarak işçi sınıfı ve istemleri gösterildi. Sen
dikalar aşın istemlerle ülke ekonomisini, toplum yaşamını tehlikeye
sokan ve hatta biraz da gereksiz hale gelen örgütler sınıfına sokuldu.

Bu ve benzeri gelişmeler, dünyada olduğu kadar ülkemizde de ya
şanan gerçekler. Günümüz dünyasında medya işçi sınıfına kanallarını
kapalı tutuyor. Medya tekelleri emekçilerin eylemlerini, istemlerini
kendi çıkarlarıyla, politikalarıyla çakıştığı oranda ekranlara, gazete,
dergi sayfalanna aktarıyor.

Medyadaki duyarsızlık kendilerini tekellerden ayırmaya çalışan,
emekten, demokrasiden yana olduğunu iddia edenleri de kapsadı. İşçi
sendika sayfaları, servisleriyle birlikte tasfiye oldu. Yerine borsa, şirket
haberlerinin yer aldığı ekonomi sayfaları kondu. Toplumsal gelişmeler
nedeniyle sendikaların, emekçilerin tepkilerine ayrılan sayfalar santim
santim küçüldü. Bir süre sonra "en ilerici" gazetelerimiz de eleştirdiği
diğer gazeteler gibi işçi sınıfına, sendikalara karşı üç maymunu oy
namaya başladı.

Kimi zaman bazı köşe yazarları sendikaları eleştirerek, yaşanarı olay
lar karşısında tepkisiz kaldıklarını yazdı. Oysa sendikalar olaylara ne
duyarsızdı ne de tepkisizdi. İşçi sınıfının, işçi sendikalarının sesleri ga
zete yazıişlerinde boğulup gidiyordu. Ve tepkileri gazete sayfalarında
arayanlar doğal olarak bulamıyordu.

TÜRKİYE'DE SENDİKA
YAYINCILIĞI

Medya tekellerinin işçi sınıfını tecrıt ettikleı ı bir ortamda sendikalar
kendi iletişim araçlarına önem vermek zorundadır. Işçi sınıfı, ser
mayenin yönetimi ve denetimindeki medya etkisi altında kalmakta,

· kendi. çıkarlarını bile yeterince savunamamaktadır. Sendikalar kendi
üyelerine ulaşmakta zorlanmaktadır. Bu durumun aşılabilmesi, iletişim
olanaklarının en verimli biçimde kullanılması1?ı zorunlu kılmaktadır.

Bugün birçok sendika gazete, dergi vb. yayınlarla üyelerine ulaşmaya
çalışıyor. Geçmişte edinilen alışkanlıklarla sürdürülen bu çalışmaların
amacına ne kadar ulaştığı ise tartışmalıdır. Son yıllarda yapılan konuya
ilişkin çalışmalar (Örneğin Muzaffer Yazıcı'mn Türk-İş üyesi 11 sendika
yayını üzerinde yaptığı araştırma. Kristal-İş Sendikasının üyeleri ara
sında yaptığı anket) sendika yayınlarının, sanılanın aksine. kendi üye
lerince dahi okunmadığına işaret etmektedir. Birer resmi gazete ha
vasına bürünmüş. yönetici resimleri albümü niteliğindeki yayınlar iş
çilerin ılgtsınt çekmemektedir.

Televizyon ve radyo ise zaten yeterince gelişmemiş olan okuma alış
kanlığını iyice köreltmektedir. Gazete, kitap, dergi alışkanlıkları ol-

DiSK 9. Genel Kurul Çalışma Raporu 247



mayan bir toplumda, beklentilere yanıt vermekten uzak yayınlarla sa
dece emek ve kaynak kaybı yaratılmaktadır.

A

Bazı islisn~ların dışında sendika yayınlarının kamuoyu oluşturma,
sermayenin egemenliği altındaki medya dünyasında kendine yer açma,
tek sesllliği 'aşma gibi fonksiyonları yerine getirebildikleri söylenemez.

Günümüzde toplumun geniş bir kesimi bilgilenme aracı olarak te
levizyon ve radyoyu tercih etmektedir. Sendikaların, emekçilerin top
luma seslerini duyarabilmeleri açısından . radyo ve televizyon ya
yıncılığından yararlanmaları gerekmektedir. işçi sınıfı teknolojinin sun
duğu bu olanaklarla istemlerini çok daha geniş bir kesime duyurabilir.

Elbette burada üzerinde durulması gereken bir konu da maliyet so
runudur. Bir yayın istasyonunun gerek kurulması, gerekse ve özellikle
de işletilmesi finansal açıdan yüksek bedelleri gerektirmektedir. Bu be
dellerın tek başına bir sendika tarafından üstlenilmesi beklenemez. Bu
türden bir yayın çalışmasının ancak konfederasyon düzeyinde ele alın
ması gerekmektedir.

Ama maliyetlerden önce düşünülmesi gereken asıl sorun yasal dü
zenlemelerdir. Hazırlıkları bir bilmeceye dönüşen özel radyo ve te
levızyoriların yayın esaslarını belirleyen yasa, bir oldu-bitti biçiminde
Meclis'ten geçirildi. Daha önce hiç tartışılmayan ve son anda eklenen
bir maddeyle sendikalann radyo ve televizyon istasyonu kurmaları.
yayın yapmaları yasaklandı. Çitfte standartlı demokrasi çarkları yine iş
ledi. Sermaye sınıfı radyo-televizyon istasyonları kurmakta, kendi dönya
görüşüne göre yayınlar yapmakta tümüyle serbest bırakılırken, işçi sı
nıfına. sendikalara bu olanak tanınmadı.Bu yasakla işçi sınıfının söz
hakkı biraz daha kısıllanmış oldu.

DİSK'İN İKİNCİ ÇALIŞMADÖNEMİ VE
BASIN-YAYIN ÇALIŞMALARIMIZ

Uluslararası bir hukuk skandalı olarak tarihe geçen DİSK Davası'nın
aklanmayla sonuçlanmasının ardından Konfederasyonumuz yeniden
çalışmalarına başladı. Askeri Yargıtay 3. Hukuk Dairesl'nln 16 Temmuz
1991 tarihinde verdiği kararın sonrasında başlayan yeni dönemde ça
lışmalar çok az sayıda bir kadroyla yürütüldü. Yönelim Kurulumuz, 1
Ekim 1991 tarihinde aldığı kararla basınla ilişkilerin düzenlenmisi için
bir arkadaşımızı görevlendirdi. Sadece basınla ilişkiler boyutundaki et
kinlik biçimi Konfederasyonumuzun 18-19 Ocak 1992 tarihinde ya
pılan Genel Kurulu'na kadar devam etti.

Genel Kurul'da seçilen yeni Yönetim Kurulumuz öncelikli olarak uz
manlık dairelerinin kuruluşu çalışmalarına başladı. Kon
federasyonumuz bünyesinde kurulan ilk uzmanlık dairesinden birisi
Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi oldu, Başkanlığına Genel Sek
'reter Süleyman Çelebi'nin getirildiği DİSK Basın-Yayın ve Halkla İliş-
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kiler Dairest'nin çalışma amaçları sonradan yayınlanan bir yönetmelikle
şu biçimde belirlendi:

a) Örgüt ve üye sendikaların çalışmalarını tanıtmak, basın ve yayın
organlarıyla kalıcı ilişkiler kurmak,
b) Organ kararları uyarınca üye sendikalar arasında görüş birliğini

sağlamaya yönelik yayın yapmak,
c) Üye sendikalara, basın-yayın çalışmalarında yol göstermek,
d) İşçilerin daha ileri bilinç düzeyine ulaşması için gerekli bütün kitle

iletişim bağlarını kurmak,
e) İşçi sınıfının ve tüm emekçi halkın temel ekonomik ve demokratik

haklan uğruna verdiği mücadeleyi kapsayacak görüş, düşünce ve ey
lemlerini yayın konusu yapmak,

O Sendikal mücadelenin başarılı olması için gerekli bilgilen derlemek,
g) Alınan bilgiler ve kurulan ilişkiler ışığında karar organlarınca de

ğerlendirme konusu yapılacak somut tasarı ve önerileri hazırlamak,
ı) Konfederasyonun amaç ve ilkeleri doğrultusunda her türden yayını

yapmak,
j) Bölge temsilcilikleri, üye sendikalar ve ışyert temsilcilerinden olu

şan haber ağı kurmak,
k) Çalışma yaşamı ile ilgili haberleri derleyerek değerlendirmek.
DİSK Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi belirtilen amaçlara va

rabilmek için;
DİSK Ajansı'nı, DİSK Dergtsi'nl, DİSK'in Sesi başlıklı kitle yayın or

ganını, yabancı dillerde çıkan ajansları, yayınlanması için karar alınan
kitapçık, broşür, kitap, afiş, bildiri ve el ilanlarını yayınlamak,

Yerli ve yabancı, basın ve yayın organlan ile kalıcı ilişki kurmak,
Dairenin bütün ürünlerini belli ilkeler ışığında: üye sendikalara;

bölge temsilciliklerine; üyelere; günlük, haftalık, aylık basın ve yayın or
ganlarına: meslek kuruluşlarına: üniversitelere, öğretim üyelerine: yurt
dışındaki işçilere ve onların örgütlertrıe: diğer ilgililere ulaştırmak,

Üye sendikaların basın-yayın organlarının çıkartılmasına yardımcı
olmak,

Üye sendikaların merkezi yayın politikası izlemelerine yardımcı
olmak,

Örgütün eylemlerine ilişkin tüm görüntülerı, fotoğraflar, slaytlar ve
filmlerle saptamak; fotoğraf, slayt ve film arşivi kurmak, gerektiğinde
konulu film yapmak,

Toplumun tüm katmanları arasında araştırmalar yaparak so
runlarını çözmeye ilişkin öneriler hazırlamak,

Daireye verilecek diğer görevleri yapmakla görevlendırtlmtştır.

,.

1
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BASIN-YAYIN ÇALIŞMALARININ
ÖNEMİ

Konfederasyonumuz yeni çalışma döneminde izleyeceği yolu sap
tamak, önümüzdeki sürece ilişkin politikaları belirlemek amacıyla kısa
bir süre içinde 3. Ören toplantısını gerçekleştirdi. Sendikalarımızın yö
netici ve uzmanlarının görev aldığı komisyonlar hazırladıkları raporlarla
sendikalarımızın olduğu kadar Konfederasyonumuzun uzmanlık da
irelerine çalışmalarında yön verecek temel hedefve ilkeleri belirledi.

Basın-Yayın Komisyonu hazırladığı raporda Türkiye işçi sınıfını
2000'1i yıllara taşıma iddiasıyla yola koyulmaya hazırlanan DISK'in
basın-yayın faaliyetleri, medya çağının tek bir ideolojiyi dayatan ko
şullarında büyük, hatta hayati bir önem kazanıyor saptaması ya
pıyordu.

KURUMI::AŞMADAKADRO
SORUNU .§

Herbifi başlı başına uzmanlık gerektiren birçok görevin yer aldığı da
iremizde, kadrolaşma yönündeki ilk adımlar Mayıs1992'de atıldı. Ancak
öngörülen çalışmalan gerçekleştirmek açısıdan yeterli kadro sayısına
ulaşılamadı. Giderek artan mali sıkıntılar kadro sorunumuzu kronik
hale getirdi. Yeterli sayıya bir türlü ulaşamayan dairemizin ça
lışmalarında büyük aksaklıklar yaşandı.

Dairemizin kurumlaşamamasında en büyük etken kadrolaşmada ya
şanan sıkıntılardır. Bununla birlikte gözden kaçırılmaması gereken bir
diğer komi ise Konfederasyonumuzun sendikalarla birlikte ortak üretim
sürecini yakalayamamasıdır. Gerek Genel Kurul'da ve gerekse 3. Ören
toplantısında basın yayın dairesi çalışmaları konusunda sıkça vurgula
nan bu konuda gerekli çalışmalar yapılamadı. 8. Genel Kurul kararlan
çok açık biçimde uzmanlık dairelerinin eşgüdüm içinde çalışmalarının
gerekliliğine işaret etmekteydi. Örneğin Genel Kurul, DİSK'e "Örgütün
tüm kademeleri ve basın-yayın kuruluşlarıyla hızlı ve eksiksiz bir ha
berleşmenin sağlanması amacıyla DİSK Basın-Yayın ve Tanıtım Da
iresine bağlı bir Haberleşme Eşgüdüm Merkezi'nin kurulması" görevini
vermekteydi.

DİSK Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Genel Kurulun bu ka
rarını yaşama geçirme noktasında üç girişimde bulundu. Sen
dikalarımızın basın-yayın daireleri başkan, müdür ve uzmanlarının ka
tıldığı iki ayn toplantı düzenledi. Her iki toplantıya katılımın beklenilen
düzeyde olmadığı, sendikalarımızdan gelen önerilerin bizzat öneriyi
getirenlerce bile uygulanmadığı görüldü. Dairemiz, son bir girişim ola
rak yayınladığı bir yazıyla sendikalarımızın bildireceği isimlerden oluşan
bir muhabirler ağı kurulmasına çalıştıysa da bu girişim de sonuçsuz
kaldı.

Bir yandan DİSK Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesl'nde yaşanarı
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kadro sorunu, diğer taraftan sendıkalarımızla kolleküf çalışmanın ya
şama geçirilememesi Genel Kurulumuzda ve Oren kararlannda ön
görülen hedeflerimlze varmamızı engelledi.

ÇALIŞMALARIMIZ
Yolun başında "alternatifmedyaların üretilmesine, doğrudan iletişim

kanallannın oluşlurulmasına yönelik" bir çalışma hedeflenmişti. Ama
böylesi büyük hedeflertn yelini, yukanda kısaca özetlediğimiz kad
rolaşma ve dolayısıyla kurumlaşmada yaşadığımız sıkıntılar nedeniyle
daha çok örgütlenmemızın gereklerine uygun bir yayın polilikası aldı.

Dairemizin çalışmalan: basın ajansı, yayıncılık ve basınla ilişkiler bi
çiminde, birbirinden ayn ancak sıkı ilişkide olan üç alanda yoğunlaştı.

1- DİSK Haber Ajansı
Dairemizin Ajans çalışması, bugüne kadar günlük gelişmelere bağlı

biçimde sürdürüldü. Bu alandaki çalışma, basın açıklamalarının ga
zetelere ve ajanslara geçilmesi ve gazeıecılertn yöneltüğı sorulara yanıt
verilmesiyle sınırlı kaldı. Bu çerçevede 1992 yılı içinde 183, l993'de
22 ı, l 994'de 102 haber ajansı yayınlandı.

DİSK'in görüşlerini sendtkalarımızırı şubelerine kadar ulaştırabilmek
açısından 93 Nısarı'ında başlatuğımız haftalık periyodu olan "İç Bülten"!
ancak allı sayı yayınlayabildik. Haber özellerinin ve hafla içinde yapılan
basın açıklaınalannın yanı sıra bir sonraki haftanın elkinlik prog
ramının verildiği İç Bülten'ler, DİSK matbaasında basıldı. Bu alandaki
çalışmalarımız da yine kadro yetersizliğinin bir sonucu olarak sür
dürülemedi.

2- Yayın çalışmalan
Bu alandaki çalışmalanmız dergi, gazete. kitapçık, afiş ve özel sa

yılann yayınlanması şeklinde gerçekleşlirildi. Yayın dönemleri belirli ya
yınlarımızın, zamanında çıkarılmasında sık sık sorunlar doğdu. Tüm ek
sikliklerimize karşın yine de yayınlarımızda biçim ve içerik açısından be
lirli bir düzeyi yakalayabildiğimiz inancındayız.

Üzerinde durulması gereken bir nokta da yayınlanmıza bir kimlik ka
zandınlmış olmasıdır. Hangisi olursa olsun DiSK yayınları. biçimiyle
diğer yayınlardan farkını ortaya koyabilmektedir.

a- DİSK Dergisi
Konfederasyonumuz, DİSK Derglst'nln, çalışma yaşamına, eko

nomiye, polilikaya ilişkin alanlarda tartışma zemini yaratılmasına ara
cılık etmesini ve bir referans unsuru o1ınasını hedeflemekteydi. 1980
Eylülü'ne kadar yayınlananan DİSK Dergisi, böylesi bir işlevi başanyla
yerine getirmişti. Yönelim Kurulumuz geçmişte edinilen deneyimler ışı
ğında bu geleneğin sürdürülmesi açısından DİSK Dergısı'ne önem ver-
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mekteydi. DİSK yönelimi, DİSK'in resmen çalışmalarına başlamasından
önce yeni dönemin ilk faaliyellerinden biri olarak DİSK Dergıst'nt iki
sayı yayınladı. Konfederasyonumuzun yeniden çalışmalarına başladığı
tarthten sonra da sadece iki sayının yayınını gerçekleşlirilebildik. Dış
İlişkiler Dairesi ile koordinasyon içinde DİSK Dergtst'nin İngilizce çe
virisi. broşür olarak ICFTU ve ETUC üyesi konfederasyonlara gön
derildi.

Aylık periyodla yayınlamayı planladığımız Derginin yayın dönemini 3.
Ören Toplantısı Basın-Yayın Komisyonu raporunda getirilen öneri ve ya
şadığımız, mali ve kadro sorunu gibi, kimi sıkınlılar sonucunda DiSK
Yönelim Kurulu'nurı 8 Aralık 1992 larihli kararıyla 3 aya çıkardık.
Zaman aralığının uzatılmasma karşın derginin yayını ger
çekleşlirilemedi, hazrrlıklanmız yanın kaldı. Kısa. bir süre sonra DİSK
AR Bülterı'tn, DİSK Dergist'nln Ionkslyonlarmı üstleniyor oluşu. Der
ginin varlık nedenini gereksiz ve ikinci bir masraf unsuruna dö
nüştürdü. Bu nedenle DiSK Dergtsl'nln yayınına fiilen ara verilmiş oldu.

b- DİSK'in SESİ Gazetesi
Çalışmalarımızın ilk başladığı dönemlerde onbeş günde bir ya

yınlamayı hedelledtğtmız DİSK'İN SESİ'nl, Ören'de yapılan Centşletılmış
Organlar Toplanusı'nda hazırlanan komisyon raporu doğrultusunda
aylık olarak yayınlamaya başladık. DİSK'İN SESİ'ni aranılan bir "işçi ga
zetesi" haline getirmek başlıca hedefimiz oldu.

Üyemiz olsun olmasın işçinin elinde, onun ve ailesinin bilgilenmesi
için gerekli bütün malzemeleri içeren bir DİSK"İN SESİ'nin, ör
gütlenmemjzın önemli silahlanndan biri olacağı düşüncesindeydik. Böy
lesi bir hedefin gerçekleşebilmesi, gerekli kaynak ve kadro yapısına
ulaşmamız ne yazık ki mümkün olamadı. Elimizdeki kıt olanaklarla
yayın dönemlerinin çok dışına çıkılmasına karşın bildik "sendika ga
zetesi" olmaktan uzaklaşan bir yayını sunmaya çalıştık.

Gerek Yönelim Kurulumuza ve gerekse Ören Toplanlılarına sun
duğumuz raporlarda da bellrttığrmtz etkili bir DİSKİN SESİ'ni ya
ratmada çabalarımızın yelerli olduğu söylenemez. Ören basın-Yayın Ko
misyonu'nda belirli1en ve Dairemizin Yönetim Kuruluna sunduğu ra
porlarda: gazetenin bir işçi gazetesi haline gelebtlmesı için güncel, po
litik, aktüel vb. haberlerin, sanat, kültür ve magazin konularının da
işlendiği canlı bir içerik kazanması gerekliği ısrarla belirtildi. Gazetenin,
işçi ailesi üyelerinin tümüne seslenebilecek, gereksinimlerini kar
şılayabilecek sayfalara sahip olması gerekliği vurgulandı. Hiç şüphesiz
böylesi bir yayının gerçekleşebrlmest, işleyen bir "haber ağı"nı, yeterli
mali kaynak ve kadroya bağlıydı. Ve Dairemiz. önüne çıkan bu sorunlar
aşılamadığı içindir ki belirlediğimiz hedefe ulaşmamanın sıkıntını ya
şamaktadır.

Sorun her nebıçımde olursa olsun bir yayın çıkarmak değildir. Sorun
etkili, işçi sınıfının gereksinimlerini karşılayabilecek bir gazetentn ya-



ymlanabtlmestndedır, Hazırladığımız raporlarda da belirlliğimiz gibi,
DISK'IN SESl'ni bir işçi gazetesi haline getirmenin baş koşulu, gazettnın
masa başında hazırlanmasından kurlanlmasına bağlıdır. Üyelerimizle
canlı bir diyaloğun kurulması, üye sendika arasındaki ilelişim ka
nallannın güçlendirilmesi, hızlandırılması gazetemizin yayınlannın ni
teliğinin artmasında önemli bir etken olacaktır.

Dairemiz, elindeki olanaklarla Mayıs '94 sonuna kadar on sayı
DİSK'in SESİ yayınlayabildi. Bu sayılardan bir kaçı hariç ortalama baskı
sayımız 15 bin oldu.

Örgütlenrnemlzm bugünkü durumu ve hedeflert değerlendirildiğinde
gazetenin baskı sayısının daha fazla olması gerekmektedir. Sen
dikalanmızın kendilerine ulaşan gazele sayısına ilişkin herhangi bir
eleştirisinin olmadığı gözönüne alındığında baskı sayısının artırılması
sözkorıusu olmamaktadır.

Belirtilmesi gereken diğer bir konu da sendikalanrnızın ya
yınlarımızın dağıtılmasında gösterdikleri özendir. Üyelerimizle ara
mızdaki bağın önemli bir parçası olan yayınlarımızın fabrikalara,
üyelerimize, emekçilere ulaştırılması hepimizin üsllenrnek zorunda ol
duğu bir görevdir. Gece gündüz sermayenin ideolojik bombardımanı al
tındaki emekçilere görüşlerimizi aktarabilmenin, sermaye sınıfının ka
falarda yarattığı sorulan yanıllayabilmenin bir yolu da yayınlanmızdır.
Diğer tarafları iletişimin doğal bir sonucu olarak alacağımız tepkilerde
bizim açımızdan son derece önem kazanmaktadır, Yayırılarırrnza verilen
tepkiler, emekçilerden gelecek eleştiriler, doğruya ulaşmamızda en
önemli rehberimiz olacaktır.

c) DİSK'in SESİ Özel Sayılan:
DİSK'in SESİ Özel Sayıları örgüllenmemizin gereksrnımlertne yanıt

vermek, günlük gelişmeler karşısında alınan kararlan, tavırları üye
lerimize, halka duyurmak amacıyla çıkarılmaktadır.

DİSK'in SESİ özel Sayılan yayın organı çıkarma olanağı bulunmayan
sendikalarımızın, üyelerine ulaşmada kullandıkları bir araç haline gel
miştir. İşyerlerinde yaşanan sorunlar. elkinliklerimizin kamuoyuna du
yurulması gibi konularda özel sayılarırmz önemli bir işlev ~öm1ekledir.

Çalışma dönemimiz içinde sendikalarımızdan ve Kon-
federasyonumuzun uzmanlık dairelerinden_ gelen istemler doğ
rultusunda 55 adet özel sayı yayınlanmıştır. Ozel sayıların yıllara göre
dağilımı ise şöyledir: 1992 yılında toplam baskı sayısı 72 bin olan 7,
1993 yılında toplam baskı sayısı 800 bin olan 38, 1994 yılının ilk beş
ayında toplam baskı sayısı 225 bin olan 10 adet. Bu özel sayıların top
lam baskı sayısı 1 milyon 100 bin adedi bulmuştur.

55 özel sayının 9 adedi OLEYİS Marmara Bölge Şubesi, 8 adedi
DERİ-İŞ, 4 adedi LİMTER-İŞ. birer adedi ise NAKLİYAT-İŞ, DEV. SAĞ
LIK-İŞ ve Genel-İş sendtkalarımızın istemleri doğrultusunda ha
zırlanmıştır. Ayrıca Demokrasi Platformu için de 2 adet özel sayı ya-
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ymlanmıştır. Sözkonusu özel sayıların 380 bine yakını DİSK Basın
Ajaneı matbaasında kendi olanaklanmızla basılmıştır.

c) Kitapçıklar
''Türkiye'nin ~ündemine giren konularla ilgili farklı bakış açılan üre

ten, farklı öneriler sunan, DİSK'in tavrını yansıtan broşürlerin ya da
küçük kitapçıkların üretilmesi de Basın-Yayın Dalrestntn so
rumluluklan arasında" yer almaktadır. Dairemiz bu amaçla DiSK Ya
yınlan başlığı altında tek tip bir kitapçık taslağı geliştirdi. DİSK gelene
ğinin sürdürülmesi açısından kapak tasarımında eski broşürler örnek
alındı. Ancak taşınma ve okunmada kolaylık sağlanması için kitapçık
boyutları gereksinimi karşılayacak ölçülere göre yeniden düzenlendi.
Yayınlann konularının farklılığını gösterebilmesi içinde farklı renkte ka
paklar yapıldı. Örneğin DİSK'e ilişkin konular, Konfederasyonumuzun
logosunda kullanılan mavi renk: güncel konular, kırmızı renk kul
lanılmak üzere ayrıştırıldı.

Dairemiz bu tek tip kitapçıkların dışında zaman zaman uzmanlık da
irelerimizin istemleri doğrultusunda hazırlanan çeşilli rapor ve ça
lışmalarında basımını ve cilllenmesini gerçekleştirmektedir. Bu tür ça
lışmalar genellikle A4 boyullannda ve sınırlı sayıda hazırlanmaktadır.

Dairemiz tarafından yayınlanan kilapçıklann dökümü aşağıda su
nulmuştur:

3. Ören DİSK Genişletilmiş Organlar Toplantısı Kararları (Haziran
1992)
TBMM'de onaylanan ILO Sözleşmeleri (Aralık 1992t)
DİSK yayınları
1) Neden Sendika, Neden DİSK (Aralık 1992)
2) DİSK Umulttur (Ocak 1993)
3) DİSK Tüzük ve Yönetmelikleri (Mayıs 1993)
4) Emeğimize, Ekmeğimize Sahip Çıkalım ÖZELLEŞTİRMEYE HAYIR

(Kasım 1993)
5) Dünyanın Değişen Ekonomik Koşulları ve Sendika Hareketinin So

runları (Aralık 1993)
(ICFTU Genel Sekreteri Enzo Friso'nun İstanbul'da verdiği konferans

melni ve ICFTU'yu tanıtan bir özeli içermektedir.)
6) İşçilerin yalnız ücretini değil, toplumsal rolünü de değiştireceğiz

(Aralık 1993) •
(Genel Başkanımız Abdu1lah BAŞTÜRK'ün ölümünün ikinci yıl dö

nümünde onun yazı ve konuşmalanndan yapılan bir derleme)
7) Türkıye'de Özelleşürme (Şubat 1994)
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(DİSK/Banksen'ln İstanbul ve Ankara'da düzenlediği 'Özelleştirme ve
Sonuçlan' panellerinde yapılan tartışmaları içeren bu kilapçık, yine
Banksen'ın katkılarıyla basıldı)

d-Afiş
Dairemizin çalışmaları arasında yer alan konulardan birini de afiş

hazırlığı ve basımı oluşturmaktadır.
Gerek Konfederasyonumuzun ve gerekse sendikalarımızın istemleri

doğrultusunda çeşitli etkinlikler çerçevesinde;
1992 Yılında;
Çalışmalanmızın yeniden başlaması nedeniyle 2 adet,
Demokrasi Mitingi için 5 adet afiş,
Abdullah Başlürk'ü anma etkinlikleri için 1 adet.
Sosyal Güvenlik Uygulamalan Sempozyumu için 1 adet olmak üzere

9 afiş yine Demokrasi Mitingi için 8 adet çıkartma hazırlandı.
1993 Yılında;
Uğur Mumcu'nurı katledilmesini protesto için 1 adet,
DİSK'in kuruluşunun 26. yıldönümü için 3 adet,
2 Nisan Avrupa Eylem Günü için 1 adet,
1 Mayıs kutlamaları için 4 adet,
15-16 Haztran'ı anma için 1 adet,
Kağıthane işçileriyle dayanışma gecesi için 1 adet. •
"Özelleştirmeye Hayır" kampanyası için 1 adet olmak üzere toplam 12

adet afiş tasanını gerçekleştirildi.
1994 Yılında;
Özelleşlırme, Uluslararası Örnekler ve Türkiye Toplantısı için 1 adet,
27. kuruluş yıldönümü için 1 adet,
Sendikal örgütlenmenln önündeki engellere karşı kampanya için 2

adet,
8 Mart etkinlikleri için 1 adet,
AB-Türkiye İlişkilerinin Sosyal Boyutu ve Sendikaların Rolü Kon

feransı için 1 adet,
1 Mayıs kutlamaları için (ortak) 1 adet olmak üzere toplam 7 adet

afiş hazırlanmış ve baskısı yaptınlmıştır.
Yine sendikalarımızın istemleri doğrultusunda Limter-İş Sendikası

için 4 adet. Deri-İş Sendikası için 4 adet, Dev. Sağlık-İş Sendikası için 3
adet, Genel-İş Sendikası için 2 adet, Tekstil Sendikası için 2 adet afiş ta
sarımı dairemiz tarafından yapılmış ve bu afişlerin basımı konusunda
sendikalarımıza yardımcı olunmuştur.
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3- Basınla ilişkiler
Basınla ilişkilerin sağlıklı ve kalıcı olabilmesi için dairemiz, bazı et

kinlikler ve programlar geliştirdi. Ancak bunlar, eleman ya da zaman
yokluğundan uygulanamadı. Basınla ilişkileri, yalnızca "açıklama yap
mak'tan ibaret gönneyerek, bazı özel elkin1iklerin gerçekleşlirilmesini
programımıza aldık.

Burada bir konunun allı önemle çizilmelidir. Basın işçi, sendika ha
berlerine ayırdığı sayfaları ortadan kaldırmıştır. Sermayenin ideolojik
saldırısı kendisini bu alanda da gösıermektedır, Sendika kaynaklı ha
berler, işveren ve sözcülertnın haberlerinin yanında kaybolmuştur.
Sansasyonel olmadıkça gazeteler . sendika haberleriyle il
gilenmemektedtr. Elbette bunda da sermayenin tezlerini haklı çıkaracak
veya onlann çıkarına uygun gelecek türden "önemli" haberler öne çı
karılmaktadır.

Sorun, muhabirlerin gönderilen haberleri kullanıp kullan
mamasından değil, gazele yönetimlerinin yayın polilikalanndan kay
naklanmaktadır. Tek başına konfederasyon veya sendikalann basın
yayın çalışanlarının bu durumu değişlinnesi beklenilemez. İşçi sınıfı
ülke gündemini belirleyebildiği, toplumdaki yeri oranında karar sü
reçlerine ağırlığını koyabildiği sürece gazetelerin yayın politikalannı da
değiştirmeleri, enazından tarafsız kalabilmeleri sağlanabilir.

4- Baskı işleri
12 yıldır hizmet dışı olan Mulügraph 1250 marka baskı makinemiz

servisi tarafından gözden geçirilerek kullanıma girdi. Yönelim Ku
rulumuz makinenin kullanımı için bir arkadaşımızı teknisyen kad
rosuyla görevlendirdi. Aynı arkadaşımız baskı makinesinin yanı sıra da
iremizin dizgi işlerini ve konfederasyonun fotokopi nıakinasının so
rurnluluğunu da üsllenmekledir. En fazla A4 boyutlu kağıtlara baskı
yapabilen makinemizle, piyasa fiyallanna oranla yüzde 60'a varan bir
ucuzlukla sonuç alabilmektedir.

Konfederasyonun küçük boyutlu baskı işlerinin yanı sıra üye sen
dikalarımızın bazılarının işleri de tarafımızdan yürütülmektedir. Bu iş
lerden başlıcaları üye kayıt formu, DİSK'in Sesi Özel Sayılan ve da
vetiyelerdir.

Baskı ünitemizde yalnızca fotokopi rnaktnamızın Nisan 94 ilibariyle
çekim sayısı 1 milyonun üzerine çıkmıştır. Matbaamızda gerçekleşl!rilen
baskı sayılan yıllara göre şöyle sıralanmaktadır: 1992 yılında 172.160
adet, 1993 yılmda 300 bin, 1994 yılında ise Mayıs sonu ilibariyle 124
bin 620 adellir.

Sendtkalarırnıza göre bir aynın yapıldığında ise, Banksen için
113.00_0 adet. Deri-İş için ~3.500 adet, Devrimci S~ğlık-İş için 25.412,
Genel-iş için 50.860, Gıda-iş için 31.636, Hürcam-Iş için 30.000, Lirn
ter-İş için 9.900, Lastlk-lş için 70Q, Nakliyat-İş için 6.226, Oleyis için
2.500, Tekslil için 157.050 veTümka-Iş için 5.000 adet baskı yapılmıştır.
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5- Arşiv

DİSK yayınlarının olduğu kadar sendikalarnnızın yayınlarının da ge
reksinimi olan görsel malzeme, haber, kupür depolanması için arşiv ça
lışmalan dairemizin üsllendiği bir başka görevdir. Konfederasyonumuz
bünyesinde ana arşiv çalışması DİSK-AR tarafından yapılmaktadır,

Dairemiz, konfederasyonumuzun ve sendıkalarırmzm elkinliklerinln
fotoğraf ve Video kayıtlannın tutulması: günlük, haftalık, aylık gazete ve
dergilerin takibi ve cilllenmesi, günlük haber kupürlerinin derlenmesi
biçiminde bir arşiv çalışması yürütmektedir.

Başlıca bir uğraş ve uzmanlık gerektiren bu alanda çalışmak üzere
Yönelim Kurulumuz bir arkadaşımızı Eşgüdürn Dairesi kadrosundan
görevlendinnişlir. Bu arkadaşımız aynı zamanda Eşgüdüm ve Eğilim
Datresl'ntn çalışmalanna da yardımcı olmakt.adır.

Konfederasyonumuzun ve sendikalarımızın düzenlediği veya katıldığı
etkinliklerin görüntülenmesi sonucunda 2 bin 800 karelik fotoğraf, 100
kasellik video bant arşivimiz oluşmuş durumdadır.

6- Diğer çalışmalar
DİSK Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi, yetersiz kadrosuna rağ

men Konfederasyonumuzun diğer uzmanlık daireleri ve sen
dikalarımızın isternlertnl karşılamak için elindeki lüm olanakları se
ferber etmektedir.

Konfederasyonumuzun olanakları değerlendirildiğinde kollektif ça
lışmanın, dayanışmanın zorunluluğu kendini dayalmakladır. Da
yanışma, birlikle mücadele verme sendikanın en lemel ilkesidir.

Dayanışmanın ve kolleküf çalışmanın bir zorunluluktan önce yaşamı
kavrayış biçimi olarak algılanması. buna uygun davranılması sendika
çalışanları için doğal olandır. Dairemiz çalışanları kendine daima bu il
keyi ışık almış ve diğer uzmanlık daireleriyle eşgüdümlü bir çalışmanın
getirdiği sorumlulukları yüklenmışür, •

Dairemiz, kendi çalışmalarını aksatmak pahasına da olsa Kon
Iederasyonumuzım öncelikli etkinliklerinin gerçekleştirilmesinde başla
Orgüılenrne ve E.Qilim Daireleri olmak üzere diğer dairelerimizin ça
lışmalarına yardımcı olmaktadır. Verilen görev her ne olursa olsun
küçümsenmeden yapılmaya çalışılmaktadır.

Çeşilli nedenlerle Konfederasyonumuz adına gc17,ele ilanlannın ha
zırlanması ve yayınının takibi de dairemizin sorumluluğu altındadır.

Yayınlann sendikalarımıza dağıtımı da daırerntzln sorumluluğu al
tındadır. Örgütlenme dairemizin verdiği dağılım sayılan dikkate alı
narak yayınlanrnız pakellenmekle ve kargo aracılığıyla sendikalarrmıza
ulaştınlmakladır.
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DAİRE ETKİNLİKLERİ
Dairemizin oluşumu öncesinde basınla ilişkiler konusunda:
1) 18-19 Ocak 1992 tarihinde gerçekleştirilen 8. DİSK Genel Kurulu

ile ilgili çalışmalar.
2) 13 Şubat 1992 larihinde DİSK"in 25. Kuruluş Yıldönümü kap

samında gerçekleşlirilen "2000'li Yıllara Doğru Sendikal Anlayışlarda
Yeni Açılımlar" paneli ile ilgili çalışmalar.

3) DİSK, Türk-İş ve Hak-iş konfederasyonlannca Ankara'da yapılan
ortak ı Mayıs kutlaması ile ilgili çalışmalar yapıldı.

Dairemizin asli görevlerinden olan Dergi. gazele ve ajans ya
yınlanmasının yanı sıra Konfederasyonumuzun diğer daireleri ve sen
dıkalarımızm ilgili birimleriyle birlikle "Elkmllkler" bölümünde belirlilen
bir dizi çalışmada yer almıştır. Dairemezln asli olarak görev aldığı et
kinlikler aşağıda sıralanmıştır:

Genişletilmiş Organlar Toplantısı
20-26 Haziran 1992 tarihlerinde Ören, Abdullah Başlürk Eğilim ve

Dinlenme Tesislert'nde üçüncüsü gerçekleştirilen Genişlelilmiş Organlar
Toplantısıyla ilgili çalışmalar kapsamında basın-yayın kurumlarına ge
rekli duyurular yapıldı. toplantıyı izleyecek gazetecilerin tespili, ağır
larnnası ve çalışmalan için gerekli ortamların hazırlanmasıyla ilp;ili
bütün çalışmalar yürütüldü. Aynca toplantı ile ilgili olarak basın açık
lamaları hazırlanarak basın-yayın organlarına ulaştırıldı.

Genişletilmiş Organlar Toplantısı Sonuç Bildirgesi'nin
kamuoyuna açıklanması
DİSK Yönelim Kumlu'nun Genişlelilmiş Organlar Toplantısı Sonuç

Bildirgesi"nin kamuoyuna açıklaması nedeniyle 30 Haziran 1992'de bir
basın toplantısı düzenlendi.

DİSK DERGİSİ ve DİSK'İN SESİ yayınlandı

Konfederasyonumuzun y_ayın organlannm başında gelen aylık DİSK
Dergisi ve onbeş günlük oısınn Sesi gazetelerinin birinci sayılan ya
yınlandı. Eylül ayı başında yayınlanması planlanan dergi ve gazetemiz.
27 Ağustos 1992'de yapılan kamu çalışanları ile ortak toplantıda da
ğıtılmak amacıyla belirlenen tarihten önce basıldı ve bu toplantıda ba
sına ve konuklara dağıtıldı. DİSK Dergisi 3.000, DİSK'in SESİ ise
10.000 adet olarak basıldı. Bu yayınlarımız başla sendikalarımız olmak
üzere basın-yayın kurumlarına ve ilgili dtğer protokole gönderildi.

İlk afişlerimiz

Çalışmalarımızın geniş kitlelere duyurulması amacıyla ilk aftşlertrnlzt
hazırladık. HDİSJ~ Yeniden Sendikal Yaşamda" ve "Gülme Sırası iş
çilerde, Haydi DISK"e" belgilerinin bulunduğu afişler 5.000'er adet,
50x70 cm. boyullannda ve dört renk olarak bastırıldı. ·
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"12x12 Eylül Karikatür Sergisi" açıldı
Darbenin 12. yılı nedeniyle 12 Eylül ve uygulamalannı değerlendiren

bir karikatür sergisi Dairemiz ve Karikatürcüler Derneğt'nin işbirliği ile
gerçekleşlirildi. Sergi ilk olarak plakel törenlntn yapildığı 12 Eylül i 992
gecesi eski Sullanahmel Cezaevl'nde açıldı ve ardından da Ka
rıkatürcüler Derneği Sergi Salonu'nda bir hafla süre ile ziyarete açık tu
tuldu. DiSK Genel Başkanı Kemal Nebioğlu ve Genel Sekreteri Sü
leyman Çelebi'nin de kalılımıyla DİSK ve bağlı sendika yönelici ve üye
leri sergiyi ziyaret elli. Bu ziyaretle ilgili olarak basın-yayın kuru
luşlanna gerekli duyurular yapıldı.

DİSK'in SESİ 2. sayısı yayınlandı
30 Eylül 1992 larihinde Adana Bölge Temsilciliğimizin açılışına ye

lişlirilmek üzere acil olarak basımı islenilen DİSK'iri Sesi gazetesinin 2.
sayısı kısa bir süre içinde yayına hazırlandı ve 12 bin adet bastınldı. Bu
sayı, yayın periyodunun geçirilmesi ve haberlerin birikimi nedeniyle 4
sayfa yerine 8 sayfa olarak hazırlanmışur. 1. 500 adedi Adana Bölge açı
lış toplanusı için gönderilen gazetenin dağılımı yapıldı.

Gıda-İş için özel sayı
Gıda-iş Sendikası'nın örgütlenme çalışmalan çercevesinde hazırladığı

bir melin DİSK'in Sesi 4. Özel Sayısı olarak 5.000 adet basıldı.

"Ölüm Gemisine Hayır" kampanyası
Kanser hastalığına yol açan asbeslle sıvalı bir lransallanlik olan Uni

ted Slales adlı Amerikan bandıralı geminin Türklye'derı uzaklaştırılrnası
amacıyla biı: kampanya açan Lımter-İş'ln hazırladığı bir melin DİSK'in
Sesi'nin 6. Ozel Sayısı olarak basıldı. DISK'in Sesi'nin bu sayısı 3.000
adel basılarak Limter-İş'e teslim edildi. Konuyla ilp;ili olarak basın açık
laması yapıldı.

İlk broşürüınüzü yayınladık
Örgüüenrne ve eğilim açısından büyük önem laşıyan broşür di

zimizin ilki olan "Neden Sendika, Neden DİSK" adlı broşürden 15 bin
adet basıldı ve sendikalarımıza dağıtıldı,

Kadın emekçiler için özel sayı
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle hazırlanan bir özel

sayı 1 O bin adel basılarak tüm bölgelerimize ve sendıkalarımıza gön
derildi.

İstanbul belediye işçilerinin seçimi: Genel-İş
İslanbul belediyelerinde çalışan 2 binin üzerindeki işçi Belediye

lş'ten ayrılarak Genel-İş'e üye oldu. Katılım dolayısıyla 24 Haztran
!993'te Eminönü Belediye Başkanlığı Fen ve Temizlik işleri Müdürlüğü
işçi Lokall'nde bir basın toplantısı düzenlendi.
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Basın-yayın çalışanlarıyla sohbet toplanbsı
Basınla, basın emekçileriyle ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla DİSK

Genel Sekreteri ve Daire Başkanımız Süleyman Çelebi, 7 Ocak 1994 ge
cesi bir yemekli sohbet toplantısı düzenledi. Gazele ve televizyon ku
ruluşlarında daha çok ekonomi servislerinde çalışan basın emek
çilerinin katıldığı sohbet toplantısına Genel Başkanımız da aramızdaydı.

ETUC Basın Sözcüsü Türkiye basın çalışanlarıyla tanışlı
Avrupa Sendikalar Konfederasyonu Basın Sözcüsü Wlm Bergans,

Türkiye'deki basın-yayın kuruluşlan temsllctlertyle tanışlı. Bergans, Da
ıremız tarafından 6 Nisan'da Yeşil Ev Otel'de düzenlenen kahvaltılı soh
bet toplantısında Nisan ayı sonunda ETUC, Türk-İş ve DİSK'in ortak
düzenlediği konferansın tanıtımını yaptı.

SONUÇ
Raporumuzda sunduğumuz çalışmalar, yaptıklarımızın temel baş

lıkları. Yukarıda da belirlliğimiz gibi içinde bulunduğumuz zor koşullar,
kadro eksikliğimiz, kaynak sıkıntımız yapmak istediklerimizin ancak bu
kadarına olanak tanıdı.

9. Genel Kurulumuzun alacağı kararların yaşama geçirilebilmesi, ön
celikle uzmanlık dairelerinin işlevlerine uygun yapılanmalara ka
vuşmasına bağlıdır.

Daıremtztn içinde bulunduğumuz koşulllara uygun. çağın ve her
şeyden önemlisi işçi sınıfının gereksinimlerine yanıt verebilecek bir ya
pıya kavuşturulması için gerekli olanakların yaratılması önümüzdeki
dönemde temel görev olmalıdır.
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H-HUKUK
DAİRESİ

DİSK VE ÜYE SENDİKALARIMIZIN
MALVARLIKLARININ
TESLİM ALINMASI

Konfederasyonumuzun 18-19 Ocak 1992 tarihinde yapılan 8. Olağan
Genel Kuruldan sonra, üye sendikalarımız genel kurullannı yaparak,
tüzüklerini ve çalışma programlarını 2821 sayılı Sendikalar Kanunu hü
kümlerine göre düzenleyerek, yeni yönetimlerini seçmişlerdir.

Askeri Yargıtay 3. Datre'nın 16.7.1991 tarih, 1991/122 E, 91/437 K.
sayılı Kararı ile beraat e den DİSK ve üye sendikalar ile yöneticiler.
genel kurullarını yapıp sendikal faaliyete geçmelerine rağmen, mal var
lıklarına kavuşamamışlardı. Zira, 12.4.1991 tarihinde çıkarılan 3713
sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun geçici 9. maddesi ile "8.4.1.991 ta
rihinden önce yönelimleri kayyuma devredilmiş Konfederasyon ve Kon
federasyona bağlı işçi sendikalarının taşınır ve taşınmaz mallarım. bu
mallardan elde edilen gelirleri, tüm nakit mevcutlarını 2821 sayılı Sen
dıkalar Kanunu'nun 46. Maddesi'ne göre tasarruf edilmek üzere İş ve
işçi Bulma Kurumu'na devredilmesi öngörülmüştür.

Yasanın bu hükmü nedeniyle, Konfederasyonumuzun ve üye sen
dikalarımızın mal varlıkları iade edilmedi, halta, bazı üye sen
dikalarımızın mal varlıkları İş ve İşçi Bulma Kurumu'na devredildi.

Ancak 3713 sayılı Terörle Mücadele Yasası Geçici 9. Maddest'ntn
Anayasa Mahkemesi'nin 31.3.1992 gün ve 1991/18 E. 1992/20 K. sa
yılı kararında oybırlığıyle iplal edilmesi üzerine, dairemizin DİSK ve bazı
üye sendikalarımızın mal varlıklarının iadesi için açlığı davalar, lehe so
nuçlanarak, mal varlıklarımızın iadesi sağlanmıştır.

Mal varlıklarımızın iadesi kararından sonra, malvarlıklan kay
yumlardan devir, teslim alınarak, gayrimenkul ve menkullerin hali hazır
durumlarının lesbili için, mahkemelere lesbiller yaptırtılmıştır.
. Anayasa Mahkemesı'ntn iptal karanndan önce mal varlıkları İş ve
işçi Bulma Kurumu'na devredilen sendikalarımızın, mal varlıkları ise,
12 Aralık 1992 tarih1i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren,
3852 sayılı, ''Terörle Mücadele Karıunu'nun Geçici 9. Maddesi'ne Göre
Yapılan Tasarruflar Hakkında Kanun" hükümlerine j:!öre iade edilmiştir.
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İŞ MAHKEMELERİNDE AÇILAN
DAVALAR

1- 1992 Yılı işkolu yetki başvuruları ve davaları
1992 yılının sonunda, Hukuk Dairemizin olumlu mütalaası ve_ geç

miş dönemlerde, Konfederasyonumuz ile aynı konumda olan MISK'e
bağlı sendikalara EK-6 formu ile 12 Eylül 1980 tarihindeki üyelerini bil
dirme hakkının, Ankara İş Mahkemelerinin muhtelif kararlan doğ
rultusunda tanmmış olması gözönünde bulundurularak, Basm-Iş.
Bank-Sen, Deri-Iş. Dev Maden-Sen, Devrimci Sağlık iş, Maden-iş, Pet
kim-iş, Tümka-İş sendikalarımız tarafından, Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanlığı'na EK-6 Iormları ile üye bildirimlerinde bulunuldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 17.1.1993 gün ve 21468
sayılı Resmi gazeıe'de yayımlanan. işkollarında çalışan işçiler ile sen
dika üyelerinin sayılarını gösteren 1993 Ocak ayı tstttasttklertndc, EK-6
formu ile üye bildiren sendikaların "2821 sayılı Yasa'nın geçici 2. ve 7.
maddelerine göre yaptıkları yeni toplu üyelik bildirimlerinin de
ğerlendirme dışı bırakıldığı" bildirilmişlir.

Bunun üzerine. EK-6 formu ile toplu üyelik bildiriminde bulunan
sendikalarımızın, ı993 Ocak ayı tstatıstıklertne itiraz davaları gündeme
gelmiştir.

EK-6 formu ile toplu üyelik bildiriminde bulunan sendikalarımızdan,
Tümka-İş Sendikası hariç tümü tarafından 1993 Ocak ayı istatistiğine
ttıraz davaları, Ankara İş Mahkemelerinde açılmıştır.

EK-6 formu ile üyelik bildiriminde bulunmayan Sosyal-İş Sendikamız
ise. 1993 Ocak ayı istatistiklerine, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile
2822 sayılı Grev, Lokavt ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun. Toplu İş
Sözleşmesi yapabilmek için öngörülen o/o 10 işkolu barajı ve buna yö
nelik her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yayımlanan ışkolu islatislikleri
ile bu kanunların diğerbazı hükümleıinin ILO standartları, sözleşmeleri
ile Anayasaya aykırılığı yönünden iptal davası açtı. Davanın red
dedilmesi ve bunun Yargıtay'ca onanması üzerine iç hukuk başvuru
yollarını tüketen Sosyal-İş Sendikası Avrupa insan Haklan Ko
misyonu'na başvurdu.

1993 Ocak ayı istatistiğine itiraz eden sendikalarımızdan Basın-İş,
Deri-İş, Banksen, Devrimci Sağlık-İş ve Lastik-İş Sendikalarımızın dava
dilekçeleri dairemiz tarafından hazırlanmıştır.

Daha sonra, DİSK Yönelim Kurulu'nun 12.2.1993 tarihli 63 sayılı
oturumunda aldığı karar doğrultusunda. bu sendikalardan Bank-Sen,
Maden-iş. Petktrn-İş'In dışındaki ve aşağıda dökümü yapılan sen
dlkalanmıza ail davalar, dairemiz tarafından takip edilmiştir.
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Basın-İş,
Dert-iş

Ankara 2. İş Mahkemesi Dosya 1993/4 D. İş.
Ankara 3. İş Mahkemesi Dosya 1993/3 D. İş.
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Dev Sağlık-İş
Lastik-İş
Dev Maden Sen

Ankara 9. İş Mahkemesi Dosya 1993/483 E.
Ankara 1. İş Mahkemesi Dosya 1993/157 D. İş.
Ankara 6. İş Mahkemesi Dosya 1993/18 D. İş.

EK-6 davalarından ilk önce, Bank-Serı'In davası aleyhte sonuçlanmış
ve bu karar Yargıtay tarafından onanmıştır. Daha sonra. daırerrnzce
takip edilen davalar ile diğer bazı davalarda, Bilirkişilerce olumlu ra
porlar verilmesine rağmen, Petkim-İş Sendikası'nın davası haricinde di
ğerleri reddedilmiştir. Petkım-İş'in davası da, Yargıtay'ın kararı boz
masından sonra reddedilmiştir.

2- NAKLİYAT-İŞ davası
Nakliyat-İş Sendikamızın 18.9.1992 günlü Olağanüstü Genel Ku

rulu'nda karar yeter sayısı sağlanmadan Türk-İş'e üye Tümlis Sen
dikası'na katılma kararı alması üzerine, Nakliyat-İş Genel Kurulu'nun
iptali istemi ile Nakliyat-iş ve Tümlis Sendikalan aleyhine hem Kon
federasyonumuz, hem de katılma kararına muhalif Yönetim Kurulu
Üyesi Halil YILMAZ ile Denelim Kurulu Başkanı Ali İhsan AITTUT adına
İstanbul İş Mahkemelerinde 4.11.1992 tarihinde açılan ve dairemizce
takip edilen davaların dökümü aşağıya çıkarılmıştır.

a- İst. 2. İş Mahkemesi. 1992/928 E. nolu Genel Kurul'un iptali da
vası,

b- Halil Yılmaz, Ali İhsan Artut İst. 7. İş Mahkemesi 1992/893
Bu davalardan DİSK'in açtığı, İstanbul 2. İş Mahkemesi 1992/928 E.

Nolu dava lehimize sonuçlanarak, Nakliyat-İş Genel Kumlu'nun ip
taline, dolayısıyla katılma kararının iptaline karar verilmiştir.

İstanbul 2. İş Mahkemesi'nin bu kararıYargıtay 9. Hukuk Darıesı'nın
1.4.1993 gün ve 1993/S057 E., 1993/4940 K. sayılı ilamı ile onanarak
kesinleşmiştir.

İstanbul 7. İş Mahkemesi'ndeki davada ise, 2. İş Mahkernesi'ndeki
genel kurulun iptal karan nedeniyle davanın konusu kalmadığından,
davanın reddine karar verilmiştir.

Aynca Konfederasyonumuzun Nakliyat-İş Sendikası'ndan 1 ~92 yılı
aidat alacağına ilişkin dava, dairemizce açılmış ve Istanbul 1. Iş Mah
kemest'nın 92/837 Esas Nolu dosyası ile tedbirli olarak devam et
mektedir.Dava bilirkişi incelemesi aşamasındadır.

3- 1993 Temmuz istatistiğine itiraz davaları
17 Temmuz 1993 tarih ve 21640 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan,

1993 Temmuz ayı istatistiğine karşı üye sendikalarımızdan. Lastik-İş.
Lımter-İş, Basın-iş, Deri-İş, Dev Sağlık-İş, sendikalanmızın karşı sen
dikaların üye sayılanna ve yetkilerine itlrazlan dairemizce yapılmış.
Gıda-Iş ve Genel-iş sendikalanmızın itirazlarının hazırlanmasına da kat
kıda bulunulmuştur.
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Ankara İş Mahkemelerinde açılan ve bir kısmı da dairemizce takip
edilen, istatistiğe itiraz davalarının dökümü aşağıda çıkırılmışur.

DAVACI DAVALI MAHKEMESİ DOSYANO DAVATARlHI

Petrol-iş Ç.ve S.G.B. Ank. 8. iş Mah, 1993/144D.lş. 29.7.1993
DiSK Petklm-lş

Lastlk-İş Ç.ve S.G.B. Ank. 1. İş Mah. 1993/315 E.
29.7.1993

T.Gıda-lş Ç.veS.G.B. Ank 2. iş Mah. 1993/632 E.
Tek-Gıda-İş 29.7.1993
Öz Gıda-iş

Bank-Sen Ç. ve S. G.B. Arık. 3. İş Mah. 93/303 E. 29.7.1993
Baslserı

Dok Gemi-iş Ç.ve S. G.B. Ank. 4. iş Mah. 93/676 E. 29.7.1993
DİSK Llmter-lş

Belediye-iş Ç.veS. G. B. Ank. 6. iş Mah, 93/401 D.İş 29.7.1993
Türk-iş Basın-İş Ç. ve S. G.B. Ank 7. iş Mah. 93/ 17 D.İş. 30.7.1993

DİSK Basın-iş
Türk-İş Deri-iş Ç.veS. G. B. Ank 8. iş Mah. 1993/145 o. iş. 30.7.1993

DİSK Deri-iş
Ôzgıda-İş Ç.veS. G. B. Ank 9. iş Mah, 93/2201 E. 30.7.1993

DİSK Gıda-iş
T. Sağlık-İş Ç. veS. G. B. Ank 1. İş Mah. 93/317 E. 2.8.1993

DİSK Dev.Sağlık-iş
Selüloz-iş Ç. veS. G. B. Ank. 2. iş Mah, 93/734 E. 2.8.1993

DiSKTümka-İş
Tekgıda-İş Ç. veS. G. 8. Ank 3. İş Mah. 93/304 D.1. 2.8.1993

DISK-Gıdıı.-lş
DİSKDev- Ç.veS. G. B. Ank 4. İş Mah. 93/786E. 2.8.1993
Sağlık-iş Türk-iş Sağlık-İş
DİSKT.Genel-lş Ç. veS. G. 8. Ank 5. İş Mah. 1993/456 O.İş 2.8.1993

Belediye-İş
DİSKOLEYİS Ç. veS. G. B. Ank 7. iş Mah. 93/20 D. iş. 2.8.1993
Teksif Sendikıı.sı Ç. ve S. G. B. Ank 8. iş Mah, 93/146 E. 2.8.1993

DİSKTekstil
DİSK Basırı-İş Ç. veS. G. B. Ank 9. iş Mah. 93/2213 E. 3.8.1993

Türk-İş Basın-İş
DİSK Deri-iş Ç. ve S. G. B. Ank 1. iş Malı. 1993/318 D. iş 3.8.1993

Türk-İş Deri-İş
DİSK Limter-İş Ç. ve S. G. B. Ank 2. iş Mah. 93/756 E. 3.8.1993

Dok Gemi-iş
Öz iplik-iş Ç. ve S. G. B. Ank 9. iş Mah. 93/2212 E. 2.8.1993

DİSK- Tekslll

DİSK Ç.veS.O.8. Ank. 8. İş Mah. 93/225 O.iş. 2.8.1993
Tekstil Öz-iplik-iş.
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4- 1994 Ocak istatistiğine itiraz davaları
17 Ocak 1994 tarih ve 21821 sayılı Resmi Oazete'de yayımlanan.

199_4 Ocak AP, İstatistiğine karşı üye sendtkalanmızdan, Deri-İş, Lim
ter-Iş, Tümka-lş, Basın-iş ve Dev Sağlık-iş sendikalarımızın, karşı sen
dikaların üye sayılarına ve yetktlerıne itirazları dairemizce hazırlanmış
ve bu davalarAnkara İş Mahkemelerinde dairemizce açılmışlır.

Üye sendikalarımızın açtığı davalar ile Türk-İş ve Hak-İş üyesi sen
dikalar tarafından açılan davalara ilişkin dosya numaraları, dava ta
rihleri ve mahkemeleri aşağıda sunulmuştur.
Davacı Davalı Dava Tarihi Dosya No Mahkeme
Belediye-iş Genci-iş 31.1.1994 HJ9,1/86 Aıık 3.iş.
Genel-İş Belediye-iş 1.2. Hl94 1994/8 Aıık. I.İş
Tümka-İ ş Selüloz-İş 31.1.1991 1991/7 Aıık. !. iş.
Tckslll Teksif 1.2.1994 1991/209 Aıık. 2. iş.
Basıscn Ilankscn 31.1.1991 1991/123 Aıık. 4. iş.
Dok Gcıııt-lş Llıutcr-İş 31.1.1994 1994/122 Aıık. 4. iş.
Teksif Tckslll l.2.H194 1994/121 Aıık. 4. iş.
Tekstil Öztpllk-İş 1.2.199'1 199'1/139 Aıık. '1. iş.
Ôztpllk iş Tekstil 31. l.1994 !9(M/99 Aıık. 5. iş.
Tfıııılls Nakliyat-iş 31. !. 199'1 !99'1/98 Aıık. 5. iş.
Tckgıda-İş Gıda-iş 1994/97 Aıık. 5. iş.
T. Basıu-İş Basın-iş 1.2.1991 tmM/100 Aıık. 5. iş.
Olcyls Tolcyls 1.2.1991 1991/76 Aıık. 6. iş.
Dev Sa/lhk-İş T.Sal(lık-lş 31.1.1994 1994/75 Aıık. 6. İş.
Pctklnı-İş Petrol iş 31. 1.199,J 1994/7,J Ank, 6. iş.
Selüloz-İş Tünıka-İş 24.1.1991 1994/2 Ank, 7. iş.
Bankscıı ÇSGB 31.1.1991 1991/6 Ank, 7. iş.
Dert-iş T. Dert-iş 31.1.1994 1991/5 Aıık. 7. iş.
Olcyls ÇSG!l l.2.Hl91 199'1/7 Aıık. 7. iş.
Banksen Baslscn 31.1.1994 1991/6 Aıık. 8. iş.
Sosyal-iş Tezkop-İş 1.2.199,J Hl91/7 Aıık. 8. iş.
T.Dcrt-lş Dert-iş 1.2.1991 1991/8 Aıık. 8. iş.
Basuı-İş T. Ilasuı-İş 3!.l.199'1 199,ı/5 Aıık. 8. iş.
Petrol-İş Pctklııı-lş 25. 1.19!14 1991/98 Aıık. 9. iş.
T. Sai(hk-lş O.Sağlık-iş 31.1.1994 1!!!11/I IO Aıık. 9. iş.
Llıııtcr-lş Dok Gemi-iş 31.1.199'1 1991/111 Aıık. 9. İş.
Bankscn Baslscu 1.2. Hl94 19!!1/1:32 Aıık. 9. iş.

5- İşyeri yetkisi, çoğunluk tespitlerine itiraz davaları
Devrimci Sağlık-İş, Deri-İş, Basın-İş, T.İ.S. ve Tümka-İş sen

dıkalanmızın işyeri yelkisi çoğunluk tesplllertne yapılan itirazlar ile, bu
sendıkalarımızm, karşı sendikaların işyeri yetkisi çoğunluk tespitlertne
yaptıkları illrazlar, bu sendlkalarrrnızm istemi üzerine dairemiz ta
rafından takip edilmektedir. Bu ilirazlara ilişkin davaların dökümü aşa
ğıda çıkarılmışlır.
Dert-iş Eılinıc iş Malıkcıııcsl
Dert-iş İstanbul ,ı, iş Mahkemesi

1993/303 E.
1994/72 E.
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Basın-İş İstanbul 5. iş Mahkemesi 1994/292 E.
Basııı-lş Aııkara 3. iş Mahkemesi 1993/1'19. D. 1.
Dev Sağlık-iş İstanbul 3. iş Mahkemesi 1994/281 E.

Dev Sağlık-iş İstanbul 6. iş Mahkemesi 1994/23 E.
1üıııka-lş İstanbul 7. iş Mahkemesi 1994/152 E.
Tüınka-İş İstanbul 3. iş Mahkemesi 1994/91 E.

'lüıııka-lş İstanbul 3. iş Mahkemesi 1193/336 E.
Türnka-İş İstanbul 4. iş Mahkemesi 1994/39 E.

T.l,S. Ankara 2. iş Mahkemesi 1993/398-403 E.

6- Hukuk davaları
a- TRT İstanbul Televizyonu'nda çalışırken işten çıkartılan SİNE-SEN

üyesi işçiler adına, Sine-Sen Sendikası'nın talebi üzerine Yönetim Ku
rulumuzun 11.12.1992 gün ve 52 sayılı oturumunda verdiği 3 nolu
karar gereğince, İstanbul İş Mahkemelerinde açılan davalann dökümü
aşağıda çıkanlmışur.

SİNE-SEN İst. 3. İş Mahkemesi 1992/1022-1034
SİNE-SEN İsl. 4. İş Mahkemesi 1992/1154/1168
TRT Kurumunca 1475 ve 506 sayılı yasalara aykın olarak "İstisna

Akdi" ile çalıştınlan bu işçilerin, hizmet akdi ile çalıştıklarının ve si
gortalı sayılmalan gerekliğinin tesbiti ve tazmmatlannm ödenmesi için
açılan toplam 28 adet dava da her iki mahkeme de, davanın reddine
karar vermiş olup, temyiz edilen kararlar, Yargıtay'ca onanmıştır.

b- Konfederasyonumuz aleyhine eski kayyum çalışanlanndan Nuri
ŞENDURAN tarafından Bakırköy İş Mahkeınesi'nin 92/1013 Esas Nolu
dosyası ile açılan izin alacağına ilişkin dava dairemizce takip edilmiş,
5.204.969. TL.- izin ücretini almadığı gerekçesiyle 26.4.1993 tarihinde
davanın kabulüne karar vertlmtştlr. Dava dairemizce tehtr-ı icra ta
lebiyle temyiz edilmiş, daha sonra yapılan icra takibi, teminat mektubu
verilerek durdurulmuştur. Karar 9. Hukuk Dairesi'nce onanmıştır.

c- Yine kayyum çalışanlarından Necali SELÇUK tarafından açılan,
ihbar, kıdem ve izin alacağına ilişkin dava ve ek dava Bakırköy İş Mah
kemesi'nde 92/853 E, ve 92/1948 E. dosya nosu ile görülmüştür.

Dairemizce takip edilen bu davalar, kayyum tarafından, ihbar ve
kıdem tazminatı ödenmek suretiyle iş akdine son verilen davacı lehine
15.4.1993 günü karara bağlanmıştır. Dava, dairemizce tehır-ı icra ta
lebiyle temyiz edilmiş, yapılan icra takibi teminat mektubu verilmek su
retiyle durdurulmuştur. Karar, Yargılay 9. Hukuk Datresı'nce onan
mıştır.

d- Konfederasyonumuz, eski Eskişehir Bölge Temsilci Rafet DE
MİRTEL'in açlığı ihbar ve kıdem tazminatı alacağına ilişkin dava, ta
leblmiz üzerine, Bank-Sen Sendikamızın Avukatları Hüseyin AYDIN ve
Hülya GULBAHAR tarafından yürütülmektedir. Dava halen devam et
mektedir.
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e- Konfederasyonumuza üye. tek münfesih sendika olan İzmır'de ku
rulu Taper-İş Sendikası'nın, yöneticileri tarafından İzmir ı. iş Mah
kemesi'nde 1993/ 175 Esas nolu dosya numarası ile açılan mal var
lığının kendilerine iadesi konusundaki davaya, dairemizce müdahale
edilmiş, dava reddedilmiş ve kesinleşmiştir.

Bunun üzerine münfesih durumda bulunan Taper-İş Sendikası'nın
mal varlığının Konfederasyonumuza devri için İzmir 3. iş Mah
kernesi'nde 93/437 Esas dosya nosu ile dava açılmıştır. Dairemizce
takip edilen davada Mahkeme, Taper-İş Sendikası'nın malvarlığının
Konfederasyonumuza devrine karar vermiştir.
. Bu karar sonucunda İzmir'de bir gayrimenkul ile menkuller ve Taper
Iş'In bankadaki mevcul paralan Konfederasyona devredilmişlir.

Vl- Deri-İş Sendikamız üyesi 32 işçi adına MTZ Deri Sanayi ve Tİ
carel Lld. Şli. aleyhine ihbar ve kıdem tazmınatı alacağı nedeniyle, Ba
kırköy İş Mahkemesi'nde davalar açılmıştır. Sendikanın örgütlenme po
lilikası açısından önemli olduğu söylenen bu davalar için daıremızce hu
kuki yardım verilmekledir.

HUKUK MAHKEMELERİNDE AÇILAN
DAVALAR

a- SİNE-SEN Sendikamızın Beyoğlu'ndaki genel merkez binasından
tahliyesi konusundaki kesinleşmiş karara dairemızce müdahale edilmiş,
tahliye işlemi ve kararı Beyoğlu icra Telkik Mercinin 93/ 153 E., 93/385
K. nolu karan ile ledbir yoluyla durdurulmuştur. Beyoğlu İcra Telkik
Merciinin 93/994 Esas nolu davasıyla incelenen türazrmız ve düzeltme
talebtmıztrı reddi kararının, Yargıtayca da onaylanması üzerine, sen
dikamız, genel merkez lokalinden taşınmıştır.

b- Gerçek Derglsl'nln 23.8.1992 larih ve 22 sayılı nüshasında Tekstil
Sendikamızın Genel Kurulu'na ilişkin haberde, Genel Başkan Kemal
NEBİOĞLU ile Genel Sekreter Süleyman ÇELEBİ'nin kişilik haklanna
saldında bulunulduğu gerekçesi Ile dairemizce 100.000.000 TL:1ık ma
nevi tazminat davaları açılmıştır. 1st. 9. Asliye Hukuk Mahkemesl'nin
92/432 E., ist. 6. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 92/524 E. dosya nu
maralı her iki davada da davalı Gerçek Dergisi l 0.000.000.- TL. taz
mtnat ödemeye mahkum edilmişlir. 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 92/
432 E, 93/161 K. nolu karan. Yargıtay tarafından onanmıştır.

c- Yine Gerçek Dergıst'ntn 4 Eylül 1993 tarihli 23. sayısında "Yu
kandakiler, Aşağıdakiler" başlığı allında yayımlanan ve 23-28 Ağustos
tarihleri arasında yapılan üren Toplantısı'na ilişkin haber-yorumda
Genel Başkan Kemal NEBİOĞLU'na, gerçek dışı, küçük düşürücü, iftira
niteliğinde iddialarla kişilik haklanna saldında bulunulduğu ge
rekçesiyle 50.000.000.- TL'lık manevi tazminat davası açılmışlır. Dava,
Islanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 1993/450 E. no ile devam et
mekle olup, dairemizce takip edilmektedir.
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d- Basın-İş Sendikamız ve yayın organının sorumlu yazı işleri mü
dürü hakkında Türkiye Basın-İş Sendikası Genel Başkanı tarafından
kendisine hakaret edildiği gerekçesiyle açılan 50.000.000 TL'lık manevi
tazminat davası Ankara 18. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülmekte
olup dairemizce takip edilmektedir.
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DANIŞTAYDAAÇILAN
İPTAL DAVALARI
a- Gıda-İş Sendikamızın, işyerlerinde SSK'ya bildirilmemiş işçileri

üye kaydetmesi ve bu üye kayıt fişlerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı'nca, eksik bilgi nedeniyle kabul edilmemesi üzerine Yönelim
Kurulumuzun ı0.11 .1992 günlü 45 sayılı oturumunda aldığı 5 nolu
karar gereğince Hukuk Dairemiz ile Gıda-İş Sendikamızın Hukuk Da
tresı'nın ortak çalışması sonucu, yürütmenin durdurulması talebi ile
Danıştay 10. Hukuk Dairesı'nde 92/4698 E. Nosuyla işlemin ve yö
netmeliğin iptali davası açılmıştır.

Bu davanın esası hakkında henüz karar verilmemiştir. Ancak Yü
rütmenin durdurulması talebimiz reddedilmiştir. Bu red kararına karşı
10.05.1993 tarihinde, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'na iti
razda bulunulmuştur.

Bu itiraz henüz bir karara bağlanmamıştır.
b. Danıştay 10. Hukuk Datresi'nln 92/4698 E. nolu davası gö

rülürken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından "Sendika ve
Konfederasyonlarca düzenlenecek üye kayıt fişleri, defterleri ve bil
dirimler hakkındaki yönetmelik" eski hükümleri taşıyarak yenilenmiş ve
5 Ocak 1993 tarihli Resmi Oazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yayımlanan bu yönetmeliğin Anayasaya, 2821, 506 sayılı yasalara ve
ILO sözleşmelerine aykınlığı nedeniyle Danıştay Başkanlığında dava
açılmıştır. Danışlay 10. Dairenin 93/813 Esas Nolu davası ile itirazımız
incelenmektedir. Dairenin 23.6.1993 larihli kararıyla yürütmeyi dur
durma talebimiz hakkında, "Danıştay 1O. Datresi'nın 10.2.1993 tarih ve
E: 1993/151 sayılı kararıyla dava konusu yönetmeliğin 5. maddesi hük
münün yürütülmesinin durdurulmasına karar verildiğinden", bu ko
nuda karar verilmesine yer olmadığına, diğer maddeler yönünden yü
rütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmiştir.

Bu davada mahkeme, talebimiz olmadığı halde, üye kayıt fişlerinin
işverene verilmesi zorunluğunu getiren 5. maddesini iptal elmiş, üye
kayıt fişlerinde bulunması zorunlu bilgiler (işyeri SSK, BÇM Nu
maralan, işçi SSK numarası) hakkındaki taleplerimizi reddetmiştir.

Danışlay'ın bu kararı tarafımızdan temyiz edilmiştir.
c- 18 Mayıs 1994 tarihli 21909 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan

"Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların De
ğerlendirilmesine Dair Kanun Hak.kında Tebliği" ile dayanağı 3417 Sa-



yılı Kanunun 6. maddesinin 2. ve 3. fıkralannın Anayasaya aykınlığı ne
deniyle Danıştay'da iplal davası açılmıştır. 17.6.1994 tarihinde açılan
dava, inceleme aşamasındadır.

tDARE MAHKEMELERİNDE AÇILAN
iPTAL DAVALARI
a- 1 Mayıs 1993 İşçi Bayramı'nın Takstm'de kullamak üzere Kon

federasyonumuzun başvurusunun İstanbul Valiliği'ne reddedilmesi üze
rine. 2911 sayılı yasaya ve Anayasaya aykın bulduğumuz bu idari ta
sarrufun iplali için, İsl. 1. Nolu İdare Mahkemesi'nde 1993/374 Esas
nolu dava açılmışlır. Mahkemenin 27.5.1993 tarihli karanyla "... top
lantı için söz konusu alanın lahsisi islenilen tarihin geçmesi nedeniyle
yürütmenin durdurulması işleminin incelenmesine gerek kalmamıştır."
gerekçesiyle yürütmeyi durdurma tstemırnız reddedilmiştir. İptal da
vamız devam etmektedir.

b- İstanbul Valiliğinin yukanda yazılı karan üzerine, 1 Mayıs 1993
günü işçi Bayramı'rnrı Sullanahmet Meydanı'nda kullanması ta
lebimizin de reddine karar verilmesi üzerine, bu idari tasarrufun da ip
tali için İsl. 6. İdare Mahkemesi'nin 1993/415 Esas nosu ile dava açıl
mıştır. 7.7.1993 günü aynı gerekçelerle, yürütmeyi durdurma istemimiz
reddedilmiştir. Daha sonra davanın da reddedilmesi üzerine Danıştay'da
temyize başvurulmuştur. Ternyız incelemesi devam etmektedir.

c- 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın, 1 Mayıs 1993 günü kutlanması için yap
tığımız başvurunun 3. aşamada İstanbul Valiliğince 15.5.1993 tarihine
ertelenmesi şeklinde oluşan idari işlemin de iptali için İsl. 4. İdare Mah
kemesi'nce 93/538 Esas No ile dava açılmıştır. "Tarihin geçliği" ge
rekçesiyle yürütmeyi durdurma istemimiz reddedilmişlir.

İstanbul Valfliğı'ntn daha sonra erteleme karannı geri alması ve 1
Mayıs 1993 yılı kutlamasının Pendlk'te gerçekleşmesi nedeniyle, mah
keme davanın konusu kalmadığından bahisle karar verilmesine yer ol
madığına karar vermtşür.

CEZA MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN
DAVALAR:

a- Genel Başkan Kemal NEBİOĞLU hakkında 2821 sayılı Sendikalar
Kanunu'nun 37. Maddest'ne muhalefet nedeniyle, İsl. 4. Asliye Ceza
Mahkemesi'nin 91/1439 E. nosu ile açılan ceza davası dairemizce takip
edilmiş olup, mahkemece beraat karan verilmiştir.

b- örgütlenme Dairesi Müdürü Mele SÖNMEZ aleyhine Kadıköy 2.
Asliye Ceza Mahkemesı'nırı 92/668 E. nolu dosyası ile, 2911 sayılı Top
lantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na aykın hareket nedeniyle açılan
ceza davası dairemizce takip edilmiş olup, mahkemece beraat karan ve
rilmiştir.
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c- İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 1986/31 Esas nolu davası,
Yargıtay 7. Ceza Datrest'nın 93/712 E., 1463 K. sayılı ilamı ile dosya
mahkemesine iade edilmiş, henüz duruşma günü verilmeyen dava der
desttir, dairemizce takip edilmektedir.

d- Deri-İş Sendtkamızın Çorlu Temsilcisi Özcan ÇEVİK ve bazı üyeler
aleyhine, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na muhalefet, çalışma
hürriyetini tahdit iddiası ile Çorlu Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan
ceza davaları datrernızce takip edilmekte olup, davalar halen devam et
mektedir.
• e- Genel-İş Sendikamız Üyesi İlyaz GÜVEN hakkında, Toplantı ve
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet iddiası ile Şişli ve Bakırköy
Asliye ceza Mahkemelerinde açılan ceza davalar dairemizce takip edil
mektedir. Mahkumiyetle sonuçlanan davalardan birinin karan ta
rafımızdan temyiz edilmiş olup Şişli 8. Asliye Ceza Mahkemesi ile Ba
kırköy 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki üç dava halen devam et
mektedir.

f- Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından verilen idari para cezalarına
karşı Bakırköy 3. ve 4. Sulh Ceza Mahkemelerine yaptığımız itiraz ne
deniyle görülen davalar dairemizce takip edilmektedir.

g- Basın-İş Sendikamız yayın organının sorumlu yazı işlen müdürü
M. Ali BOZDEMİR aleyhine "Basın Yoluyla Hakaret" suçlamasıyla açılan
ve Ankara 2. Asli Ceza Mahkemesi'nde görülen ceza davası dairemizce
takip edilmiş olup dava mahkumiyetle sonuçlanmıştır. Bu karar temyiz
edilmiş, temyizin incelemesi sürmektedir.

Dairemiz bu faaliyetlerin yanısıra üye sendikalarımızın işleyişlerinde
ve genel kurullannda ortaya çıkan hukuki durumlara ilişkin Genel Baş
kanımız ve Yönelim Kurulumuzun istemi üzerine zaman zaman üye
sendikalarımızın avukallan ile toplantılar da yaparak hazırlanan hu
kuki görüş ve düşüncelerini yazılı olarak sunmuştur.

Konfederasyonumuzdan hükümet ve diğer kuruluşlarca istenen hu
kuki ve yasal düzenlemelere ilişkin görüşler dairemizce hazırlanarak bil
dirilmiştir.

Korıfederasyonumuza üye sendikalarımızın örgütlenme ve sendikal
faaliyetleri sırasında karşılaştıkları hukuksal sorunlannm müdahale
edilerek yardımcı olunmaya çalışılmıştır.

Dairemiz Konfederasyonumuzun düzenlediği toplantı ve gösteri yü
rüyüşleri ve benzeri etkinliklerin düzenlenmesinde ve bu etkinlikler sı
rasında etkin görev almıştır.
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1- DIŞ İLİŞKİLER
DAİRESİ
Son 10 yıldır toplumsal yapıların global planda adeta kaygan bir

zemin üstünde sürekli yer değiştirdiği dünya koşullarında ve bunun
derin etkileriyle, ağır yapısal sorunların bütünleştiği Türkiye ko
şullannda genel anlamda toplumsal hareketler-örgütler ve özel olarak
sendika hareketi içinde DİSK. kurduğu uluslararası ilişkilere, bu son
çalışma döneminde yeni boyullar kazandırmaya çalışmıştır.Bu bo
yutların yönelimini belirleyen olgu ise kuşkusuz küreselleşme, bunun
genel sonuçlan ve bu genel sonuçların dünya çapında emekçiler üs
tünde yarattığı etkilerdir. Raporun diğer bölümlerinde ve özellikle sunuş
bölümünde ele alınan bu etkileri giderecek uluslararası sendika iliş
kilerini kurmak, 8. Genel Kurul'dan sonraki dönemde dairenin en temel
etkinlik alanını oluşturmuştur. Bu çerçevede DİSK Dış İlişkiler Dairesi,
8. Genel Kurul'da alınan kararlar, Haziran 1992'de Ören'de yapılan Ge
ntşlettlmtş Organ Komisyonu Dış İlişkiler Komisyonu raporunda sap
tanan görüşler doğrultusunda bir dizi çalışma ve etkinlikte bu
lunmuştur:

ASK İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Toplantısı
26-27 Mart 1992 tarihinde Lüksemburg'da yapılan ASK İşçi Sağlığı

ve İş Güvenliği konulu basın kampanyası konulu toplantıya Faruk
Pekin katılmıştır.

ASK Yönetim Kurulu
ASK'ın 7 Ekim 1992 tarihinde yapılan yönelim kurulu toplan.ısına

Genel Sekreter Süleyman Çelebi ve Yücel Top katılmıştır.
ICFTU Dünya Kongresi (17-24 Mart 1994)
ICFTU'nun Venezüella'nın Caracas kenünde 17-24 Mart 1992 ta

J]hlerinde yapılan dünya kongresine Genel Başkan Vekili İsmail Hakkı
Onal katılmıştır.

CITUB toplantısı
Bulgaristan Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu toplantısına Eğitim

Dairesi Başkanı Rıza Güven katılmıştır.
CFDT Genel Kurulu

. 12 Nisan 1992 tarfhlnde Paris'te yapıları CFDT Genel Kurulu'nda
DISK, Genel Başkan Vekili Isınan Hakkı Onal'ın katılımıyla temsil edil
miştir.

ASKAvrupa ülkeleri sendikaları
ASK'ın Prag'da düzenlediği Avrupa ülkeleri sendikaları toplantısında
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Genel Başkan Vekili İsmail Hakkı önal ve
Top. konfederasyonumuzu temsil etmiştir.

DGB ile karşılıklı bilgi alışverişi
30 Mart 1992'de DGB ile karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmak ama

cıyla düzenlenen toplantıda konfederasyonumuzu Genel Sekreter Sü
leyman Çelebi temsil etrnışür,

ı Mayıs 1992 Kıbrıs kutlamaları
ı Mayıs I992'de Kıbns'ta düzenlenen etkinliklere, Dev-İş' in kon

federasyonumuza daveti kabul edilmiş ve bu etkinliklerde DiSK, Eğitim
Dairesi Başkanı Rıza Güven tarafından temsil edilmiştir.

ASK üye sendikalar toplantısı
ASK'ın 20 Mayıs 1992 tarihinde Brüksel'de üye sendikaların sek

reterlerinin katılımıyla düzenlediği toplantıya Avrupa Temsilcisi Yücel
Tov..,kalılınıştır.

Maastricht sonrası Avrupa toplantısı
ASK ve ASK Enstitüsü tarafından 2 Haziran 1992 tarihinde, Lük

semburg'da düzenlenen Maastricht Sonrası Avrupa konferansına Mali
Daire Başkanı Hulusi Karlı ve Avukat Ergin Türsoy katılmıştır.????

ILO Uluslararası ÇalışmaKonferansı
1992 yılı ILO Çalışma Konferansı'na Genel Sekreter Süleyman Çelebi

başkanlığında, Örgütlenme Dairesi başkanı Ömer Çiftçi. Tekstil Sen
dikası Genel Başkanı Rıdvan Budak, Lastik İş Sendikası Genel Başkanı
Durmuş Ali Yalnız, Maden İş Yönelim Kurulu Üesi Aziz Ülkü, Bank-Sen
Yönelim Kurulu üyesi Ali Çetin, Genel Başkan Başdanışmanı Faruk
Pekin ve Genel Sekreter Yardımcısı Yücel Top'lan oluşan heyet ka
tılmıştır.

CITUB Heyeti'nin ziyareti
20-22 Mayıs 1992 tarihlerinde Bulgaristan Sendikalar Kon

federasyonu Başkanı başkanlığında bir heyet DİSK'i ziyaret elmiş ve gö
rüşmeler yapmıştır.

DGB'yi ziyaret
Ağustos 1992'de_ DİSK Genel Başkan Vekili İsmail Hakkı Önal baş

kanlığında. Maden Iş Genel Başkanı Murat Tokmak, Oleyıs Genel Sek
reteri Mahmut Aydın, Dev Maden Sen Genel Sekreteri Mirza Abacı, Dev
Sağlık İş Yönetim Kurulu üyesi Nabi Algan, Tekstil Genel Başkanı Rıd
van Budak, Bank Sen Yönelim Kurulu üyesi Mehmet Tamdoğan, Pet
kim Genel Başkanı Mustafa Karadayı'dan oluşan 8 kişilik bir heyet
DGB'yi ziyaret etmiştir.
ASE Müdürü'nün ziyareti
26-28 Eylül 1992 tarihlerinde ASE (Avrupa Sendikalar Kon-

Avrupa Temsilcimiz Yücel
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federasyonu Enstitüsü) Müdürü Günther Köpke, yönelim kurulu üye
leriyle. DiSK-AR uzmanlarıyla ve bağlı sendikaların araştırma daire mü
dürleriyle toplantılar yapmıştır.

DİSK'in yeniden açılışı toplantısı
30 Ağustos-6 Eylül 1992 tarihlerinde Ören'de DİSK'in yeniden açılışı

vesilesiyle, kapalı olduğu dönemde dayanışma içinde olduğu örgütlerırı
temsilcilerinin konuk edildiği bir toplantı düzenlenmiş, Dış İlişkiler Da
iresi de bu toplantıyla ilgili çalışmalara aktif olarak katılmıştır.

ASK Kadın Toplantısı
Yine bu yıl içinde ASK'ın İtalya'nın Milano kentinde düzenlediği Ka

dınlara Eşit İmkanlar Semineri'ne DİSK-AR uzmanı Yonca Özkaya ka
tıldı.

Balkan Sendikalar Konferansı (14-16 Ekim 92)
Konfederasyonumuzun inisyalifiyle Arnavulluk, Yunanistan, Bul

garistan, Romanya ve Türkiye'den BSPSH (Arnavutluk), PODKREPA,
CITUB (Bulgartstan), ADEDY, GGCL (Yunanistan), FRATIA, CNLSR,
CARTEL ALFA (Romanya) adlı konfederasyonların katılımıyla 14-16
Ekim tarthlert arasında, istanbul'da Balkan Sendikalar Konferansı ı.
Hazırlık Toplantısı yapılmıştır.

Bu hazırlık çalışmasının Sekreterlığtnl üstlenen DİSK çeşitli so
runlara karşın GSEE {Yunanistan) ile birlikle bir çağrı metni ya
yımlayarak Konferans'ın bu yılın sonbaharında Aüna'da toplanması
doğrultusunda grışnnlere başlamıştır.

Ancak DİSK'in ancak bu doğrultudaki girişimlerine karşın konferans
gerçekleştirilememiştir.

Avrupa-Türkiye İlişkilerinin Sosyal ve Sendikal Boyutu
Konferansı girişimi
Şimdiye kadar yalnızca devlet, kimi bürokratlar ve işverenlerin il

gisini çeken bu konunun yaratacağı sonuçlarla birlikle. bir sendika ha
rekeli tarafından derinliğine tartışılabilmesi için AT'ye yapmış ol
duğumuz teklif olumlu karşılanmış büyük çerçeve içinde planlanan bu
konferansın 93 yılı sonu ve 94 yılı başında yapılması tasarlanmıştır.

Türk Cumhuriyetleri
Bu alandaki ilk temaslar sonuçsuz kalmış ancak Lastik-İş Sen

dikamız bu ülkelerde kendi işkolundaki federasyonlarla bu teması kur
mayı başarınışlır. Lasük-İş'in temasları bize bu konuda yardımcı ola
bilecek nttelikıedtr.

ASK Intergrup toplantısı (15 Eylül 92)
Strasbourg'da yapılan bu toplantıya Genel Sekreter Yardımcısı Yücel

TOP katılmış ve Avrupa'nın Sosyal Boyutu'nun gündeme geldiği Ma
astrıcht sonrası Avrupa-Türkiye ilişkilerinde sendika özgürlükleri ve
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toplumsal konulann AT-Türkiye ilişkilerinde belirleyici konulardan biri
olması doğrultuusnda yaptığı öneri oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Yeraltı Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Çetin UYGUR ile birlikte
Uluslararası Maden Sendikalan Federasyonu ile ilişki kurulmuşlur.

30 Eylül, 3 Ekim tarihlerinde DİSK delegasyonunun
CFDF'yi ziyareti (30 Eylül-3 Ekim)
Daha önce bu konfederasyonla varılan anlaşma gereğince Yönetim

Kurulu Üyesi Hulusi ~RLI başkanlığında Akçin KOÇ, Mehmet SEVİM,
Mehmet ATAY, Ali ÇETIN ve Kemal OZKAN'dan oluşan DISK heyeti yu
kandaki tarihlerde CFDT'yi ziyaret etmışür. Toplantıyı düzenleyen
Genel Sekreter Yardımcısı Yücel TOP da bu toplantıya kalılmıştır.

Dışilişkiler, eğitim, işçi sağlığı, ışgüvenlığı, yelişlirme konularında se
minerler izlenmiş, CFDT ile bu yılın eylül ayında bir "Eğilim-Yelişlirme",
bir de "İşçi Sağlığı İş Güvenliği" konularında Fransa'da seminer ça
lışması yapılması doğrultusundamutabakata varılmıştır.

ICEF ziyareti (Ekim 92)
Genel Sekreter Yardımcısı Yücel TOP eşlığtnde Yönetim Kurulu Üyesi

Hulusi KARLI ve Lastik-İş Genel Sekreler Yardımcısı Kemal ÔZKAN'dan
oluşan heyet ICEF ve ASK'ı ziyaret elmiş çeşttlt ortak konuları gö
rüşmüştür.

ASK Siyasi Komite Toplantısı (29 Eylül 92)
Genel Sekreter Yardımcısı Yücel TOP kalılınış, Bosna-Hersek ve Pa

lermo'da yapılacak Akdeniz konferansı konulan görüşülmüş bu ko
nulardaki görüşlerimiz ilelilmiştir.

ASK Yürütme Kurulu (8-9 Ekim 92)
Toplantıya Genel Sekreter Süleyman ÇELEBİ, Yönetim Kurulu Üyesi

Hulusi KARLI ve Genel Sekreter Yardımcısı Yücel TOP katılmış ve gün
demin ırkçılık-aynmcıhk maddesinde söz alınarak göçmen işçilerin bu
lundukları ülkelerde yurttaşlık haklarına sahip olmadan siyasi alanda
yeterince etkili olamayacakları, bu haklarını mullaka verilmesi gerektiği
dile getirilmiş ve göçmen işçi çalıştıran işçilerin sendikalarıyla sıkı bir
işbirliğinin zorunluluğu ifade edilmiştir.

ICFTU Genel Sekreteri Enzo FRİSO'yu ziyaret
(8 Ekim 92)
Aynı heyet ICFTU'yu ziyaret ederek çeşttlı konuların yanısıra DİSK'in

üyeliği konusunu da görüşmüştür.
DİK'i ziyaret (7 Ekim 92)

. Aynı heyet DİK Genel Sekreteri C.L.Cusler'i ziyaret etmiş sonra da
DIK'in Avrupa Seksiyonu toplantısını ızlemtştır,
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OECD-TUAC Genel Sekreteri J. Evans ile görüşme (8 Ekim 92)
Görüşme sırasında DİSK'in üyeliğiyle ilgili pratik konular gö-

rüşülmüştür.
Uluslararası Tekstil, Giyim ve Deri İşçileri Federasyonu
Genel Kurulu (25-30 Ekim 92)
Tekstil-İş Genel Başkanı Rıdvan BUDAK ve DİSK Genel Sekreter Yar

dımcısı Yücel TOP Federasyonun Genel Kurul'una katılmış ve üyelik so
runuyla ilgili görüşmeler yapmıştır. Ayrıca Tekstil İşçileri Avrupa Fe
derasyonu Genel Sekreteri ile Tekslil'in bu federasyona üyeliği konusu
görüşülmüştür.

ICEF Genel Kurulu (3-6 Kasım 92)
Lasük-İş'ı temsilen Lastik-İş Genel Başkanı Durmuş Ali YALNIZ baş

kanlığında bir heyet ve DİSK Genel Sekreter Yardımcısı Yücel TOP da
Gıda-Iş't temsilen ICEF Genel Kurulu'na katılmıştır. Burada p;ôçrrien iş
çilerle ilgili karar tasansında iki örgüt adına söz alınmış ve tasan. gö
rüşlerimiz doğrultusunda değiştirilmiştir.

PSI (Uluslararası Kamu Hizmetleri Sendikası)
Yönetim Kurulu (9-12 Kasım 92)
Genel-İş Sendikası Genel Başkanı İsmail Hakkı ÖNAL'ın katıldığı top-

lantıya Genel Sekreter Yardımcısı Yücel TOP eşlik etmiştir.
Örgütün genel kurul öncesi hazırlık çalışmalan görüşülmüştür.
ASK Ak.deniz Konferansı (15-20 Kasım 92)
Dışilişkiler Daire Başkanı ve Genel Başkan Vekili İsmail Hakkı ÖNAL

ve Genel Sekreter Yardımcısı Yücel TOP konferansa katılmış Sn. ÖNAL
bir panelde konuşma .yapmıştır. Katılımcı Arap Ülkeleri Sendikaları ile
temaslarda bulunulmuştur.

Magrep Arap İşçi Sendikaları Birliği I. Kongresi
(3-5 Aralık 92 Tunus)
Avrupa'da çalışan göçmen işçilerin % 46'sını oluşturan Magrep ül

keleriyle, yine ikinci büyük göçmen işçi ~önderen ülke Türktye'ntn sen
dika harekeli arasındaki ilişki Avrupa'da yayılan ırkçılığa karşı ortak
polilikalar üretmek bakımındarı önemlidir. öte yandan AT'nun Akdeniz
polilikalan bakımından Magrep ülkelerini oluşturan Fas. Tunus, Ce
zayir. Moritanya arasında sıkı işbirliği ve eşgüdürn gerekmektedir.
Sorıuç olarak 3-5 Aralık'ta Tunus'ta yapılan toplantıya davelli olan
DiSK Genel Sekreter Yardımcısı Yücel Top tarafından temsil edilmiştir.
Genel Kurul'da Filistin İşçi Sendikaları Konfederasyonu. Arap Sen
dikalar Konfederasyonu Genel Sekreteri. Magrep-Arap Sendikalar Birliği
yöneticileri, Tunus Genel Emek Birliği yönelicileri, Cezayir Sendikaları
(UGTA). Fas Sendikalar Birliği (UMTl. ve Moritanya Sendikalar Birliği yö
neticileriyle temaslar yapılmıştır. ikili ilişkiler konusunda ilke an
laşmasına varılmıştır.
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Dışilişkiler Daire Başkanları Toplantısı (Aralık 92)
Bağlı sendikalann Daire Başkanlan ve yöneticileriyle DİSK Dı

şilişkiler Daire Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Yücel TOP'un ka
tılımıyla toplantı yapılmıştır. Bu toplantıda Daire Başkanı tarafından
dairenin çalışmaları ve DISK'in uluslarası ilişkileri konusunda bilgi ve
rilmiştir.

ASK Genel Sekreteri Emilio GABAGLİO ile görüşme
(4 Ocak 93)
Almanya'da neorıaztlerce girişilen ırkçı eylemler konusunda Genel

Sekreter Yardımcısı Yücel TOP ASK'ı ziyaret elmiş, bu yapı altında "çok
küllürlü bir gece" düzenlenmesi ve bunun teknik aynntılan ko
nuşulmuştur. Ayrıca ASK Genel Sekreteri Gabagllo'dan "AT-Türkiye İliş
kilerinin Sosyal ve Sendikal Boyutu" konferansını desteklemesi is
tenmiştir.

5 Ocak'la ASK Genel Sekreteri, FGTB ve CSC Genel Başkanlan ile
görüşmüştür. Sendikalar DİSK Genel Başkanı ile temas kuracaklarını
belirtmişlerdir. Ancak bu konu daha sonraya bırakıldı.

Avrupa Komisyonu'nda Bobichon ile "AT-Türkiye İlişkileri" konulu
konferans konusunda Genel Sekreter Yardımcısı Yücel Top görüşmüş (6
Ocak 93) önerimiz kabul edilmiştir.

AT Sosyal İşler Genel Müdürü Carlos Savoini ile görüşme
(7 Ocak 93)
Genel Sekreter Yardımcısı Yücel TOP Bobichon'un da katıldığ) bu

toplantıda DİSK'in tasarısını açıklamış ve sosyal işler bölümünün ta
sarıyı desteklemesini istemiştir.

ICFTU ile Yönetim Kurulu üyeliği görüşülmüştür
(12 Ocak 93)

Avrupa Tekstil İşçileri Federasyonu Genel Sekreter ile Tekslfl'In üye
liği görüşülmüştür. Genel Sekreter. 31 Ocak'ta yapılacak Başkanlar Ku
rulu toplantısında bu konuyu destekleme sözü vermiştir. Nitekim bu ta
rihte sendikamız, Avrupa Federasyonunu'nun üyeliğine kabul edil
miştir.

Avrupa Tekstil İşçileri Federasyonu Genel Kurul
(30 Ocak-2 Şubat 93)

Tekstil Sendikası Genel Başkanı Rıdvan BUDAK ve Başkan Da
nışmanı Tuğrul PAŞAOGLU'nun katılımıyla Belçtka'nın Bruge kentinde
yapılan Genel Kurul'a katılınmıştır. Tekstil heyeline Genel Sekreter Yar
dımcısı Yücel TOP eşlik etmiştir. Genel Kurul'da Rıdvan BUDAK ör
gütün Yönelim Kurulu Üyeliği'ne seçilmiştir.

Petkim-İş heyetinin ICEF ziyareti (3 Şubat 93)
_ Genel Sekreter Yardımcısı Yücel TOP ve Petkim-İş Yönelim Kurulu
Uyesı Eşref Okumuş ICEF Genel Merkezi'ni ziyaret ederek M. Boggs ile
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iki örgütün ilişkilerini görüşmüşlerdir. 4 Şubat 93'le FESCID Genel Sek
releri Franco Bizegna ile görüşme yapılmıştır,

AFETT Genel Direktörü A. Miniutti ile görüşme
(10 Şubat 93)
Genel Sekreter Yardımcısı Yücel TOP'un yaptığı görüşmede DİSK ve

üye sendikaların çalışmalara katılması için mali kaynağın bulunması
konulan görüşülmüşlür. Genel Direktör Avrupa Komisyonu ile bu ko
nuyu görüşme doğrultusunda söz vermiştir.

SKAF ziyareti (18-28 Şubat 93)
Genel Başkan Vekili ve Genel-İş Genel Başkanı İsmail Hakkı ÖNAL ve

Genel Sekreler Yardımcısı Yücel TOP İsveç Belediye İşçileri Sendikası
SKAF Genel Başkanı Lillemur ile yapılan görüşmede işbirliği yapılması
konusunda mutabık kalınmıştır.

LO Genel Başkanı Malın ile yapılan görüşmelerin sonunda başta eği
lim konusu olmak üzere işbirliği yapılması kararlaştırılmıştır.

Memur Sendikalan Konfederasyonu TCO yöneticileriyle yapılan gö
rüşmede eğilim alanında somul işbirliği konusunda mutabık ka-
1ınmışlır.

ICFTU Genel Sekreteri Enzo FRİSO'yu ziyaret
(4 Mart 93)
Aralık 92'de üyeliğine kabul edildiğimiz bu örgülü Genel Sekreter Sü

leyman ÇELEBİ ve Genel Sekreter Yardımcısı Yücel TOP ziyaret etmiştir.
APRO üyeliği. komile çalışmalarına katılım, Yönetim Kurulu yedek üye
liği konulan görüşülmüştür.

ASK Yürütme Kurulu toplantısı
(4-5 Mart 93)
Toplantıya Genel Sekreler Süleyman ÇELEBİ ve Genel Sekreter Yar

dımcısı Yücel TOP kaulmışlır.
2 Nisan Avrupa Eylem Günü görüşüldüğü maddede söz alınarak bu

konuyla ilgili tasarı ve gelişmeler aktarılmıştır. Enstitü (ETUI}, Akademi
(ETUCO), Teknik Büro'nun çalışmalarına kalılımla ilgili sorunlar çö
zülmüştür. AFETT'in Müdürü ile yapılan görüşmede kaynak sorunlan.
eğitimci, uzman lemini konulan çözüme bağlarnnışlır. ASK Tüketiciler
Birtml'nin DİSK'i ziyareti ve çalışmalarla ilgili brifing vermesi konuları
görüşülmüştür.

PSI Genel Sekreteri DİSK'i ziyaret etti
PSI Genel Sekreteri Engelberts 10 Mart 93'le DİSK Genel Merkezl'rıi

ziyaret etmiştir. İşbirliği yapma konusunda bir kez daha görüşülmüştüL
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Çalışma Koşullan ve Ekonominin Demokratikleştirilmesi
Komitesi Toplantısı
ASK Çalışma Koşulları ve Ekonominin Demokratikleştirilmesi Ko

mitesi Toplantısı'na (22-23 Mart 93) Eşgüdüm Dai. Md. Ahmet ASENA
katılmıştır.

Dışilişkiler Daire Başkanları toplantısı
(8 Nisan 93).
DİSK Dışilişkiler Daire Başkanı tarafından düzenlenen toplantıda

uluslararası sendika hareketlertndekı gelişmelerle ilgili bir seminer ön
görülmüştür. Ancak katılımın az olması nedeniyle yalnızca genel gö
rüşmeler yapılabilmiştir.

GSEE Ziyareti (Nisan 93)
Yönelim Kurulu Üyesi Hulusi KARLI ve Genel Sekreter Yardımcısı

Yücel TOP'tan oluşan DİSK Heyeti Balkan Konferansı'nın organizasyonu
ve iki ülke konfederasyonları arasındaki ilişkiler üstünde görüşmeler
yapmışlardır. İki örgüt Balkan Konferansı için DİSK-GSEE imzalı ortak
bir çağn metni yayımlamaya karar vermiştir.

Kıbrıs Kamu Sen Genel Kurulu
18 Nisan 1993'te Kıbrıs Kamu Sen Genel Kurulu'na (Lefkoşe) Eğilim

Dairesi Başkanı Rıza Güven katılmıştır.
ASK Araştırma Danışma Konseyi Toplantısı'na (21 Nisan 93) DİSK

AR'dan A. DEMİREL katılmıştır.
UIL Genel Kurulu (3-8 Mayıs 93)
Genel Sekreter Süleyman ÇELEBİ ve Genel Sekreter Yardımcısı Yücel

TOP Genel Kuru1'a katılmıştır. Ayrıca çeşitli konfederasyonlarla ikili te
maslarda bulunulmuştur.

LO-N Genel Kurulu (9 Mayıs 93)
Yönetim Kurulu Üyesi Ömer ÇİFTÇİ ve Genel Sekreter Yardımcısı

Yücel TOP Genel Kurul'a katılmış ve ikili görüşmelerde bulunmuşlardır.
ASK "Avrupa ve Toplumsal Güvenlik" Konferansı
(13-15 Mayıs 93)
Genel Sekreter Yardımcısı Yücel TOP'un katıldığı toplantıda Av

rupa'da Toplumsal Güvenlik Sistemi'nin darboğazlan tartışılarak çözüm
önerileri üstünde durulmuştur.

ICFTU İnsan ve Sendika Haklan Komitesi Toplantısı (26 Mayıs 93}
Genel Sekreter Yardımcısı Yücel TOP'un katıldığı toplantıda dünyadaki
sendika hak ve özgürlükleriyle insan hak ve özgürlükleri tartışılmışur.
DiSK adına yapılan konuşmada Bosna-Hersek'leki elnik ayrımcılık ko
nusunda daha etkin bir pollüka izlenmesi üstünde durulmuştur.

ILO 80. Olağan Konferansı (2-22 Haziran 93-Cenevre)
Konferansa DİSK Genel Sekreter Yardımcısı Yücel TOP katılmış ve

basına da yansıdığı gibi DİSK 98 sayılı sözleşmenin ihlali konusunda
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Türkıye'yı gündeme aldırmayı başarmıştır. Konferans öncesi kulis ça
lışmaları toplantıda meyvesini vermışttr. Ancak, Mart ayında üye
lerimizden talep edilen ve işkollarmda sözleşmelerin ihlali konusunda
bilgi-belge istenmişse de ne yazık ki yeterli veri zamanında dairemize
ulaşmadığı için ILO nezdinde somut bir btlgilendtrrne çalışması ya
pılamamıştır. Bununla birlikte, özellikle Kuralları Uygulama Ko
mıtesı'nın çalışmalarında % 10 ve o/o 50 + 1 barajlarıyla ilgili verimli ça
lışmalar yapılmıştır.

FNV Genel Kurulu (8-10 Haziran 93)
Genel Sekreter Süleyman ÇELEBİ ve Genel Sekreter Yardımcısı Yücel

TOP Genel Kuru1'a katılmış ve ikili görüşmelerde bulunmuşlardır. So
lingen Katliamı konusunda DGB, CFDT ile ASK Yürütme Kurulu'na
önerilmek üzere bir ortak açıklamametni hazırlanmıştır.

ASKYürütme Kurulu (10-11 Haziran 93)
Genel Sekreter Yardımcısı Yücel TOP'un katılımıyla yapılan ça

lışmalarda Yürütme Kurulu'na önerilen karar tasarısı oybirliğiyle kabul
edilmişlir. DiSK adına söz alınarak DiSK, TURK-IŞ Genel Baş
kanlan'nın katılacakları orlak bir basın toplantısıyla bu alanda alınacak
ortak tavır ve yapılacak çalışmaların kamuoyuna bildirilmesi öne
rilmiştir. Ekim ayında DGB ziyareti sırasında bu konuda daha somut
çalışmalar yapılması kararlaştırılrmşür. (Ek 3)

AT-Türkiye ilişkileri konusunda, bilgilendirme raporu
çalışmaları
Mart-Nisan-Mayıs-Haziran aylarında AT Ekonomik ve Sosyal Ko

mitesi, AT-Türkiye ilişkileri raporunun çalışmalarına Genel Sekreter
Yardımcısı Yücel TOP'u danışman olarak çağırmıştır. Genel Sekreter
Yardımcısı Yücel TOP bu raporun hazırlık çalışmalarına katılmıştır.

ELAGenel Kurulu (25-26 Haziran 93)
Dışilişkiler Daire Başkanı İsmail Hakkı ÖNAL ve Genel Sekreter Yar

dımcısı Yücel TOP Genel Kurul çalışmalarma katılmış ve ikili gö
rüşmelerde bulunmuştur.

CISL Genel Kurulu (28 Haziran - 2 Temmuz 93)
Dışilişkiler Daire Başkanı İsmail Hakkı ÖNAL ve Genel Sekreter Yar

dımcısı Yücel TOP Genel Kurul çalışmalarına katılmış ve ikili gö
rüşmelerde bulunmuştur.

CFTU Genel Sekreteri Enzo FRİSO'nun DİSK ziyareti
(7-8 Temmuz 93)
7 Temmuz günü DİSK'i ziyaret eden Genel Sekreter ile ikili ilişkiler ve

çalışmalar üstünde verimli görüşmeler yapılmıştır.
8 Temmuz günü düzenlenen ve Genel Sekreter Enzo FRİSO'nun ver

diği "Dünyanın Değişen İktisadi Koşulları ve Uluslararası Sendikacılık
Hareketinin Sorunları" konulu konferansa çok sayıda üye sen-
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dikalanmızın yönetici ve uzmanlarıyla basın mensupları kalılınıştır.
Sivas katliamını protesto göslerisinde ICFTU Genel Sekreleri Enzo
FRİSO DİSK kortejinde yer almıştır.

Nisan ve Haziran aylarında DİSK-NEWS adlı aylık yayın organı
dünya çapında 200 kadar kuruluşa gönderilmiş, ancak kadro ye
tersizliği nedeniyle yayma devam edilememiştir.

IRENE Vakfı'nın Semineri (27 Eyliil-1 Ekim 93)
Vakfın girişimi, PSI ve DGB Kuzey_-Güney Eğilim Dalresı'nln des

teğiyle Berlın'de düzenlenen "Avrupa Otest Ufuklar: Avrupa'daki Sen
dikalarda ve Hükümete Bağlı Olmayan Kuruluşlarda (NGO} Kalkınma
Eğilimi" konulu seminere Bank-Sen Dıştllşkıler Dairesi'nden Yeşil GU
ZELPINAR katılmıştır. İşçilerin eğitiminde önümüzdeki 10 yılda iş
lenmesi gereken temel konular, bilgi kaynaklan ve öğretim yönlemleri
üstünde bilgi alış-verişinde bulunulmuş ve tartışmalar yapılmıştır.

18 Ağustos 1994 tarihinde FGTB ABW ile Marmaris'te düzenlenen
toplantıya örgütlenme dairesi müdürü Mele Sönmez katılmıştır.

20 Ağustos 1993 tarıhtnde Makedonya Sendikalar Kon
federasyonu'ndan bir neyet DISK'i ziyaret etmiş ve görüşmeler yap
mıştır.

Hans-Böckler Vakfı'nın Semineri
(3-6 Ekim 93)
Çok kültürlü Toplumlar" konulu seminere DİSK adına Sn. İlhan

KARLIBEL katılmış ve "Çokküllürlü Toplum-Avrupa'da Göçmen Po
litikaları ve Göçmenlerin Entegrasyonu" konulu bir tebliğ sunmuştur.

DGB Başkanı DİSK'i ziyareti
DGB Başkanı 28 Ekim 1993'te DİSK'i ziyaret ederek Yönelim Kurulu

üyeleriyle bir görüşme yaptı
Hans Böckler Vakfı'yla ilişkiler
4-6 Ekim 1993 tarihlerinde Hans Böckler Vakfı'nı DİSK adına İlhan

Karlıbel ziyaret elmiş ve görüşmeler yapmıştır.
İngiliz Konsolosu DİSK'i ziyaret etti
29 Eylül 1993'le İngiliz Konsolosu DİSK'i ziyaret elmiş ve Genel Baş-

kan Kemal Nebioğlu ile görüşmüştür.
ASK "Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığına Karşı Mücadelede
Sendika Stratejileri" Konferansı (3-4 Aralık 93)

Yönetim Kurulu Üyesi Ömer ÇİFTÇİ. Genel SekrelerYardımcısı Yücel
TOP ve Dışilişkiler Daire Müdürü Ayşegül EROL'un katıldığı kon
feransla göç olgusu ele alındıktan sonra Avrupa Birliği ülkelerinde uy
gulanan yanlış ekonomi politikalar sonucunda ortaya çıkan işsizlik so
rununun faturasının yabancılara çıkarılamayacağı konusunda an
laşmaya varılmışlır. Avrupa çapında ve lek tek bütün Avrupa ül-
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k~lerinde ırkçılıkla mücadele edilmesi ve yabancıların serbest dolaşım,
çıfte vatandaşlık ve siyası oy kullanma haklan konulannda tar
tışılmıştır.

F, Ebert Vakfı'yla görüşme
8 Kasım 1993'le F. Ebert Vakfı'ndan M. Bubbe DİSK'i ziyaret et

mişlir.
Kore İşçi Partisi temsilcisinin DİSK'i ziyareti

. 22 Aralık 1993'le Kore İşçi Parlisi'nden bir heyet ve Kore Büyükelçtst,
DISK'i ziyaret etmiştir.

ILO'yla ortak eğitim projesi hazırlığı
Avrupa Birliği nezdindeki ILO bürosu. yurtdışı bürosu aracılığıyla bir

yıllık bir eğilim projesi sunularak, Kafkaslar ve Balkanlar'daki sen
dikalarla ortak eğilim yapmak için katkı talep edilmişlir. ILO temsilcisi
ILO merkeziyle temas kurarak projenin destelenmesmt istemiş verilen
cevapla, Birleşmiş Milleller'den alınan bir fonun kullanımı için daha
önce 'fÜRK-İŞ'le anlaşıldığını 1994 Nısan ayında Türktye'ye gidileceğini
ve DISK'le de temas kurularak DISK'in taleplerinin nasıl ger
çekleşlirileceğinin görüşüleceği belirlilmişlir.

8 Mart etkinleklerine uluslararası katılım
8 Mart Dünya Kadınlar Günü etktnllklertne ICFTU Kadın Komitesi

Sekreteri Elsa RAMOS ve ICEF Kadın Bilimi sorumlusu Carol
BRUCE'un etkin kalılımı sağlanmıştır.

ASK YönetimKurulu (10-11 Mart)
ASK Yönelim Kumlu'nun Brüksel'deki Yönelim Kurulu toplantısına

Dışilişkiler Daire Başkanı İsmail Hakkı ÖNAL ve Genel Sekreter Yar
dımcısı Yücel TOP kaülmıştır. Ertesi gün 12 Mart 1994 günü ASK mer
kezinde ASK Genel Sekreteıi Emilio GABAGLİO, Genel Sekreter Yar
dımcısı Markku JAESKALAİNEN TÜRK-İŞ Genel Başkam Bayram
MERAL'in de katılımıyla yapılan toplantıda 25-27 Nisan tarihlerinde Is
lanbul'da yapılacak Konferans'ın aynnlılan görüşülmüştür.

ASK Kadın Komitesi Toplantısı (14-15 Mart 94)
DİSK-AR Uzmanı Ayşe Nur ERTEN'in katıldığı toplantıda. sendika

poltukalanyla pratık arasında kadınlara yönelik ayrımcılık konusunda
önemli çelişkiler bulunduğu ortaya konmuştur. Bunu önlemek için ulu
sal konfederasyonların, kadınların işle ve sendikalarda durumuyla ilgili
aynntılı -islalislikler hazırlaması ve eğilim, fırsat eş illiği ve pozitif eylem
alanlannda çalışmaları gerektiği belirlilmişlir.

Benetton İşletme Konseyi
"Berıetton İşletme Konseyi" oluşturulmasına yönelik Tekslfl Sen

dıka'mızm, Brüksel'de TCL tarafından 16-17 Mart 1994'le larihinde ya
pılan toplantıya katılımına katkıda bulunulmuş. aynı sendikamızın aynı
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amaçla istanbul'da 9- 10 Haziran 94 tarihinde düzenlediği "Lee Cooper
Konferansı"nın hazırlık çalışmalarına ve gerçekleştirilmesine destek ve
rilmiştir.

AGF İşyerl Komitesi'ni ziyaret
Fransa'da kamuya ait çokuluslu bir sıgorta şirketi olan AGF'nin iş

yeri kornıtesı ve bu şirketteki ışçılertn ağırlıklı bölümünün üyesi olduğu
CFDT. Bank-Sen Yönetim Kurulu Uyesi Nedret ÇARK']a birlikle 23-24
Mart 1994 tarihlerinde ziyaret edilmiştir. İşyeri komitesi başkanı ve üye
leriyle toplantı yapılmıştır.

İngiliz Ticari Ataşesi'nin ziyareti
28 Mart 1994 tarihinde İngiliz Ticari Ataşesi Norman Link kon

federasyonumuzu ziyaret elmiş ve Genel Başkan Kemal Nebioğlu ile gö
rüşmüştür.

ASK Basın Sözcüsünün ziyareti
Avrupa Birliği - Türkiye ilişkileri konulu konferans için 6 Nisan 1994

tarihinde ASK Basın Sözcüsü Wim Bergans Konfederasyonumuzu zi
yaret etmiştir.

Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri konulu konferans için
eğitim çalışması (11 Nisan 1994)
25/27 Nisan'da yapılacak Konferans için eğitim ve tartışma zemini

yaratmak üzere Dışilişkiler Dairesi tarafından eğitici yayınlar ha
zırlanmıştır. Üye sendikalann yönetici ve uzmanlan için bir p;ünlük bir
eğitim çalışması düzenlenerek Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinin ik
tisadi, hukuksal ve toplumsal boyutları Marmara Üniversitesi AT Ens
titüsü'nden öğretim üyelerinin verdikleri bilgilerle birlikle tartışılmıştır.

Paul Sweezy DİSK'i ziyaret etti
20 Nisan 1994'te Paul Sweezy DİSK'i ziyaret etmiş ve Kemal Nebioğlu

ile ve bazı yönetim kurulu üyeleriyle görüşmüştür.
Avrupa Birliği-Türk.iye İlişkilerinin Sosyal Boyutu ve
Sendikaların Rolü" Konferansı (25-27 Nisan 94-İstanbul)
ASK'ın düzenlediği ve üyeleri DİSK ile TÜRK-İŞ'in katıldığı kon

feransta Devlet (Cumhurbaşkanı) ve Hükümet (Başbakanlık Temsilcisi,
Dışişlert Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı) yetkililerinin ka
tıldığı açılış bölümünün ardından dört temel konu ele alınmış ve bu pa
nellerde ulusal ve uluslararası işçi, işveren ve hükümet taraflarının ko
nulara i1işkin görüşlerini ortaya koyup tartışmalan sağlanmıştır. Bu
temel konular şunlardır:

1- AB ve Türkiye arasındaki iltşkiler: Varolan durum,
2- Türkiye ve Avrupa işçilerinin göçü ve serbest dolaşımı,
3- Türkiye'de sosyal ve sendikal durum ve AB,
4- Türkiye'nin Avrupa ile kuracağı yakın ilişkilerin ekonomik ve sos-
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yal sonuçlan.
DİSK Avrupa Blrllği'ntn gelişen sosyal boyutuna verdiği önemi ortaya

koymakla birlikle gerek bu birliğin gerekse 95 Ocağın da gerçekleşecek
gümrük birliğinin Türkiye'de genelde ekonomi, özelde de belli iş
ko~larında yaratabileceği etkileri tartışmaya sunmuş ve ülkenin sosyal
değerlerıdırmestyle birlikte sendika özgürlüklerine ilişkin sorunlan dile
getirip çözüm yolları önermiştir..

Avrupa Çalışma Konseyleri Konferansı
ASK'm 5-6 Mayıs 1994 tarihlerinde Yunanistan'm Korfu Adası'nda

Yunan Sendikalar Federasyonu GSEE ve Ulusal Çalışma Enstitüsü
IWL'nm Avrupa Komisyonu'nun desteğiyle ortaklaşa düzenlediği Av
rupa Çalışma Konseyleri konulu Konferansa Konfederasyonumuzu tem
silen Orgütlenme Daire Müdürü Mete SONMEZ katılmıştır.

Diplomatik toplantılar
Çeşitli tarihlerde, ABD, Hollanda, Fas gibi pekçok ülkenin bü

yükelçtllklertnm ülkelerinin önemli günleri vesilesiyle düzenledikleri
toplantılara Genel Başkan Kemal Nebioğlu katılmıştır.

"Yenilenebilir Enerji Kaynaklan ve İş" Konferans
ASK'ın 16-17 Haziran 1994 tarihlerinde Atina'da düzenlediği "Ye

nilenebilir Eneıj_i Kaynakları ve İş" konulu Konferans'a DİSK adına Yö
netim Kurulu Uyesi ve Orgütlerıme Daire Başkani Omer ÇIFTÇI ka
tılmıştır.

ILO 1994 yıllık Konferansı (6-27 Haziran-Cenevre) ve
ASK YönetimKurulu (9-10 Haziran Brüksel)
Mayıs 1994 başından itibaren Yurtdışı Bürosu aracılığıyla çeşıtlı ulu

sal ve uluslararası sendikal merkezlerle temas kurularak 98 sayılı ILO
sözleşmesi ile Türk yasal sistemi ve uygulaması arasındaki çelişki ne
deniyle Türkıye'nın bu yılda gündeme alınması çalışmaları yapılmıştır.
Hazırlanan ayrıntılı bir rapor "İşçi Grubu"nun elkin üyelerine dağıtılmış
ve hepsiyle teker teker görüşülerek Mayıs ayının son haftası Türkiye'ye
işçi grubunun öncelikli 12 ülkesi arasına alması sağlanmıştır. 4 Ha
zırarı'da Genel Başkan Vekili İsmail Hakkı ÖNAL ve Genel Sekreter Yar
dımcısı Yücel TOP Cenevre'ye giderek yerinde temaslarda bulunup lis
tenin kestnleşuğt garantisini alarak 9-1 O Haziran tarihlerinde yapılan
ASK Yönetim Kurulu'na katılmak üzere Brüksel'e geçmiştirler. ASK Yö
netim Kurulu'nda İstanbul'da yapılan Konferans gündem maddesi ola
rak tartışılmış ve DİSK'in böyle bir konferansı düzenleyebilme ol
gunluğunda olduğu vurgulanmıştır.

. ÖNAL ve TOP 12 Haziran'da yeniden Cenevre'ye dönerek I~O'daki
DiSK heyetinin diğer üyeleri olan Banksen Genel Başkanı. DISK Yö
netim Kurulu Üyesi Hulusi KARLI, Lastik-İş Genel Başkanı Vahdettin
KARABAY ile Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Vicdan BAYKARA ile bu
luşmuşlardır. 16 Haziran 1994 günü ILO Sözleşmeleri Uygulama Ko-
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mısyonu'nda ek de özeli sunulan toplantıda Türklye'ntn 98 sayılı Söz
leşme ihlali larlışılmış, özellik% 10 ve % 50 baraj sisteminin, zorunlu
tahkimin ve kamu çalışanlarının durumunun 98 sayılı sözleşmeye ay
kın olduğu vurgulanmıştır.

Yukanda özet ve örnek olarak sunulan Dışilişkiler çalışmalarının
programlanması ve gerçekleştirilmesi DİSK'in uluslararası bir irlibal bü
rosu varlığıyla etkin bir hale gelebilrnişlir.

12 Eylül 1980 darbesi sonrası tutuklanan DİSK yönetiminin aldığı
bir kararla Brüksel'de oluşturulan bu irtibat bürosu 1981-1991 yıl
larında DİSK adına yapılan hemen bütün çalışma ve p;irişiı:nlerin ve
özellikle dayanışma örgüüenmesının esas unsuru olmuşlur. DISK'in ye
niden faaliyete başlaması ile dayanışma faaliyellerinin bu kez normal
sendikal faaliyete dönüştürülerek DİSK'in yurldışında varlığı devam et
tirilmiştir.

Ancak bu aşamada yurtdışı faaliyetinin ne anlama geldiği yeniden
tartışılmak durumundadır.

Sendikal hareket, dünya ekonomisinin küreselleşmesiyle yerellikten
bölgeselliğe ve giderek küreselliğe ulaşmıştır. Sermaye karşısında özel
likle çokuluslu tekel karşısında sendikal karar mekanizmaların oluş
turulması arlık acil bir zorunluluk halindedir. Sendikal hareketimiz,
bölgede ve dünyadaki gelişmeleri izlemek ve bu gelişmeleri elkelemek
durumundadır. Bu da gerek konfederal gerekse üye sendikalarımızın
bölgede ve dünyada örgütlü bulunan sendikal harekelle bü
tünleşmesiyle olur. Uluslararası faaliyet ve bu faaliyeller için gerekli bir
uzmanlık al, nı değil zorunlu bir sendikal Iaalıyeıttr.

DİSK eğer ülkede alternatif bir demokratik sendikacılık yapacaksa
küreselleşmek zorundadır. Bu anlamda da uluslararası ilişkilere ve
bunları işbirliği ilişkilerine döndürmeye ihtiyacı vardır. Aksi halde sırf
başkalarından farklı olmak için yurldışında bir büro oluşturma mas
rafına gtrmeye gerek yoktur.

Yurtdışı İrtibat Bürosu ASK bünyesindeki kimi faaliyetlere katılım
masraflanmızı karşılalarak, istanbul'da Nisan ayında yapılan Kon
feransı hazırlayıp bu konferansın tüm masraflarmı Avrupa Ko
misyonu'na anlatarak, Tekstil ve Lastik-İş sendikalarının yaptıkları pro
jelerin gerçekleşmesini sağlayarak kendisine yapılan masrafın tam iki
misli bir kaynak yaralmışlır. Bu yaratılan kaynak sendikal faaliyete
harcanmıştır. Işte bu anlamda geçtiğimiz dönemde büro yararlı ol
muştur.

Kısacası yeni dönem yeni bir yapılanma veya politikalar belirleme dö
nemidir. Erken Genel Kurul ile birlikle yeni ve büyük tasarılarm ya
ratıcısı olması düşünülen Konfederasyon'uınuz için Avrupa Bürosu el
bette son derece önemlidir.
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SONUÇ
Geniş bir elkin1ik1er ye1pazesi içinde bu1unan konfederasyonumuzun

bu ilişkilerinin sendika1anmıza yansılı1ması ve sendikalanmızın kon
federasyonumuzun uluslararası ilişkiler polilikasına katkıda bu
lunmaları zorunludur. Bir yandan konfederasyon düzeyinde oluş
turu1arı polilika1ann ışkolları düzeyinde oluşlurulacak politlkalarla
uyum içinde olması, diğer yandan tşkolları düzeyinde yapılacak et
kinliklerin konfederasyonun uluslararası i1işkilerini derinleştirmesi
yayması gerekmektedir. Görüldüğü gibi hızlı değişen bir dünyada kon
federasyonun Ulus1ararası l1işkiler Dalresl'rıin mevcul yapıyla yu
karıdaki amaçlara uygun sonuçlar e1de etmesi zordur. Üstünde durmak
islediğimiz diğer bir konu da sendtkalarırnızm kendi ışkolların kuru1u
Avrupa işkolu federasyon1an ile işveren1er arasında yapılan çerçeve
top1u iş sözleşmelerine kaulmalandır, Çünkü, yukarıda değinildiği gibi
arlık her tşkolunda tekeller ya da işveren örgütlerıyle lüm Avrupa'da
bunların işyerlerini kapsayan Lop1u iş sôzleşmelert tmzalanmaktadır. Biz
sendikalarımızın kendi işkollanndaki bu çalışmalara katılmalarını ve
sözleşmelerde kazanılan hakların ülkemize yansılılmasını bir görev ola
rak görüyoruz.

Bu bakımdan uluslararası ilişkilerle ilgili eşgüdüme sendtkalanmızın
yeterli ilgiyi göstermeleri gerekliğine inanıyoruz. •

DiSK 9. Genel Kurul Çalışma Raporu 285



İ-ETKİNLİKLER
Eşgüdüm, Örgütlenme ve Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler dairelerimiz.

diğer uzmanlık dairelerinden farklı olarak. görevleri gereği bir çok et
kinliği birlikte gerçekleştirmek durumundadırlar, Bu nedenle Dış Iliş
kiler, Araştırma. Hukuk, Eğilim ve Mali işler daireleri tarafından ger
çekleştirilen çalışmalar kendi daire raporları içerisinde detaylı olarak
belirtilirken, diğer üç dairemizin ağırlıklı olarak gerçekleştirdikleri et
kinlikler ise bu bölümde topluca verilmektedir.

1992 YILI ETKİNLİKLERİ
15-16 Haziran toplantısı
15-16 Haziran işçi eylemlerinin 22. yıl dönümü nedeniyle DİSK

Genel Merkezi'nde anma toplantısı düzenlendi. Basın-yayın men
suplarının katılımının sağlandı.

Ankara Yürüyüşü'ne destek
DİSK Yönelim Kurulu kamu sendikalarının grevli toplu sözleşmeli

sendika hakkı için başlatlıklan Ankara Yürüyüşü'ne destek vermek
amacıyla ikinci günü yürüyüşe katıldı.

3. Ören toplantısı
Sendikalarımızın izleyeceği ortak politikaları saptamak amacıyla 20-

26 Haziran 1992 tarihlerinde Ören Abdullah Baştürk Eğitim ve Din
lenme Tesıslert'nde Genişletilmiş Organlar Toplantısı yapıldı. Kon
federasyonumuz ve üye sendikalarımızın yönetici ve uzmanlarıyla, üni
versite ve diğer çevrelerden uzmanların katılımıyla gerçekleştirilen ça
lışmalarda ülkemizin ve dünyamızın değişen koşullan irdelenerek, bun
lara denk düşen sendikal çalışma anlayışları tartışıldı.

Örgütlenme Koordinasyon Kurulu Toplantısı
Ören kararlan doğrultusunda _DİSK ve bağlı sendikalar örgütlenme

daire başkanlarının oluşturduğu Orgütlenrne Koordinasyon Kumlu'nun
yaptığı ilk toplantıda alınan kararların kamuoyuna duyurulması için 8
Temmuz'da bir basın toplantısı düzenlendi.

Kamu çalışanlarına destek
Kamu çalışanlarının 15 Temmuz 1992 tarihinde yaptıkları bir gün

lük iş bırakma eylemini desleklemek amacıyla bir basın açıklaması ya
yınlandı. Basın açıklaması DİSK Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Daysal
tarafından kamu çalışanlarının İSKİ Genel Müdürlüğü binası önünde
gerçekleştirdiği etkinlikte okundu.
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Kemal Türkler'i anına etkinlikleri
DİSK'in ilk Genel Başkanı Kemal Türkler't, faşistler tarafından kat

ledtltştntn 12. yı1dönümünde anmak amacıyla Konfederasyonumuz ve
Maden-iş Sendikamız tarafından 22 Temmuz'da etkinlikler yapıldı. Et
kinlikler basın-yayın kurumlarına duyuruldu, çeşitli sanatçıların ka
tıldığı bu etkinliklerde DiSK Genel Başkanı Kemal Nebloğlu ve Maden-İş
Genel Başkanı Murat Tokmak'ın yaptıkları konuşmalar basın yayın ku
ruluşlarına ulaştırıldı, fotoğrafve video çekimleri yapıldı.

Kenan Budak'ı anma
. 12 Eylül. askeri diktatörlüğüne karşı direniş örgütlenmesi içindeki
Ilerici Dert-Iş Genel Başkanı Kenan Budak'ın 25 Temmuz 1981 ta
rihinde öldürülmesinin yıldönümünü nedeniyle mezarı başında yapılan
anma toplantısı için Cumhuriyet ve Ozgür Gündem gazetelerinde ilanlar
yayınlandı.

Kamu çalışanları sendikaları yöneticileriyle
ortak toplantı
DİSK Yönetim Kurulu Üyeleri ve Kamu Çalışanları sendikaları yö

neticilerinin katılımıyla düzenlenen toplantı 27 Ağustos'ta DİSK Genel
Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Genel Başkan Kemal
Nebioğlu bir açılış konuşmas yaptı.

"12 Eylül SO'den 12 Eylül 92'ye" Gecesi
12 Eylül 1992 tarihinde yapılan gecede DİSK'in kapalı kaldığı sürede

dayanışma gösteren kişi ve kuruluşlara plaket verildi. Genel Başkan
Kemal Nebtoğlu konuşmasında 12 Eylül hukukunun kaldırılması ile
demokrasinin getirilmesini isledi.

Demokrasi Mitingi
12 Eylül darbesinden sonra Konfederasyon olarak gerçekleştirdiğimiz

ilk mitingimiz İzmit'te yapıldı. 26 Eylül'de gerçekleştirdiğimiz miting çer
çevesınde biri emekliler, diğer ikisi milinge çağrı kapsamında üç adet
DISK'in Sesi gazetesi yayınlandı. Bu sayılardan emekliler için olanı
5.000 adet bastınldı, 15 Eylül günü bankaların önünde maaş kuy
ruğunda bekleyen emeklilere dağıtılmak üzere Izrnlt'e gönderildi. Diğer
iki özel sayı ise 25'er bin adet bastırıldı. 5 çeşit mitinge çağrı afişi 5'er
bin adet bastırıldı. 8 ayn tür kendinden yapışmalı pullardan 5'er bin
adet yine mitinge çağrı amacıyla 200 bin adet el ilanı bastırıldı•.

Hazırlanan bu malzemeler bölgede örgütlü sendikalarımızla işbirliği
içinde, çevre illerde ve İzmit'e dağıtıldı.

Miling çalışmaları kapsamında çevre il merkezlerine asılmak üzere
25 adet bez pankart yaptırıldı.
. Mitingin kamuoyuna duyurulması için ayrıca bazı ulusal gazetelerin
Istanbul baskılarıyla, Kocaeli ve Sakarya'da yayınlanan yerel gazetelere
ilanlar verildi.
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Balkan Ülkeleri Sendikaları Konferansı Hazırlık Toplantısı
ôn hazırlıkları Dış İlişkiler Dairemiz tarafından yürütülen bu top

lantı öncesinde Basın Dairesi toplantıya kaLılacak konuklar için özel bir
dosya hazırladı. Baskısı Basın Dairesinde yapılmak üzere toplantı için
özel antelli kağıt, zarf bastırıldı aynca teknik olanaklarımızın dışında ol
duğu için özel baskılı dosya ve kalem yaptırıldı. Bu özel dosyanın yanı
sıra bir de yaymlanmızdan birer örneği konuklara sunuldu. Ulus
lararası dayanışmanın pekişlirilmesi amacıyla yapılan bu girişime iliş
kin olarak DİSK görüşlerini Genel Başkan Kemal NEBİOĞLU şöyle ifade
etti:

"Balkan Savaşlarından ve İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana, bir kez
daha kanların akı.ığı bölgemizde, görevlerimizin çolc daha zor olduğunu
biliyoruz.

Ama yine biliyoruz ki; başla bölgemizde barışın kurulup ka
lıcıla.şlınlması. insan halcları ihlallerine son verilmesi, en çok bizlerin ça
basıyla gerçekleşebilir.

Daha az çalışmalı ve daha iyi koşullarda yaşamalı. yarat.lığımız zen
ginliklerden yararlanmalc. işsizliğe karşı: sosyal güvenlik sistemleri için
mücadele etmek. doğal çevrede yaşanan yılcıma karşı koyabilmek. Bütün
bunlar, en başla bizlerin çabasıyla üstesinden gelinebilecek sorunlar.

Bizler, iyimseriz. Çünkü yarınımız var.
Dostlarım.
Bütün bu sorunların çözümü ve ortak mutlu geleceğimizin ııaraiüması

için. öncelikle kendi bölgemizden. Balkanlar'dan işe başlamalıyız. Balkan
Ülkeleri Sendikaları Konferansı. bu yüzden önemlidir. İşçilerin ulus. din
ve ideoloji ayrımı gözetmeyen sağlıklı birliğinin ve dayanışmasının ille adı
mını. bölgemizde ortak bir konferansın hazırlığına ilişkin çalışmalarla alı
yor olmalclan mutluyuz. Bu amaca ulaşmakla gereksinim duyduğumuz
çabayı hep birlikte göstereceğimize inanıyor, barış ve demokrasi yolunda
hep birliği sergilediğimiz dayanışmayı saygıyla selamlıyorum."
Toplantı öncesinde ve toplantının sonuçlanmasından sonra ha

zırlanan Sonuç Blldlrgesl'nln kamuoyuna duyurulmasj için toplantıya
başkanlık eden DiSK Genel Başkanvekili Ismail Hakkı ONAL tarafından
yapılan basın toplantılannın basın-yayın kuruluşlarına duyurulması ve
gazetecilerin katılımı için gerekli çalışmalar yürütüldü.

Kemal Türkler Yaya Üstgeçiti açıldı
Eskt genel başkanlarımızdan Kemal TÜRKLER'in adının verildiği

Yaya Ust Geçili'nin açılışı için, dairemiz tarafından hazırlanan çağrı
metni DİSK'in Sesi özel sayısı olarak basıldı. DİSK"in Sesi"nin bu özel
sayısından 4 bin adel basıldı. Açılışla ilgili olarak dört adet de bez afiş
yaplırıldı. Açılış, fotoğraflarla görüntülendi.
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İlk eğitim seminerimiz yapıldı.
Yeni dönemin ilk eğitim semtnerı 12 Kasım 1992'de başladı. Eğitim

semineri ile ilgili bilgiler basın-yayın kuruluşlarına duyuruldu. Da
iremiz, üç gün süren eğilim seminerinin açılışı nedeniyle Eğilim Dairesi
Başkanı R17,a Güven'in yaptığı konuşma basın-yayın kuruluşlarına ulaş
tırıldı. Seminer fotoğraf ve video çekimleriyle görüntülendi.

Başkanlar Kurulu toplantısı
DİSK Başkanlar Kumlu'nun 20 Aralık'ta yapılan toplantısı öncesinde

bir basın toplantısı düzenlendi. Bu toplantıya yönelik olarak basın
yayın kuruluşlarına duyurular yapıldı ve basın açıklaması çoğaltılarak
toplantıya katılan gazetecilere dağıltıldı.

Abdullah Baştürk'ü andık
Ani bir rahatsızlık sonucu 21 Aralık 1991 tarihinde yitirdiğimiz DİSK

Genel Başkanı Abdullah Baştürk'ü anmak amacıyla Kon
federasyonumuz ve Genel-İş Sendikası tarafından ortak etkinlikler dü
zenlendi. 3.000 adet el ilanı, 1.000 adet 50x70 boyutunda dört renk
afiş ve davetiye basıldı. Etkinlikleri izleyen basın-yayın üyelerine ve
rilmek üzere içerisinde Baştürk'ün kısa yaşam öyküsü ile DiSK Genel
Başkanı Kemal Nebtoğlu'rıun konuşmasının yer aldığı özel bir dosya ha
zırlandı. Törende DİSK Genel Başkanvekili ve Genel-İş Sendikamız
Genel Başkanı İsmail Hakkı ÖNAL bir konuşmayaptı.

Sosyal Güvenlik Uygulamaları, SSK ve Yeni Yasal Düzenlemeler
Sempozyumu
Konfederasyonumuz tarafından düzenlenen, sosyal güvenlik ku

rumları ile ilgili yeni yasal düzenlemelerin ve bu kurumların so
runlarmm sempozyumun kamuoyuna duyurulması için DISK'in Sesi 7.
Ozel Sayısı 5.000 adet basıldı ve dağıtıldı. Basın Datrest aynca sem
pozyumu video ve fotoğrafla görüntülendi. Sempozyuma DiSKi temsilen
Yönelim Kurulu üyesi Kemal DAYSAL konuşmacı olarak katıldı.

1993 YILI ETKİNLİKLER
İşten çıkarmaları protesto
Güngören, Bağcılar, Bahçelievler belediyelerinde yönelime gelen

Refah Partili belediye başkanlannm bu belediyelerdeki çalışanlann iş
lertrıe son vermelerini protesto amacıyla düzenlenen yürüyüş ve rnıttng
izlendi. 8 Ocak 1993 tarihinde yapılan bu yürüyüş ve mitinge Türk-Iş'e
bağlı Belediye-İş ve DİSK üyesi Genel-İş sendikasına üye belediye ça
lışanlannın yanı sıra demoratik kille örgülü temsilcileri de katıldı. Ba
kırköy Özgürlük Meydanı'nda yapılan mitingle bu belediye baş
kanlannın partizanca bir yaklaşım içinde yasa tanımaz tutumu kınandı.

Bahçelievler, Bağcılar ve Güngören Belediyelerindeki çalışanlann
partizanca işlerine son verilmesi üzerine yürütülecek mücadelenin bt-
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çimini belirlemek amacıyla Genel-İş Sendikası'nm yaptığı çağrıyla ortak
bir toplantı düzenlendi. 11 Ocak 1993'le Bahçelievler, zafer Si
nernası'nda yapılan toplantıya DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebi
konuşmacı olarak katıldı.

DİSK, bu belediyelerde yaşanan işten çıkarma uygulamalarını bir
basın açıklaması ile kınadı. Görevlertni kötüye kullanan belediye baş
kanları hakkında Bakanlık ve Vilayet düzeyinde suç duyurusunda bu
lundu. Konuya ilişkin diğer belediyelerde de benzeri durumların ortaya
çıkması nedeniyle Genel-İş Sendikasının isteği üzerine bu sendikamız
adına iki ayn afiş hazırlandı.

İstanbul'daki ilk grevimiz
OLEYİS Sendikasına üye Pen Otel çalışanları toplu iş sözleşmesi sü

recinde yaşanan tmıklık sonucu 15 Ocak l 993'te greve . çıktılar. 12
Eylül sonrası dönemde lstanbul'da OLEYIS'in dolayısıyla J?ISK ilk grevi
nedeniyle Pen Otel önünde bir tören düzenlendi. DlSK ve sen
dikalarımızın yöneticilerininde katıldığı törenle grev pankartı Otel ka
pısına asıldı. Grev nedeniyle OLEYİS Marmara Bölge Şubesinin isteğiyle
DİSK'İN SESİ Özel Sayısı hazırlandı. Ayrıca yaka kartı ve aflşetler ba
sıldı.

Radyasyona Hayır Mitingi
İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi'nce düzenlenen "Radyasyona

Hayır Mıtıngl" izlendi. 16 Ocak 1993 tarihinde G.O. Paşa Meydanı'nda
yapılan mitinge DİSK'e bağlı sendikalara üye işçilerde katıldı.

Uğur Mwncu'nun katline tepki
Demokrasinin, insan hak ve özgürlüklerinin yılmaz savunucusu ga

zeteci-yazar Uğur Mumcu hain bir saldın sonucu 24 Ocak 1993'te evi
nin önünde kalledildi. DİSK, her zaman işçi sınıfının yanında yer alan
Uğur Mumcu'ya yapılan saldırıyı kınamak amacıyla yurdun çeşitli yer
lerinde yapılan yürüyüş ve toplantılara aktif olarak katıldı. 25 Ocak
1993'le İstanbul'da Saraybumu-Cumhurfyet gazetesi arasında yapılan
gece yürüyüşüne katılındı. DiSK ve bağlı sendikaların yönelici ve üye
lertnın de katıldığı bir diğer yürüyüş ise 26 Ocak'ta Sultanahmet'len
Gazeteciler Cemiyeti önüne kadar yapıldı.

Mumcu'rıun 27 Ocak'ta yapılan cenaze törenine DİSK büyük bir kor
tejle katıldı. Izmir, Antalya ve Adana'nın yanı sıra diğer kenlilerimizde
yapılan etkinliklerde DISK Bölge Temsilcilikleri ve bağlı sendikalarımız
tüm olanaklarıyla yer aldı.

Mumcu için yapılan yürüyüş ve toplantılarda dağıtılmak üzere özel
bir sayı hazırlandı ve etkinliklerin yapıldığı tüm bölgelere gönderildi. Ga
zetelere sendikalarımızla ortak ilanlar verildi.

26, Kuruluş Yıldönümü'nü kutladık
DİSK'in 26. Kuruluş Yıldönümü için iki ayrı tören düzenlendi. İlk

tören 13 Şubat'ta sendika yönetıcılert, siyasi parti temsilcileri, kamu ça-
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lışanlan sendikaları yöneticileri, bilim adamlarının katılımıyla DİSK
Genel Merkezinde yapıldı.

İkinci tören 14 Şubat'ta Adana'da yapıldı. Adana Kapalı Spor Sa
lonu'nda yapılan anma toplantısına 5 bine yakın üyemiz katıldı. Anma
etkinlikleri çerçevesinde üç ayn afiş ve bir de DİSKİN SESİ özel sayısı
hazırlandı ve tüm bölgelerimize gönderildi. Afişlertmızden biri 24
Ocak'ta katledilen Uğur Mumcu anısına yapıldı.

2 Nisan Avrupa Eylem Günü
Üyesi olduğumuz Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) ön

cülüğünde düzenlenen işsizliğe ve Irkçılığa Karşı 2 Nisan Avrupa Eylem
Günü nedeniyle Konfederasyonumuz Ankara'da "İşsizliğe ve İşten Atıl
malara" karşı bir panel düzenledi. Tüm Avrupa ülkelerinde çeşitli et
kinliklerle yürütülen 2 Nisan Eylem Günü'nün Türkiye kamuoyuna
etkin bir biçimde duyurulabilmesi için özel bir dosya hazırlanarak basın
ve yayın kuruluşlarına dağıtıldı. Yine aynı amaçla bir afiş özel sayı ha
zırlandı.

Nazım Hikmet'e yurttaşlık hakkı
Yurtsever şair Nazım Hikınet'e yurttaşlık hakkı tanınması için 17

Nisan'da İstanbul'da yapılan etkinliğe katılındı. Nazım Hikmet Vakft'nca
düzenlenen etkinlik çerçevesinde DİSK Genel Başkanı ile Genel Sek
reterı'ntn de aralarında yer aldığı siyaset, sanat ve bilim çevrelerinde
çok sayıda kişinin katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi'nden Taksim Ata
türk Anıtına kadar sembolik bir yürüyüş yapıldı. Anıta çelenk kon
masından sonra, katılımcılar Nazım Hikmet'in eserlerini Galatasaray
Postanesi'nden Hükümet üyelerine gönderdi.

1 Mayıs emeğin bayramı
DİSK, ı Mayıs'ırı anlam ve önemine uygun bir biçimde kutlanması

için tüm işçi sendikaları konfederasyonlarına, Kamu Çalışanları Sen
dikaları Plalfonnu'na ve tüm demokratik kille örgütlerine çağrılar yaptı.
Tüm çağrılarımıza karşın Mart ayından tttbaren bu alanda yapılan ça
lışmalar Türk-İş ve Hak-İş'in katılımı olmaksızın Genel Sekreter Sü
leyman Çelebt'nln eşgüdümünde yürütüldü. Kamuoyunu bilgilendirmek
amacıyla diğer örgüt temsilcilerinin de katıldığı basın toplantıları dü
zenlendi. ı Mayıs'a yönelik hazırlıklar basın aracılığıyla da kamuoyuna
duyuruldu. Vllayet'trı 1 Mayıs'ı kutlamamıza ilişkin olumsuz yanıt kar
şısında alınan kararlı tutum sonucunda kutlama hakkımız kazanıldı.
Kamuoyunun konuya duyarlı kılınması için 26 Nisan'da İstanbul'da
Taksim-Tünel arasında, 28 Ntsan'da ise Bakırköy Özgürlük Meydanı
Yenimahalle Doğumevt arasında DİSKİN SESİ özel sayı dağıtımı yapıldı.
1 Mayıs Hazırlık Komltesi'nl oluşturan örgüt temsllcilerinin de ka
tılımıyla yapılan bu etkinlikler kamuoyunda geniş yankılar uyandırdı. 1
Mayıs için 4 ayn afiş üç özel sayı hazırlandı. Bu afiş ve özel sayılar tüm
bölge temsilciliklerimize gönderildi. •

1 Mayıs kul1amalan çercevesinde ilk olarak Abdullah Baştürk ve
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Kemal Türkler'tn mezarları ziyaret edildi. Daha sonra Atatürk Anıtına ve
ı Mayıs l 977'de katledilen 36 insanımız için Kazancı Yokuşu'na çi
çekler bırakıldı.

Pendik iskele Meydanı'nda yapılan l Mayıs kutlaması, 40 bine yakın
bir killenin katılımıyla gerçekleşti. 1 Mayıs günü uçaktan atılmak üzere
hazırlanan üç ayn tipleki pullar hava koşullarının uygun olmaması ne
deniyle kullanılamadı.

Aktulgalı'yı yitirdik
Keramik-İş Sendikamızın Genel Başkanı Mustafa Aktulgalı'yı 4

Mayıs· l 993'le yitirdik. Uzun süredir yakalandığı hastalığa yenik düşen
Aktulgah için 5 Mayıs'ta DİSK önünde bir katafalk hazırlandı. burada
yapılan saygı duruşundan sonra Aktulgalı aynı gün Pendlk'te toprağa
verildi.

Yaşasın Sendika, Yaşasın Emek Mitingi
Ülkemizde her geçen gün daha da yoğunlaşan işlen çıkarmalar ve ta

şeron uygulamalarına karşı işçi sınıfının tepkisi etkili bir biçimde gös
terildi. Hazırlıkları DİSK ve Tekstil Sendikamızın eşgümünde yürütülen
"İşlen Çıkannalara ve Taşeronlaşmaya Karşı Yaşasın Sendika, Yaşasın
Emek Mitingi" Adana'da yapıldı. Milinp; için iki ayn afiş hazırlandı ve
bir de özel sayı hazırlandı. Miting öncesinde tüm Adana afişlerle do
natıldı. Özel sayılar ışyerlertntn ön-ünde halaylar çekilerek dağıtıldı. Her
vardiya çıkışında mini mitingler yapıldı. 16 Mayıs'taki miting öncesinde
10 binin üzerinde işçi kitlesinin katılımıyla bir yürüyüş yapıldı. Mi
tingde Genel Başkan Kemal Nebioğlu bir konuşma yaptı.

Ev kadınının sosyal güvenliği
DİSK Kadın Sorunları Dairesi ve Marmara Üniversitesi işbirliğiyle "Ev

Kadınının Çalışına Sorunu ve Sosyal Güvenliği" konulu bir panel dü
zenlendi. Panelde DİSK'i temsilen Kadın Sorunları Daire Başkanı
Ömer ÇİFTÇİ konuşlu. 24 Mayıs'ta Marmara Üniversitesi Cöztepe
Kampüsü'nde düzenlenen panel için bir basın açıklaması yayınlandı.

15-16 Haziran'da sınıf dayanışması
Örgütlenme hakkını ortadan kaldıran baraj sistemine karşı işçi sı

nıfının en güçlü karşı çıkışı olan 15-16 Haziran Direnişi, DiSK Genel
Merkezl'nde yapılan bir toplantıyla anıldı. Anma etkinlikleri çer
çevesinde bin adet afiş, ı O bin adet özel sayı basıldı. ı 6 Hazlran'da ya
pılan anına loplanlısından sonra DİSK yönelicileri ve battlı sendika üye
leri direnişteki KaJ'.tılhane Belediyesi işçileriyle dayanışma amacıyla Ka
ğılhane'deki mitinge katıldı.

ICFTU Genel Sekreteri Enzo Friso'nun konferansı
Uluslararası Özgür İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ICFTU) Genel

Sekreteri Enzo Frtso 7 Temmuz 1994 tarihinde DİSK'i ziyaret elti.
Konuk Genel Sekreter, ertesi gün Sarayburnu'ndakl Sepetçiler
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Kasrı'nda "Dünyanın Değişen Ekonomik Koşullan ve İşçi Sınıfının Du
rumu" başlıklı bir konferans verdi.

Sivas olaylan ve DİSK
Sivas'ta meydana gelen ve 3_7 kişinin hunharca katledilmesiyle so

nuçlanan olaylar karşısında DiSK aktif olarak tavır almış gerek An
kara'da gerekse Islanbul'La yapılan cenaze törenlerine killesel olarak ka
tılınmıştır. İstanbul'dakı törenlere DİSK yöneticileriyle birlikle ül
kemizde bulunan ICFTU Genel Sekreleri de kalılmışlır.

KÇSP'den 1 günlük iş bırakma
Kamu Çalışanlan Sendikaları Platformu. hükümelin uygulamayı sür

dürdüğü ücret artışı polilikasını protesto etmek amacıyla 15 Temmuz
1993'le 1 günlük iş bırakma eylemi düzenledi. Eylem nedeniyle İSKİ
önünden Belediye Sarayı bahçesine kadar bir yürüyüş yapıldı. DİSK
daha önce olduğu gibi KÇSP'nin bu eylemine de destek verdi.

Grevci işçilerle dayanışma
Haklarını kazanmak için başlattıklan grevlertnde yalnız bırakılan is

lanul Cam Sanayii işçileri 20 Temmuz 1993'le grev yerinde ziyaret edil
di. DİSK Genel Başkanı ve Genel Sekreteri'nln katıldığı ziyaretle Türk
İş'e bağlı Kristal-İş üyesi işçilerle görüşüldü. Genel Başkan Kemal Ne
btoğlu burada yaptığı konuşmada. işçi sınıfının mücadelesini başarıya
götürmesinde en büyük etkenin dayanışma olduğunu söyledi.

Kemal Türkler anıldı
DİSK'in ilk genel başkanı Kemal Türkler iki ayrı etkinlikle anıldı. Fa

şist cinayet şebekeleri tarafından 22 Temmuz 1980'de evinin önünde
kalledilen Türkler için Topkapı'dakt mezarlıkla bir tören düzenlendi.
DİSK yöneticilerinin yanı sıra T. Maden-İş ve diğer sendikalarımızdan
yönetici ve üyelerinin katıldığı törende Genel Başkan Kemal Nebioğlu
bir konuşma yaplı.

Kemal Türkler için ikinci tören Görıen'de yapıldı. 22 Temmuzdaki tö
renle Gönende Türklerin katkılarıyla kurulan tesislere "Kemal Türkler
Eğilim ve Dinlenme Sitesi" adı verildi. Aynı gün Türkler'in yaşamından
kesitlerden oluşan bir de fotoğraf sergisi açıldı.

Başkanlar Kurulu
DİSK Başkanlar Kurulu, Cönen'dekt kurulu Kemal Türkler Eğilim ve

Dinlenme Silesi'nde toplandı. Çeşitli konulann görüşüldügü toplantı 22
Temmuz 1993'te gerçekleşti.

Kenan Budak anıldı
İlerici Deri-İş Sendikası Genel Başkanı Kenan Budak, Silivrikapı Me

zarlığında yapılan bir törenle anıldı. Kenan Budak için yapılan lörene
DİSK yöneücılertnın yanı sıra başla Deri-İş ve Tekstil Sendikalan olmak
üzere diğer sendikalarımızın yönetici ve üyelerı kalıldı.
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TÜM BEL-SEN'den iki günlük iş bırakma
Kaınu çalışanlannın toplu sözleşmeli grevli sendika hakkının ta

nınması amacıyla TÜM BEL-SEN tarafından ilan edilen iki günlük iş bı
rakma eylemi nedeniyle yapılan basın toplantısına kalılındı. 29 Tem
muz'da ısın önünde yüzlerce kamu çalışanının katılımıyla yapılan et
kinliğe DİSK Genel Sekreteri d';! katılarak destek verdi. Bu toplanlı ön
cesinde hazırlanan bir özel sayı ISKI önündeki toplantıda dağılıldı.

Dayanışma Gecesi
Uzunca bir süredir işlerinden çıkanldıklan için direnen Kağıthane

Belediyesi işçilerinin eyleminin desteklenmesi için DİSK ve Genel-İş
Sendikası eşgüdümünde 14 Ternmuz'da bir dayanışma gecesi yapıldı.

Pendik Stadı'ndaki geceye sanatçı olarak Sadık Gürbüz. Selda. Edip
Akbayram, Arif Sağ ve Banu katıldı. Gece öncesinde bin adet afiş, 6 bin
özel sayı basıldı ve dağıtıldı.

2 bine yakın bir kitlenin kalılımıyla yapılan çoşkulu gecenin tüm ge
lirleri 7 Eylül'de yapılan bir törenle direnişteki Kağıthane Belediyesi iş
çilerine verildi.

Ören Genişletilmiş Organlar Toplantısı
DİSK'in 4 Genişlelilmiş Organlar Toplantısı 23-28 Temmuz tarihleri

arasında Ören'de yapıldı. Özelleştirmeden genç işçilerin sorularına
kadar birçok konunun görüşüldüğü toplantıların ilk gününde bilim
adanılan ve konuklar tarafından çeşitli konularda tebliğler sunuldu.
Örerı'de yapılan tartışmalar sonucu oluşan ortak görüşler l Eylül'de İs
tanbul'dakı Genel Merkez'de yapılan bir basın toplantısıyla kamuyona
açıklandı.

Mahmut Dikerdem'i yitirdik
Banş Derneği Genel Başkanı Mahmul Dikerdem yaşama veda etli.

Yıllannı banş mücadelesine vermiş, 12 Eylül hışmına uğramış. emek
ten, emekçiden yana bir dostu daha uğurladık.

Mahmul Dikerdem için 6 Ekim'de Kadıköy. Sögüüüçeşme Camiinde
bir tören düzenlendikten sonra cenazesi Karacaahmet mezarlığında def
nedildi.

BANKSEN'den sanata ve sanatçıya destek
Nazım Hikmet'in bir eserinden senaryolaştınlan "Yolcu" film haline

getirildi. _BANKSEN Sendikamızın desteklediği bu filmin ilk gösterimi 25
Ekim'de Islanbul Atatürk Kültür Merkezi Büyük Salonunda yapıldı. Bir
çok seçkin dvellinin katıldığı gala gecesinde filmin hazırlığında emeği
geçenlere plaketler verildi.

Yönetici seminerlerinin ilki İstanbul'daydı
DİSK Eğilim Dairesi tarafından programı hazırlanan "Yönetici Se

mınerlertnın ilk İstanbul'da yapıldı. Hemen her alanda tartışılan özel-
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leşlinne konusuna yönelik sendika yöneticilerine birinci elde bi1gi ver
mek ve bilgi donammlarım geliştirmek amacıyla hazırlanan seminere
yoğun il_gi oldu. Islanbul'daki seminere Doç. Dr. Özün Akgüç, Prof. Dr.
Izettin Onder ve Gazeteci Şükran ketenci tebliğleriyle katıldı. Bu se
minerin ikincisi ise Ankara'da yapıldı.

Florance Nightingale direnişi
Özel bir vakıf Hastanesi olan Florance Nlghtirıgale'de çalışanlar Kon

federasyonumuz üyesi Dev. Sağlık-İş'e üye oldukları gerekçesiyle iş
lerinden çıkarıldı. 13 Aralık'ta başlayan çıkışlar hukuk dışı uy
gulamalarla daha sonraki günlerde de sürdürüldü. Yapılan bu hak
sizlik karşısında işten çıkarılan ve çıkarılmayan hemen tüm Dev. Sağ
lık-iş üyesi sağlık emekçilerinin katılımıyla çeşllli etkinlikler düzenlendi.

Abdullah Baştürk'ü andık
DİSK'in ikinci genel başkanı olan Abdullah Baştürk'ü ölümünün

ikinci yılında çeşilli elkinliklerle andık. İlk etkinlik Zincirlikuyu'dakl rne
zan başında yapıldı. 21 Aralık'takl anma elkinlikleıinin ikinci adımı
Esenkerıt'te bir park açılışı oldu. Esenyurt Belediyesi ve DİSK işbirliğiyle
Esenkent toplu konut alanı içinde oluşturulan "Abdullah Baştürk De
mokrasi Parkı" açılışıyla birlikte 800'ün üzerinde ağaç dikimi ger
çekleştirildi. Baştürk için üçüncü ve son etkinlik AKM Sinema Sa
lonunda yapıldı. Uluslararası boyutundan yola çıkılarak sendikal hak
ve özgürlüklerin tartışıldığı bir panelle anma etkinlikleri tamamlandı.

1994 YILI ETKİNLİKLERİ
Başkanlar Kurulu
DİSK Başkanlar Kurulu 6 Ocak'ta toplandı. Özelleştirme uy

gulamalarının yaratacağı sorunlar ve mücadele _}.'.Ollarının tartışıldığı
Başkanlar Kurulu toplantısının yapıldığı sırada, Uç konfederasyonun
genel başkanları Ankara'da biraraya geliyordu.

Özelleştirme, Uluslararası Örnekler ve Türkiye Toplantısı
8 Ocak'ta, Mecidiyeköy Kültür Merkezl'nde gerçekleştirdiğimiz top

lantı iki ayn bölümden oluşlu. İlk bölümünde Konfederasyonumuzun
davetlisi olarak Türkıye'ye gelen York Üni':'er~itesi ~ğrelim üy~si _Al~x
Callinicos "lngtltere'de Kriz, Ozelleştlrme ve lşçı Sınıfı başlıklı bır bıldıri
sundu. Toplantının ikinci bölümünde ise "Türkiye: Ozelleşlirrne Ka
çınılmaz mı?" başlığı altında bir panel yapıldı. Panel konuya farklı açı
lardan yaklaşan görüşlerin buluştuğu bir forum nileliği kazandı. Da
iremiz toplantı öncesinde yayınlanan Ajans bültenleriyle yurtdışından
toplantımıza katılan konuğumuzun tanıtımı yapıldı. Günboyu süren ve
ilginç tartışmalara sahne olan toplantının video kaydı yapıldı.

Kamu çalışanları mücadelesine destek
Tüm Bel-Sen'ın 12 Ocak'la, Kamu Çalışanları Sendikalan Plat-
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fonnu'nun 13 Ocak'ta gerçekleştirdiği eylemlere yönelik olarak destek
mesajları yayınlandı. Toplu sözleşmeli, grevli sendika hakkı istemleriyle
yapılan elkin1iklere Dairemiz Başkanı Süleyman Çelebi'nin yanı sıra
sendikalarımızın yöneticileri de kalıldı. Bu elkin1iklerde DISK'in konuya
yaklaşımını içeren DİSK Basın Ajansı bültenleri dağıtıldı.

Demokrasi Platformu'nun ilk büyük eylemi
Oluşumunda DİSK'in önemli bir payı olan Demokrasi Plalfonnu, hü

kümelin sermaye yanlısı tutumunu eleşlirmek, özeneşttrme uy
gulamalarını proleslo etmek amacıyla ülke çapında bildiri dağılımı ve
afiş asma eylemi gerçekleşlirdi. 17 Nisan tüm ülke çapında olduğu gibi
İslanbul'da da Demokrasi Platformu üyesi örgüt lemsilcileri ortak met
nin dağılımını yaplı. 100 bin adet basılan ve Platformun ortak metnini
içeren °DİSK'in SESİ özel sayısı İslanbul'da DİSK Genel Sekreteri Sü
leyman Çelebi'nin de aralarında yer aldığ: kalabalık: bir heyel tarafıdan
İstanbul Aksaray Meydanı'nda dağıldı. DISK'in SESi özel sayıları aynca
DİSK Bölge Temsilcilikleri aracılığıyla ülkenin diğer bölgelerine de
ulaşlınldı: Demokrasi Plalformu'nun bu etkinliği için yapılan iki afişin
yanı sıra yayınlanan özel sayıların tasarımı tarafından g~rçekleşlirildi
ve diğer örgüllerin gazeleleıiyle birlikle Ankara'da Türk-iş aracılığıyla
baslınldı.

Florance Nightingale direnişçileriyle dayanışma
Devrimci Sağlık-İş Sendikamıza üye oldukları gerekçesiyle işlerinden

çıkarılan Florance Nıghııngale Hastanesi ernekçileıinin direnişine des
tek vermek amacıyla hastane önünde bir basın toplantısı düzenlendi.
DİSK Genel Sekreteri Süleyınan Çelebi'nin düzenlendiği basın lop
Iantısma sendikalarırmzm yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda de
mokratik kille örgütü temsilcisi de katıldı.

Düşünce özgürlüğüne indirilen darbeye tavır
Türk-İş'e bağlı Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Münir Ceylan. Kürt

sorununa barışçı çözüm önerisini tartıştığı bir makalesi nedeniyle hapis
cezası aldı. Aldığı ceza nedeniyle sendika genel başkanlığından ayrılmak
zorunda kalan Münir Ceylan için yapılan basın toplantısına DİSK des
tek verdi. 20 Ocak'ta Dedeman Olelı'nde yapılan ve dairemizin de iz
lediği basın toplantısına DİSK Mali Daire Başkanı Hulusi Karlı'nın yanı
sıra sendikalarımızın başkan ve yöneticileri de katıldı. Hulusi Karlı bu
rada bir konuşma yaparak düşünceye getirilen yasaklann demokrasiyi
ortadan kaldığını söyledi.

Mumcu'yu ölümünün ı. yılında andık
24 Ocak 1993'le uğradığı bombalı bir saldın sonucu katledilen işçi

sınıfının dostu Uğur Mumcu'yu ölümünün birinci yılında andık. Kon
federasyonumuz. en karanlık dönemlerde DİSK'i yalnız bırakmayan
Mumcu için bir anma ilanı verdi. Aynca Genel Sekreterimizin imzasıyla
bir hüllen yayınlandı. Cumhuriyet gazetesinin İstanbul'da düzenlediği
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aryma toplanlısma başta Genel Sekreter Süleyman Çelebi olmak üzere
DISK'e bağlı çok sayıda sendika yöneticisi ve üyesi katıldı.

DİSK Başkanlar Kurulu bildirisi
DİSK Başkanlar Kurulu 28 Ocak'ta toplanarak yetki ıtirazlan ne

deniyle toplu sözleşme sürecinde yaşanan tıkanıklığı değerlendirdi.
Başkanlar Kurulu 1 Şubat'la yayınladığı bir bildiriyle yüzde 10 ba
rajının örgütlenme hakkı önündeki en büyük engel olduğunu bir kez
daha kamuoyuna duyurdu.

Florance Nightingale emekçileri Dayanışma Gecesi
Anayasal haklannı kullanarak sendikaya üye olduklan için iş

lerinden çıkarılan Florance NighUnp;ale emekçileri I Şubal'ta bir da
yanışma p;ecesi düzenledi. Başta DİSK Genel Başkanı Kemal NEBİOĞLU
olmak üzere DİSK Yönelim Kurulu üyeleri, sendıkalarırnızm başkan ve
yöneticilerinin yanı sıra birçok sendika ve demokratik kille örgülü yö
neticileri ve leınsilcisi de geceye konuk olarak kalıldı. Bu p;eceyle ilgili
olarak yürülülen çalışmalarda davetiye basımı, çağrı duyurularının ba
snrıı gibi konularda Devrimci Sağlık-İş üyesi arkadaşlarırmza yardımcı
olundu.

Yerel yönetim emekçilerinden çağrı: Yetki krizine son verin
İşkolu yetkilerine ttırazlar nedeniyle toplu sözleşme yapamaz hale

gelen yerel yönelim emekçileri 2 Şubal'La DİSK'i ziyaret ederek Genel
Başkan Kemal NEBİOĞLU'yla p;örüştü. Yetki krizinin çözümü ko
nusunda benzeri yaklaşımlar getiren emekçilerin istemleri DiSK Yö
nelim Kurulu tarafından haklı bulunarak, bu istemler hazırlanan
DİSK'in SESİ özel sayısı ile kamuoyuna duyuruldu.

Siyasi partilerden seçim ziyaretleri
27 Marl'la yapılan yerel yönelim seçimleri öncesinde siyasi parti li

derleri ve İstanbul Büyükşehtr Belediye Başkan adaylan Kon
federasyonumuzu ziyaret elli. 4 Şubal'la SH~ Genel Başkanı ve Baş
bakan Yardımcısı Murat Karayalçın'la birlikle lstanbul Belediye Başkan
adayı Zülfü Livaneli, 7 Şubat'La SBP Genel Başkanı Sadun Aren, 8
Şubatla CHP Genel Sekreteri ve İstanbul Belediye Başkan adayı Er
tuğrul Günay DİSK'e yaptıkları ziyarette Genel Başkan Kemal Nebioglu
ve DİSK Yönetim Kurulu üyeleriyle görüşerek yerel yönelimlere yak
laşımlannı, uygulamak isledikleri programları aktardılar.

Kamu çalışanlarına destek pankartı
Kamu Çalışanları Sendikaları Plalfornm'nun başlattığı bir kampanya

çercevesinde kamu çalışanlarının p;revli, toplu sözleşmeli sendika hakkı
istemini destekleyen bir pankart 9 ŞubaL'lan başlamak üzere bir hafta
süreyle DİSK Genel Merkezi önünde asıldı.

İstanbul Çorap Fabrikası önünde basın açıklaması
DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebi, DİSK/Tekslil'e üye oldukları
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için sendika değiştirmeye zorlanan, yapılan baskılara karşı direnen iş
çileri işten çıkaran işverenin tutumunu protesto etmek amacıyla 9
Şubat'ta İstanbul Çorap fabrikası önünde bir basın toplantısı yaptı.

Kuruluş yıldönümümüzü Aııkara'da kutladık
DİSK'in 27. kuruluş yrldönümünü Ankara'da yapılan "DİSK'in 27. Yı

lında Sendikal Hak ve Ozgürlükler" toplantısıyla kulladık. 12 Şubat'la
Karayolları Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapılan toplantıya
siyasi partılerın sözcüler! konuşmacı olarak katıldılar. DİSK Genel Baş
kan Vekili Ismail Hakkı Onal'ın yaptığı konuşmayla başlayan toplantıda
ayrıca DİSK Eğilim Dairesi'nin Konfederasyonumuzun son iki yılda ger
çekleştirdiği etkinlikleri tanıtan bir video gösterimi yapıldı. Bir özel sayı
yayınlanarak tüm bölgelerimize dağıtıldı.

DİSK Emek Ödülleri
Konfederasyonumuz, yitirdiğimiz başkanlarımızın anılarını yaşatmak

ve kültür yaşamına destek vermek amacıyla sosyal bilimler, basın, güzel
sanallar, radyo-televizyon ve edebiyat dallarında bir yarışma açtı. Basın
Yayın ve Eşgüdürn Dairesi'yle birlikte hazırlanan DISK Emek Odü11eri
şartnamesi 20 Şubal'la Cumhuriyet gazetesine verilen bir ilanla ka
muoyuna duyuruldu.

Kamu çalışanlarının eylemine destek
Kamu çalışanları 22 Şubat'la grevli. toplu sözleşmeli sendika is

teminin yasalaşması için bir yürüyüş düzenledi. Falih Parkı'nda top
lanan kamu çalışanlarının Aksaray metro istasyonuna kadar yaptıkları
yürüyüşe DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebi'de katıldı. KÇSP'nin
bu etkinliği nedeniyle Genel Sekreter Süleyman Çelebi bir basın açık
laması yaptı.

Küba Kültür Sendikası Başkanı'ndan ziyaret
Kısa bir süre için ülkemizde bulunan Küba Kültür Sendikası Baş

kanı ve Küba Parlamentosu üyesi Agustın Alejondro Delgado, 26
Şubat'ta DISK'i ziyaret etti.

Darbe heveslilerine ve şeirata karşı yürüyüş
Demokrasi dışı cözüm arayışlarının, şartat istemleriyle bayrakların

açıldığı bir dönemde işçi sınıfı bir kez daha demokrasiye sahip çıktı.
DISK Yönetim Kurulu, sendikalarımızın başkan ve yönelicilerl, üye
lerimizin katılımıyla 28 Şubat'ta Tünel'den Taksim Meydanı'na kadar
süren bir yürüyüş gerçekleştirdi. "Darbe heveslilerine ve şeriata karşı
yaşasın demokrasi" sloganıyla yapılan yürüyüş. Taksim Atatürk Anıtı'na
çelenk konulmasıyla sona erdi. Üç bine yakın üyemizin katıldığı yü
rüyüş çevre halkı tarafından da yoğun destek gördü. Yürüyüş ön
cesinde hazırlanan bir özel sayıya ı O bin adet çoğaltılarak, dağılımını
gerçekleştirildi.

298 DiSK 9. Genel Kurul Çalışma Raporu



Sendikal örgütlenmenin önündeki engellere karşı kampanya
12 Eylül rejiminin çalışma yaşamına yönelik yaptığı yasal dü

zenlemeler her geçen gün yeni sorunların da yaratıcısı oluyor. DİSK ör
gütlenme, sendika seçme özgürlüğünü sınırlayan, toplu sözleşme hak
kını fiilen kullanılamaz hale getiren baraj sisteminin ortadan kal
dınlması amacıyla bir. kampanya başlattı. Kampanya 2 Mart'ta DİSK
Genel Başkan Vekili Ismail Hakkı Onal'ın düzenlediği bir basın top
lantısıyla kamuoyuna duyuruldu. DISK'in çalışma yaşamına ilişkin gö
rüşlerinin tıkanan toplu sözleşme düzeninin önünün açılması için atıl
ması gereken adımların yer aldığı bir özel sayı hazırlandı.

İstanbul Bölge Toplantısı
Çalışma yaşamının demokratikleştirilmesi doğrultusunda başlayan

kampanya nedeniyle sendıkalarımızm, üyelerimizin görüşlerini, öne
ıilerini almak amacıyla 5 Mart'ta Islanbul Bölge Toplantısı yapıldı. Bay
rampaşa'da Kapalı Spor Salonu'nda yapılan toplantıya Istanbul'daki
sendikalarımızın şube başkanları, şube yönetim kurulu üyeleri, tşyerı
temsilcileri katıldı.

Bölge toplantısını yöneten Daire Başkanı Genel Sekreter Süleyman
ÇELEBİ toplantının amacını şöyle açıklıyordu:

NDİSK geleneğinin. DİSK'in sendikal anlayışının gereği olan bir top
lantıda bir aradayız. Sorunlarımızı örgütümüzün birimleriyle tartışmak.
birlikte çözüm bulmak, mücadele yöntemlerimizi saptamak için bir ara
dayız. Ülkemizin ve işçi sırufınuı içinde bulunduğu koşullar görevlerimizi
ağırlaştırmaktadır. Bu görevleri yerine getirebilmenin yolu sorunları sı
nifm gözü ve duy_arlılığıyla değerlendirmek ve bağımsız sınifpolilikalan
üretebilmektir. DİSK geçmişte bunu başarabildiği için farklı olmuştur.
Bugün bu nedenle umuttur. Bu wnudu güce dönüştürecek, toplumun se
sini duyuracak olan yine bizleriz? Bu zor görevin üstesinden geleceğimiz
inancıyla hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum."

Dünya emekçi kadınlar günü
Uluslararası dünya emekçi kadınlar günü çeşitli etklnliklerle kut

landı. DİSK 8 Mart nedeniyle yapılacak etkinliğin en geniş katılımla ve
temsille gerçekleştirilmesi için bir dizi girişimde bulundu. Demokrasi
Platformu kapsamında bir kutlamanın yapılması için plalforrna gö
türülen önerilerimiz yeterli i1giyi bulmadı. DISK'in birlikle kullama öne
risine sıcak bakan KÇSP, TMMOB, IHD gibi demokratik kille ör
gütlerinin yanı sıra kimi kadın örgütlerinin de katılımıyla ortak bir kut
lama gerçekleştirildi. 6 ve 8 Mart günlerinde Tarık Zafer Tunaya Kültür
Merkezi'nde yapılan üç ayn panelde kadın sorunları tartışıldı. Ka
dınların hazırladığı, tasarladığı tiyatro, müzik, şlır göslerile_ri yapıldı.
resim sergisi açıldı. Hazırlanan 8 Mart afişi ve DISK'in SESi özel sa
yısının yayınlanması, toplantıların kamuoyuna duyurulması, video kay
dının yapılması gibi etkinlikler gerçekleştirildi.
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Çalışma yaşamına ilişkin yeni yasa tasarıları
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışma yaşamına ilişkin ge

tirmeyi düşündüğü değişiklikleri içeren bir yasa taslağını tartışmaya
açtı. Bakan Mehmet Moğullay, 19 Mart.'la DISK'e yaptığı ziyaretle ha
zırladıklan yasa taslağını Yönetim Kurulumuza verdi.

Bahçelievler Belediyesi emekçileri haklarını istedi
Ücretleri bir süredir ödenmeyen Bahçelievler Belediyesi işçileri 21

~ Mart'ta vezne eylemine başladı. Genel-iş Sendikası üyesi işçiler, Refah
Partili Belediye Başkanı'nm yalnızca ücretlerin verilmesinde sorun yar
tamadığını, sendikalarından istifa edip, Hizmet-

İş Sendikası'na üye olmaları için baskı yaptığını açıkladı. Belediye
Başkanı maaşlarını almak için belediye önünde kuyruğa giren üye
lerimize korumalarıyla saldırarak, bir arkadaşımızın yaralanmasına
neden oldu.

Sözerı'e plaket
DİSK Yönelim Kurulu, 27 Mart yerel seçimleriyle görev süresi dolan

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Nurellin Sözerı'e bir te
şekkür plaketi verdi. Çalışınalannda emeğe olan saygısı, emekçinin
haklarını ön planda tutan tutumlarıyla dikkati çeken Sözen'e plakel ver
mek amacıyla 23 Mart'ta DİSK Genel Merkezı'nde bir tören düzenlendi.

Tanker kazaları önlensin
İstanbul Boğazı'rıda meydana gelen gemi kazaları İstanbul halkı için

bir tehdit unsuru olmaya devam ediyor. Son olarak bir tankerle kuru
yük gemisinin çarpışmasıyla meydana gelen kaza sorunun bü
yüklüğünü ve önemini bir kez daha gözler önüne koydu. Kazaların ön
lenmesi için gerekli yasal ve teknik düzenlemelerin yapılması insan, mal
ve çevrenin korunması için hükümeti ve tüm yetkilileri uyarmak ama
cıyla Boğaz'm Karadeniz girişindeki Poyrazköy'de 24 Mart'ta bir protesto
toplantısı düzenlendi. Çeşitli çevre örgüüertnm, konuya duyarlı va
tandaşların katılımıyla düzenlenen toplantıya DİSK Çevre Sorunları Da
iresi Başkanı Kemal Daysa] ve sendikalarımızın yöneticileri katıldı.

Başkanlar Kurulu'ndan eylem kararı
DİSK Başkanlar Kurulu, DYP-SHP Koalisyon Hükümeü'nln 5

Nisan'da açıkladıkları "ekonomik önlemler paketı''nl değerlendinnek
amacıyla 7 Nlsan'da toplandı. Başkanlar Kurulu, 8 Nisan'da yayınladrğı
bir bildiriyle işçi sınıfının ve tüm emekçilerin ortak eyleminin ör
gütlenmesi noktasında Demokrasi Platfonnu'nun alacağı eylem ka
rarlarına katılacaklarını, Zonguldak MiUngi'nin bunun ilk adımı ola
cağını kamuoyuna duyurdu. Başkanlar Kurulu, Türk-İş Başkanlar Ku
rulu'nun, DISK'le yeniden eylem birliği yapma yönündeki kararını ise
tarihsel öneme sahip bir gelişme olarak nitelendirdi.
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Zonguldak Mitingi
Zonguldak Demokrasi Platformu tarafından düzenlenen "Ocaklann

Kapatılmasına ve Özelleştirmeye Hayır" mitingi 9 Nisan'da yapıldı.
DISK, platform üyesi tüm örgütlerle blrlfkte bu mıttnge katıldı. OİSK,
miting öncesinde başla Birleşik Melal-iş üyesi Erdemir işçileri olmak
üzere kalabalık bir kortejle kent dışından miting alanına kadar yürüş
yaptı. Mitingle Türk-Iş ve Hak-iş _9enel Başkanlarıyla birlikte DİSK
Genel Başkan Vekili lsmail Hakkı Onal da bir konuşma yaptı. Miting
için 2 bin adet DISK'in SESI Ozel Sayısı basılarak, Zonguldak'ta da
ğıtıldı.

Avrupa Birliği'ne yönelik eğitim semineri
ETUC, Türk-İş ve DİSK'in ortak düzenlediği konferans öncesinde Av

rupa Birllğı'yle ilgili olarak yöneticilerimize bilgi vermek amacıyla DİSK
Eğilim ve Dış Ilişkiler Dairesi tarafından bir eğtüm semineri düzenlendi.
1 l Nisan'daki eğilim semineri, Genel-İş Sendikamızın İstanbul Bölge
Şubesi binasında yapıldı.

Paul Sweezy DİSK'i ziyaret etti
Kapitalizmin gelişimi ve azgelışmış ülkeler konusunda yaptığı ça

Iışmalarla tanınan Amertkalı billınadaını Paul Sweezy, 20 Nlsan'da
DISK'i ziyaret etli. DISK Genel Başkanı Kemal Nebio~lu'yla görüşen
Sweezy, lslanbul'da vereceği konferans öncesinde yaptığı bu ziyaret sı
rasında Türklye'dekl işçi sınıfının durumu ve sendikalar konusunda
bilgi aldı.

Karayalçın, DİSK Yönetim Kurulu'na demokratikleşme paketini
anlattı
SHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Murat Karayulçm, 20

Nısan'da DİSK'e yaptığı ani bir zıyaretle 5 Nisan kararlan ve de
mokratikleşme konusunda atılacak adımlarla ilgili bilgi verdi.

Avrupa Birliği'nin sosyal boyutu tartışıldı
Avrupa blrliğtnce desteklenen ve Avrupa Serıdıknlar Konle-derasy~.mu

(ETUC), Türk-iş ve DİSK'in ortaklaşa düzeııledigi "AB Türkiye llış
kilerinin Sosyal Boyutu ve Sendikaların rolü" kouleransı 2li, 27 ve 28
Mayıs tarihlerinde İslanbul'da yapıldı. Açılışuu Cuınhurb.ışkanı Sü
leyman Dernirel'tn yaptığı konferans yoğun bir kalılımla sürdü.

1 Mayıs birlik ve dayanışma içinde kutlandı
5 Nisan kararlarıyla yaşanan gelişmeler işçi sınıfının olduğu kadar

tüm ça1ışanlann eylem birliğinin zoruıılugunu açık biçimde gösterdi.
Geçen yılın deneyimlerinden alınan derslerinde etkisiyle l Mayts'ı~ bir
likle kullanması yönündeki eğilimler güçlendi. Dernokrusl Plallormu
üyesi tüm örgütlerin katılımıyla dü✓.enlenecek bir kullamanın ger
çekleşmesi noktasında DİSK yoğun bir çalışma yürüttü. Gerek lek tek
örgüt yönelimleriyle ve gerekse Plauorm toplantılarında bu görüşünü ıs-
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rarla savunan DİSK, diğer örgüt temsilcilerinin de benzeri bir tutumu
benimsemeleriyle, ı Mayıs'ın birlikte kullanması yönünde üzerine
düşen sorumluluğu yerine gelirdi.

Plalformun aldığı karar gereği İstanbul'da çalışmalarına başlayan
DİSK, ilk adım olarak Platform üyesi örgütlerin temsilcilerinden oluşan
bir miting düzenleme komisyonu kurdu. Demokrasi Platformu'nun mer
kezi düzeydeki kut.lamanın Zonguldak'tan istanbul'a kaydınlması yö
nündeki yaklaşımı çalışmaların hızını daha da artırdı.

Tüm örgütlerin trnzasıyla hazırlanan bir örnek afiş 100 bin adet. yine
ortak imzayla hazırlanan ve üç konfederasyonun yayın organlarında ya
yınlanan ortak ı Mayıs bildirisi 250 bin adet basılarak tüm ülkeye da
ğıtıldı.

ı Mayıs kutlamasının Taksim Meydanı'nda yapılması için yapılan
başvuru İstanbul Valiliği tarafından geri çevrildi. DİSK Genel Sekreteri
Süleyman Çelebi başkanlığında oluşan 1 Mayıs Tertip Komitesi bunun
üzerine 9 Nisan'da, mitingin Şişli Abıde-ı Hürriyet Meydanı'nda ya
pılması için ikinci bir başvuru yaptı. Başvuru sonrasında Demokrasi
Platformu üyesi örgütlertn yöneticilerinin de yer aldığı kalabalık bir kit
leyle vilayet önünde bir basın toplantısı düzenlendi. Kamile Başkanı Sü
leyman Çelebi burada yaptığı açıklamada. Taksim Alanı'nın işçi sınıfı
için önemini vurguladıktan sonra alanın ı Mayıs'a kapatılmasını eleş
tirdi.

Mitingin kamuoyuna duyurulması için üç ayn merkezde ve değişik
tarihlerde bildiri dağıtımı yapıldı. 26 Nisan'da Taksim Meydanı'nda, 27
Nisan'da Kadıköy İskele Meydanı'nda ve 28 Nisan'da Bakırköy Özgürlük
Meydanı'nda Platform üyesi örgüt yönetici ve temsilcilerinin katılımıyla
halka bildiri dağıtıldı. 27 Nisan'da tüm ülke çapında bildiri dağıtımı ger
çekleşlirildi. Aynı günlerde afişler kurulan ortak ekiplerce kent so
kaklarını donattı.

Üç konfederasyonun genel başkanlar ve KÇSP Dönem Sözcüsü'rıürı
katıldığı bir basın toplantısıyla 1 Mayıs kutlamalarına ilişkin bilgi ve
rildi. 30 Nisan'da İstanbul Çınar Olel'de yapılan basın toplantısında mi
tinge kalılmaları için halka çağrı yapıldı.

İstanbul başta olmak üzere İzmir, Ankara, Samsun, Antalya, Bursa
gibi bir çok kentimizde ortak 1 Mayıs milingleri gerçekleştirildi. İs
tanbul'daki kut.lamalar Demokrasi Platformu'na üye örgütlerin başkan
ve yöneticilerinin önce Taksim Atatürk Anılma ve ardından da l977'de
şehit verdiğimiz 37 emekçinin anısına Kazancı Yokuşu başına çiçeklerin
konulmasıyla başladı. Miting, yapılan yürüyüş ve konuşmalarla sürdü.
Işçl sendikalan adına üç konfederasyonun genel başkanları, kaınu ça
lışanlan adına ise KÇSP ve KSEK dönem sözcülertrım yaptığı ko
nuşmalar miting tamamlandı. Yoğun yağışa karşın İstanbul ı Mayıs mi
tingine 70 binin üzerinde bir katılım oldu.

İslanbul'da olduğu kadar diğer kentlerde de işçi sınıfının büyük bir
disiplin içinde gerçekleştirdiği mitingler sırasında ve sonrasında polisin
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takındığı tavır, şiddet uygulamaları kamuoyunda geniş tepki yarattı.
DİSK, 1 Mayıs kutlamalarının hazırlıklarını aynı süreçte uluslararası

çapta büyük bir konferansın da organızasyonunu üsllenmesine ve az
sayıda kadrosuyla, kimi eksikliklere karşın başarıyla tamamladı. Gerek
1 Mayıs öncesinde afiş ve bildiri tasarımı, bunların baskısı, dağıtımı,
alana ilişkin hazırlıklar, basın toplantıları, resmi yazışmalar
Örgütlenme, Basın-yayın, Hukuk ve Eşgüdürn dairelerimizdeki küçük
bir çekirdek kadro ile gerçekleştirildi. 1 Mayıs öncesinde kendi ör
gütümüze yönelik olarak bir DİSK'in SESİ özel sayısı hazırlanarak kut
lamalann yapılacağı tüm bölgelerimize gönderilmek üzere yayınlandı.

ı Mayıs değerlendirmesi
Tertip Komi lesi, 1 Mayıs mitingini değerlendirmek üzere teknik ve ör

gütlenme komitelerinin de katılımıyla 2 Mayısla bir toplantı yaptı. Ko
mitenin mıünge ilişkin yaptığı değerlendirmeleri 3 Mayıs'ta yayınladığı
bir bildiriyle kamuoyuna açıkladı. Komite yayınladığı bildiıide mitingin
bazı eksikliklerine karşın başanlı geçliği, yaşanan deneyimin gelecekte
yapılacak eylem birliklerinin daha sağlam temeller üzerine olunnasına
katkı vereceği belirtildi. Bildiride miting sonrasında yaşanan olaylara da
dikkat çekilerek emniyet güçlerinin tutumu olduğu kadar, işçi sınıfının
disiplinine uyınamakla ısrarlı kimi gruplar da eleştirildi.

İçişleri Bakanı'na protesto telgrafı
DİSK Genel Başkanı Kemal Nebioğlu, 3 Mayıs'la İçişleri Bakanı Nahit

Menteşe'ye bir telgraf çekerek İstanbul ve Ankara'daki 1 Mayıs kut
lamaları sonrasında emniyet güçlerinin uyguladığı şiddeti protesto elti.

Aktulgalı'yı andık
4 Mayıs l 993'le yitirdiğimiz Keramlk-İş Genel Başkanı Mustafa Ak

tulgalı'yı Pendik'leki mezarı başında andık.
SSK Genel Kurulu'nu protesto ettik
DİSK. iklidarlann bugüne kadar uyguladıkları yanlış politikalarla

batma noktasına gelen Sosyal Sigortal?-r Kurumu'nun 11 Mayıs'la baş
layan Genel Kurulu'na katılmadı. DiSK Genel Başkanı Kemal NE
BIOGLU yayınladığı bir basın açıklamasıyla, kendi kurumumuzun genel
kuruluna misafir olarak çağnlmayı kabul edemeyereğmı, İŞÇİ ör
gütlerinin SSK genel kurulunda güçleri oranında temsilinin zorunlu ol
duğunu belirtti.

Çevre Sorunları Etkinlikleri
Marmara Üniversitesi, Çevre Mühendisleri ve çeşilli çevreci ku

ruluşlar ile birlikle Dünya Çevre Günü nedeniyle, 8 Haziran 1994'de Is
lanbul ve Çevre Sorunları Paneli gerçekleştirildi.

Gebze Direnişiyle Dayanışma
Genel-İş Sendikamız üyesi işçilerin Refah Partili belediye başkanının
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haksız işten çıkartılmalanna karşı başlattıkları direnişe destek verildi.
Hukuk. Örgütlenme. Eşgüdüm ve Basın Datrelertmızın aktlf katkıda
bulunduğu direnişi Genel Başkan Kemal NEBİOĞLU birçok kez ziyaret
eıtt.

15-16 Haziran Anma Töreni
15-16 Haziran Eylemleri Konfederasyonumuz binasında o ~ünleri ya

şayan sendikacı, gazetecı. aydın, ve politikacıların katılımıyla anıldı.
Ayrıca 68'1iler Vakfı'rnn düzenlediği geceye Genel Başkan Kemal ne
bıoğlu katılarak bir konuşma yaptı.
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IX. Bölüm
•DiSK

BASIN AJANSI
HABER

•• •BULTENLERI





--- ------ ~-----

DİSK BASIN AJANSI
BÜLTENLERİ
1 Ocak 1992 - 31 Mayıs 1994

1992 YILI BASIN
AÇIKLAMALARI

19 Ocak 8. Genel Kurul sonuçlannın açıklanması
24 Ocak DİSK Yönetim Kumlu'nun erken emeklilik ko

nusundaki açıklaması
31 Ocak DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebi'nin TISK'in iş

güvencesi konusundaki görüşlerinin eleştirisini içeren
açıklaması

31 Ocak DİSK Yönelim Kurulu'ndakt görev dağılımına ilişkin
Genel Sekreter Süleyman Çelebi'nin açıklaması

02 Şubat iş güvencesi yasa taslağının yaşama geçirilmesi ko
nusunda DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebi'nin
hükümeti uyaran açıklaması

06 Şubat DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebi'nin sermaye ör
gütlerinin iş güvencesi yasa tasarısına karşı ileri sür
dükleri savlan eleştirdiği açıklaması

07 Şubat DİSK Yönelim Kurulu'nurı artan terör olaylarına iliş
kin basın açıklaması

08 Şubat DİSK Genel Başkanı Kemal Nebloğlu'nurı Tekstil Genel
Kurulu'rıda yaptığı konuşma

12 Şubat DİSK'in 25. Kuruluş yıldönümü nedeniyle hazırlanan
etkinliklerin duyurulması

13 Şubat DİSK Genel Başkanı Kemal Nebioğlu'nun "2000'1i yıl
larda çalışma yaşamı ve sendikal anlayışlarda yeni açı
lımlar" panelinde yaptığı konuşma.

13 Şubat DİSK Yönelim Kurulu üyesi Kemal Daysal'm DİSK'in
25. Kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen "2000'1i
yıllarda çalışma yaşamı ve sendikal anlayışlarda yeni
açılımlar" panelinde yaptığı açış konuşması.

17 Şubat DİSK Genel Başkanı Kemal Nebioğlu"nun Anadolu
Ajansı'ndan Esra Kurt'ıırı sorularına verdiği yanıt.

27 Şubat Orhan Apaydın anısına düzenlenen "Hukuk ve insan
Haklan" ödülünün Abdullah Baştürk'e verilmesi ne
deniyle DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebi'nin
basın açıklaması
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04 Mart

05 Mart

05 Mart

06 Mart

06 Mart

07 Mart

12 Mart

12 Mart

12 Mart

14 Mart

16 Mart

20 Mart

21 Mart

28 Mart

31 Mart

03 Nisan

DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebi'nin Kozlu'daki
grizu patlamasına ilişkin basın açıklaması
DİSK. ~rizu patlamasını yerinde incelemek üzere
Kozlu'ya bir heyet gönderdi.
DİSK Genel Başkanı Nebtoğlu'nun Kozlu'da yaptığı
basın toplantısı
Dünya işçileri Kozlu faciasının acısını paylaşıyor.
ETUC, WCL, CCOD. CATUY. CGT ve CGTP-IN gibi ulu
sal ve uluslararası işçi örgütlerinin Kozlu faciası ne
deniyle DİSK'e gönderdikleri mesajların kamuoyuna
duyurulması
DİSK Kadın İşçiler ve Genç İşçiler Daire Başkanı Ömer
Çfflçl'ntrı 8 Mart Uluslararası Kadın Günü nedeniyle
yaptığı basın açıklaması
DİSK Genel Başkanı Kemal Nebtoğlu'nun Türkiye
Maden-iş Sendlkası'nm 24. Genel Kurulu'nda yaptığı
konuşma.
DİSK'e saldırarak sendikacılık yapılmaz.
Otomobil-İş Başkanı'nın DİSK'e yönelik saldınlanna
ilişkin DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebl'ntn
basın açıklaması
DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebi'nin Yönelim
Kurulu toplantısı gündemini kamuoyuna dııyunnası
DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebi'nin Tursan-İş
ve Yeni Oleyis'in DİSK/Oİ-EYİS'e katılımı nedeniyle
yaptığı basın açıklaması.
DİSI< Genel Sekreteri Süleyman Çelebi'nin Eğilim-İş
Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma.
Dağlık Karabağ sorunu konusunda DİSK Yönelim Ku
rulu'nun ICITU. ETUC ve WCT,'ye gönderdiği mektup
konusunda kamuoyuna duyuru
DİSK Yönetim Kumlu'nun Newruz Bayramı nedeniyle
yap! ığı basın açıklaması. • •
DİSI\ Genel Başkanı Kemal Nebioğlu'nun Gıda-İş Sen
dlkası'nm 25. Genel Kurulu'nda yap! ığı konuşma.
DİSK Genel Başkanı Kemal Nebtoğlu'nun OLEYİS Sen
dikası Genel Kurulu'nda yap! ı,Qı konuşma,
Anayasa Mahkemesi'nin DİSKin mal varlıklarının ia
desine ilişkin karan nedeniyle Genel Başkan Kemal
Nebloğlu'nun basın açıklaması.
DİSK Yönelim Kumlu'nun DİSK'in mal varlıklarının
iadesi ve Şeker Bayramı nedeniyle yaptığı basın açık
laması
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09 Nisan

09 Nisan

10 Nisan

11 Nisan

13 Nisan

• 15 Nisan

15 Nisan

17 Ntsan

21 Nisan

22 Nisan

24 Nisan

27 Nisan

29 Nisan

29 Nisan

30 Nisan
01 Mayıs

DİSK Genel Sekrelert Çelebi'nin DİSK ve mücadelesi
ile ilgili basın açıklaması.
1 Mayıs İşçi Bayramı kullanıyor.
1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle yapılacak kullamalann
programıyla ilgili basın açıklaması.
Türk-İş ve DİSK 1 Mayıs'ı ortak kulluyor.
1 Mayıs kullamaları hazırlıkları için Türk-İş Genel
Başkanı'nı ziyaret eden Genel Sekreter Çelebt'nin
basın açıklaması.
DİSK Genel Başkan Vekili İsmail Hakkı Önal'm ı
Mayıs kutlamaları nedeniyle Hak-İş Genel Başkrmı'na
yapacağı ziyaretin ve Türk-İş'le 1 Mayıs programı ko
nusunda vanlan görüş birliginin duyurulan.
DİSK/Tekstil Sendikası Genel Başkanı Rıdvan
Budak'm kayyumların konıınasına bırakılan mal var
hklannın durumuyla ilgili basın toplantısı duyurusu.
DİSK ve Türk-İş arasında ı Mayıs çalışmaları sürüyor.
DİSK ve TÜRK-İŞ arasında varılan görüş birliği doğ
rultusunda teknik hazırlıkların tamamlanması ama"
cıyla Türk-İş Genel Eğilim Sekreteri Mustafa Ba
şoğlu'nun DİSK'i ziyaretinin duyurulması.
DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebi'nin DİSI<'in mal
varlıklarının iadesine ilişkin açıklaması.
Anayasa tartışmaları konusunda DİSIOn görüşlerinin
kamuoyuna açıklanması,
DİSK. Hak-İş '-'C Tüı-k-İş yöneticilerinin 1 Mayıs kul
lamaları konusunda karar toplantısı duyurusu.
DİSK Genel Sekreteri Çelebi'nin, Bakırköy İş Mah
kernest'ntrı Lastik-İş. Gıda-İş ve Keramik-İş sen
dikalarının mallarının iadesi kararına ilişkin basın
açıklaması.
DİSK Başkanlar Kurulu toplantısının kararlarının ka
muoyuna duyuıulması.
DİSK Genel Başkanı Kemal Nebioğıu·nun Çalışma
Meclis'Inde yaptığı konuşma.
l Mayıs nedeniyle DİSK Genel Merkezi'nde düzenlenen
kullamalann kamuoyuna duyurulması.
DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebi'nin "SHP'den
Haberler" derntsme ILO sözleşmeleriyle ilgili açık
laması.
DİSI< Yönelim Kurulu'nun ı Mayıs açıklaması.
DİSK Yönelim Kurulu üyesi Rıza Güven·~n Kıbrıs Dev
timci İşçt Sendikaları Federasyonu DEV-iŞ ta~ndan
Kıbns'la düzenlenen 1 Mayıs mitinginde yaptığı ko
nuşma.
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Ol Mayıs

02 Mayıs

13 Mayıs

13 Mayıs

20 Mayıs

21 Mayıs

21 Mayıs

22 Mayıs

26 Mayıs

26 Mayıs

26 Mayıs

27 Mayıs

28 Mayıs

28 Mayıs

28 Mayıs

02 Haziran

09 Haziran

DİSK Genel Başkanı Kemal Nebtoğlu'nun 1 Mayıs kut
lama töreninde yaptığı konuşma.
KKTC Sağlık ve Çalışma Bakanı'nın DİSK'i ziyaretinin
kamuoyuna duyurulması.
DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebi'nin TİSK Genel
Başkanı Refik Baydırr'urı suçlamalarına cevabı.
DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebi'nin Nokta Der
gtst'nın sorularına verdiği yanıtlar.
DİSI< Başkanlar Kurulu öncesinde yapılacak basın
toplantısıyla ilgili basın duyurusu.
DİSK Genel Başkanı Kemal Nebtoğlu'nun Başkanlar
Kurulu'rıu açış konuşması.
DİSK Başkanlar Kurulu toplantısı kararlarının ka
muoyuna duyurulması.
DİSK Yönetim Kumlu'nun İş Güvencesi Yasa Taslağı
ve demokratikleşme konulannda Türk-İş ve Hak-İş'e
birlikte eylem çağrısı yapılmasına ilişkin kararının ka
muoyuna duyurulması.
Yarınlara yürürken geçmişin birikiminden bir ışık:
Emek Danışma Konseyi.
Emek Danışma Konseyi'nin kurulmasına ilişkin basın
açıklaması.
12 Eylül'ün yenilgisi: Binlerce işçi DİSK'e dönüyor.
Tursan-İş ve Yeni Oleyıs'tn katılma kararlannın Oleyis
Genel Kurulu'nda onaylanmasına ilişkin basın du
yurusu.
DİSK Genel Başkanı Kemal Nebıoğlu'nurı Anayasa ko
nusunda Cumhuriyet gazetesine yaptığı açıklama.
Emek Danışma Konseyi'nin ilk toplantısına ilişkin
basın duyurusu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Mo
ğulıay'ın yapacağı ziyarete ilişkin basın duyurusu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Ka
rayalçm'ın DİSK'e yapacağı ziyarete ilişkin basın du-
yurusu. .
DİSK Genel Başkanı Kemal Nebıoğlu'nun vergi re
fonnu konusunda Cumhuriyet Gazetesine yaptığı
açıklama.
Genel-İş Sendikası Hukuk İşleri Müdürü Lütfü Gü
lergün'ün ölümü nedeniyle yapılan basın duyurusu.
Özgür Gündem Gazetesi muhabiri Hafız Akdemlr'ın öl
dürülmesi üzerine yapılan basın açıklaması.

DiSK 9. Genel Kurul Çalışma Raporu



10 Haziran İlkel koşullarda sürdürülen üretim işçilerin canlarına
mal oluyor.
İş kazaları ve işçi sağlığı konusunda DİSK Araştırma
Dairesi Başkanı Kemal Daysal'ın basın açıklaması.

10 Haziran DİSK Genel Sekrelert Süleyman Çelebi'nin ILO Genel
Kurulu çalışmalarına ilişkin basın açıklaması.

10 Haziran 12 yıl sonra DİSK/OLEYİS'in yaptığı ilk toplu iş söz
leşmesiyle ilgili basın duyurusu.

10 Haziran Kurban Bayramında yapılacak törene ilişkin ka
muoyuna yapılan duyuru.

10 Haziran Vali1ik "Konuşan Türkiye" istemiyor.
DİSK Yönetim Kumlu'nun, İstanbul Valiliği'nin kamu
çalışanları panelini yasaklamasına ilişkin kınama me
sajı.

15 Haziran 15-16 Haziran işçi eylemlerini anma toplantısı du
yurusu.

17 Haziran DİSK Genel Başkam Kemal Nebioğlu'nun 800 TRT ça
lışanının işten çıkarılması nedeniyle Başbakan Sü
leyınan Demtrel'e gönderdiği telgrafın kamuoyuna du
yurulması.

18 Haziran DİSK Genel Başkanı Kemal Nebloğlu'nun "Kontrgertlla
Tartışrnaları"na ilişkin Özgür Gündem Gazetesi'nin so
rularına verdiği yanıt.

21 Haziran Abdullah Baştürk Eğilim ve Dinlenme Tesislerinde
toplanan DİSK Genişlelilmiş Organlar Toplantısı'nda
alınan, kamu çalışanları sendikalarının Ankara yü
rüyüşüne destek kararının kamuoyuna duyurulması.

23 Haziran DİSK haksız tutuklamaların hesabını soruyor: Örerı'de
12 Eylül'e tazminat davası kararı.
Genişletilmiş Organlar Toplantısında alınan. DİSK
Davası ve haksız tutuklamalar nedeniyle devlete
maddi-manevi tazminat davası açılmasına ilişkin ka
rann kamuoyuna duyurulması.

23 Haziran Gabaglto'dan Moğultay'a mektup: "Güvence istiyoruz".
ETUC Genel Sekreteri Emilio Gabaglio'nun iş gü
vencesinin sağlanması konusunda Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'a gönderdiği mek
tubun kamuoyuna açıklanması.

23 Haziran DİSK Yönetim Kurulu'nun kamu çalışanlarının An
kara'ya yaptığı yürüyüşün polis tarafından en
gellenmesi nedeniyle içişleri Bakanı ismet Sezgin'e
gönderdiği protesto telgrafının kamuoyuna du
yurulması.
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23 Haziran

24 Haziran

25 Haziran

26 Haziran

28 Haziran

29 Haziran

30 Haziran

08Temmuz
09Temmuz

15Tenııııuz

16Temmuz

20 Temmuz

20Temmuz

21 Temmuz

22 Temmuz

24 Temmuz

Türktye'de Kadın Eğitimi 1. Uluslararası Konseyl'ne
DİSK adına sunulan bildirinin kamuoyuna açık
lanması.
Genişletilmiş Organlar Toplantısında komisyon ra
porlannın görüşülmesine ilişkin basın açıklaması.
DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebl'nln TRT'de
toplu işlen çıkarına nedeniyle Çağdaş Gazeteciler Der
rıeğı'nın toplantısına gönderdiği mesajın kamuoyuna
duyurulması.
GenişleUlıniş Organlar Toplantısının sona erişi ne
deniyle yapılan basın açıklaması.
DİSK Genel Başkanı Kemal Nebıoğlu'nun hükümelln
tarım tşkolundakt grevi ertelemesi nedeniyle yaptığı
basın açıklaması.
Ören Toplantısı Sonuç Bildirgesinin kamuoyuna açık
lanması amacıyla yapılan basın toplantısının du
yurulması.
Ören Toplantısı Sonuç Bildirgesinin kamuoyuna açık
lanması.
örgütleme Dairesi basın toplantısı duyurusu.
Ôrgütlenme Dairesi Başkam Ömer Çiftçi'nm Ör
gütlenme Koordinasyon Kurulu toplantısına ilişkin
basın açıklaması.
DİSK, kamu emekçilerinin yanındadır.
DİSK Yönetim Kumlu'nun kamu çalışanlarının sen
dikal haklar konusundaki istemlerinin desteklenmesi
amacıyla yayınladığı bildiri.
Vergi yüzsüzlerinin açıklanması amacıyla açılan kam
panya çerçevesinde toplanan imzaların Maliye Bakanı
Sümer Oral'a gönderilmesi nedeniyle DİSK Genel Sek
reteri Süleyman Çelebi'nin yaptığı basın açıklaması.
DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebi'nin Ortadoğu
Gazetest'nde yayınlanan bir yazıya ilişkin düzeltme ya
zısı.
DİSK Araştırma Dairesi Başkanı Kemal Daysal'm as
gari ücret konusundaki basın açıklaması.
DİSK Araştırma Dairesi Başkanı Kemal Daysal'ın yeni
asgari ücret düzeyine ilişkin basın açıklaması.
Kemal Türkler'! anma etkinlikleri nedeniyle DİSK
Genel Başkanı Kemal Nebioğlu ve Maden-İş Genel
Başkanı Murat Tokmak'ın yaptıkları konuşmalann ka
muoyuna duyurulması.
Kenan Budak'ı anma nedeniyle yapılan etkinliklerin
duyurulması.
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25Temmuz

29Temmuz

29Temmuz

31 Temmuz

03 Ağustos

05 Ağustos

05 Ağustos

05 Ağustos

05 Ağustos

06 Ağustos

06 Ağustos

10 Ağustos

1 ıAğustos

12 Ağustos

Kenan Budak'm anılması nedeniyle mezarı başında
yapılan toplantıda DISK Genel Başkanı Kemal Ne
bıoğlu ve Budak'ın dostlarınca yapılan konuşmaların
kamuoyuna duyurulması.
Ankara'da DİSK-Türk-İş buluşması. DİSK Genel Sek
reteri Süleyman Çelebi ve Yönelim Kurulu Üyesi
Kemal Daysal'ın Türk-iş Genel Başkanı Şevket Yılmaz'ı
ziyareti.
DİSK Yönelim Kumlu'nun Ekonomik ve Sosyal Kon
sey'e ilişkin basın açıklaması.
Sermayenin gerçek yüzü TOBB Başkanı'run ağzından
sergileniyor. •
DİSK Mali Daire Başkanı Hulusi Karlı'nın. TOBB Baş
kanı'nm "vergt borçlularının açıklanmaması gerekliği"
biçimindeki basın açıklamasına ilişkin yanıtı.
DİSK Yönelim Kurulu'nun kumuoyunda tartışmaları
süren Ekonomik ve Sosyal Konsey'e ilişkin görüşü.
Dedeınan işçileri DiSK/OLEYİS'e katıldılar.
Dedeman Otellerinde çalışan işçilerin DİSK/OLEYİS'e
katılmaları nedeniyle yapılan basın açıklaması.

DİSK Genel Başkanı Kemal Nebloğlu'nun Gü
neydoğu'dakı çatışmalara ilişkin Yeni Ülke Ga
zetesı'ntn sorularına verdiği yanıl.
DİSK Genel Başkanı Kemal Nebtoğlu'nun çalışma ya
şamının sorunlarına ilişkin Cumhuriyet Oazetest'nin
sorularına verdiği yanıt.
DİSK'ten üçüncü atak.
Gıda-İş sendikamızın eğilim seminerinin kamuoyuna
duyurulınası.
DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebi'nin Cenel-İş'In
örgütlenmesine ilişkin basın açıklaması.
Belediye işçilerinin grevi nedeniyle DİSK'e yöneltilen
suçlamalara DİSK Genel Sekreteıi Süleyman Çe
lebl'nin yanıtı.
DİSK Örgütlenme Dairesi Başkanı Ömer Çillçi'nin
Gözlem Gazetesine yaptığı açıklama.
Özgür Gündem Gazetesi muhabiri Hüseyin Derılz'Irı öl
dürülmesi üzerine yapılan basın açıklaması.
Mesnetsiz saldırılar ne DİSK'e ne de işçi sınıfına zarar
veremeyecek.
ANAP Genel Sekreter Yardımcısı Ersin Taranoğlu'rıun
DİSK'e yönelik suçlamalarına DİSK Genel Sekreteri
Süleyman Çelebl'nirı verdiği yanıt.
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15 Ağustos

17 Ağustos

18 Ağustos

20 Ağustos

21 Ağustos

25 Ağustos

27 Ağustos

27 Ağustos

27 Ağustos

28 Ağustos

28 Ağustos

28 Ağustos

28Ağustos

28 Ağustos

DİSK Genel Başkanı Kemal Nebtoğlu'nun belediye iş
çılerıntn grevler ertelenmesine ilişkin basın açık
laması.
TBKP Genel Sekreteri Haydar Kutlu'nun DİSK'le ilgili
açıklamalarına DİSK Genel Başkanı Kemal Ne
bıoğlu'nun yanıtı.
DİSK, emeklilerin insanca yaşamasını istiyor.
DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebi'nin emekli ma
aşlarının ödenmesindeki gecikmeler nedeniyle yaptığı
basın açıklaması.
DİSK Genel Başkam Kemal Nebioğlu'nun Tempo Der
gisi'nin Hükümetin uygulamalarına ilişkin sorularına
verdiği yanıt.
DİSK'ten sendikacıların tutuklanmasına kınama.
DİSK Genel Başkam Kemal Nebtoğlu'nun Öz-Gıda-İş
Sendikası Genel Teşkilatlanma Sekreteri Agah Kafkas
ve Bakırköy Şube Başkanı Mustafa Pacal'm tu
tuklanmalarıyla ilgili basın açıklaması.
DİSK Genel Başkanı Kemal Nebioğlu'nun Uluslararası
Haber Ajansı'na HükümeUn 9 aylık uygulamalarına
ilişkin yaptığı açıklama.
12xl2 Eylül Karikatür Sergisinde ürünlerini ser
gilemek isteyen çizerler çağrı duyurusu.
Kaınu çalışanları sendikalarıyla yapılacak ortak top
lantının duyurusu.
Kamu çalışanlarıyla yapılan ortak toplantıda DİSK
Genel Başkanı Kemal Nebıoğlu'nun yaptığı ko
nuşmanın kamuoyuna duyurulması.
Tüm çalışanlara sendikal hakların tanınması ko
nusunda DİSK ve Kamu Çalışanları Sendikalarının
ortak imzasıyla TBMM Başkanlığı ve Meclis'te grubu
bulunan parti başkanlarına gönderilen telgrafın ka
muoyuna duyurulması.
DİSK Genel Başkanı Kemal Nebioğlu'nun Özgür Gün
dem Gazetesi'ne SSK konusunda yaptığı açıklama.
DİSK Araştırma Dairesi Başkanı Kemal Daysal'ın Ba
rometre Dergtsı'ne vergi adaletsizliği konusunda yap
tığı açıklama.
Uluslararası dayanışmaya teşekkür amacıyla Abdullah
Baştürk Eğitim ve Dinlenme Tesislerinde uluslararası
sendikal kuruluş temsilcileriyle yapılan ortak top
lantının duyurulması.
DİSK Yönetim Kumlu'nun Güneydoğu'daki olaylarla
ilgili açıklaması.
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30 Ağustos

31 Ağustos

31 Ağustos
Ol Eylül

07 Eylül

08 Eylül

08 Eylül

09 Eylül

10 Eylül

10 Eylül

11 Eylül

11 Eylül

11 Eylül

12 Eylül

12 Eylül

14 Eylül

Uluslararası sendikal kuruluşlann temsilcilerinin de
katılımıyla Abdullah Başlürk Eğitim ve Dinlenme Te
sislerinde yapılan "DİSK Yeniden Sendikal Yaşamda"
adlı toplantının duyurulması.
DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebi'nin 1 Eylül
Dünya Barış Günü ile ilgili basın açıklaması.
DİSK"in Eylül ayı etkinlik programının duyurulması.
Yapı ve Kredi Bankası çalışanlarının işten çıkarılması
nedeniyle, DİSK Yönelim Kurulu'nurı Başbakan Sü
leyman Demirel ve Başbakan Yardımcısı Erdal
İnörıü'ye gönderdiği telgrafın kamuoyuna du
yurulması.
DİSK Emekli Sorunlan Dairesi Başkanı R17..a Güven'tn
Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgili yürütülen yasa de
ğişikliği çalışmaları hakkında yaptığı basın açık
lamalan.
DİSK Genel Başkanı Kemal Nebioğlu hakkında açılan
bir davanın duyurulması.
DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebi'ntn Türk-İş
Genel Eğilim Sekreteri Mustafa Başoğlu'nun açık
lamalanna yanıtı.
Genel-İş Sendikası 3 Nolu Şubesinin açılışının du
yurulması.
12 Eylül ve sonrasında DİSK'le dayanışma içinde olan
DİSK dosllanna plaket verilmesi amacıyla düzenlenen
"12 Eylül S0'den 12 Eylül 92'ye" gecesinin du
yurulması.
DİSK Yönetim Kurulu üyelerinin Başbakan Yardımcısı
Erdal lnönü'ye yapacağı zıyaretm duyurulması.
12xl2 Eylül Karikatür Sergısı'nm açılışının du
yurulması.
OLEYİS'in Marmara Temsilciler Meclisi Toplantısının
duyurulması.
"12 Eylül 80'den 12 Eylül 92'ye" gecesinin prog
ramının duyurulması.
DİSK Genel Başkanı Kemal Nebtoğlu'nun "12 Eylül
80'den 12 Eylül 92'ye" gecesinde yaptığı konuşmanın
kamuoyuna duyurulması.
DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebi'nin "12 Eylül

• 80'den 12 Eylül 92'ye· gecesinin açılışında yaptığı ko
nuşmanın kamuoyuna duyurulması.
DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebi'nin TÜSİAD ile
bazı bakanlar arasındaki tartışmaya ilişkin basın açık
laması.
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18 Eylül

18 Eylül

19 Eylül

21 Eylül

21 Eylül

24 Eylül
25 Eylül
26 Eylül

28 Eylül

Ol Ekim

02 Ekim

12 Ekim

13 Ekim

14 Ekim

316

DİSK Genel Başkanı Kemal Nebloğlu'nun özgür Gün
dem Gazetesine Genelkurınay Başkanı'rım basında ye
ralan demeçleriyle ilgili açıklaması.
DİSK Genel Başkanı Kemal Nebtoğlu'nun Özgür Gün
dem Gazetesine Kürt sorunuyla ilgili yaptığı açıklama.
DİSK'Len 12 yıl sonra ilk miting.
Örgütlenme Daire Başkanı Ömer Çiflçi'nln 26 Eylül'de
lzrnıt'te düzenlenen "Demokrasi Mttıngt" yle ilgili basın
açıklaması.
DİSK bölge toplantıları sürüyor.
İzmit, Bursa ve Adapazarı'nda yapılacak DİSK Bölge
Toplanlılannın duyurulması.
DİSK yöneticilerinin 12xl2 Eylül Karikatür Sergisi zi
yaretinin duyurulması.
DİSK Genel Başkanı Kemal Nebıoğlu'nun Özgür Gün
dem Gazetest'nın sendikal sorunlara ilişkin hazırladığı
bir yazı dizisine yaptığı açıklama. •
İlhami Soysal'm bir kaza sonucu ölümü nedeniyle baş
sağlığı mesajı
DİSKYönelim Kurulu'nun Özgür Gündem Gazetesi ya
zan Musa Anler'm öldürülmesi nedeniyle yayınladığı
kınamamesajı.
Demokrasi Milingi'ne çağrı mesajı
DİSK 12 yıl sonra ilk kez yarın alanlarda.
DİSK Genel Başkanı Kemal Nebloğlu'nun Demokrasi
Mttıngt'nde yaptığı konuşmanın kamuoyuna açık
lanması.
Avrupa Sendikalar Ensütüsü Genel Müdürü Günler
Köpke'nirı vereceği konferansın duyurulması.
DİSK Araştırma Dairesi Başkanı Kemal Daysal'ın SSK
ile ilgili basın açıklaması
DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebi'nin OLEYİS
üyesi 80 işçinin ve bazı sendika yöneticilerinin gö
zaltına alınması ile ilgili basın açıklaması.
DİSK Araştırma Dairesi Başkanı Kemal Daysal'm
kıdem tazminatında yapılması düşünülen de
ğişikliklere ilişkin basın açıklaması.
Balkan Ülkeleri Sendikaları Konferansı Hazırlık Top
lanusı'nın duyurulması.
DİSK Genel Başkanı Kemal Nebtoğlu'nun, Balkan Ül
keleri Sendikalan Konferansı Hazırlık Toplanhsı'rım
açılışında yaptığı konuşmanın kamuoyuna du
yurulması. •
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17 Ekim
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24 Kasnn

Balkan Ülkeleıi Sendikalan Konferansı hazırlık top
lantısı sonuç bilidiıisinin kamuoyuna duyurulması.
Kemal Türkler yaya üstgeçidinin açılışının du
yurulması.
DİSK Yönelim Kurulu üyesi Kemal Daysal'ın Kamu
Çalışanları Sendikaları yöneticilerinin yar
gılanmalarına ilişkin basın açıklaması.
DİSK Eğilim Dairesi Başkanı Rıza Güven'in Berlln'de
yapılan HDF 15.Genel Kurulu'ndakl konuşması.
DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebt'nm Cum
huriyet Gazetesine toplu işlen çıkarmalar konusunda
yaptığı açıklama.
pİSK Genel Başkanvektlı ve Hukuk Dairesi Başkanı
Ismail Hakkı Onal'm, Yargıtay 9. Dairesi"nin işlen çı
karmalar konusundaki kararma ilişkin basın açık
laması.
DİSK Yönelim Kurulu'nun, Cumhuriyetin ku
ruluşunun 69. yıldönümü nedeniyle yaplığı basın
açıklaması.
DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebl'ntn Türk-İş ve
Hak-İş'In referandum konusundaki görüşlerine yö
nelik eleşıtrtsı.
DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebl'ntn Türkiye Ga
zetesı'nln DİSK'e bağlı sendikalann Loplu söz
leşmelerine ilişkin sorulanna yanıtı.
Kitaba yapılan saldınyı kınıyoruz.
TÜYAP Kitap Fuarı'na polis tarafından yapılan baskına
ilişkin DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebl'nln
basın açıklaması.
12 yıl sonra yapılan ilk eğitim seminerinin du
yurulması.
DİSK Eğilim Dairesi Başkanı Rıza Güverı'In eğilim se
minerinin açılışında yaptığı konuşmanın kamuoyuna
duyurulması
DİSK Genel Başkanı Kemal Nebioğlu'nun ILO söz
leşmelerinin Meclis'le görüşülmesinin engellenmesine
ilişkin basın açıklaması.
Kar hırsı ölüm gemisine emekçileri ı:ı;özü kapalı yol
luyor.
DİSK Araştırma ve Çevre Sorunları Daire Başkanı
Kemal Daysal'ın asbest sıvalı Unlted Slales gemisinin
Türktye'de onanmına ilişkin basın açıklaması.
DİSK Genel Ba.şkanvekili ve Genel-İş Sendikası Oerıel
Başkanı İsmail Hakkı Önal başkanlığındaki DlSK'e
bağlı sendika genel başkanlannın ILO sözleşmeleri
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nedeniyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve
TBMM'ye yapacakları ziyaretlerin duyurulması.
Ölüm gemisindeki asbest öldürür.

DİSK İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Dairesi Başkanı Rıza
Güven'in United States gemisinin yaydığı asbest teh
likesine karşı basın açıklaması.
Demokrasi emekçiler için de haklar içerir.

DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebi'nin, ILO söz
leşmelerinin Meclis'te onaylanması nedeniyle işveren
kesiminden gelen tepkilere yanıtı.
Neo-faşist hareketin hedefi işçi sınıfıdır.

Avrupadaki Türkiyeli göçmenlere yönelik ırkçı sal
dınlar nedeniyle DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çe
lebl'nln basın açıklaması.
Avrupa Sendikalar Konfederasyonu Genel Sekreteri
Emilio Gabaglio'nun Almanya'daki Türk işçilerine yö
nelik neo-faşist saldırılara ilişkin açıklaması.
Araştırma Dairesi Başkanı Kemal DaysaI'ın DİSK-AR
Bülteni Aralık sayısına ve Enstitü Müdürü Mustafa
Sönmez'in görevden alınmasına ilişkin basın açık
laması.
DİSK uluslararası dayanışmasını güçlendiriyor:
ICTFU'ye üye olduk.

DİSK Dış İlişkiler Dairesi Başkanı İsmail Hakkı
Önal'ırı, ICFTU Yönetim Kurulu'nun DİSK'in üyelik
başvurusunu onaylamasına ilişkin basın açıklaması.
DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebı'nin. 158 sayılı
ILO sözleşmesinin Cumhurbaşkanı Turgut Özal ta
rafından veto edilmesine ilişkin basın açıklaması.
Özal, işçilere karşı sermaye cephesinde mücadelesine
devam ediyor.

158 sayılı sözleşmenin veto edilmesiyle başlayan tar
tışma üzerine DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çe
lebi'nin basın açıklaması.
DİSK Başkanlar Kurulu toplantısının duyurulması.
DİSK Genel Başkanı Kemal Nebioğlu'nun Başkanlar
Kurulu öncesinde yaptığı konuşmanın kamuoyuna
duyurulması.
Abdullah Baştürk'ün ölüm yıldönümü nedeniyle ya
pılan etkinliklerin duyurulması.
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21 Aralık

23 Aralık

23 Aralık

24 Aralık

24 Aralık

31 Aralık

DİSK Genel Başkanı Kemal Nebtoğlu'nurı Abdullah
Baştürk'ü anma toplantısında yaptığı konuşmanın ka
muoyuna duyurulması.
J?İSK Örgütlenme Daire Başkanı Ömer Çlftçi'nin DİSK
Orgüllenme Koordinasyon Kurulu toplantısı ka
rarlanna ilişkin basın açıklaması.
DİSK Genel Başkanı Kemal Nebtoğlu'nun SHP Genel
Merkez aylık yayın organı Sosyal Demokrat Dergısl'ne
yaptığı açıklama.
Sosyal Güvenlik Uygulamaları, SSK ve Yeni yasal Dü
zenlemeler Sempozyumu programının duyurulması.
DİSK Araştırma Dairesi Başkanı Kemal Daysal'ın "Sos
yal Güvenlik Uygulamalan, SSK ve Yeni Yasal Dü
zenlemeler" Sempozyumundayaptığı konuşma.
DİSKYönetim Kumlu'nun yeni yıl mesajı.

ı993 yılı basın açıklamaları (22 ı açıklama)

8 Ocak 93

11 Ocak
12 Ocak
12 Ocak

13 Ocak

13 Ocak

13 Ocak

14 Ocak
15 Ocak

15 Ocak
20 Ocak

Parlamento dergisi muhabiri Birhan Eroğlu'nun so
rularına DİSK Genel Başkanı Kemal Nebtoğlu'nun ver
diği yanıtlar
Belediye işçileri ile toplantı çağrısı
Emine Çakmak'ın sorulanna yanıt. Gelen evrak 49.
DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebi'nin Anayasa
Mahkemesi Başkanı Yekta Oüngör Ozden'ln kişiliğinde
Anayasa Mahkemesi'ne ve hukuk devleti anlayışına
yönelik saldırılara ilişkin açıklaması.
DİSK Genel Başkanı Kemal Nebloğlu'nurı 2000'e
Doğru Dergisi muhabiri Sinan Onuş'a verdiği yanıt.
DİSK Yönelim Kurulu Üyesi Rıza Güven'in Zaman Ga
zetesi muhabiri Osman Sönmez sorulanna verdiği ya-

• nıtlar.
DİSK Yönetiminden Anayasa Mahkemesi Başkanı'na
Deslek Ziyareti
DİSK/OLEYİS Sendikası 3. Grevine başlıyor
DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebi'nin Özgür Gün
dem Gazetesinin yayına ara verilmesine i1işkin açık
laması
Fikri Sağlar ve Murat Karayalçın DİSK'i ziyaret ediyor
Düşünce bir kez daha mahkum edildi.
DİSK Genel Başkanı Kemal Nebtoğlu'nun İşçi Partisi
Genel Başkanı Doğu Peıinçek'in iki )'11 hapis cezasına
çarptırılması nedeniyle 2000'e Doğru Dergısı'ne me
sajı.
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Demokrasi ağır bir yara daha aldı.
DİSK Genel Başkanı Kemal Nebloğlu'nun gazeteci
Uğur Murncu'nun katledilmesi nedeniyle yaptığı basın
açıklaması
DİSK Mumcu'ya yönelen saldırıyı protesto eylemine
katkı veriyor.
DİSK'ten saygı duruşu çağrısı.
DİSK Genel Başkanı Kemal Nebloğlu'nurı Uğur
Murncu'nurı katledilişiyle ilgili protestosu ve saygı du
ruşuna çağrısı.
DİSK Genel Başkanı Kemal Nebıoğlu'nun Kağıthane
Belediyesi çalışanlarının ve ailelerinin eylemine ya
pılan polis müdahalesine ilişkin basın açıklaması.
"Demokrasi mücadelesinde DİSK görev başında"
DİSK Örgütlenme Dairesi Başkanı Ömer Çlftçl'rıtrı
İzmir'de düzenlenen "Demokratikleşmeye çağrı-insan
yaşamına saygı" mıttngtne ilişkin açıklaması.
Konfederasyonumuzun bir yıllık çalışmaları ile ilgili
olarak Ankara, Adana. Antalya. Bursa. İzmir ve
Çorlu'da düzenlenen DİSK bölge toplantılannda DİSK
Yönelim Kurulu üyelerinin sunduğu ortak metin.
DİSK Yönelim Kurulu üyesi Ömer Çiftçi'nin DİSK'in
26. kuruluş yılı Ankara etkinlikleri ile ilgili basın du
ruyurusu.
DİSK Araştırma Dairesi Başkanı Kemal Daysal'ırı hü
kümelin SSK primlerinde yapmayı düşündüğü de
ğişikliklere ilişkin açıklaması.
DİSK 26. Kuruluş Yıldönümünü çeşitli etkinliklerle
kutluyor.
DİSK Mali Daire Başkanı Hulusi Karlı'nm Cumhuriyet
Gazetesinden Bülent Kızanlık'a yanılları
DİSI{ 26. kuruluş yıldönümünü çeşitli etkinliklerle
kulluyor
DİSK Genel Başkanı Kemal Nebtoğlu'nun Mehmet
Aka'nın sorularına yanıtı. (?)
DİSK Genel Başkanı Kemal Nebıoğlu'nun DİSK'in 26.
kuruluş yıldönümü nedeniyle Adana'da yaptığı ko
nuşma.
DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebi. Türk-İş'in ka
tılma çağrısını hayalcilik olarak nitelendirdi.
DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebt'nln Doğu Pe
rlnçek'In daveline ilişkin yanıtı.
DİSK'Len yeni bir adım: Perşembe Söyleşileri.
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DİSK Genel Başkanvekili İsmail Hakkı Önal'ın Cum
huriyet Gazetesi muhabiri Ayşe Yıldırım'ın sorulanna
yanıtı.
Laspetkim-İş Sendikası DİSK'le.
DİSK Yönelim Kurulu Üyesi Ömer Çtflçı'rıln 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yaptığı açıklama.
DİSK yetkilileri göreve çağırıyor:
Faili meçhul cinayetler demokrasi düşmanlarına ce
saret veriyor.
DİSKYönelim Kurulu açıklaması.
DİSK Yönelim Kurulu'nun 1 Mayıs İşçi Bayramı kut
lamalarına ilişkin yaptığı açıklama.
DİSK Araştırma Dairesi Başkanı Kemal Daysal'ın
SSK'nın içinde bulunduğu krizden kurtarılması için
yaptığı basın açıklaması.
Demokrasinin en kararlı savunucusu işçi sınıfıdır.
DİSK Başkanlar Kurulu'nun, bir grup milletvekilinin ı
Mayıs'ın yasallaşması yönündeki yasa teklifinin
TBMM'de reddedilmesine ilişkin açıklaması.
DİSK ı Mayıs için kille örgütlertyle toplanıyor.
DİSK Genel Başkanı Kemal Nebloğlu'nun Zaman Ga
zetesl muhabiri Şanin Şerı'e yanıtı.
DİSK Genel Başkanı Kemal Nebioğlu'nun Oktay Ôzil
han'a yanıtı.(?)
DİSK Örgütlenme Koordinasyon Kurulu toplantısı
lzmtr'de.
Taner Dıleklen'e yanıt. (?)
ı Mayıs Taksimde kullanmalıdır
Basın toplantısına çağrı
DİSK Örgütlenme Koordinasyon Kurulu basın açık
laması.
Devlet ve hükümelin görevi bayramlarımızın güvenlik
içinde özgürce kullanmasını sağlamaktır.
DİSK Başkanlar Kurulu'rıun Newroz kutlamalarma
ilişkin basın açıklaması.
DİSK Örgüllernne Koordinasyon Kurulu basın açık
laması.
DİSK Genel Başkanı Nebıoğlu'nun Ramazan Bayramı
nedeniyle yaptığı açıklama.
DİSK Yönelim Kurulu Üyesi Kemal Daysal'ın Nevroz
nedeniyle Diyarbakır'da bulunan DİSK heyetinin in
celemelerine ilişkin basın açıklaması.
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29 Mart
30 Mart
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2 Nisan

6 Nisan

8 Nisan

9 Nisan

10 Nisan

12 Nisan

13 Nisan

13 Nisan

14 Nisan
15 Nisan

17 Nisan

17 Nisan

19 Nisan

2 Nisan Avrupa Eylem Günü, basın toplantısına çağrı.
DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebi'nin Yönelim
Kurulu basın toplantısında yaptığı konuşması.
Bakanlık destekleme yerine yasaklamayı seçti.
DİSK Araştırma Dairesi Başkanı Kemal Daysal'ırı özel
radyoların kapatılmasına ilişkin açıklama.
DİSK Genel Başkanı Nebıoğlu'nun 2 Nisan Avrupa
Eylem Günü nedeniyle Ankara'da yaptığı konuşma.
Toplu ölümler mi gerekiyor?
DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebi'nin Samsun'da
yaşanan toplu zehirlenme tehlikesine ilişkin basın
açıklaması.
l Mayıs'rn ne biçimde kullanacağına yalnızca işçi sınıfı
karar verecektir. DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çe
lebi'nin TİSK Genel Başkam Refik Baydur'urı 1 Mayıs'a
ilişkin sözlerine yanıtı.
DİSK Genel BaşkanıKemal Nebioğlu'nun İstanbul Em
niyet Müdürü Necdet Merıztr'In açıklamasına yanıtı.
1 Mayıs birlik günüdür, rekabet değil!
DİSK Genel Sekreteri ve 1 Mayıs Düzenleme Komitesi
Başkanı Süleyman Çelebi'nin açıklaması.
DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebi'rıin Hak-İş
Genel Başkanı Necali Çelik'in l Mayısla ilgili sözlerine
ilişkin açıklaması.
DİSK Genel Başkanı Kemal Nebioğlu'nun Mülkiyeliler
Birliği dergtst Genel Yayın Yönelmeni Serdar Şa
hinkaya'nm sorularına yanıtı.
ı Mayıs 1993 istanbul'da anlamına yaraşır biçimde
kullanacaktır.
DİSK Genel Sekreteri ve l Mayıs Düzenleme Komitesi
Başkanı Süleyman Çelebı'ntrı basın açıklaması.
Basın loplantısına çağrı.
İstanbul Valiliği 1 Mayıs kullaması konusunda ya
saları çiğnemekle ve Konfederasyonlar arasında aynın
yapmaktadır.
DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebi'nin Güneydoğu
ve Kürl Sorunu ile ilgili 36 milletvekilinin çağrısına ya
nıtı.
f?İSK Yönelim Kurulu'rıun Cumhurbaşkanı Turgut
Ozal'ın ölümüne ilişkin açıklaması.
l Mayıs Pendik Meydan'mda kutlanıyor.
DİSK Genel Sekreteri ve 1 Mayıs Düzenleme Komitesi
Başkanı Süleyman Çelebi'nin açıklaması.
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20 Nisan

20 Nisan

21 Nisan

23 Nisan

24 Nisan
27 Nisan
28 Nisan
28 Nisan

28 Nisan

29 Nisan

29 Nisan

30 Nisan
30 Nisan
30 Nisan
Ol Mayıs

2 Mayıs

4 Mayıs

4 Mayıs

5 Mayıs

6 Mayıs

DİSK Genel Sekreteıi ve 1 Mayıs Düzenleme Komitesi
Başkanı Süleyman Çelebi'nin basın açıklaması.
DİSK heyeti Yunanıstan Sendikalar Konfederasyonu
GSEE'yi ziyaret elli.
Dünya özgür İşçi Sendikaları Konfederasyonu ICFTU
Genel Sekreleri Enzo Frtso DISK'i ziyaret ediyor.
DİSK, Genel Sekreteri Süleyman Çelebl'nin KMP Te
levtzyonu'ndan Rozalln Doğan'a yanıtı.
DİSKTaksim 1 Mayıs Alanı'nda bildiri dağılacak.
Davullar 1 Mayıs için Özgürlük Meydanında çalacak.
DİSK Genel Başkanı Özgürlük Meydanında
Basın Toplantısına çağrı.
Yazar. sanatçı ve aydınlardan Pendik Mitingine destek.
DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebi'nin Refik Bay
dur'un 1 Mayıs kutlamaları ile ilgili sözlerine verdiği
yanıt.
DİSK Araştırma Daire Başkanı Kemal Daysal'ın Üm
raniye Hekimbaşı çöplüğündeki metangazı pat
lamasına ilişkin açıklaması.
ı Mayıs'ta Pendik'teyiz.
ı Mayıs Düzenleme Komitesi Başkanı Süleyman Çe
lebi'nin basın açıklaması.
DİSK Basın-Yayın Dairesinden açıklama.
ı Mayıs kullaması için hazırlık açıklaması.
ı Mayıs kullarnası programı açıklaması.
DİSK Genel Başkanı Kemal Nebloğlu'nun Pendik Mi
linp;inde yaptığı konuşma.
1 Mayıs'ta alanlar yine şenlendi.
DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebi'nin 1 Mayıs mi
tingine ilişkin değerlendlrmesı.
DİSK'e bağlı Keramik-İş Sendikası Genel Başkanı
Mustafa Aktulgalıyı yitirdik.
DİSK Eğilim Dairesi Başkanı Rıza Güverı'Irı, İşçi Sağ
lığı ve İş Güvenliği Haftası nedeniyle yapılan et
kinlikleri açış konuşması.
DİSK Yönelim Kurulu Üyesi Kemal Daysal'ın, Türk-İş
Genel Sekreteri Şemsi Dentzer'm Zonguldak Demokrat
gazetesinde yayınlanan sözleri üzerine yaptığı açık
lama.
DİSK Yönetim Kurulu Üyesi ve Örgütlenme Dairesi
Başkanı Ömer Çiflçi'nin Türkiye Tekstil işverenleri
Sendikası Genel Başkanı Halit Narln'tn 6 Mayıs tarihli
gazetelerde yer alan sözlerine ilişkin yanıtı.
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8 Mayıs
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27 Mayıs
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DİSK Yönetim Kurulu Üyesi ve Çevre Sorunları Da
iresi Başkanı Kemal Daysal'ın Gökova Termik Sanl
ralı'nın yeniden çalışlırılınasını protesto eylemlerine
ilişkin basın açıklaması.
DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebi'nin Kamu Ser
mayeli Banka Çalışanlan Forumu'nda yaptığı ko
nuşma.
DİSK/Banksen Genel Başkanı Hulusi Karlı'mn Kamu
Sennayeli Banka Çalışanları Forumu'nda yapuğı ko
nuşma.
DİSK Eğilim Dairesi Başkanı Rıza Güverı'in İşçi Saj}Jıgı
ve iş Güvenliği Haftası nedeniyle düzenlenen panelde
yaptığı kamışına.
DİSK Yönelim Kurulu Üyesi ve Araştırma Daire Baş
kanı Kemal Daysal'ın Sakallar Hartası nedeniyle yap
lığı basın açıklaması.
DİSK Yönelim Kurulu üyesi ve Araştırma Dairesi Baş
kanı Kemal Daysal'ın Zaman Gazetesi'ne yanılt.
Sünneli Otel'de sendikalı işçi kıyımı.
DİSK Yönelim Kurulu Üyesi ve Araştmna Dairesi Baş
kanı Kemal Daysal'ın Aydınlık Cazetesl'ne yanıtı.
DİSK Yönelim Kurulu Üyesi ve Genç İşçiler Dairesi
Başkanı Ömer Çiflçi'nin 19 Mayıs Alalürk'ün Anma
Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yaplığı basın açık
laması.
DİSK Yönelim Kurulu Üyesi ve Araştırma Dairesi Baş
kanı Kemal Daysal'ın asgari ücrelin belirlenmesi ve
komisyonun oluşumuna ilişkin açıklaması.
DİSK Yönelim Kurulu Üyesi ve Kadın Sorunları Da
iresi Başkanı Ömer Çtftçi'nlrı Ev Kadınının Çalışma
Sorunu ve Sosyal Güvenli.f!:i konulu panelde yaptığı ko
nuşma.
DİSK Yönelim Kurulu Üyesi ve Araşlınna Dairesi Baş
kanı Kemal Daysal'ırı ANKA'ya "taşeron kullanımı"
hakkında açıklaması.
DİSK Genel Başkanı Kemal Nebloğlu'nun Bingöl olay
larıyla ilgili yaptığı basın açıklaması.
DİSK Yönelim Kurulu Üyesi ve Araştırma Dairesi Baş
kanı Kemal Daysal'ın Aydınlık Gazetesine yapılan sal
dırılara ilişkin açıklaması.
DİSK Yönelim Kurulu Üyesi ve Araşlınna Dairesi Baş
kanı Kemal Daysal'ın Özgür Gündem gazetesinden
Ahmet Akkaya'nın düşüncelerinden dolayı tu
tuklamasını kınama mesajı.
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28 Mayıs DİSK Genel Başkanı Kemal Nebtoğlu'nun Ö:ı:gür Gün
dem Cazetestnden Namık Alkan'ın sorulanna verdiği
yanıt.

29 Mayıs DİSK Yönelim Kumlu'nun Kurban Bayramı nedeniyle
yaptığı açıklama.

9 Haziran DİSK onnanlann özelleştirilmesine karşı.
DİSK Çevre Sorunlan Dairesi Başkanı Kemal Daysal'ın
ormanların özelleşürılmestne ilişkin Ishak Alaton'un
açıklamasına yanıtı.

10 Haziran DİSK/Nakliyal-İş Sendikası Genel Sekreleıi Nedim
Fırat saldırıya uğradı.

11 Haziran Duyarsızlığın bedeli ölümler olacak.
Kağılhane Belediyesi ve Turba Fillre işyerinden atılan
işçilerin açlık grevi eylemine ilişkin olarak DİSK Yö
nelim Kurulunun yaplığı açıklama.

12 Haziran Demokrasiyi zehirleyen ırkçılık ve yabancı düş
manlığına hayır!

14 Haziran DİSK Genel Sekreleri Süleyman Çelebi. Kaı}:ıthane Be
lediye işçilerinin direnişiyle ilp;ili olarak Türk-İş ve
Hak-İş yöneticilerini duyarlı olmaya çağırdı.

15 Haziran ETUC Yürütme Kurulu'nurı Bosna Hersek'e ilişkin
açıklaması.

15 Haziran 15-16 Hazıran'ı anma toplantısı.
16 Haziran DİSK Genel Başkanı Kemal Nebloğlu'nun Aydınlık Ga

zetesi Muhabiri Ruhsar Şenoğlu'nun sorusuna verdiği
yanıt.

22 Haziran DİSK Genel Başkanı Kemal Nebiojllu'rıun SHP İl Baş
kanı Yüksel çengere "15-16 Haziran ve Sendikal Ör
güllenıne" konularında açıklaması.

29 Hazlran Kağıthane işçilerine deslek.
ı 'Temmuz DİSK Genel Başkanı Kemal Nebtoğlu'rıun Trend Der

gisi'ne verdiği yanıllar.
1 Teımnuır, DİSK Genel Yönelim Kurulu Üyesi ve Örgüllenme

Daire Başkanı Ömer Çiflçi'nin. "memur eylemleri" ile
ilgili basın açıklaması.

3 Temmuz DİSK Başkanlar Kurulu Sivas Kalliamını görüşmek
üzere toplanıyor.

3 Temmuz DİSK Yönetim Kurulu'nun gerici çetelerin Slvas'Ia ger
çekleşlirdiği katliama ilişkin basın açıklaması.

5 Temmuz ICFTU Genel Sekreleri lstanbul'da •
5 Temmuz DİSK Başkanlar Kumlu'nun Sivas Katliamı ile ilgili

toplantısı Ankara'ya alındı.
7 Temmuz ICFTU Genel Sekreteri. DİSKie birlikle cenaze tö

renine katılacak.
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9Ternmuz

14Temmuz

14Temmuz

15Temmuz

18 Temmuz
19Temmuz
20Temmuz
20Temmuz

21 Temmuz

21 Temmuz
22Temmuz

22Temmuz

25Temmuz

10 Ağustos

11 Ağustos

12 Ağustos

16 Ağustos

Asgart geçim indirimi asgari ücrete eşillenmeli, vergi
dışı bırakılmalıdır.
DİSK Araştırma Dairesi Başkanı Kemal Daysal'ın as
gari ücrete ilişkin açıklaması.
Çözüm zam değil, toplu sözleşme.
DİSK Yönetim Kurulu Üyesi ve Araştırma Daire Baş
kanı Kemal Daysal'ın kamu çalışanlanna yapılan
zamma ilişkin açıklaması.
DİSK Genel Başkanı Kemal Nebtoğlu'nun Nokta Der
gisine yanılt.
DİSK Yönelim Kurulu'nun Halkın Emek Parttsi'nirı
Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılması ve TBMM
Başkan Vekili Fehmi lşıklar'ın milletvekilliğinin dü
şürülmesi kararına ilişkin basın açıklaması.
DİSK'e bağlı yedi sendika daha işkolu barajını aştı.
Grevdeki cam işçilerine destek.
Kemal Türkler'i anıyoruz.
DİSK Genel Başkanı Kemal Nebıoğlu'nun Van'm Bah
çesaray ilçesi Sündüz yaylasında gerçekleşlirilen kat
liama ilişkin açıklaması.
DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebt'nin OLEYİS
'deki yolsuzluk iddialanna ilişkin açıklaması.
Kağıthane işçilerine yardım çağrısı.
T.Maden-İş Sendikası Eğilim ve Talil Sıtest'ntrı açılışı
yapıldı.
DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebi'nin OLEYİS'e
ilişkin basında yeralan iddialar konusunda yap
tığıbasın açıklaması.
DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebi'nin HEP'in ka
patılması ve Fehmi Işıklar'ın millelvekilliğinin dü
şürülmesi konusunda yaptığı açıklama.
DİSK Genel Başkanı Kemal Nebıoğlu'nun "Sendikalar
ve Demokrasi" konusunda Trend dergisine yaptığı
açıklama.
DİSK Yönelim Kurulu üyesi ve Araştırma Daire Baş
kanı Kemal Daysal'ın. Başbakan Tansu Çtller'irı işçi
ücretlerine ilişkin açıklamalanna yanıtı.
Basın toplantısına çağrı,
Beledtye-İş'In üye sahteciliğini açıklıyoruz.
Milli Oazete'derı Seyfi Uyanık'a "Türkıye'de devletin
ekonomiye müdahalesi" konusunda DİSK Genel Baş
kanı Nebioğlu tarafından yapılan açıklama.
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18 Ağustos

20 Ağustos

20 Ağustos

20 Ağustos

22 Ağustos

23 Ağustos

26 Ağustos

27 Ağustos

1 Eylül

4 Eylül

6 Eylül

6 Eyül
6 Eylül

7 Eylül

11 Eylül

DİSK Genel Başkanı Kemal Nebıoğlu'nun Gerçeğin
Sesi gazetesinin "Genel Grev"e ilişkin sorularına ya
nıtı.
Petrol-İş Sendikası Yönelimini açıklama yapmaya ça
ğırıyoruz.
DİSK Genel Sekreteıi Süleyman Çelebi'nin Ter
cürnan'da "DİSK'te iç hesaplaşma" başlıklı haberle il
gili açıklaması.
DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebt'nrn Tercüman
gazetesinde yayınlanan DISK'te iç hesaplaşma ha
beriyle ilgili gazetenin servis şefi Dr. Avni Demirci'ye
gönderdiği açıklama.
DİSK Genel Başkam Kemal Nebtoğlu'rıurıôosyal De
mokrat Dergl'derı Sertaç Akar'a SHP Genel Kurul'una
ilişkin yaptığı açıklama.
DİSK Genel Başkanı Kemal Nebioğlu'nun Çanakkale
Dardanel işçileri ile ilgili açıklaması.
DİSK Genel Başkanı Kemal Nebtoğlu'rıun Ören Ab
dullah Baştürk Eğilim ve Dinlenme Testsler'ınde ya
pılan DISK Genişletilmiş Organlar Toplantısı açılış ko
nuşması.
Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Ekmekçl'run
"DİSK adlı çocuk" makalesinde yer alan yanlış bilgilere
ilişkin düzeltme açıklaması.
DİSK Genel Başkanvekili İsmail Hakkı Örıal'm Mustafa
Ekmekçi'ye yanıtı.
DİSK Genişletilmiş Organlar Kurulu Toplantısı Sonuç
Bildirgesi.
DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebi'nin Birleşik
Metal-İş Sendikası kuruluş Genel Kurulu'rıda yaptığı
konuşmametni.
DİSK Genel Başkam Kemal Nebıoğlu'nun Demokrasi
Partisi Genel Başkanı Yaşar Kaya'ya Mehmet Sincar ve
Melin Ôzdemir'irı öldürülmesi olayıyla ilgili mesajı.
Gaziosmanpaşa Belediyesi işçilerinin protesto eylemi.
DİSK'in Kağıthane tşçtlertne destek amacıyla dü
zenlediği Kağıthane Işçllerıyle Dayanışma Gecesi'nin
gelirleri işçilere teslim ediliyor.
DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebi'nin Dayanışma
Gecesi gelirlerinin J<ağıthane Belediyesi İşçilerine ve
rilmesi töreninde yaptığı konuşma.
DİSK Genel Başkanı Kemal Nebıoğlu'nun 12 Eylül
Darbesi'nin 13. yıldönümüne ilişkin açıklaması.
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14 Eylül

16 Eylül

16 Eylül

19 Eylül

24 Eylül

27 Eylül

30 Eylül

30 Eylül

1 Ekim

4Ekim
4Ekim

11 Ekim

13 Ekim
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Zamlar geri alınmalıdır.
DİSK Yönelim Kurulu Üyesi ve Araştırma Daire Baş
kanı Kemal Daysal'ın PTT hizmellerine ve Tekel ürün
lerine yapılan zamlara ilişkin açıklamasıdır.
Toplu işlen çıkarma yoluyla sendıkasızlaşurrna ça
baları boşa çıkarlılacaklır.
DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebi, Gebzede ku
rulu Belesan Fabrtkası'nda çalışan toplam 50 işçinin
işlen çıkartılmasına ilişkin bir açıklama yaptı.
DİSK Genel Başkanı Kemal Nebloğlu'nun. DEP Genel
Başkanı Yaşar Kaya'mn gözaltına alınmasına ilişkin
açıklama.
DİSK Genel Başkanı Kemal Nebtoğlu'nurı Sü
merbank'ın özelleştirilmesi yönündeki girişimlere iliş
kin açıklaması.
Hükürnet özelleşürme ve işlen çıkartmalarla sosyal
pallamaların sorumlusu olacaktır.
DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebl'mn. Hü
kümetin 150 bin işçinin işlen çıkartılması programına
ve Sakıp Sahancı'nm konuya ilişkin sözlerine yanılı.
DİSK Başkanlar Kurulu'nun özelleştirme. işlen çı
kartmalar, demokratikleşme rüşvet ve yolsuzluk olay
larına ilişkin açıklaması.
DİSK'Len özelleşürmeye, taşeron uyp;ulamalanna ve
işlen çıkarmalara karşı toplantı çağrısı.
Haksızlığa sessiz kalmayacağız.
DİSK ve Laspetkım-İş Sendikası yöneticileri işlen çı
kanlan 122 işçiyi ziyaret edecek.
"Hükümet yanm saatini de işçilere ayırsın".
DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebl'nln 122 Las
petknrı-İş üyesinin işlen çıkarılmasına ilişkin açık
laması.
DİSK'len Karayalçm'a ziyaret.
Mahmul Dtkerdem'I yitirdik.
DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebi'nin Mahmul
Dikerdem'm ölümü nedeniyle yaptığı açıklama.
Özelleşlinne demokratik bir platformda larlışılmalıdır.
DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebi'nin özelleştirme
tartışmalarıyla ilgili basın açıklaması.
Söz Sırası Çalışanlarda.
DİSK özelleşürmeye.taşeron uygulamalarına ve işlen
çıkarmalara karşı ortak mücadele için kamu ça
lışanlan sendikalan ve 12 meslek örgütüyle biraraya
geliyor.
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14 Ekim

15 Ekim

15 Ekim

15 Ekim

16 Ekim

16 Ekim

18 Ekim

18 Ekim

19 Ekim

21 Eylül

22 Ekim

27 Ekim
28 Ekim

28 Ekim

Nükleer Ölüme Hayır.
DİSK Genel Sekreleri Süleyman Çelebi'rıln, hükümetin
nükleer sanlral projesine ve Nükleer karşılı Plat
formun çalışınalanna ilişkin açıklaması.
DİSK Yönelim Kurulu üyesi Ömer Çiflçi'nin Uğur
Mumcu cinayeti ile ilgili soruşlunnayla ilgili açık
laması.
DİSK Yönelim Kurulu Üyesi Kemal Daysal'ırı Türk as
kerinin Somali'dekl varlığına ilişkin açıklamasıdır.
DİSK, Türk-İş ve Hak-İş bir araya geliyor.
DİSK'in çağrısıyla yapılan toplantıya Türk-İş ve Hak
İş'in yanısıra Kamu Çalışanları Sendikaları Platformu
ve 12 meslek örgülü lemsilcileri de katılacak,
DİSK Genel Sekreleri Süleyman Çelebı'ntn özel
leşl ırmeye karşı kampanya için üç konfederasyon.
Kamu Çalışanları Sendikalar Platformu ve 12 meslek
örgütünün ortak toplanlısında yaptığı sunuş ko
nuşması.
Arlık Söz Blztm.
Türk-İş, Hak-İş, DİSK, kamu çalışanlar, meslek oda
ları ve demokralik kille örgütlertntn orlak açıklaması.
Laslik-pelrol-kimya işkolunda birlik: DİSK üyesi iki
sendika birleşiyor.
İki sendtkamızırı birleşme için yürüttükleri ha
zirlıkların kamuoyuna duyurulması için yapılan basın
loplanlısına çağrı.
DİSK, Sağlık çalışanlarının haklı lstemlerinl des
Lekliyor.
DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebi'nin "Beyaz
Eylem" nedeniyle yaptığı açıklama.
DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebi'nin Lastlk-İş ve
Laspelklm-İş sendikalarının birleşme kararının ka
muoyuna duyurulması nedeniyle yaplığı açıklama...
DİSK Genel Başkanı Kemal Nebıoğlu'nun Türkiye ga
zetesı ekonomi yazarı Kadir Kılıçpmar'a yanılı.
DİSK Başkanlar Kurulu toplandı.
Emekçi sınıflarırı ortak karşı koyuşu için birlikle mü
cadele.
DGB Genel Başkanı DİSK"le.
DİSK Yönelim Kurulu'nun 29 Ekim Cumhuriyet Bay
ramı nedeniyle yaplığı açıklama.
DİSK örgüllenme Koordinasyon Kurulu toplandı.
"Ö,,elleşlinnelere, taşeronlaştırmaya ve işlen atıl
malara karşı" işyerlerine p;idiyorur,.
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ı Kasım

2 Kasım

2 Kasım

6 Kasım

10 Kasım

10 Kasım
10 Kasım

ı ı Kasım
11 Kasım

11 Kasım
12 Kasım
13 Kasım

16 Kasım

19 Kasım

19 Kasım

Tükettctden değil rantıyelerden vergi alınsın.
DiSK Yönelim Kurulu üyesi ve Araştırma Dairesi Baş
kanı Kemal Daysal'ın KDV oranlarının yükselülmestne
ilişkin açıklaması.
DİSK Yönetim Kurulu üyesi Rıza Cüven'ln Devlet
Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün sendikalı işçi ve
memurlara indirimli bilet satılması uygulamasına iliş
kin açıklaması.
Halkın malı olan ormanlarımız satılık değildir. Ser
maye orman işletmek istiyorsa, özel orman kursun.
DİSK Yönelim Kurulu üyesi ve Araştırma Dairesi Baş
kanı Kemal Daysal'ın Çlller'irı ormanların özel
leşlirilmesine ilişkin sözlerine yanıtı.
Demokrasiye hep birlikle sahip çıkmalıyız.
DİSK Genel Başkanı Kemal Nebıoğlu'nun Genel-İş 2
No'lu Bölge Şube kongresinde yaptığı konuşmanın
özeli.
DİSK'len eğilim atağı.
DİSK sendika yöneticileri için özelleştirmeye karşı bi
limsel hazırlık yapıyor.
Murat Karayalçın DİSK'i ziyaret ediyor.
DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebi'nin Özgür Gün
dem gazetesine Gümlük Birliğine ilişkin yaptığı açık
lama.
DİSK ve HAK-İŞ : İşbirliğini güçlendirelim.
DİSK Genel Başkanı Kemal Nebıoğlu'nun Tempo der
gisine yaptığı açıklama.
Demokrasi Platformu basın açıklaması.
Akgündüz Bağırsak Fabrikası'nda toplantı.
DİSK Eğilim Dairesi Başkanı Rıza Güven'In "Dünya'da
ve Türkiye'de bütün boyutlarıyla özelleştirme" konulu
yönetici seminerini açış konuşması.
Özgürlükler parlamentonun lütfu değildir.
DİSK Genel Başkanı Kemal Nebtoğlu'nun Par
larnento'da görüşülmekte olan Radyo-Televizyon Yasa
Tasarısı'na ilişkin açıklaması.
DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebl'nln Tasarrufu
Teşvik Fonu ve bu fon için çalışanlardan yapılan ke
sintilere yönelik kamuoyunda yapılan tartışmaya iliş
kin basın açıklaması.
DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebı'nın Aydınlık ga
zeıesı'nde yayınlanan "DİSK: İktidar kililliyor" başlıklı
haberle ilgili olarak Ruhsar Şenoğlu'na yaptığı açık
lama.
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24 Kasım

25 Kasım

25 Kasım
26 Kasım

26 Kasım

29 Kasım
1 Aralık

3 Aralık

3 Aralık

13 Aralık

13 Aralık

16 Aralık

16 Aralık

17 Aralık
17 Aralık

I7 Aralık

Eğilim emekçilerinin insanca bir yaşam için grevli
toplu sözleşmeli sendika hakkı i5temini destekliyoruz.
DİSK Genel Sekreteri Süleyman· Çelebi'ntn 24 Kasım
Öğretmenler Günü nedeniyle yaptığı açıklama.
DİSK Yönetim Kurulu üyesi Rıza Güven'm Bolu
Mengen Karaelmas Madencilik İşletmesinde ölen 6 işçi
için yaptığı basın açıklaması.
Hasan Fehmi Güneş DİSK'i ziyaret ediyor.
DİSK Yönelim Kurulu üyesi Rıza Güven tarafından
MESS Eğilim Vakfı'nda düzenlenen sempozyumda ya
pılan konuşmametni.
İstanbul'un kimliğini koruyalım.
DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebi'nln Park Otel'tn
yıkılmasına ilişkin basın açıklaması.
Demokrasi Platformu Basın Açıklaması.
Demokrasi Platformu Türkiye emekçilerinin istemde
ve eylemde birliğidir.
DİSK Genel Başkanı Nebtoğlu'nun Dernokrast Plat
formuna ilişkin değerlendirmesi.
Sakalların çalışmahakkına saygı.
DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebi'nin Dünya Sa
katlar Günü nedeniyle yaptığı açıklama.
DİSK Genel Başkanı Kemal Nebioğlu'nun İstihdam ve
Endüstri İlişkileri Panelinde yaptığı konuşmametni.
Zorunlu tasarrufa hayır.
DİSK Mali Daire Başkanı Hulusi Karlı'rım zorunlu ta
sarrufa ilişkin yaptığı basın açıklaması.
Özgürlükler kağıt üzerinde kalıyor.
Florance Nıghtırıgale çalışanları ve DİSK/Devrimci
Sağlık-İş Genel Başkamgözallında.
DİSK Yörietım Kurulu üyesi Kemal Daysal'ın Özgür
Gündem gazetesine yapılan baskınlar hakkında açık
laması.
DİSK, SHP Genel Başkam ve Başbakan Yardımcısı
Murat Karayalçm'ın SEK satışının durdurulmasına yö
nelik girişimleri olumlu buldu.
DİSK Genel Başkanı Kemal Nebtoğlu'nun Karayalçın'a
gönderdiği mesaj.
Abdullah Baştürk'ü anıyoruz.
Vergi yükü yine çalışanların omuzuna yıkılıyor.
DİSK Genel Başkanı Kemal Nebtoğlu'rıun Vergi Ya
sası'nda yapılacak değişikliklere ilişkin açıklaması.
Abdullah Baştürk'ün yaşam öyküsü.
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20 Aralık
20 Aralık
21 Aralık

23 Aralık

23 Aralık

24 Aralık

26 Aralık

28 Aralık
30 Aralık

30 Aralık

Abdullah Baştürk'ü anıyoruz.
• Abdullah Baştürk'ürı Uluslararası kimliği.
Abdullah Baştürk'ün ölümünün 2. yıldönürnünde
DİSK Genel Başkanı Kemal Nebioğlu'rıurı yaptığı ko
nuşma.
Zam değil temiz su istiyoruz.
DİSK Araştırma Dairesi BaşkanıKemal Daysal'ın
İSKİ"nin su fiyatlarına yaptığı zamma ilişkin açık
laması.
Sendikal hak ve özgürlüklerin güvencesi işçi sınıfının
güç ve eylem birliğidir.
DİSK Genel BaşkanıKemal Nebtoğlu'nun Dünya Ga
zetesi'nden Sedat Ağralı'ya verdiği yanıtlar.
DİSK Yönetim Kurulu üyesi Kemal Daysal'ın ha
zırlanan vergi yasasına ilişkin basın açıklaması.
DİSK Genel Başkanı Kemal Nebıoğlu'nun Demokrasi
Kurultayı'nda yaptığı konuşma metni.
Bayram Meral DİSK"i ziyaret ediyor.
DİSK Genel Başkanı Kemal Nebıoğlu'rıun 1993 yılında
çalışma yaşamına ilişkin TÜBA'ya yaptığı açıklama.
DİSK Yönetim Kurulunun 1993 yılına ilişkin de
ğerlendirmesi.

1994 yılı basın açıklamaları

332

4Ocak

4Ocak

5 Ocak

7Ocak

7Ocak

7 Ocak

DİSK Genel Sekreleri Süleyman Çelebi'nln Ankara'da
düzenlenen Kamu Çahşanlannın Sendikal Dü
zenlemeleri konulu panelde yaptığı konuşmametni.
DİSK Yönelicileri Prof. Dr. Bülent Berkarda'yı ziyaret
edecek.
Kişiye özel Anayasa değişikliği olmaz. olmamalı.
DİSK Genel Başkanı Kemal Nebtoğlu'nurı Anayasa'nın
84. maddesinde yapılmak tstentlen değişikliğe ilişkin
açıklaması.
Özelleştirme uluslararası ve ulusal boyutlarıyla tar
tışılıyor.
DİSK'in _8 Ocak'ta düzenlediği "Özelleştirme. Ulus
lararası Omekler ve Türkiye" konulu toplantıya ilişkin
duyuru.
DİSK Genel Başkanı Kemal Nebtoğlu'nun Tercüman
Gazetesi muhabiri Ahmet Külsoy'un sorularına verdiği
yanıt.
DİSK Genel Başkanı Kemal Nebtoğlu'nun Kamu Ça
lışanları Dergisi Yazıişleri Müdürü Aynur Yağbasan'ın
sorularına verdiği yanıt.
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80cak
10 Ocak

11 Ocak

13 Ocak

13 Ocak

13 Ocak

14 Ocak

17 Ocak

17 Ocak

17 Ocak

21 Ocak

24 Ocak

27 Ocak
27 Ocak

28 Ocak

29 Ocak

DİSK Başkanlar Kurulu açıklaması.
Basın'a buruk bayram.
DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebi'nin Basın Bay
ramı nedeniyle yaptığı açıklama.
Kamu çalışanları enflasyona ezdiri1di.
DİSK Araştırma Dairesi Başkanı Kemal DaysaJ'm
kamu çalışanlarının ücret artışına ilişkin basın açık
laması.
DİSK_Genel Sekreterı Süleyman Çelebi'nln DİSK üyesi
Deri-iş ve Genel-iş sendikaları yöneticilerinin gözaltına
alınmasına ilişkin açıklaması.
D!SK kamu çalışanlarının haklı istemlerinin yanında.
DISK Genel Sekreteri Süleyman Çelebi kamu ça
lışanlarının Istanbul'da düzenlediği toplantıya katıldı.
İstanbul Büyükşehlr Belediye Başkanı Nurettin Sözen
DİSK'i ziyaret ediyor.
Demokrasi bu mu?
DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebi'nin Ankara'da
kamu çalışanlarınayapılan saldırıya ilişkin basın açık
laması.
Şimdi Söz Sırası Çalışanlarda
Demokrasi Platformu basın açıklaması
DİSK Örgütlenme Dairesi Başkanı Ömer Çıftçt'nirı
Banksen, Sosyal-İş ve Nakliyat-İş sendikalarımızın iş
kolu yetkisi almasına ilişkin basın açıklaması.
Emekçiler seslerini Türkiye'ye duyurdu.
DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebi İstanbul'da
Demokrasi Platformu'nun ortak metnini içeren
DİSK'in Sesi özel sayısını dağıttı.
DİSK Araştırma Dairesi Başkanı Kemal Daysal'ın
Döviz Şokuna ilişkin açıklaması.
Mumcu, işçi sınıfı mücadelesinde yaşayacak.
DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebi'nin Uğur
Mumcu'nun katledilişinin birinci yıldönümü nedeniyle
yaptığı açıklama.
DİSK Başkanlar Kurulu toplanıyor.
Türkiye işçi sınıfı ve emekçileri yeni 24 Ocak'lar is
temiyor.
DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebi'nin yüzde
13.6'lık devalüasyon üzerine basın açıklaması.
DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebl'nin Birleşik
Metal-İş yönetici ve temsilcilerine yönelik saldırıyı kı
nayan basın açıklaması.
Basın toplantısına çağrı.
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31 Ocak

31 Ocak
1 Şubat

3 Şubat

3 Şubat
5 Şubat

7 Şubat
7 Şubat
7 Şubat

9 Şubat
9 Şubat

10 Şubat

11 Şubat

15 Şubat

22 Şubat

15 Şubat

18 Şubat

DİSK'ten Cumhurbaşkanınamektup.
Çalışma yaşamına bir kambur daha: Özel Dedektiflik
Yasası.
Basın toplantısına çağrı.
DİSK Genel BaşkanıKemal Nebioğlu'nun DİSK Baş
kanlar Kurulu'nu açış konuşması
Keyfi tutuklamalar artık son bulmalıdır.
DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebi'nin, Türk-İş'e
bağlı Hava-İş Sendikası eski Genel Başkan Yardımcısı
Nabi Delice'nin tutuklanmasına ilişkin basın açık
laması.
Siyasi partilerden ziyaret.
DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebfnin "Özel De
dektiflik yasası'nın Cumhurbaşkanı Süleyman De
mirel tarafından Meclıs'e geri gönderilmesi üzerine
yaptığı açıklama.
Sadun Aren'ın DİSK'i ziyareti.
Çöp eylemi sona erdi.
DİSK Genel Başkanı Kemal Nebloğlu'nun Aydınlık ga
zetesinin sorularına verdiği yanıt.
DİSK 27.Kuruluş Yıldönümünü kutluyor.
İstanbul Çorap'ta Teksif-İşveren işbirliği kırılacak.
DİSK Genel Sekreteri ve Tekstil Sendikası Genel Baş
kan Vekili Süleyman Çelebi'nin İstanbul Çorap fab
rikası önünde yaptığı basın açıklaması.
Nebioğlu sağlığına kavuştu.
DİSK 27.kuruluş yıldönümünü kutluyor.
DİSK Yönetim Kumlu'nun yıldönümü nedeniyle yap
tığı açıklama.
Hükümet Türkıye'yt iflasa sürüklüyor.
DİSK Araştırma Dairesi Başkanı Kemal Daysal'ın fiyat
artışlarına ilişkin basın açıklaması.
DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebl'ntn Gözlem ga
zetesinin sorularına yanıtı.
DİSK Genel Başkan Vekili İsmail Hakkı Önal'ın ku
ruluş yıldönümü nedeniyle Ankara da düzenlenen
"DİSK'in 27. Yılı Sendikal Hak ve Özgürlükler" konulu
toplantıda yaptığı konuşma.
Ücretler dondurulamaz.
DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebi'nin 14 Şubat
tarihli Milliyet gazetesinde TİSK Genel Sekreteri Ku
bilay Atasayar'ın açıklamasına yönelik Anadolu Ajan
sı'na yaptığı açıklama.
DİSK'ten yetki krizine karşı eylem.
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21 Şubat
21 Şubat

22 Şubat

22 Şubat

22 Şubat

23 Şubat

25 Şubat

26 Şubat

27 Şubat

27 Şubat

4 Mart
4Mart

3 Mart
4 Mart

5 Mart

7Mart
8 Mart

DİSK'ten yetki krizine karşı eylem.
Daha fazla" istikrar" yükü istemiyoruz.
DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebi'nin TİSK'in "İs
tikrar Programı" üzerine ilişkin açıklaması.
Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönelmeni Özgen
Acar'a başsağlığı. . •
DİSK enel Başkan Vekili İsmail Hakkı Ônal'ın Sendikal
örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme hakkı konulu
basın açıklaması.
Kamu Çalışanlannın haklı mücadelesinde yan
lanndayız.
DİSK Genel Sekreteri Süleymarı Çelebi'nin kamu ça
lışanlannın iş bırakma eylemlerine ilişkin destek me
sajı.
Anayasa, yasaların demokratikleştirilmesinin önünde
engel değil. .
DİSK Eğitim Dairesi Başkanı Rıza Güven'trı Çalışma ve
Sosyal Güven1ik Bakanı Moğullay'ın demecine verdiği
yanıt.
DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebi, sendika ör
güılenme özgürlüğü ve toplu iş sözleşmesi hakkı için
konulan tüm engellerin kaldırılmasına yönelik baş
latılan kampanyanın tüm ülke genelinde uy
gulanacağını açıkladı.
Emekçiler Cumhuriyetin kurucusuna sahip çıkıyor.
DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebi'nin Cum
hurıyet'tn kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik
saldınlara ilişkin açıklaması.
DİSK'len çağrı
28 Şubal'ta yapılacak yürüyüşe ilişkin basın du
yurusu
Darbe heveslilerine ve şeriata karşı demokrasi.
DİSK Yönetim Kurulu'nun açıklaması.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kullanıyor.
DİSK Yönetim Kurulu DEP ve RP'li milletvekillerinin
dokunulmazlıklarının kaldırılması ve polis tarafından
gözaltına alınmalarına ilişkin açıklaması.
Ülke sonu belirsiz bir kaosa sürükleniyor.
Demokratik bir çalışma yaşamı için kampanyada ilk
adım: DİSK İstanbul bölge toplantısı.
DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebt'rıtn İstanbul
Bölge Toplantısında yaptığı konuşmametni.
DİSK Başkanlar Kurulu açıklaması.
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Oürıü'nü kutluyoruz.
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10 Mart

12 Mart

18 Mart
19 Mart

21 Mart

22 Mart
24 Mart

26 Mart

29 Mart

1 Nisan

2 Nisan

5 Nisan
6 Nisan

6 Nisan
6 Nisan

7 Nisan

8 Nisan

DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çeleb!'nin Parlamento
Dergtsı'ntn sorularına verdiği yanıtlar.
DİSK Yönelim Kurulu adına Genel Sekreter Süleyman
Çelebi'nin Ramazan Bayramı nedeniyle yaptığı açık
lama.
Çalışma Bakanı DİSK'i ziyaret ediyor.
Kimse hukukun üstünde olamaz.
DİSK Yönetim Kumlu'nun 6 milletvekilinin tu
tuklanmasına i1işkin basın açıklaması.
DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Sekreter Süleyman
Çelebi'nin Nevroz Bayramına. ilişkin açıklaması.
Sözen DİSK'i ziyaret ediyor.
DİSK Yönetim Kurulu üyesi ve Çevre Sorunlan Dairesi
Başkam Kemal Daysal'ın İstanbul Boğazı'ndaki tanker
faciasına ilişkin basın açıklaması.
DİSK Yönelim Kumlu'nun Türk-İş Başkanlar Kurulu
bildirisine verdiği yanıt.
Büyük sermaye yapay kriz yaratıyor.
DİSK Yönetim Kurulu üyesi ve Araştırma Dairesi Baş
kanı Kemal Daysal'ın imalat sektöründe üretime ara
verilmesine ilişkin açıklaması.
DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebi'nin Cum
huriyet Gazetesinin sorularına verdiği yanıt.
DİSK Genel Sekreleıi Süleyman Çelebi'nin Lastik-İş ve
Laspetkım-İş sendikalannın birleşme töreninde yaptığı
konuşma.
Halkımıza dayatılan acı ilacı kabul etmiyoruz.
AB ve Türkiye İlişkilerinin Sosyal Boyutu ve Sen
dikaların Rolü Konferansı toplanıyor.
ETUC Basın Sözcüsü Wim Bergans'ın yaptığı basın
toplantısına. ilişkin haber özeli.
DİSK Başkanlar Kurulu toplanıyor.
Acı Reçete: İşçi Kıyımı
DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebi'nin hükümetin
uygula.maya koyduğu "İstikrar Paketine" ilişkin açık
laması.
DİSK Genel Başkanı Kemal Nebloğlu'nun 5 Nisan is
tikrar Paketini görüşmek üzere toplanan Olağanüstü
Başkanlar Kurulunu açış konuşması.
7. Nisan 1994 Perşembe günü olağanüstü toplanan
DISK Başkanlar Kurulu'nun sonuç bildirgesi.
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9 Nisan

12 Nisan

12 Nisan

12 Nisan

13 Nisan

13 Nisan

14 Nisan

14 Nisan

14 Nisan

15 Nisan

15 Nisan

18 Nisan

20 Nisan

20 Nisan
25 Nisan

İşyerlerimlzl demokrasi kaleleri yapalım.
DİSK Genel Başkan Vekili İsmail Hakkı Önal'm Zon
guldak'ta Demokrasi Platformu'nea düzenlenen mi
tingle yaptığı konuşma.
DİSK Genel Başkanı Kemal Nebloğlu'nun Kentbirllk
dergisine 5 Nisan Kararlarına ilişkin açıklaması.
DİSK Genel Başkanı Kemal Nebloğlu'nun Ekonomik
Trend'ın sorularına verdiği yanıtlar.
1 Mayıs yasalaşmalıdır.
DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebi'nin 1 Mayıs'ın
resmi bayram olarak kullanmasına ilişkin yasa ta
sansıyla ilgili açıklaması.
Demokrasi Platformu: 1 Mayıs 1994'te tüm emekçiler
Taksim Meydanı'nda.
Verginin de kaynağı demokrasidir!
DİSK Yönelim Kurulu üyesi ve Araştırma Dairesi Baş
kanı Kemal Daysal'ın 2. Vergi Kongresi'nde yaptığı ko
nuşma.
DİSK Yönetim Kurulu üyesi ve Araştırma Dairesi Baş
kanı Kemal Daysal'm Toplumsal Dayanışma dergisinin
sorularına yanıtı.
Basın-yayın özgürlüğüne darbe.
DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebi'nin Meclis'te
onaylanan Özel Radyo ve Televizyon Yasası'na ilişkin
açıklaması.
Emekçiler demokrasiye sahip çıkacaktır.
DİSK Yönelim Kurulu'nun Koç, Sabancı ve RP Genel
Başkanı'nın basında yeralan demeçleıine ilişkin açık
laması.
Kazanılrmş haklanmız gasp edilemez.
DİSK Yönetim Kurulu üyesi ve Araştırma Dairesi Baş
kanı Kemal Daysal'ın 5 Nisan kararlarıyla sosyal gü
venlik kurumlarında yapılan düzenlemelere ilişkin
açıklaması.
Türk-İş, Hak-İş, DİSK ve KÇSP İstanbul Valisi'ni zi
yaret ediyor.
Demokrasi Platformu'nun 1 Mayıs için valiliğe baş
vurusu.
DİSK Genel Başkanı Kemal Nebıoğlu'nurı Ortadoğu
Gazetesi yazarlarından Ertuğrul Polat'a verdiği demeç.
Başbakan Yardımcısı Karayalçın DİSK'i ziyaret ediyor.
Demokrasi Platformundan 1 Mayıs'a çağrı.
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26 Nisan

26 Nisan

27 Nisan

30 Nisan

30 Nisan

1 Mayıs

1 Mayıs

1 Mayıs

2 Mayıs

3 Mayıs

4 Mayıs

5Mayıs

6 Mayıs

10 Mayıs

12 Mayıs

1 Mayıs 94'ü Abtde-I Hürriyet Meydanı'nda kut
luyoruz.
ı Mayıs Terlip Komitesi Başkanı Süleyman Çelebi'nin
Kazancı Yokuşu başında yaptığı basın açıklaması.
Demokrasi Platformundan 1 Mayıs'a çağrı.
Kadıköy İiskele Meydanı'nda özel sayı dağıtımı.
Demokrasi Platformundan ı Mayıs'a çağrı.
Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda özel sayı dağıtımı.
DİSK Yönetim Kurulu üyesi Kemal Daysal'ın 1
Mayısla İzmlr'de yaptığı konuşmametni.
Sendikacılık tehlikeli bir uğraştır.
ICFTU'nun 1993 Dünya Sendika Harekeli raporu.
Uluslararası Özgür İşçi Sendikaları Konfederasyonu
(ICTFU) 1 Mayıs bildirisi.
Bosna-Hersek'Le barışın gerçekleştirilmesi .Avrupa'nm
görevidir.
ETUC Genel Sekreteri Emilio Gabalagllo'nun 1 Mayıs
mesajı.
DİSK Genel Başkanı Nebıoğlu'nun 1 Mayıs alanında
yaptığı konuşma metnidir.
DİSK Genel Başkanı Kemal Nebioğlu'nun 1 Mayıs kut
lamaları sonrasında yaşanan olaylara ilişkin olarak
İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'ye gönderdiği mesaj.
Demokrasi Platformu İstanbul 1 Mayıs Tertip Ko
mttesı'nın 1 Mayıs 1994 kutlamalarına ilişkin basın
açıklaması.
DİSK Yönelim Kurulu Üyesi ve Araştırma Dairesi Baş
kanı Kemal Daysal'ın 1 Mayıs sonrasında polisin tav
rını değerlendiren açıklaması.
Üç Konfederasyon Başkanı ekonomik bunalımı tar
tışıyor.
DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebi'nirı Genel-İş
Genel Kuruluna gönderdiği mesaj.
İşçiler SSK'da örgütlerının gücü oranında temsil edil
melidir.
DİSK Genel Başkanı Kemal Nebioğlu'nun SSK Genel
Kuruluna ilişkin açıklaması.
Toplu Sözleşmesiz, Grevsiz Sendika Hakkı Olmaz
DİSK Yönetim Kurulu Üyesi ve Araştırma Dairesi Baş
kanı Kemal Daysal'ın kamu çalışanlarının sendika
hakkım düzenleyen yasa taslağının bir alt komisyona
gönderilmesine ilişkin açıklaması.
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12 Mayıs

13 Mayıs

16 Mayıs

17 Mayıs

18 Mayıs

18 Mayıs

18 Mayıs

20 Mayıs

25 Mayıs

27 Mayıs

DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebi'nin Özgür Ülke
Gazetesi Adana Bürosunun iş mahkemeleıi ko
nusundaki sorusuna verdiği yanıt
DİSK Yönetim Kurulu Üyesi ve Araştırma Dairesi Baş
kanı Kemal Daysal'ın Anadolu Ajansına asgari ücret
konusunda yaptığı açıklama.
Çukurova'da İşçi Kıyımı
DİSK Yönetim Kurulu üyesi ve örgütlenme Dairesi
Başkanı Omer Çiftçi'nin Çukurova'da başlayan toplu
işçi kıyımlarına ilişkin basın açıklaması.
Yerel Yönetimlerde İşçi Kıyımı
DİSK Yönetfm Kurulu ÜYesi ve Örgütlenme Dairesi
Başkanı Omer Çtftçı'ntrı yerel yönelimlerde yoğunlaşan
toplu işten çıkarmalara ilişkin basın açıklaması.
Anti-Tekel yasası çıkarılsın
DİSK Genel Başkanı Kemal Nebıoğlu'nurı malzeme fi
yatlarındaki artış nedeniyle TÜRKI{ENT Genel Başkanı
Oğuz Soydan'ın ve TURKKENT'e bağlı inşaat ko
operatiflerinin başlattıkları boykota ilişkin basın açık
laması.
Gençliğe söz hakkı tanıyalım
DİSK Yönetim Kurulu üyesi ve Genç İşçiler Dairesi
Başkanı Ömer Çiflçi'nin "19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve
Gençlik ve Spor Bayramı" nedeniyle yaptığı basın
açıklaması.
Süleyman Çelebi'ye yapılan operasyon başarıyla ta
mamlandı.
DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Kemal Ne
bioğlu'nun Kurban Bayramı nedeniyle yaptığı basın
açıklaması.
Kamu çalışanları hakkını isliyor.
DİSK Genel Başkam Kemal Nebıoğlu'nurı KÇSP'nin
bugün başlayan açlık grevine ilişkin basın açıklaması.
Kamu çalışanlarına hak islemek de yasak
DİSK Yönetim Kurulu üyesi ve Araştırma Dairesi Baş
kanı Kemal Daysal'm açlık grevi sırasında gözallına
alınan KÇSP yöneticilerine ilişkin basın açıklaması.
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