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YENİDEN m e r h a b a

Ağustos 
93'te

yayınladığımız 11, sayımızda 
DİSK Araştırma Enstitüsü'nûn ve 
DİSK-AR Aylık Bülteni'nin yeni 
dönemle birlikte bir dizi 
değişikliğe hazırlandığını, bu 
nedenle de Bülten yayınına bir 
süre ara vereceğimizi 
duyurmuştuk.

Yayına ara verdiğimiz süre 
içinde bulunduğumuz noktadan 
bir adım ileriye giderek, daha 
üretken ve doyunıcu çalışmalar 
içine girebilmek amacıyla eldeki 
olanaklar ya nında yen i 
kaynakların yaratabilmenin 
yollarını aradık, bu arayışların 
sonucunda altlan adımlar ve 
gelinen dtımmtı şöyle 
özetleyebiliriz: Mannara 
Üniversitesi öğretim üyelerinden 
Nesrin Ertel ve Ahmet Çakmak 
Enstitümüzün sürekli danışmanı 
olarak göreve başladılar. 
Danışmanlarımızın ve Enstitü, 
çalışanlarının girişimleriyle 
üniversite içinden ve dışından 
araştırmacılarla ilişkiye geçildi. 
Bu arada yurtiçi ve 
yurtdışındaki çeşitli bilgi 
kaynaklarıyla bilgi altş-verişinde 
bulunmaya yönelik ilişkiler 
kuruldu. Ayrıca dünyadaki 
gelişmeleri yakından 
izleyebilmek için çeşitli 
ülkelerdeki
işçi kuruluşlarıyla daha sıkı 
bağlantılar kurulmasına yönelik 
çalışmalar sürdürüldü.

DİSK Araştırma Enstitüsü'nûn 
daha etkin çalışabilmesine 
yön elik g iriş imlerim izin 
sonuçlarım, şimdiye kadar 
olduğu gibi yine aylık 
bültenimizde ve araştırma 
raporlarımızda sunmaya devam

edeceğiz.
Aylık bültenimizin 
beğeneceğinizi um duğum uz bu 
yeni biçiminde emekçilerin sonın  
ve taleplerine yönelik çarpıcı 
araştırmalar bulacaksınız. 
Geçtiğimiz aylarda İstanbul'da 
imalat sanayi işyerlerinde 
çalışan işçilerle yaptığımız 
oldukça kapsamlı bir alan 
araştırmasının bazı sonuçlarım  
bu sayımızda yayınlıyoruz. 
Araştırmanın saba çalışmaları 
DAP Araştırına şirketince, 
değerlendirme aşamasının  
büyük bir bölümünü ise 
Enstitümüzün eski 
çalışanlarından Ahmet Demirel 
tarafından üstlenildi. Kısa bir 
bölümünü sunduğum uz 
araştırma sonuçlarını 
yılbaşından önce bir kitap 
halinde kamuoyunun bilgisine 
sunmayı hedefliyoruz. Bu sayıda 
ayrıca "Ücretlilerin Üzerine 
Düşen Vergi Yükü" konulu 
araştırmamız, gelir 
dağılımındaki adaletsizliği 
körükleyen en önemli 

faktörlerden birinin de devletin 
"çok kazanandan az, az  
kazanandan çok" vergi alma 
prensibine göre çalışan vergi 
politikası olduğunu ispatlıyor. 
Emekçi kesimin ağırlıklı biçimde 
tartışması gerekli konulardan  
biri olarak gördüğümüz vergi 
yanında, özelleştirme konusu 
üzerinde de sıkça duracağız. 
Dünya sayfalarımızda yer alan  
"İngiltere'de Özelleştirme" konulu  
yazımızı da bu açıdan ilginç 
bulacağınızı düşünüyoruz.

Önümüzdeki ay tekrar görüşmek 
dileğiyle!

D İS K -A R
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E n f l a s y o n

I
k İSK  Araştırma I  Enstitüsü,"  geçtiğim iz yıl Ekim ayı içinde, İstanbul'da yaşayan bir ailenin asgari gelirinin ne olm ası gerektiği konusunda bir araştırma başlatmış ve İm araştırma 1993 Ocak-N isan-Tem nuız aylarında tekrarlanmıştı. G eçtiğim iz ay gerçekleştirilen "EKİM'93'TE AİLENİN ASGARİ GELİR İH T İY ACI" başlıklı beşinci gelir araştırmasının sonuçlan ailenin asgari geçim  sının ve maruz kaldığı enflasyon oranı konusunda yine çarpıcı sonuçlar içeriyor.DİSK-AR'ın ekim’92 için yaptığı ilk araştırmanın sonuçlanna göre iki çocuklu bir ailenin evine girmesi gereken asgari gelir 4 milyon 151 bin lira olarak hesaplanmış; bu miktar Ocak'93'te 5 milyon 20S bin liraya, Nisan'93'te de 5 milyon 788 bin liraya, Temmuz'93'te 6 milyon 848 bin liraya yükselmişti, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarındaki fiyat artışları dikkate alınarak Ekinı'93 için gerçekleştirilen araştırmada aynı aileye girmesi gereken aylık

Temmuz ayından bu yana, 
İstanbul'da yaşayan 

bir aile için, aile bütçesinin 
maruz kaldığı 

üç aylık enflasyon oranı 
yüzde  5 . 5  düzeyine 

ulaşıyor.

4 KİŞİLİK AİLENİN AYLIK HARCAMALARININ DAĞILIMI (%) 
[EKİM 1993)

GIDA 40.63

gelirin 7 milyon 225 bin liraya ulaştığı görülüyor.Temmuz ayından bu yana, İstanbul'da yaşayan bir aile için, aile bütçesinin maruz kaldığı üç aylık enflasyon oranı yüzde 5-5 düzeyine ulaşıyor. Araştırmada, ailede çocuklardan yalnızca birinin okula gittiği, büyüklerden yalnızca birinin yol masrafı olduğu, ailenin kirada oturduğu, eğlence, tamirat, misafir, seyahat, oyuncak, hatta ders kitabı masrafının dalıi olmadığı varsayılıyor.DİSK-AR'ın Ekim'93 için "yoksulluk sınırı" olarak da tanımladığı 7 m ily o n  225 b in  lira lık  Asgari G elir İhtiyacı'm n yüzde 40.63'!ük bölümünü gıda masrafları oluştururken, ikinci büyük harcamayı yüzde 26.72'lik payla konut alıyor. Giyim harcamaları için aile bütçesinden ayrılması gereken pay yüzde 14,97'yi bulurken temizlik, ısınma ve okul masrafları aylık gelirin yüzde 7'ye yakın bir kısmını alıyor. "Diğer harcamalar" kalemi içinde değerlendirilen ulaşım, gazete ve sigara türünden harcamalar ise bütçe içinde yüzde 9.69’luk büyüklüğe
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DÖNEMLER İTİBARİYLE DÖRT KİŞİLİK AİLENİN ASGARİ HARCAMALARI (TL)

IsınmaTemizlikOkul
Toplam

1.782.2941.018.900630.312329.000166.867156.34447.5004.151.517

2.188.5691.218.900925.713474.000166.687183.19450.2505.208.293

2.445.3861.523.900801.101584.000186.867213,53351.0835.786.447

2.920.979 1.724.759 1.056.098 677.500 179.167 238.736 51.083 6.848.322

2.935.9131.930.8341.081.931700.000225.000 285.20166.4177.225.299
DÖNEMLER İTİBARİYLE DÖRT KİŞİLİK AİLENİN HARCAMALARINDAKİ 

ARTIŞ ORANLARI (% ] [TL)Ekim -Ocak Oeak-Nis:ın Nisan-Tcm. Tem .-Ekim
Gıda 22.80 11.76 19.43 0.51Konul 19.63 25.02 ~Î3İÎH ' 1 1 .9 5 "Giyim 42.50 "' -1 3 .52" 31.78 2.45Diğer 44.07 23.21 ’ "16.91 3.32Isınma Ö.00 0.00 7.50..... 25.52Temizlik 16.30 ' 1.66 ”  11.2i/ ' 19.46Okul 5.79..... 1.56 o.ori “ 30.02Toplam 25.46 ' 11.10 18.35 ’ " 5.50

dönem inde ortalama fiyatları yüzde 0.51 oranında artan gıda maddeleri ile yüzde 2.45oranında zam gören giyim maddeleri, ailebütçesinde ki genel erimenin biraz olsun imdadına yetişiyorlar. Öte yandan Temmuz ayından Ekim

konu olan temel maddelerin fiyatlarınım  12 a y lık  süre içinde yüzde 74.05 oranında arttığı görülüyor. Yıllık  fiyat artışı dikkate alındığında da aile bütçesinin gereksinim  duyduğu ortalam a 9 aylık artış yüzde 51.63, 6 aylık artış y ü zd e 32, 3 aylık artış yü zd e 15 ve aylık artış da y ü zd e 4.7 düzeyine ulaşıyor.

ayınakadargeçensüreiçindekonutmasmf-ıılaşıyor. DtSK-AR'm aile bütçesi içinTemmuz-Ekim arasındaki üç aylık dönemde tesbit ettiği yüzde 5.5'lik enflasyon oram ile birlikte, aile tüketimine konulan temel maddelerin fiyatlarının 92 Ekim-93 Ekim arasındaki bir yıllık sürede ayda ortalama y ü zd e 4.7 oranında

arttığını gösteriyor. Bir önceki araştırmamızda ortaya çıkan aylık yüzde 5-7 ve yıllık yüzde 94.9 oranındaki gelir artışı gereksiniminin gerilemesi ise büyük ölçüde Eylül ayında gıda ve giyim harcamalarındaki mevsimlik düşüşten kaynaklanıyor. Temmuz-Ekim

lan yüzde 11.95, ısınma giderleri yüzde 25.58, temizlik giderleri yüzde 29-46 ve okul masrafları da yüzde 30 düzeyinde aile gelirini aşındırmış dununda.1992 Ekimi'nden bu yana geçen süre gözönünde tutulduğunda, ailenin asgari gelir ihtiyacına

4 KİŞİLİK AİLE 

BÜTÇESİNİN 

GEREKSİNİM 

DUYDUĞU 

ARTIŞ 

ORANLARI 

{%)

15.0

74.05a51.63
D32.0
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VERGİ

DEVLETİN GİDERİNİ ÜCRETLİLER ÖDÜYOR!

Ücretlilerin 
Toplam Vergi Yükü

M

üzeyine bakılmaksızın zenginden de fakirden de aynı miktarda alınan bir tüketim vergisinin artırılması gelir bölüşümündeki adaletsizliği kaçınılmaz biçimde daha da

Yüzde 44!
Katma değer vergisi oranlarında yüzde 2'lik artış ve ücretlilere vergi iadesi uygulamasına sınırlama getiren kararın Bakanlar Kumlu tarafından ilan edilmesiyle birlikte toplumun çeşitli kesimleri, uygulamadan vazgeçilmesine yönelik görüşlerini açıkladılar. Bu konuda gelen eleştiriler de iki önemli nokta üzerinde yoğunlaşıyordu. Birincisi, dolaylı vergi yükündeki artışın sabit gelirli kesimler üzerinde yaratacağı olumsuz etki, İkincisi de oranlardaki yükseliş ve vergi iadesinin kaldırılmasıyla birlikte vergi kaçağının artması. Gelir

derinleştirecekti. Aldığı malın fiyatının belirli bir yüzdesi oranında vergi ödeyen vatandaşlar da fiş almayarak fiyattaki vergi kısmını ödemekten kaçacak, vergi iadesi gibi bir uygulama kalmadığı İçin de tüketiciler "alırken kazanma" yolunu tercih edebileceklerdi.
Bu tür gerçekçi eleştirilere pek kulak asmayan Hükümet, bütçe açıklarım kapatmak için gelirlerin

artırılmasının zorunlu olduğunu belirterek kararında ısrar ediyordu. Hatta Tansu Çiller, yaptığı açıklamada terör giderleri için bu artışa ihtiyaçları olduğunu, vatandaşların da terörü önlenmesi için, "değil yüzde 2, yüzde 15 fedakarlıkta" bulunabileceğini dite getiriyordu.
Artırılan KDV oranlarının hükümetin beklediği gibi yıl sonuna kadan ayda 1 trilyon TL., 1994 içinde de ayda ortalama 2 trilyon TL. ek gelir sağlayıp sağlayamayacağını bekleyip birlikte göreceğiz. Ancak görmek için beklemeye gerek olmayan bir başka gerçek daha var. Devlet harcamalarını karşılayan en önemli gelir kalemi olan vergi gelirlerinin ücretliler üzerindeki ağırlığı, İni kesimin taşıyamayacağı bir noktaya ulaşmış dıınımda.
DİSK-AR'm 1991 yılı rakamlarına dayanarak yaptığı hesaplamalara göre ücretlilerin ödediği gelir vergisi, sosyal güvenlik primi, tasarruf teşvik kesintisi ve dolaylı vergilerin toplamı, bu kesimin

Ücret Dışı Kesimlerin Ödediği Verginin 
GSMH' den Aldıkları Paya Oranı {%}

YILLAR G SM H  içinde p a yı %
Ö den en  dolaylı vergi % G e lir  ve kurum lar v ergisi % Sosyal güvenlik p rim i Va

Tasarruf teşvik prim i % TOPLAM%
1987 81.88 û.23 6.97 2.55 0.00 18.5219«8 82.6 5.70 5.72 2,41 0.18 16.55J9B9 79.47 5.59 6.24 3.26 0.67 18.421990 78.34 6.06 5,78 4.19 1.08 19.171991 76.38 6.66 6.23 4.97 1.18 21.06- -- - • - T- - _ ______________________________ ___ .U6 / Dİ5K-AR Aralık 1993
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ulusal gelirden aldığı payın yüzde 44.56'sına ulaşıyor. Bir başka deyişle devlet, ücretlilerin milli gelirden aldıkları yiizde 23 62 oranındaki payın neredeyse yarısına doğrudan ve dolaylı yollarla el koyuyor.
Gelirin Yansı Nasıl 
Devlete Gidiyor?

Prof. Dr. Oğuz Oyan'ın 1987 yılı rakamlarıyla yaptığı hesaplamalara göre (Dışa Açılma ve Mali Politikalar Türkiye: 1980-1989 s. 184) ücretlilerin, doğrudan ve dolaylı vergilerin yer aldığı konsolide bütçe vergi kalemleri için yaptıkları ödemeler milli gelirden aldıkları payın yüzde 27.6'sı düzeyindeydi. Buna yerel yönetim vergileri, sosyal güvenlik primleri ve o dönemde yürürlükte olan 11 adet fonun gelirleri de katıldığında ücretlilerin üzerindeki vergi yükü yüzde 45'e ulaşıyordu. Oysa aynı yıl ücret dışı kesimlerin (faiz, rant, kar ve tarım gelirleri) ödediği dolaylı ve dolaysız vergi, milli gelirden aldıkları payla karşılaştırıldığında vergi yüklerinin yüzde 22.1'i aşmadığı göıiilüyordu.
DlSK-AR'ın 1987-1991 arasındaki yıllar için benzer yöntemlerle yaptığı hesaplamalar da ücretli kesimin vergi yiikii ve hu vergi yükündeki aıtış konusunda oldukça çarpıcı sonuçlar ortaya çıkarttı .Vergi

gelirleri içinde ücretlilerin payını aşamalı olarak d e  aldığımızda karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor:20 milyonluk çalışma ordusu içinde 7 milyona ulaşan ücretliler, toplam gelir vergisinin 1987'de yüzde 35'ini öderken, 1991 yılına kadar paylan yüzde 56-3'u ulaşmış durumda. Genel bütçede doğrudan kesilen vergilere bakıldığında da iicreüilerden alınan gelir vergisinin toplam içindeki payı yüzde
1991 yılına gelindiğinde 
ücret dışı kesimler ulusal 
gelirin 4'te birine el 
koydular ve bu miktarın 
yalnızca y'te birini 
devlete verdiler.

24.10'dan yüzde 45.79'a tırmandı. Aynı yıllar içinde GSMH'den ücret ve ücret dışı kesimlerin aldığı paya göre yapılan hesaplamalara göre ücretlilerin toplam dolaylı vergiler içirdeki payları da yüzde 34.5'ten yüzde 38.9'a yükseldi. Dognıdan ve dolaylı vergilerin içinde yer aldığı konsolide bütçe gelirlerine baktığımızda ise yalnızca gelir vergisi ve dolaylı vergiler kanalıyla 19S7 yılında konsolide bütçe vergi gelirlerinin yüzde 29.27'sini karşılayan ücretli kesimin 1991'e gelindiğinde aynı vergi gelirlerinin

yüzde 42.43’ünü karşıladıkları görülüyor. Bunun anlamı da yalnızca konsolide bütçe vergi gelirleri ele alındığında bile ücretli kesinlin ödenen toplam vergi içindeki payının 13 puandan fazla artış göstermesi, yani 1987 yılına göre yiizde 45 oranında fazla vergi ödemeleridir.Ücretli ve ücret dışı kesimlerin milli gelirden aldıkları payla ödedikleri vergi karşılaştırıldığında ise ortaya daha çarpıcı sonuçlar çıkıyor. 1987 yılında faiz, kar, rant ve tarımdan oluşan ücret dışı kesimler GSMH'mn yiizde 15.17'si oranında vergi öderken ücretliler, gelir vergisi, dolaylı vergi, sosyal güvenlik primi ve tasarruf teşvik kesintisi olarak devlete GSM H'm n yüzde 5.9'u büyüklüğünde bir miktar aktardılar.1991 yılında toplanan vergilere bakıldığında ise aynı oranların ücret dışı gelirler için yüzde 16.08'e ücretliler için ise 10.53'e tırmandığı görülüyor. Bu rakamlar esas alındığında da GSMH'nin oranı olarak ücret dışı kesimlerin vergi yükünün dört yılda yüzde 5.9, ücretlilerin vergi yüklerinin ise yüzde 78.4 oranında artış kaydettiği ortaya çıkıyor.
Gelir Payının İk i Katı 
Vergi Yükü

Ücretli ve ücret dışt kesimlerin milli gelirden aldıkları payla ödedikleri vergiyi karşılaştırdığımızda da devletin tek kaynak olarak iicretilerin üzerine nasıl yüklendiği daha çarpıcı bir biçim de anlaşılıyor. Bunun için de analizde kolaylık sağlaması açısından her iki kesimin milli gelirden aldıkları paydan yola çıkarak vergi kalemlerini üstüste koymaya ve milli gelirden aldıkları payın ne kadarını vergi olarak devlete aktardıklarını bulmaya çalışalım.
GSMH'dan ücret dışı kesimlerin aklıkları pay 1987 yılında yüzde81.S düzeyindeyken (% 62.81 faiz, rant, kar gelirleri, % 19.07'si tarım gelirleri) 1991 yılında bu pay, yüzde 76.38'e geriledi (% 59.48
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YILLA R ücretlilerin  ödettiği gelir vergisinin  genel biitçe doğrudan vergi geliri içindeki payı %

gelir toplanı konsolide vergisi dolay U bütçe içindeki vcıgilcr vergi ücret içinde gelirleri payı % ücretlilerin içindepayı % ücretlilerin payı %

ücret dışıkesimlerinödediğiverginintoplamGSMHoranı %

ücretlikesiminödediğiverginintoplamGSMHoranı %
1987 24.10 35.00 34.50 29.27 15.17 5.901988 30.71 45.20 33-92 32.29 13.67 5.921989 36.73 50.80 36.42 36.57 14.64 7.511990 43.26 55.00 37.33 40.39 15.02 9.081991 43.79 56.30 38.90 42.43 16.08 10.531 ET

faiz, rant, kar, % 16.9 tarım gelirleri). Ücretli kesimin milli gelirden aldığı pay ise aynı tarihler arasında yüzde 18,12'den yüzde 23.62'ye yükseldi.
Ücret dışı kesimlerin 1987-1991 arası ödedikleri vergi kalemlerinin

SMH'den aldıkları paya oranı şöyle bir tablo ortaya çıkartıyor:
•  Ödedikleri gelir ve kurumlar vergisinin GSMH'den aldıkları paya oram 1987'tle yüzde 6.97, 1991'de yiizde 6.23.

•  1987 yılında GSMH'den aldıkları payın yüzde 6.23’ünii, 1991'de ise 6.66'sını devlete dolaylı vergi olarak aktardılar.
•  Gelir üzerinden alınan vergiler, toplanı dolaylı vergiler, sosyal güvenlik primleri ve tasarruf teşvik primleri hep birliktehesaplandığında ücret dışı kesimlerin 1987 yılında devlete vergi olarak ödedikleri tutar, GSMH'den aldıkları payın yiizde 18.52'si, 1991'de ise yüzde 21.06'sı

düzeyinde,Ücrelli kesimin aynı dönemde ödediği vergi kalemlerinin GSMH'den aldıkları paya oranı da şu sonuçları veriyor:•  1987'de GSMH paylarının yüzde 10.2'sini gelir vergisi olarak devlete aktarırlarken, bu oran 1991 yılına gelindiğinde yüzde 17.55'e yükseldi.
•  Toplam dolaylı vergiler içinde ücretlilerin ödediği pay aynı yıllar arasında artış gösterirken, ücretlilerin GSMH'den aldıkları payın artması nedeniyle ödedikleri toplam dolaylı verginin bu paya oranı 1987'de yüzde 14.82’dcn 1991'de yiizde 13-7'ye geriledi.
•  Ücretlilerin gelir vergisi, dolaylı vergi, sosyal güvenlik primi ve tasarruf teşvik kesintisi olarak
1991 'de ulusal gelirin 4 ‘te 
birine yakın pay alan 
ücretliler bu kez 
gelirlerinin yaklaşık 
yarısını devlete vergi 
olarak ödemek zorunda 
kaldılar.

devlet kasasına aktardıkları miktar 19S7 yılında GSMH'den aldıkları payın yüzde 32.55'i düzeyindeyken 1991 yılında aynı oran, yüzde 44.56'ya yükseldi.
Sonuç

Konsolide bütçe vergi gelirleri ve konsolide biitçe dışında kalan (sosyal güvenlik primi, tasarruf teşvik kesintisi vb) vergi benzeri gelirlerle birlikte devletin toplam vergi gelirlerinin yüzde 95'inin üzerindeki kısmı, gelir üzerinden kesilen vergiler (gelir ve kurumlar vergisi), dolaylı vergiler (KDV vb.), sosyal güvenlik primi ve tasarruf teşvik primi gibi kalemlerden oluşmaktadır. Yalnızca bu dört başlık altında toplanan vergi kalemleri dikkate alındığında bile, devletin vergi politikasının "çok
8 / DİSK-AR Aralık 1993
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kazanandan az, az kazanandan çok" vergi alma prensibi üzerine çalıştığı ortaya çıkmaktadır. 1987 yılında toplam GSMH'nin 5'te 4'üne el koyan iicret dışı kesimler, gelirlerinin ancak 5'te birini devlete vergi olarak aktardılar. Aynı yıl ulusal gelirden ancak 5’te bir oranında pay alan ücretliler İse, elde ettikleri bu gelirin 3'îe biri oranında vergi verdiler. 1991 yılına gelindiğinde de ücret dışı kesimler ulusal gelirin 4'te birine el koydular ve bu miktarın yine yaklaşık 5'te birini devlete verdiler. 1991'de ulusal gelirin 4'te birine yakın pay alan ücretliler bu kez gelirlerinin yaklaşık yansını (%44.5ö) devlete vergi olarak ödemek zorunda kaldılar.
Sözü edilen vergi gelirlerinin GSMH'ye oranına ve bu orandaki artışa bakıldığında da devletin vergi gelirlerini ancak ücretlilere dayanarak artırdığı ortaya çıkıyor. 1987 yılında GSMH'nin yüzde 21.07'si oranında vergi toplayabilen devlet, ücretlilere yüzde 5.9, diğer kesimlere de yiizde 15-17 oranında vergi yüklüyordu. Bunun anlamı da toplam verginin yüzde 24.15'ini ücretlilerden, yüzde 7584'iinü de ücret dışı kesimlerden toplamasıydı.

1991 yılma gelindiğinde ise GSMH’nin yüzde 26.6l'ine yükselen vergi yükünün yüzde 16.08'i ücret dışı kesimlerin, yüzde 10.53'ü de ücretlilerin üzerindeydi. Ücret dışı kesimlerin vergi yükünde hiç bir önemli artış olmazken, toplanı vergi yükündeki 5.54 puanlık artışın neredeyse tamamının ücretliler üzerinde olduğu 1991 yılında ücretlilerin toplam verginin yiizde 39.57'sini ödemelerinden de açıkça anlaşılıyor.
Sonuç olarak, yapılan tüm hesaplamalar 1987-1991 arasında işbaşına gelen hiç bir hükümetin, vergiyi gelir dağılımını düzenleyici bir araç olarak algılamadığını, yalnızca hesapsız olarak artırılan kamu borçlarının ödenmesinde bir araç olarak gördüklerini, vergi gelirlerini artırmada tek yol olarak da ücretliler üzerine yüklendiklerini açıkça ortaya seriyor. 1980 sonrasında, ulusal gelirden aldıkları payı koruyamayan ücretlilerin, bu çarpıcı gelir kaybımı karşılık ciddi bir vergi yükü altında ezilmeleri de 13 yıllık dönemde yeterince fedakarlıkta bulunduklarını gösteriyor. Ücretlilerin gelir ve vergi yükü konusunda 1991 için yapılan hesaplamaların 1992-1993 yıllarında da daha iyiye gitmediği, hatta KDV gibikonulardaki düzenlemelerle daha da bozulacağı gözönüne alındığında, artık fedakarlık sırasının başka kesimlere geldiğini söylemek de hiç zor olmayacaktır.

HESAPLAMA NASIL 
YAPILDI?

Ücretli ve ücıvltiler dışındaki ke
simlerin terfii yükü konusunda he
saplamalar yapılırken, Defletin vergi 
gelirleri kutlusundaki rakamlar, T.C. 
Maliye ve Gûmrıtk Hakanlığı Gelirler 
Genel Müdürlüğü tarafından H a
ziran 1992’de yayınlanan "Vergi 
İstatistikleri Yitiği 1982-1991" başlıklı 
çalışmadan alındı. Milli gelir ra
kamlarında DPTnin "eski" olarak 
tanımladığı milli gelir sarisi kul
lanılırken, GSMH'nin dağılımı Prof. 
Dr. Süleyman ÖzmucuPını "Poıık- 
siyonel Gelir Dağlımı" serilerine da
yandırıldı.

Çalışmamızda Konsolide kütçe vergi 
gelirleri içinde en büyük ağırlığı 
oluşturan gelir, kurumlar vergisi re 
tüın dolaylı vergiler üzerinde du
rulurken, konsolide bütçe dışında 
kalan sosyal güvenlik primleri ve ta
samı teşvik kesintileri de hesaba 
katıldı. Bu arada mahalli idaıvler 
payı ve fo n  benzeri kesintilerin ke
simler üzerindeki yükü dikkate 
alınmadı. Gelir üzerinden alınan  
vergiler konusunda Gelirler Genel 
MûdüılüğıYnûn verileri aynen kul
lanılırken, sosyal güvenlik prim i ve 
tasarruf teşrik kesintileri için verilen 
rakamlar İçinden ücretlilerin 
ödediği kısım bu kesintilere esas 
alman oranlar ve Bağ-Kur primleri 
gözönüne alınarak aynşlınMı. 
Ücretlilerin ve diğer kesimlerin 
ödediği vergiye ulaşmak için de, 
diğer kesimlerin ödediği dolaylı vergi 
miktarından yola çıkıldı. Ücretli ke
simin tasarruf eğiliminin sıfıra 
yakın düzeyde olduğu varsayımıyla 
iicret dışı kesimlerin GSMH'den 
aldıkları pay üzerinden yüzde 2Û’lik 
tasarruf eğilimi düşülerek (Türkiye 
geneli için yüzde 20 cirannda be
lirlenen tasarruf eğilimi sermaye re 
lanın kesimi için daha yüksek ol
makla birlikle hesaplamanın sa
deleşmesi amacıyla genel rakam esas 
alındı) onaya çıkan rakam toplam 
dolaylı vergiler için diğer kesimlerin 
payı olarak kabul edildi. Ücretlilerin 
ödediği dolaylı vcıgi de toplam do
laylı ıvıgi üzerinden hıı rakamın 
çıkartılmasıyla elde edildi. Onaya  
çıkan ıvıgi kalemlerinin top
lanmasıyla ehle edilen rakanılann 
ücretli ve ücret dışı kesimlerin 
GSMH'den aldıkları paya o Kan
lanmasıyla da hu kesimler 
üzerindeki ıvıgi yüküne ulaşıldı.
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gelirlerden oluşan bu grubun gelirlerinin bu ölçüde artması olgusu, açıklanan bilançolarla uyuşmamaktadır. Bu dunımda artışı açıklamak için sadece repo gelirleri kalmaktadır.-  Repo Gelirleri: Firmaların ellerinde bulunan nakit fazlalarının kısa dönemli bankalara satılması suretiyle elde edilen gelirler bu grubu oluşturmaktadır. Bu grubun gelirlerindeki artış, firmaların finans yönetimlerinin, nakit varlıklarını ne kadar etkin yönettiklerinin bir göstergesidir. Paranın zaman değerindeki değişmesinin çok önem kazandığı günümüzde, firmalar ellerindeki nakit stoklarını değerlendirerek, birkaç gün için bile olsa, getiri elde etmeyi sağlayacak yöntemler geliştirmişlerdir. Bu amaçla kullanabilecekleri menkul kıymet, döviz ve yatırım fonları gibi kaynaklardageliştirildiğinden, firmalar, bu kısa vadeli nakit stoklarını risk almadan değerlendirme olanağına kavuşmuşlardır.1982 öncesinde, gerek sabit kur sisteminin uygulanması ve gerekse faiz oranlarındaki düşüklük, paranın kısa süreli zaman değeri değişmelerini önemli kılmıyordu. Aynı dönemlerde, günümüzdeki gelişmiş

i  stanbul SanayiO dası’mn Eylül1993'te yayınladığı "500 Büyük Firma" araştırmasına göre, firmaların 1991 yılı vergi öncesi kârlarının % 51.1'ine, 1992 yılında da %38.9'una ulaşan bölüm ünü oluşturan temel ve yan faaliyetleri dışındaki gelirler, önemli büyüklüklere ulaşmıştır. 1932 yılında % 15-3 civarında olan bu gelirlerin 10 yıl sonra üç katma ulaşması, konunun irdelenmesini gerekli kılmaktadır.Öncelikle faaliyet dışı gelirlerin değerlendirilmesi, bileşimini oluşturan gelir türlerinin ve miktarlarının bilinmesi zorunludur. Ancak açıklanan veriler arasında bu bilgiler bulunmadığından, gelir gruplarına tek tek bakarak, rasyonel firma davranışı yaklaşımıyla analiz çerçevemizi oluşturmaya çalışacağız.Bu çerçevede, gelir gruplarına baktığımızda;-  İştirak Kazançları: Firmaların genel kârlılık düzeyi ile bilanço karları birbirinin aynıdır. İştirak miktarlarını artıracak yeni motifler bulunmadığına göre, bu gelir grubunda önemli bir artış sözkonusu olmaması gerekir.— Sabit K ıy m e t Satış G elirleri: Tasfiye edilen sabit ve bağlı kıymetlerin satışından elde edilen

Firmalar, ellerindeki kısa vadeli 
kaynaklarını repo yaparak 

değerlendirirken, Kurumlar Vergisi 
Yasasındaki muafiyet maddesinden 

de yararlanarak, kârlılıklarını 
vergi tasarrufu kadar daha

Daha Çok Repo, Daha Az Vergi!
Doç. Dr. İbrahim Anıl
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500 BÖYİİK FİRMADA
FAALİYET DİŞİ GELİRLERİN NET BİLANÇO KÂRINA ORANI (%)

51.1T)
40 - -

31.030.82419.6 20-8A i
10  - -

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
araçlar da bulunmadığından, firmalar bu tür kaynaklardan önemli sayılabilecek bir gelir saglayamıyorlardı.Faaliyet dışı gelirlerdeki bu artış, firmaların faaliyet dışı alanlara yöneldiği eğilütıinin değil, bu kaynakların yönetiminde etkinlik sağladıklarının göstergesidir. Çeşitli dönemlerde en kârlı yatırım aracı olarak anons edilen "repo" işlemleri, firmalar açısından ilave vergi tasamı fıı da sağladığından, yüksek getirisi nedeniyle de bu gelir kategorisinin önemli bölümünü oluşturmaktadır.Kurumlar Vergisi

Yasası'nda yapılan düzenlemeyle, yatırım fonu ortaklıkları, devlet tahvili ve hazine bonosu yatırımları özendirilerek, bu gelirlere vergi muafiyeti getirilmiştir.Firmalar, ellerindeki kısa vadeli kaynaklarını repo yaparak değerlen dirirken, Kurumlar Vergisi Yasası'ndaki muafiyet maddesinden de yararlanarak, kârlılıklarını vergi tasarrufu kadar daha artırmışlardır.Özünde, sadece kısa vadeli kaynaklarını değerlendirmeye yönelik repo uygulaması, aynı düzeydeki bilanço kârlılıklarının, daha da düşük oranda vergilendirilmesi olanağını

da sağlamıştır. Firmalar kaynaklarının etkinyönetilmesini de aşanmiktardaki bu getiriye ulaşarak bilanço kârlılıkları karşılığı ödeyecekleri vergiyidüşürmek için, bazen kredili satın alma gibi maliyetlere de katlanmaktadırlar. Kârın içinde yer alan repo faizleri kadarki tutar 
% 10, kalan kısım % 50 oranında vergiye tabi tutulduğuna

göre, birinci kısmın miktarının artırılması için gösterilen çabanın önem i ortadadır.Başta belirtilen sonucu yaratan olgu ise, yatırılan para için alınan, m akbuzun bir yerine, b u  m akbuz tutarı kadar devlet tahvili, hazine bonosu veya yatırım fon u  ortaklığı hissesi satın alındığının yazılmasıdır. Bu fiili o lgu yasa koyucunun tercihleri ile çelişmektedir.Sonuç olarak, firmalardaki faaliyet dışı gelirlerin artmasının nedeni, kurumlar vergisi yasasındaki düzenlem enin, ödeyecekleri vergileri azaltan bir uygulam a haline getirilmesidir.
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İ Z L E N İ M L E R

O E C D  ülkeleri 1970'lerden heri süren ekonom ik krize karşı uygulanmakta olan politikaların doğurduğu işsizliği gündemlerinin baş sırasına oturtuyorlar. 7-9 Ekim 1993 tarihleri arasında Helsinki'de yapılan "Teknoloji Y e nilik (Invovation) Politikaları ve İstihdam" konulu konferans bu çalışmaların önemli bir ayağını oluşturuyor. 179 uzm an, politikacı, bilim adamı, işveren ve sendikacının katıldığı Konferansta işsizliğin makro ekonomik önlemlerin başarıya ulaşmasıyla kendiliğinden ortadan kalkacağı düşüncesinin yanlışlığı altı çizilen en önemli noktaydı.Katılımcılar 1993 sonunda 36 milyon işsizle karşı karşıya kalacak olan O ECD  ülkelerinin makro- ekonomik politikalarında istihdamı arttırmaya yönelik özel önlemler alması gerektiğine işaret ettiler.Var olan işsizliğin, devrevi ve yapısal özellikleri birlikle taşıdığı, yeni iş olanakları yaratmayı hedefleyen stratejilerin de kısa dönemli m akro-ekonom ik politikalarla uzun dönemli yapısal dönüşümleri birleşıirmesi gerektiğiısrarla belirtilen ikinci noktayı oluşturdu.Katılımcıların hemen tamamı son krizi aşmak için uygulanan p o litikaların bugünkü işsizliğidoğurduğunda birleştiler. G ü n ü müzdeki işsizliğin ekonominin büyüme dönemlerinde de varlığını sürdürmesinin ve giderek uzun dönemli olmasının sosyal ayrımcılık niteliği taşıdığına değinen tebliğlerde, işsizliğin sadece işgü

cü piyasası elastikiyetinin yokluğuna bağlanamıyacagı ısrarla belirtildi.Konferansın ilgi çekici yanlarından birisi de, rekabet ve ücret elastikiyeti kavramlarına dayalı olarak alınan önlemlerin tekelci ortamlarda, tekel karlarının artması ve yatırımların azalması sonucunu doğurduğunun ifade edilmesiydi. Bazı konuşmacılar bunu "özeli özelleştirin’' diyerek dile getirdiler.O E C D  İşsizlik Çalışma Gnıbu Başkanı PeLer SCHW ANSE bu konuda ilginç bir yaklaşımla, artık

"uyum kapasitesi" (adaptive ca- pacity) kavramının kullanılmasını önerdi, işgücü piyasası elastikiyeti kavramının, yapısal dönüşüm önlemlerinin maliyetini sadece emek üzerine yıktığım belirten SCFT97ANSE, "uyum kapasitesi “ kavramını daha adil ve etkin bulduğunu ifade ederek, bu kavramın "işgücü piyasası eias- tikiyeLi"nde olmayan, “yönetimlerin elastikiyeti", "yatırımların gerçekleştirilmesi" (enterprise cre- ation), "insan sermayesine yatırım" gibi hususları içerdiğini vurguladı.İşsizlik sorununun çözümü için rekabet gücüne sahip güçlü bir ekonominin şart olduğu ve bunun tek tek ülkelerin değil tiim Avrupa'nın ortak çabasıyla çözülebileceği belirtilen tartışmaların ilgi çekici noktalarından bir

başkası da yeni teknolojiler ve eğitimin istihdam üzerindeki etkileri konusuydu.Yapılan konuşmalarda rekabet gücünün düşük ücrete değil, yüksek teknoloji kullanma ve yenilik yeteneğine bağlı olduğu ve bunun yaşam boyu eğilimle arttı— olabileceği ısrarla vurgulandı. Je nerik teknolojilere yapılacak yatırımların imalat ve hizmet sektörlerinde donanım ve yazılım ihtiyacı doğuracağı, bunun da istihdamı arttıracağı belirtildi. Bu yalınının bir ayağının eğitilmiş insan gü d i olduğu ve kamunun bu alanlarda doğrudan yatının ve teşvik yoluyla öncülüğünün zorunlu olduğu ifade edildi.K o n fe r a n s ın  en ilginç tebliğlerinden birisini de OECD- T U A C  G en e! Selcreteri John EVANS sundu. Bugüne kadar elastikiyet adına işçilere dayatılan önlemlerin tam tersi sonuçlar doğurduğu ve ABD'ııin bıı yeni problemlerin çözümü ile uğraştığım ifade eden konuşması canlı tartışmalara neden oldu.AT komisyonu Temsilcisi Aııdres HINGER’ın sözleri ise kulislerde AT'nin istihdam sorununu gündemin baş sırasına oturtmaya yönelik politik bir çıkış olarak değerlendirildi;"Avrupa'da bugün varolan işsizlik düzeyi kabul edilemez. AT konuya ilişkin önlemleri içeren 
Beyaz Rapot'ıınıı yakında açıklayacaktır."
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DOSYAİstanbul İmalat Sanayi İsçileri Anketi

Türkiye 'nin en büyük sanayi 
bölgesi olan İstanbul'da, imalat 
sanayi işçilerinin profili 
Nereden, ne zaman geldiler? 
Hangi işlerde çalıştılar?
Nasıl yaşıyorlar?
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Sanayi işçisin
DÎSK-AR geçtiğimiz aylarda İstanbul'da imalat 

sanayii işyerlerinde çalışan isçilere yönelik geniş 
kapsam lı bir alan araştırması yaptı. Araştırma 

25 ve daha fazla  isçinin çalıştığı işyerlerini 
kapsadı. Bu hede f  kitleyi temsil etmek üzere 

tesadü fi örnekleme yöntemiyle 1,100 kişilik bir 
ötmek kitle seçildi ve bu örnek kitleye yüzyiize 

görüşme yöntemiyle anket uygulandı. Önümüzdeki 
günlerde kapsamlı bir rakor haline getirilecek olan 

bıı çalışmanın bazı ön sonuçlarını dergimizin bu 
sayısında yayınlıyoruz. Gelecek savımızda da 

isçilerin çeşitli sosyal ekonomik ve siyasal 
konulardaki görüş ve tutumlarına ilişkin sorulara 
verdikleri yanıtları yayınlayacağız. Araştırmanın 

saha çalışmalarım üstlenen DAP Araştırma 
şirketine ve değerlendirme bölümünü yürüten Dr.

Ahmet Demirel'e teşekkür ederiz.

m

İstanbul'da 25 ve daha fazla işçi çalıştıran imalat sanayii işyerlerinde çalışan işçilerin yaklaşık dörtte biri (% 26.9) İstanbul doğumlu. İşçilerin ağırlıklı bölümünü (% 30.5) Karadeniz bölgesi illerinde doğanlar oluşturuyor.İç Anadolu bölgesinde doğanlar işçilerin yüzde 17.5'ini, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde doğanlar ise yüzde l6.4'ünü oluşturuyor. Ege ve Marmara bölgesinde doğanların oranı yüzde 4.5, Akdeniz bölgesinde

doğanlarınki ise yü zd e 1.2. tşçilerin yüzde 3.0'ü yurt dışmda doğmuş.tşçilerin yüzde 35.4'ü aslen Karadenizli, yüzde 20.5'i İç Anadolulu, yüzde 18.2'si ise D oğu-G ün eydogulu olduğunu

Doğum Yeri /  Aslen Nereli?
Karadenizliler 
Ağırlıkta

#  % 26.9

söylüyor. A slen  İstanbullu olanların oranı yü zd e 14.2, A slen  Ege-M arm aralı olanların payı yüzde 6.8, A kden izli o lan larınki ise yüzde 1.4. Buna karşılık, yüzde 3.5‘lik b ö lüm  ise yurt dışı kökenli o ld u ğ u n u  belirtiyor.

Doğum yeri 
Aslen nereli

Yas:r

Gençler Çoğunlukta
Ankete katılan im alat sanayi işçilerinin b ü yük bir ço ğ u n lu ğ u  30 yaşın altında. Y aşı 20'den küçü k olanlar yüzde 15.7, yaşı 25'ten k ü çü k  olanlar y ü zd e 43.7 ve 30 yaşından g e n çle r de y iizd e  63'Iük bir ağırlık oluşturuyorlar. Y a ş ı 30'dan yukarı olan işçilerin toplam  iç in d eki oranı ise y ü zd e 37'de kalıyor.

20'den küçük 20-25 26-30 31-39 40 ve üzeri
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DOSYA

Eğitim:
Yansı İlkokul 
Mezunu

İstanbul'da im alat sanayi işçilerinin eğitim  düzeyine baktığım ızda ilgin ç bir tablo ortaya çıkıyor. İm alat sanayinin çeşitli sektörlerinde çalışan işçilerin yüzde 56'lık bölüm ü ilkokul m ezunu olduğunu belirtirken, yüzde 2,8'i hiçbir eğitim  alm adığını, yüzde 1.4'ü de yüksekokulu bitirdiğini söylüyor.

Ortaokuluve liseyibitirensanayiişçilerininyüzdeolarakdağılımı daşöyleseyrediyor: yüzde 22.4'ü ortaokul m ezunu ve yüzdel7 .5'i de lise m ezunu.

Yüksekokul % 1,4

# Medeni Durum:
Yarıdan Fazlası Evli

#
Halen evli olupolmadıkları sorulan imalat sanayi işçilerinin yüzde 57.2'si evli, yüzde 42.8'i de bekar olduklarınıo/ / c\ c  belirtmişlerdir

Çocuk sayısı sorulduğunda ise işçilerin yaklaşık yansının çocuk sahibi olmadığı, yüzde 14.0'ının tek çocuklu, yüzde 21.1'inin iki çocuk sahibi, yüzde 9.3'ünün üç çocuklu ve yüzde 6.Hinin de dört ve daha fazla çocuğa sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Buna göre çocuk sahibi olanların yüzde 88'inin de 3 ve daha az sayıda çocuğunun olduğu anlaşılmıştır.
%  4 9 .5

%  9 .3  %  2 1 . 1  %  1 4 .0
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1970'ten 1970-74 1975-79 1980-84 1985-89 1990 ycönce sonrası

İs t a n b u l'a  G e liş :

İşçilerin Yarısı 
1980 Sonrası 
İstanbul'a Geldi
Araştırma kapsam ındaki 1.100 kişinin yüzde 73-1'ini oluşturan 804 kişinin İstanbul'a hangi yıl yerleştikleri de araştırıldı. B una göre, bu kişilerin y ü zd e 17.8'i İstanbul'a 1970'ten ö n ce  yerleşmişlerdir. Bu orana 1970-1979 arasında gelenler de eklendiğinde, İstanbul dışında doğan işçilerin yarısının İstanbul'a 1980'den önce yerleştiği ortaya çıkm aktadır. İstanbul dışında doğan işçilerin öteki yarısı da0.4 İstanbul'a 1980 ve d aha sonrakiyıllarda yerleşmiştir.cevapyok

• M ,
İstanbul'a Gelmeden önceki İs Durumu:/
Daha Önce Çalışmayanlar 
Çoğunlukta

oluşm aktadır. D aha ö n e e  de belirtildiği g ib i, kalan y ü zd e  2Ğ-9'luk b ö lü m  İstanbul'da doğanlardır.
İstanbul dışında doğan işçilerin üçte biri İstanbul'a gelmeden önce bir işte çalıştıklarını, üçte ikisi ise çalışmadıklarını belirtmiştir. Buna göre, şu anda tstanbul'da imalat sanayiinde

çalışmakta olan işçilerin yaklaşık yüzde 48.6'sı İstanbul'a gelm eden önce çalışmayanlardan, yüzde 14.3’ü daha önce de işçi olanlardan, yüzde 10.2'si daha önce tarım kesiminde çalışanlardan
Y ü z d e O l a r a k

İstanbul’a Gelmeden Önce 
Çalınmayan : 4 8 .6
İstanbul'a Gelmeden Önce 
Tarımda Çalınan : 1 0 .2
İstanbul'a Gelmeden Önce de
İşçi Olan : 1 4 .3
İstanbul'da Doğan : 2 6 .9
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DOSYA

K gc  K isİ G e ld ile r ?9 t

Ailesiyle Gelenler 
Çoğunlukta

İstanbul'a dışardan gelen imalat sanayi işçilerinin yü zd e 42.5'i tek başına gelirken, yÜ2de 7'si 2 kişi, yü zd e 8.2'si 3 kişi geldiklerini belirtiyorlar. 4 ve daha fazla kişi olarak İstanbul'a gelenlerin oranı ise yü zde 42.3'e ulaşıyor, belirtmiştir. Y ü zd e 5.2'iik bölüm  öğrenim  am acıyla İstanbul'a geldiğin i belirtirken yüzde 3.1'lik bölüm  daha farklı nedenler belirtmiştir.

N eden G e liy o r la r ?  
Çalışmaya Geliyorlar...

İstanbul dışında d oğup, daha sonra İstanbul'a yerleşen ve şu anda burada imalat sanayiinde çalışan işçilerin yüzde 68.3‘ünün İstanbul'a ilk gelişlerinde çalışm ak am acıyla geldikleri belirlenmiştir. Y ü zd e 23.0İük bölüm  aile göçü

nedeniyle İstanbul'a geldiklerini belirtmiştir. Yüzde 5.2' İlk bölüm öğrenim amacıyla İstanbul'a geldiğini belirtirken, yüzde 3.1'lik bölüm  daha farklı nedenler belirtmiştir.

Cevap yok

Kac Kişi Geldiler? (% )

Tek başına 42.5

2 Kişi 7.0

3 Kişi 8.2

4 Kişi 10.9

5 Kişi 10.6

6 Kişi 8.1

7 Kişi 5.1

8 Kişi 4.4

9 ve Daha Fazla 3.2

Ne K ad ar Süred e  
İş B u lu y o rla r :
6 Ay İçinde
İş aramaya başladıktan sonra ne kadar sürede iş buldunuz sorusuna, ankete cevap veren 1.100 kişinin yüzde 52.3'ü "hemen" diye cevap verirken, "6 ay içinde" diyenlerin oranı yiizde 33.6'ya ulaşıyor. Böylece iş aramaya başlayanların yüzde 85.9'luk bir oranının 6 ay içinde iş bulduğu ortaya çıkıyor.

Ne Kadar Sürede 
İs buldu?

Hemen

6 Ay İçinde

7 Ay -1  Yıl 
1 Yıldan Çok

Diğer

52.3

33.6

5.6 
6.5 
1.9
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İstanbul'da İlk İs:t

Dokuma ve Meta! Hazır İşler

Ç a l ı ş t ı k l a r ı  İ lk S e k t ö r

Toplam Gıda-İçkî Dokuma-Dcri Orman ürünü Kağıt-Basım K im ya-M ol Taş-Toprak Metal

G ıd a 3.6 32.3 1.3 0 .0 1 .9 2.3 0 .0 1 3D o k u m a 3 3 0 . . . . 1 16 65.0 "  3 ,3 15.3 İ T 9.1 8.3O rm a n 3 3 i r İ T 47.6 2 9 " 0.0 İ Ü . . . . . i rK agıt-B a sım J L 1.3 1.3 9.5 ı r i r . . . 3 0 2 3K im ya 6.2 6.5 1 3 0.0 1.9 36.3 0 .0 3.2T a ş-T o p rak jT _ 1 5 İ T ' ¥ 1,0 a o 6 3 .6 1.2M e tal a ? . . . . 20.6 T f ' Ü ~ i r 6 3 i r i rİnşaat İ T 1 3 o o O D 1 9 3 ,8 3 0 i lO le l-L o k a n lâ ‘ " i l . . . . 1 . . . ¥ . . . . . t . . . . . ' 2 3 5  ' “ İ T ” i r “ İ T ” 8 .3D iğ e r T i r
ıotıt!ce>*ww">5.3 " 5 “ 1 9 İ T " i r 3.3

Günüm üzde İstanbul'da 25 ve daha fazla işçi çalıştıran imalat sanayi işlerinde çalışan işçilerin İstanbul'daki ilk işlerinin dağılımı incelendiğinde şöyle bir durumla
karşılaşılmaktadır: İşçilerin yüzde 33.0'ünün ilk işi dokum a-deri sektöründe, yüzde 28.3’ününki ise metal sektöriindedir. İşçilerin yüzde 9-İ lik  bölüm ünün ilk

işlerinin otel-Iokanta-kahvehane gibi işyerlerinde olm ası oldukça dikkat çekicidir, işçilerin yüzde 6.2’sinin ilk çalıştıkları sektör kim ya, yüzde 5-8'ininki kağıt-basım , yiizde 3.Ğ'sınınki gıda, yüzde 3.5'ininki orman ürünleri ve m obilya, yüzde 3-3'ününki taş ve toprağa dayalı sanayi iken, yüzde 2.0'lik b ö lü m ü n ü n  ilk işi inşaat, yüzde 5 3 'ü n ü n k i ise diğer sektörlerdir.
İşçilerin şu anda çalışmakta oldukları sektör ile ilk çalıştıkları sektör karşılaştırıldığında bazı ilginç sonuçlara ulaşılmaktadır. Bu açıdan en istikrarlı sektör m etaldir. Şu anda metal sektöründe çalışanların y ü zd e 66.0'sının ilk işi de metal sektöriindedir. D okum a-deri sektöründe çalışanların yü zd e 65.0'i ilk işlerinde de bu  sektörde çalışıyordu, şu anda çalışılm akta olan öteki sektörler için şöyledir: taşa toprağa dayalı sanayi yüzde 63-6, orm an ürünleri yüzde 47.6, kimya-petrol yüzde 46.4, kağıt basım  yü zd e 43.3 ve gıda yüzde 32.4. '

Kaçıncı İş?
îlk ve İkinci İş Ağırlıktaİstanbul'da 25 ve daha fazla kişinin çalıştığı imalat sanayii işyerlerinde çalışanların yüzde 33.6'sı şu anda ilk işinde, yüzde

42.0'si ikinci işinde çalışmaktadır. Şu anki işçilerin üçüncü işleri olduğunu belirtenlerin oram yüzde 17.1; dördüncü olduğunu
söyley enlerinle i yüzde 5.5; beşinci olduğunu söyleyenlerinki ise yüzde 1.8.

3  Birinci 155 • 1
r v  1  

1
r ^ ı P

j  İkinci İş ^ j  Üçüncü İş d k j r

Beşinci İş

3 3 .6 4 2 .0 1 7 . 1 5 .5 1 . 8
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İş H a y a tı:
Sendikasız,
Grevsiz...
İşçilerin üçte ikisi çalışma yaşam ına atıldıklanndan bu yana İliç işsiz kalm adıklarını; üçte biri ise zam an zam an işsiz kaldıklarını belirtm ektedir.Her beş işçiden dördü şu andaki işinden m em nun olduğunu , biri ise m em nun olm adığını söylem ektedir.İşçilerin yü zd e 11.8'i zaman zam an yasal iş saatleri dışında ve tatil günlerinde fazla mesai ücreti alm adan çalıştıklarını; yüzde S8.2’lik bölüm se böyle bir zorunlulukla karşı karşıya kaladıklarını belirtmektedir.H er 10 işçiden l 'i  çalıştığı işin dışında ek gelir sağlam ak için başka bir iş de yapm akta, 9'u ise yapm am aktadır.İşçilerin yüzde 12.3'ü sigortalarının olm adığını; yüzde 87.7'si ise sigortalı çalıştıklarını belirtmektedir.tşyeri-işçi-sendika ilişkisine ilişkin sorular oldukça çarpıcı sonuçlar verm ektedir. İşçilerin dörtte üçü (% 74.4) çalıştıkları işyerinde sendika olm adığını belirtirken, dörtte biri işyerlerinde bir sendikanın faaliyet gösterdiğini söylem ektedir.Sendikalaşm a oranı ise hayli çarpıcıdır. İstanbul’da 25 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde çalışan işçilerin yalnızca yüzde 22.5'i sendikalıdır. İşçilerin yüzde 77.3'ü sendikalı olm adığını belirtmiştir. Y ü zd e  1.2'lik bölüm  ise sendikalı o lu p  olm adığı yolundaki soruyu yanıtsız bırakmıştır.işçilerin yüzde 11.2'si şim diye kadar herhangi bir greve katılm ış, yüzde 88.5'i ise h iç katılmamıştır. İşçilerin yüzde 95.9'u şim diye kadar lokavta m aruz kalm am ış, yüzde 2.2'si ise lokavtla karşılaşmıştır.

SORU EVET HAYIR CEVAP YOK
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İşsiz kaldı mı? 32.5 m m ı -

İşinden 
memnun mu? 80.6 19.0
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Fazla mesai almadan 
çalışıyor mu?
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11.8 88.2

■ m n H H M h

“‘ ' - . s '  Iri-îvz--'- V • i
Ek iş

yapıyor mu? 9.5

87.7

90.5
■ . j
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İşyerinde sendika 
var mı?
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•  . - S

74.4

Kendisi sendikalı 
mı?

Greve katıldı mı?

Lokavta maruz 
kaldı mı?

1 1 . 2

Harcamalar:
5 Milyon Liranın 
Altında
İmalat sanayi işçilerinin aylık harcamalarına bakıldığında, çoğunluğun aylık 5 milyon liradan

oldukları görülüyor. Ayda 1,3 milyon lira arası harcaması olanlar yüzde 35,4, 3-5 milyon lira arasında harcama yapanlar yüzde 38.7 düzeyine ulaşırken, yıllık harcaması 5 milyondan daha az olanların toplamı, yüzde 74,1'e ulaşıyor.
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izin , istenilen şeyi 
yapm ak için yetkili bir 
makamdan alınan veya 
verilen bir özgürlük 
eylemidir: Hayatta 
çeşitli izin türleri 
vardır; baba izni, 
şaka yapma izni, şenel 
ödem e izni, kardeşinin 
düğününde dekolte 
giym e izni, ev 
sahibinden evinde bir 
a y  daha kalma izni, 
dolmuşta kapı 
tarafında oturan 
hayandan inme izni, 
misafirlikten erken 
kalkm a izni, sokağa 
çıkm a izni ve tüm 
çalışanlar için yıllık 
ücretli izin hakkı.

Da sayımızda da test 
konumuzu, 1475 sayılı 
İ ş  Kanuım'na tâbi 
işyerlerinde 
çatışanların yıllık 
ücretli iznine ayırdık.

İş  Kanunu kapsamına 
giren işyerlerinde 
çalışan işçilerin yıllık 
ücretli izne hak 
kazanmaları için en az  
b ir  y ıl  çatışmış 
olmaları şartı vardır. 
Bu şiire, işçinin 
işyerine girdiği günden 
başlar. Altım çizerek 
belirtelim, deneme 
süresi de içinde olmak 
kaydıyla bir yılı 
doldurmaları gerekir. 
Çalışanların izin 
h aklan  ve koşudan  
anayasal güvence 
altındadır. "Dinlenmek 
çalışanların hakkıdır" 
diyen T.C  
Anayasasının tüm 
hükümleri, bağlayıcı 
temel hukuk kuralları 
olduğundan yasalar 
Atıayasa'ya aykırı 
olam az hükmünü bir 
k e z  daha hatırlatarak 
sorulara geçelim.

İzne Çıkmanın İncelikleri

SORULAR

1 )  İzin hakkına sahip bir yıllık bir işçi 18 ve daha küçük yaşta ise verilecek yıllık ücretli izin süresi kaç günden az olamaz?a -  10 gün, b - 1 2  gün, c - 15 gün, d —18 gün.
2)  Yıllık ücretli izne hak kazanan bir işçi çalışma süresi içinde hangi nedenlerle işyerinden ayrılırsa çalışmış gibi gözükür ve yıllık izin hakkının süresini etkilemez? Bakalım:a -K a z a  ve hastalık nedeniyle gelmediği günler,b -  Kadın işçilerin doğumdan önce ve sonra çalışmadığı süreler, (Doğumdan önce 6 doğumdan sonra 6 hafta.)c -  Hafta tatili, ulusal bayramlar ve genel tatil günlerinde gelmediği günler,d -İş ç i temsilcisi olarak uzlaştırma toplantılarında geçen süreler, e -  Çalışma hayatı ile ilgili kumlan komisyon, kurul ve (oplanulara, ayrıca işçi veya sendika temsilcisi olarak işçilik

konularıyla ilgili uluslararası kuruluşların konferans, kongre veya komitelere katılan işçinin işine devam edemediği günler.
3) Yıllık ücretli izniniişyerinin kurulu bulunduğu yerde değil de başka bir yerde geçirmeye karar veren bir işçi, patronundan yol izni istemeye kalkışsa ne olabilir? dersiniz. Görelim:a -  İşveren, işçinin gidiş süresini değil, sadece geliş süresini hesap eder. Bu süre de beş günden fazla olamaz. Geçen süre ücretsiz izin olarak kabul edilir.
b  -  İşverenin o anki halet-i nahiyesine bağlıdır. Ruh durumunun gerektirdiği kadar yol izni veren patron isterse izin vermeyebilir. Verdiği taktirde ücretinden keser, c -  İşveren, gidiş ve dönüşlerde geçen süreleri karşılamak üzere ve iznin tamamım kullanmak kaydıyla yedi güne kadar gereken ücretsiz izin verir. Bu izin isteğe bağlı değildir. İşveren vermek zorundadır, 
d  -  Yol iznine hak kazanmak için işçinin aynı işyerinde en az beş yıl çalışması şartı aranır. Beş yılı dolduran işçi ücretsiz olarak gidiş ve dönüş süresini karşılamak için yedi gün yol izni alır.

4 )  İşyerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi durumunda kazanılmış yıllık ücretli izinlerle ilgili uygulamalardan haberiniz var mı?a — Bu durumda o işyerindeki tüm çalışan işçiler yeni işçi statüsüne girerler. Tazminat ve benzeri tüm haklardan eski işveren sorumludur. Yeni patron işçilerin yıllık ücretli izne kavuşmaları için bir yılın geçmesi gerektiğini belirtir,
b — Sadece madencilik sektöründe çalışan işçilerin yıllık ücretli izin . hakkı hâki kalır. Tüm diğer iş kollarında çalışan işçiler yıllık izne kavuşabilmeleri için sürenin dolmasını beklem ek zorundadır, c - İşyerinin e! değiştirmesi, başkasına geçm esi, bu işyerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin haklarının ortadan kalkmasına neden olamaz-, hatta aksine bir sözleşm e olsa bile yıllık ücretli izin süresine ilişkin ücretler yeni işveren tarafından ödenir.d  — Hepsi yanlış, tşin doğrusu şudur: Eğer el değiştirilen kuruluş bir Kamu İktisadı Teşebbüsü ise işçilerin hiçbir hakkı yenm ez. Yıllık ücretli izin haklan aynen devam  eder, süresi gelen işçi gönül rahatlığı ile izin ücretiyle birlikte tatile çıkar.
YANITLAR1) D (îş Kanunu Madde : 49)2) Hepsi (Mackle : 51)3) C  (Madde : 52)4) C  (Madde : 53)
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Siyanürcü TÜPRAG Edremit'i Kazmaya Devam EdiyorA ltının  Pırıltısı Değil, Siyanürün Zehiri
A ltın, çağlar boyunca insanoğlunu cn çok meşgul eden en değerli metal. Altın yataklarına sahip olmak isteyen nice insan, topluluk ve hatta devletler bu ışıltılı maden uğruna yapmadıklarını bırakmadılar. Altın arayıcılarının efsaneleşmiş hikayelerini de bilmeyen pek yoktur.21. yüzyıla yedi kala bu efsanelere bir yenisi daha eklenmek tizere. Hem de Türkiye'mizin en nadide yörelerinden biri olan Ege bölgesinde!Balıkesir Edremit Körfezi civarında bulunan altın ve gümüş maden yalaklan üzerinde yükselen bu efsanenin yaratıcısı, TÜPRAG Metal Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi.Türk, Alman, Fransız ve HollandalI fınnaların iştirakiyle 1986 yılında kurulan şirket, Edremit Kör- fez'i civarında 7 ton altın ve 15 ton gümüş rezervini 8 yıl boyunca işleme hakkını elde etti. Altının kullanım biçimlerine göre ülke ekonomisine yaptığı katkının ne denli önemli olduğunu düşünürsek TÜP- RAG'ın bu girişimini kutlamamak elde değil. Ancak bu saygıdeğer şirket, altın aramanın 51 çeşit yöntemi içinde, en ucuz olanını seçince, kutlamanın pek kiymet-i har- biyesi kalmıyor. Şirket, altın çıkarmada, günüm üzde tüm gelişmiş ülkeler tarafından terk- edilen, oldukça etkili bir zehir olan siyanür kullanmaya karar vemiştir.Acık bir işletme olarak çalışacak şirket, akın çıkarırken yılda 1 milyon ton yeraltı suyu harcayacaktır. Altın üretimi sırasında 2 kg siyanürle 1 ton su karışıtırılacaktır. Yani bir başka ifadeyle 1 milyon ton suya karıştıralacak siyanür miktarı 2 bin tondur. Altım ayırma ve arıtma işlemleri sonunda siyanür ve diğer kimyevi maddelerin yeraltı sularına karışması ve toprak katmanlarında ilerlemesi ile kış aylarında bölgede yaşayan 300 bin kişinin, yaz aylarında da yaklaşık 800 bin kişinin sağlığını etkileyecektir.300 miligramı insanı 30 saniyede

öldüren bu korkunç madde, insan vücuduna yavaş yavaş yerleştiğinde etkilerini hemen göstermez. Siyanürden özeli ilde 7 yaşından küçük çocuklar daha çabuk etkilenmektedir. Vücuttaki siyanür, tiroid bezini etkileyerek guatr ve böbrek hastalıklarına, en önemlisi de kansere neden olmaktadır.Proje alanı içine giren Balıkesir- Havran ilçesi, Kiiçükdere, Bü- yükdere köyleri ve çevresi, ekonomisi tarım ağırlıklı yerlerdir. Zeytin, sebze, incir, erik, bal ve narenciye yetiştirilen bu alanlar, aynı zamanda turist potansiyelinin oldukça yüksek olduğu yerlerdir. Siyanürün, ülke ekonomisine önemli katlcılar sağlayan bu kalemlere vereceği zarar da yeterince fazla olacaktır. Toplam 44,4 hektar tarım alanı bir daha kullanılmamak üzere elden çıkacaktır. Birinci derecede deprem kuşağı ve fay hattı üzerinde bulunan bölgelerde riskli projeler uygulanması, sel ya da deprem gibi doğal afetlerin sonucunda, ikinci bir felaket yaşanmasına, siyanürün kötü

etkilerinin değişil; yerlere taşınabilmesine neden olacaktır.Böylesi tehlikeleri bünyesinde barındıran tesislerin öncelikle arıtma sistemi konusunda titiz davranmaları gereği ortadayken, gelin bakalım TÜPRAG bu konuda ne yapmış?2872 sayılı ve 1983 tarihli Çevre Kanunu'nun 10. maddesine göre, faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kunıın, ku ruluş ve işletmeler bir ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME (ÇED) RAPORU hazırlamak zorundadır. Rapor aynı zamanda çevreye verilebilecek zararın önlenmesi konusunda alınacak tedbirleri de belirtir. Projeye göre üstü açık olarak öngörülen siyanürlü atık havuz, maden alanına yakın bir yerde 15 metre yükseldikte deniz kıyısından 5 km. uzaklıkta olacaktır. Ancak TÜPRAG'ın verdiği ÇED raporunda atık havuz için bir anıma tesisi kurulacağına ilişkin bir madde bulunmamaktadır.Konunun diğer bir yanı da bıı22 / DİSK-AR Aralık 1993
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girişimin ekonomimize olan katkısıdır. TÜPRAG'ın Proje Raporunda şu rakamlara rastlamaktayız: Şirket kârı 13.5 milyon A B D  doları (yaklaşık 190 milyar TL) civarında olacaktır. Mevzuatımıza göre bu tür projelerden elde edilecek net gelirin yüzde 5'i maden fonuna, yüzde 5'i de devlete aktarılır. Bu durumda geriye kalan yüzde 90'iık kısım da şirket kasasına girecektir, TÜPRAG bu girişimle Türk ekonomisine 1 milyon 350 bin A B D  dolar (yaklaşık 19 milyar TL.) katkı sağlayacaktır, Oysa yörede tarımsal ürünlerin (zeytin, zeytinyağı, sebze, vb) bir yıllık parasal değeri 1,5 trilyon TL'dır. Yörede birinci sınıf turistik bir otelin yıllık geliri ise 2 milyar TL'dır. Bu girişim istihdam açısından da herhangi bir faydası olmayacaktır. Bölgede sadece zeytincilikle uğraşan 7 bin 500 İçişi varken, proje raporunda, maden üretiminde 100 kişi çalıştırılacağı ifade edilmektedir.
Siyan ür Dünyada Yasak!1971 ve 1977 yıllarında kabul edilen yasalarla AT (ilkelerinde madencilikte siyanür kullanma ve depolama yasaklanmıştır. ABD'de ise 1992 yılında çıkarılan bir yönetmelikle tehlikeli kimyasal maddelerin arıtılması ve alıcı ortama verilmemesi zonınlu hale getirilmiştir. Alman Tehlikeli Maddeler Ka- nunu’na göre, siyanür, hidrosiyonik asitler ve tuzlar zehirli maddeler kapsamına alınmıştır. Mim, satım ve depolanmaları yasaktır. Alman Devlet Su İşleri Kanıınu'nda da siyanür havuzları yeraltı su kaynaklarını zehirleyeceği gerekçesiyle yasaklamıştır. Ülkemizde ise Maden ve

Çevre Kanunları bu konuda sonuç getirecek hiçbir düzenleme öngörmemektedir. Bunun yanısıra çevre ve insan sağlığını etkileyen koşullar hakkında araştırma yapan resmi kunıluşlar da bulunmamaktadır. Sonuçta Türkiye, insan sağlığını ve çevreyi doğrudan ilgilendiren bu tür yatırımlar için, bazı Afrika, Asya ve Latin Amerika ülkeleri gibi yabancılar açısından, bir "cennet" duaımundadır.Ön işletme ruhsatını 1990'da alan TÜPRAG'ın denetim dışı ve tehlikeli girişimine karşı, resmi olarak ciddi bir engel gelmemesi üzerine, yöre halkı ilgili kurum ve kuruluşları eyleme geçirmiştir. 13 yerleşim biriminin ortaklaşa düzenledikleri miting, panel ve imza kampanyaları sonunda Balıkesir Valiliği'nin olaya müdahale etmesiyle Çevre Bakanlığı devreye sokulmuştur. Balıkesir Orman Genel Müdürlüğü, Balıkesir tl Turizm Müdürlüğü ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Balıkesir 11 Mii- dîirlügü'niin şirketin faaliyetiyle ortaya çıkabilecek sorunlara ilişkin olumsuzluk bildiren raporlarını da dikkate alan Çevre Bakanlığı, Mayıs 1993 tarihinde şirket projesinin olumsuzlukları üzerine Yüksek Planlama Kuruluna başvurmuştur. YPK, konuyu halen incelemektedir. Ancak "saygıdeğer" TÜPRAG şirketi altın ve gümüş madenin bulunduğu yerde 150 metre çukur açarak, ağaçlan katletmeye başlamıştır.
DİSK/Genel İş Sendikası 
Araştırma Dairesi tarafından 
hazırlanan "Siyanürlü Ölüme 
Hayır"başlıklı araştırmadan 
özetlenmiştir.

TÜPRAG
Şirketi

Nasıl
Kuruldu?

TÜPRAG jîrmasımn kuruluş 
öyküsü 1986'da başladı. 

Sermayesi 68 Milyon TL olan 
bu şirketin ortaklan Türk, 

Atman, Fransız ve HollandalI 
şirketlerdir. TÜPRAG'ın 
Fransız ortaklarından 

METALEUROP S. A. ’mn Güney 
Afrika'da da altın madenleri 

işlettiği bilinmektedir. 
Ancak Ankara Ticaret 

Sicili'nin 61570 noltt 
kaydında yer alan TÜPRAG'a 

ait tüm belgeler kaybolduğu 
için bunu hukuken 

kanıtlamak olanaksız...

Şirket, altın çıkarma-işletme 
ruhsatını ve teşvikim 

6 Ağustos 1992 tarihinde 
Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı'ndan almıştır. 
Ancak faaliyete başlaması 

daha eskilere 
dayanmaktadır. Üç y ıl önce 

ön İşletme Ruhsatını alan 
Şirket, Madra tepelerinde 

yüksek bedel ödeyerek satın 
aldığı 250 dönüm arazide, 

Tarım ve Orman 
Bakanlığı 'tun itirazlarına 
rağmen 2500 çam ağacım 

katlederek işe başlamıştır.

1993ydında Türkiye'de altın 
arama izni verilen altın 

maden yatak sayısının 560, 
bunun 300 kadarının 

TÜPRAG'a ait olduğu ve 60 
tanesinin de 

Edremit Körfezinde yer 
aldığı

GÜMÇED (Güney Marmara 
Çevre Derneği) tarafından 

ilan olunmuştur.
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Demir Leydi'jıin Ülkesinde

"Kontrollü Özelleştirme!"
Dem okrasisi, kraliçeleri, centilmenleri ve "demir leydi"leri ile iinlii İngiltere, gaz, su, elektrik, kent içi toplu taşımacılık ve PTT gibi kamu hizmetlerini özelleştiren bir ülke. Şu anda da özelleştirme kararlarıyla içinden çıkılmaz hale gelen sorunlarla uğraşıyor. Sayılan kamu hizmetlerinin özelleştirilmesiyle ortaya çıkan en önem li sorunlar da tam tersinin gerçekleşeceği iddia edilmesine rağmen "tekelleşme ve hizm et kalitesinde düşme" biçiminde sıralanıyor,Büyük Britanya'daki özelleştirmede en önemli beklenti, rekabetin oluşması, bunun da hem küçük hissedarlar hem  de tüketiciler için yararlı sonuçlar doğurm asıydı. Ancak PTT , elektrik, su gibi doğal tekel konumunda olan hizmetlerinözelleştirilmesi, kamu tekellerinin özel tekelleredevredilmesinden başka bir sonuç yaratmadı. Özelleştinne bayrağını yükselltmekle övünen muhafazakar htikümeL ise özel tekellerin yarattığı sorunları

çözebilm ek için bazı kontroi mekanizmaları oluşturma yolunu seçti. Böylece elektrik, gaz, otobüs, su vb. alanlarda ayrı ayrı, konırol birimleri oluşturuldu. Bu birimlerin görevi, tüketicinin mağdur olmasını önleyecek ve rekabeti artıracak biçimde kamu hizmeti veren özel tekelleridenetlemekti. Ancak etkinlik gereği bu tür kamu hizmetlerinde rekabet yaratılması son derece zor olduğu için ortaya "doğal" olarak "tekel" durumu çıkması engellenem iyordu.Örneğin aynı eve 5 10 şirketin birden telefon hattı,elektrik kablosu ya da su

bonısıı döşemesi, abonelerin de ucuz ve kaliteli hizmet veren şirketi seçerek, istediklerinde de değiştirerek rekabetin nimetlerinden yararlanması pek de akıl alır bir durum değildi. Btı şartlar altında tüketiciyi korumak için geriye lek yol kalıyordu: Oluşturulan kontrol birimlerinin fiyatları deneLİemesi.
Böylelikle, İngiltere'de piyasa ekonomisi ve özelleştirme savunucularının teoride şiddetle karşı çıktıkları bir fiyat kontrol mekanizması ortaya çıktı. Yeni liberallerin

dediği gibi "piyasanın görünmez eli" yine herşeyi halledemiyor, bunun yerine devletin "görünen eli" fiyatları denetliyor, eskilerin deyişiyle "narh" konuyordu.
Fiyat Kontrolü 
Kime Yaradı?İngiltere'de kamu hizmetlerini üstlenen tekeller için getirilen fiyat kontrol mekanizması da oldukçailginç özellikler taşıyor. Her alan için ayrı ayrı oluşturulan kontrol kurumlan, şirketlerin yatırım düzeyi ve "makul" getiri oranı hakkında kestirimler yapıyor. Bu tahminler ışığında da konulacak fiyatlarla ilgili sınırlamalar getiriliyor. Örneğin gaz şirketini denetlemekle görevli kurul, "Bu yıl fiyat artış sınırınız enflasyonun yüzde 5 altıdır. Eğer yıllık enflasyon yüzde 5'ten az olursa hu dununda da fiyat indirimine gideceksiniz" biçiminde bir karalatabiliyor.Geçtiğimiz yıl gaz şirketi için belirlenen artış sınırı yüzde 5, telgraf şiıkeLİ için belirlenen sınır ise
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enflasyonun düşük çıkması nedeniyle her iki alanda faaliyet gösteren şirketler fiyat indirimine gitmek zorunda kaldılar. Su şirketini kontrol etmekle görevli kurul ise, altyapı için gerekli sermaye harcamalarını gözönüne aldığını belirterek, su şirketlerine enflasyonun üzerinde Zam yapabilme izni verdi.Bazı alanlarda fiyatları "düşürme" başarısını dahi gösteren kontrol birimleri, yine de tüketicilerden yoğun eleştiriler almaktan kurtulamıyor. Kontrol organlarının fazlasıyla gevşek davrandıklarını savunanlar, özelleştirme sonrasmda tekel haline gelen kunthışların sağladıkları yüksek karları eleştirilerine gerekçe olarak ■ gösteriyorlar. Doğrusu, telefon, gaz gibi bir kaç alanda fiyatları düşürme baskısı yaratan kontrol birimlerinin özelleştirilen diğer alanlarda fiyatları yeterince kontrol altında tutabildiklerini ve genel fiyat artışlarını

engelleyebildi klerini söyleyebilmek de oldukça zor.Fiyat kontrol mekanizması karşısında kamu hizmetini üstlenen şirkeüerin kârlarını yüksek düzeyde tutmalarının sırrı ise herkesçe malum. Kontrol organlarından gelen "düşükfiyat" baskısına karşılık, özellikle aldatıldığına inanan küçük hissedarların "yüksek kâr" baskısı birleştiğinde ortaya iki çarpıcı sonuç çıkıyor. İstihdam azalması ve hizmet kalitesindeki düşüş.Telefon şirketinin özelleşmesinden sonrayaklaşık 30 bin kişinin iştençıkartıldığı veönümüzdeki günlerde binlerce kişinin daha işini kaybedeceği belirtiliyor. Aynı şekilde gaz şirketi de geçtiğimiz yıl içinde 4 binden fazla çalışanı, azalan karım telafi edebilmek amacıyla kapının önüne koymaktan çekinmedi. İkinci önemli sonuç olan hizmet kalitesindeki düşüş ise Ingilizler tarafından oldukça yoğun birbiçimde hissedilmeye haşlandı. Sokaklarda çalışmayan ankesörlti telefonlar, toplu taşımada giderek eskiyen araç parkı, yenilenmeyen elektrik, sıı şebekeleri, tüketicilerin yavaş yavaş kafasını kurcalamaya başladı bile.

Piyasa Ekonomisi 
Lafta KalıyorPiyasa ekonomisini savunanlar için bir işletmenin iireltiği malların fiyatlarının devlet tarafından kontrol edilmesi, o işletmenin temeline dinamit koymaktan farksız bir durum. Zira fiyatı kontrol ettiğiniz zaman üretici ve tüketicinin optimum noktada buluşması mümkün olamaz. Fiyatın piyasa koşullarına göre belirlenmemesi ise etkin kaynak dağılımım ortadan kaldırarak ekonominin geneldengesini alt üst eder. Yine serbest piyasa teorisyenle-ıi ne göre eski Sovyetler Birliği ve doğu bloku ekonomilerini çöküşe götüren en önemli unsurların başında devletin kendi işletmeleri aracılığıyla fiyatları denetlemesi ve etkin kaynak dağılımını engellemesi gelmektedir.İngiltere'de ise doğal tekel durumunda olan kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi, kamu tekelleri yerine serbest piyasa yanltiarı tarafından da kamu tekellerine göre daha tehlikeli görülen özel tekellerin geçmesine neden oldu. Bu dununda tüketiciler, hizmet kalitesi ve fiyatına göre seçim yapma yerine hu kez de özel tekellerin dayattığı fiyatları ödemek zorunda kaldılar. Bunu engellemek için de ekonomi tarihi

kitaplarının derinliklerinden "görünmez el" teorisini çıkartanlar bıı kez de "fiyat kontrolü mekanizmasını" çıkartmak zonında kaldılar. Devlet küçülecek, bürokrasi azalacak, rekabet artacak iddiaları da böylece gerçekleşemedi. Rekabet ortamı yaratılamadığı gibi bu kez de bürokrasiye yeni kurumlar eklendi. İngiltere'deözelleştirmenin 12. yılı liflerken özelleştirilen alanlarda faaliyet gösteren şirkeüerin kağıt üzerinde kâr ve verimlilik rakamlarının oldukça yükselmesine karşın ne tüketicileri, ne küçük yatırımcıları ne de çalışanları memnun etmesi mümkün olmadı. İşsizlik ciddi boyuüarda aruş gösterirken özelleştirmenin ekonomiyi canlandıracağı, büyümeyi artıracağı gibi varsayımlar da gerçekleşmedi.
KAYNAK:
LABOUR RESEARCH
Haziran 199.4
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Q=P Z (h < HDK3J U L U S L A R A R A S I 
M E T A L  İS Ç İLER İ 
F E D E R A S Y O N U  
(IM F )
" 1 0 0  Maddelik 
Eylem Programını 
Açıkladı."

süresinin azaltılmasına yönelik bir kampanyanın yeniden başlatılması,
•  IMF Faaliyetlerine kadınların dalın fazla katılımının sağlanması,
® Çevre ile dost sanayilerin geliştirilmesinin teşvik edilmesi,

Merkezi Cenevre'de bulunan Uluslararası Metal İşçileri Federasyonu 100. kuruluş yıldönümünü kutladı. Aynı zamanda IMFnin bir D ünya Kongresi hüviyetinde olan kongresinde gelecek dönem için 100 maddeden oluşan bir eylem programı kabul edildi. Bu arada Eylem Programı'nın hayata geçirilmesi yönünde, IMF'nin yılda iki kez toplanan Yürütm e Kunılu'nca düzenli olarak izlenmesi de karara bağlandı. Programda yer alan bazı m addeler şunlardı:
•  Çokuluslu şirketlerde çalışan işçileri birleştirmek amacıyla elektronik haberleşme olanaklarından yararlanma girişimlerinin yaygınlaştırılması,•  "KuzeyGüney" diyalogunu ve metal işçileri arasındaki temasları artırma yönünde çaba gösterilmesi,

•  TMFnin, metal sanayiinin yeni merkezi olma yönünde ilerleyen Asya'daki çalışmalara eğilmesi,

•  İrkçılığa karşı smırötesi işyeri kampanyaları açılması,
•  Dünya ticareti ile sendikal hakların ilişkilendirilmesini sağlamak amacıyla Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına (GATT) bir madde eklenmesi için hükü metler üzerinde baskı uygulanması.ALMANYA

" Çelik 
Sektöründe 
İşçi Kıyımı1'

1970'Ii yılların ikinci yarısından İreri Alman çelik endüstrisi büyük bir kriz yaşıyor. Çelik üretim kapasitesi yüzde 30 azaltılırken, bıı sektörlerde çalışan 200 bin kişi işini kaybetti.Son günlerde hızlanan özelleştirme uygulamaları ile birlikle bu sektörde Batı'da 30 bin , eski Doğu Almanya'da ise 50 bin kişinin işten atılacağı tahmin ediliyor.
•  Toplam çalışma Çelik endüstrisinde

yapılan reoganizasyonıın en önemli nedeni, bıı sektörde teknolojinin hemen tümüyle değiştirilmesi. Kömürle çalıştırılan dev kapasiteli yüksek fırınların yerini, mini elektro fırınlar, sıcak band sisteminin yerini ise mini kompakt ma kınalar alıyor. Yeni leknoloji hem üretim maliyetinde büyük bir tasarruf sağlıyor, hem de eskisine oranla çok az işgücü çalıştırılmasını gerektiriyor.
T h ysscn  çelik bölgesi: 1993 yılı içinde Thyssen’de sürekli çalışan 10 bin işçi işsiz kaldı. 30 Eylül 1994'e kadar ise sürekli çalışan işçi sayısı 25 brnden 10 bine düşürülecek. Bu arada işten atılanlar için oluşturulan sosyal plan genişletildi. Bu çerçevede emeklilik yaşı düşürülürken, genç işçilerin niteliklerini arttırmak için bazı kurslar düzenleniyor.

alanında önemli tasarruflara gitti Grubun banka borçları 5 milyar Alman Markını aştığı için radikal önlemler uygulanıyor. Bunların başında liretim kapasitesini yüzde 20 düşürerek, 77 bin 500 dolayıncla işçinin işine son vermek geliyor. Çelik  Üretimi Siegeıı ve H agen bölgelerinde yoğunlaştırılacak, diğer bölgeler ise küçültülecek. Bıı nedenle bu yıl Rheinhausen'de 2 bin, Dortımınd’da ise 2 İrin 400 kişinin işten atılması planlandı.KlöcknerHütte:Bremen bölgesinde d e tam bir çökiiş yaşanıyor. Klöckner çelik’le,Klöckner Edel çelik şirketleri birleşti. Bu birleşine sonunda 4 bin 700 işçi yerini korurken, yaklaşık bin kişi Bremen'de, 400 kişi de G eorgs marrenhii tle'de işini kaybeLti.
K ru p p H oesclı G rubu:KrtıppHoesh da çelik Neuc Maxhütte:Neııe MaxhiiLte'nin çeşitli
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bölgelerindeki işletmelerde de 4 hin 200 kişinin geleceği belirsiz. IG  Metali sendikasından Dieter SCHULTE'ye göre, eğer Sulzbach Rosenberg bölgelerinde de işten atılmalar başlarsa, bu durum tüm bölgeye yayılacak ve onarılması g ü ç  yaralar açılacak.
P re u ssa g  çelik:1993'e kadar Preussag, çelik krizinin koşullarından çok az etkilendi.Ü ç büyük birimde 10-12 yddır üretim aralıksız sürüyor. Kuruluş, 1990'İarın ortalarına kadar 1.7 milyar Alman Markı yen i yatırım yapacak. Bu yatırımların en önemli kalem ini bir adet büyük ve dört adet küçük yüksek fırın oluşturuyor. Bununla birlikle üretim kapasitesinde artış yapılm ayacak. Yatırımlar daha çok teknolojinin modernleştirilmesine yönelik , bu nedenle de önüm üzdeki yıl yaklaşık bin 500 kişinin işten çıkarılması planlanıyor.
DillingerITütte/Saarstahl AG:Saarland madencilik bölgesinde son 32 yıldır çalışan sayısı 75 bin kişi, çelik sektöründe ise yaklaşık 13 bin kişi azaltıldı. Avrupa Toptuluğıı'nım çelik üretiminin azaltılması programı doğrultusunda geçtiğim iz yılda, Völklingen'de 11 bin kişi işten atılmıştı, bu yıl da yeniden 2 bin 500 kişinin işine son verilmesi planlanıyor.

Mercedes Bcnz:İçinde bulunduğu krizi aşmak için, Mercedes Benz 1994 yılında Almanya'daki tesislerinden 35 bin kişiyi, yurt dışındaki işletmelerinden de 9 hin kişiyi işten çıkartacak.
IG Melali Sendikası,Alman ekonomisinin içinde bulunduğu krizden dolayı 1994 yılı için ücret artışı istememe kararı aldı. Ancak Mercedes1 in işçi çıkartmasına karşı sendikaların nasıl tepki vereceği merak konusu.
Alman Ekonomi Enstitüsii'nun yaptığı açıklamaya göre bu yıl özeli eştirmeler nede n iyi e tüm sektörlerde, toplam 500 bin işçinin ve 10 bin de yöneticinin işine son verilecek.

âbd
"Posta
Hizmetlerinde
Taşeron
Uygulamaya Karşı 
Hakem Kararı, 
Sendika Lehine."

ABD Posta Servİsi'nde örgütlü Amerikan Posta İşçileri Sendikası,eskiden kendi üyelerinin yaptığı işlerin özel şirketlere devredilmesine şiddetle karşı çıkıyor.Sendika bu uygulamanın durdurulması talebiyle bir dava açtı. Bu davada, hakem kararı, Pasta

Servisi'nin yeni iş olanaklarını öncelikle kendi çalışanlarına önermesinin daha doğru olacağını yoksa işin taşeron şirketlere devredilmesinin sendika ile işveren arasındaki sözleşmenin ihlali anlamı taşıyacağını belirtmesine karşın, Posta Servisi'nin bazı işleri taşeron firmalara aktarmasının yasaklanamayacağını da ifade etti.
Bu olumsuz karara rağmen Posta İşçileri Sendikası'nın kısmi bir başarısı olarak görülen bu atağın, Clinton yönetiminin pasta hizmetlerindeki özelleştirme politikasını ne orandaengelleyeceği şimdilik pek net değil.
Clinton yönelimi özelleştirme kapsamındaki kamu işletmeleri arasında yer alan posta hizmetlerinde mektup tasnif işinin yüzde 60'ntn 1995 yılına kadar özet şirketlere devredilmesini planladı. 1991 yılından bu yana ABD Posta Servisi, 200 milyon dolara yaklaşan işi özel şirketlere verdi. Bu şirketler, makinanın okuyamadığı ve hu nedenle otomatik sistemle tasnif edilemeyen zarflan (el yazısı ile yazılanlar vb. gibi) bilgisayar aracılığıyla uzaktan tasnif ediyor. Sendikasız ve asgari ücretle işçi çalıştıran hu özel şirketlerin büyük bir bölümü savunma sanayi alanında faaliyet gösteriyor.

LATİNAMERİKA
"200 milyon insan 
yoksulluk içinde"Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik Komisyonu (CEPAL),Latin Amerika'da yaşayan halkın yaklaşık yansının (yüzde 46) yoksulluk içinde olduğunu ve yoksulluğun giderek anığını açıkladı.1980'de yüzde 41 olan yoksulluk oranı 1986'da yüzde 43'e cloğnı tırmanırken günüm üzde bu oran yüzde 46'ya çıktı. Yoksulluk oranı kentlerde yiizde 39, kırsal bölgelerde ise yüzde 61 düzeyinde. Yoksulluk içinde yaşayan yaklaşık 200 milyon insanın aylık ortalama geliri 400 bin lirarının altında kalırken geriye kalan nüfusun ona la ma aylık geliri de 600-700 bin lira arasında.
CEPAL'a göre her beş Latin Amerikaiı'dan biri yeterli ölçüde beslenmesini sağlayacak parasal gelirden yoksun. Latin ülkeleri arasında yer alan Kolombiya, iyili, Meksika ve Uruguay'da ekonom ik büyüm eye rağmen yoksulluğun giderek artıyor olması da bir diğer önem li husus.
Eıı hızlı büyüm e gösteren ülkelerde bile yoksul ailelerin geliri çok yavaş artıyor.



BİRLEŞMİŞMİLLETLER
"Dünya
ekonomisindeki 
durgunluk devam 
ediyor"

BM'nin onyedi sayfalık 1993 Dünya Ekonomik Raponı’na göre 1993 yılında yalnızca yüzde 1 olarak artacağı beklenen dünya üretimi- 1994'te yüzde 2,5 oranında artacağı yönünde. Raporda, dünya ekonomisinin 1990'da girdiği durgunluktan yakın bir gelecekte çıkmışının pek mümkün olmadığı belirtilmekte. Bunun nedenleri şöyle ele alınıyor: Dünya üretiminin yüzde 70’inden fazlasını gerçekleştiren sanayileşmiş ülkelerin ekonomik durgunluktan çıka mamaları ve Rusya ve Doğu Avrupa ülkelerinin geçiş dönemi sorunlarının altında ezilmeleri. Bu arada sanayileşmiş ülkelerde, Rusya ve Doğu Avrupa'da işsizliğin

artmaya devam etmesi de nedenler arasında yer almakta. Rapor sanayileşmiş ülkelerin ekonomilerinin yeterince iş yaratacak ve toplumsal ihtiyaçlarıkarşılayabilecek ölçüde bir büyümeye geçebilecekleri konusunda da kuşkulu. Rapora göre Rus ve Doğu Avrupa ekonomilerinde üretim 1990'a kıyasla yüzde 30 düşmüş durumda, Afrika'da ise yaşam standartlan azalmaya devam ediyor.
Rapor, Dünya ekonomisinde kayda değer büyüme gösteren ülkeler arasına Çin ve Uzak Doğu ülkelerini koyarken dikkate değer önemli bir konuya da parmak basıyor: Sanayileşmekte olan ülkelere 1992'de yaklaşık 21 milyar dolar net mali sermaye girişinin olması. Önceki yıllarda net sermaye çıkışı vardı.
Bu girişin 1993'te de süreceği ve ağırlığın Latin Amerika ülkelerine kayacağı da tahminler arasında.

İSRAİL-FİLİSTİN
"İsrail'deki Filistinli İşçiler Ölümüne

Çalışıyor"

Filistinli işgücünün üçte biri İsrail’de çalışıyor. Büyük çoğunluğu sendikasız, çünkü sendikalı olamıyor. 1970 yılında kabul edilen yasayla, ancak İsrail iş Ktı- rumu'na kayıtlı işçiler sendikaya üye olabiliyor, İsrail iş yasası genelinde kayıtlı ve kayıtsız işçiler arasında sosyal haklar açısından bir ayırım yapmamasına rağmen Filistinli işçilerin bu haklardan nasibini almaları imkansız gibi. Öte yandan İsrail İşçi Sendikaları Konfederasyonu FIISTADRUT'un bu konudaki gayretlerinin hiç te içaçıcı olmadığı yaptığı uygulamalardan belli. "Kayıtlı olmayan işçi I-lIS- TADRUT'a giremez." Öte yandan Filistinlilerin kendi sendikaları da var, var ama bu sendikalar İsrail iş mahkemelerinde tanınmıyor.Batı Şeria ve Gazze'de yaşayan Filistinli işçilerin Israilli işçilerle aynı haklardan yararlanmasını sağlamak amacıyla İsrailli bir gazetecinin, Amİra HASS'ın öncülüğünde "Kav La’Oved" isimli bir örgüt kurulmuş. Yaklaşık 3.5 yıldır çalışmalarını sürdüren bu örgütün Filistinli işçilerin iş yaşamındaki yeri konusundaki tespitleri şöyle:" Filistinlilerin çalıştığı işlerin çoğu, toplumsal prestij açısından alt sıralardaki işlerdir. Aynı işyerinde yıllardır çalışmakta olan ve İsrail yasalarına göre tamgiin çalışan sürekli işçi sayılması gereken işçiler gündelikli işçi sayıldığı görülmektedir. Bu işçileri gündelikli işçi kategorisinde sayan, devletin resmi İş Kunınuı'dıır Bu kategoride olmak, genellikle, daha düşük ücret ve bununla bağlantılı olarak emekli aylığının ve diğer sosyal yardımların daha düşük olması demektir. Uzun yıllar çalışan ve yasaya göre aıtık yüksek ücret alıyor olması gereken bazı insanların hala asgari ücret almakta olduğunu gördük."Filistinli işçilerin sigorta haklarına gelince: Devlet Sigorta Kunıınu'nca sağlanan işsizlik, düşük ücretlilere destek, analık yardımları, ailevi sorunlar olduğunda izin, yaşlılık aylığı gibi sosyal yardımlar Filistinli işçiler için geçerli değil. Geçerli olan ise iş kazası tazminatı ve işvereninin iflası durumunda kideın tazminatı yardımı. Filistinli işçilerin prim Ödemelerine karşın sosyal güvenlik haklarının çoğundan mahrum edilmesini İsrail hükümeti 1970 yılında aklığı bir karara bağlıyor. Karar da şu: "Sigorta dallarında hiriken kaynaklar işgal altındaki bölgeler yararına kullanılacak özel bir fonda toplanır."23 yıldır süregelen bu uygulama ile ilgili olarak A.FIass şunları dile getiriyor: "Bölgeler için özel fon olmadığını biliyonız. Eğer olsaydı işgal altındaki bölgeler şimdiye kadar çok gelişmiş olmalıydı."
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Başta Anayasa olmak üzere çalışma yaşamı ile ilgili yasal düzenlemeler, bir hukuk devleti olmanın gereği olarak, kadınlar açısından eşitlikçi bir yaklaşım içerisindedir.Anayasa'nın 10. maddesi "Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittirler...Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zonmdadıılar." hükmünü getirmektedir. Bunun çalışma yaşamı açısından doğal ve hukuki sonucu, kadınların cinsiyet ayırımı gözetilmeden kamu haklarından, hizmetlerinden serbestçe yararlanabilme ve kamu hizmetlerine, işlerine hiçbir sınırlamaya tabi tutulmadan girebilmeleridir. Bu açıdan kadınların bazı gerekçelerle (kadınlığa uygun değil, ata binemezler vb..) kamil işlerine alınmamaları Anayasa'nın eşitlikle ilgili hükümlerine aykırıdır.Yine Anayasamızın 51. maddesi Çalışma Şartları ve Dinlenme Hakkı başlığı altında" Kimse, yaşma, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. Küçükler ve kadınlar.......çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar." hükmünü getirmektedir. " Bu madde çalışma şartlarınla çalışanın yaşma, cinsiyetine ve gücüne uygun olmasını, küçükler ile kadınların özel olarak himaye edilmesini güvence altına almaktadır." hükmü yer almaktadır.Uluslararası Sözleşmeler açısından baktığımızda, Türkiye Cumhuriyeti tarafından 3232 sayılı yasayla kabul edilmiş olan " Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın

Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi" sözleşmeye taraf devletlerin kadınlara karşı ayırımı önleyen tedbirlerin alınmasını öngörmüştür. Bu sözleşmenin 11/1 maddesinde;a) Bütün insanların vazgeçilmez hakkı olan çalışma hakkı.b) İstihdam konularında eşit seçim kıstasları uygulaması da dahil, erkeklerle eşit istihdam imkanlarına sahip olma hakkı,c) Serbest olarak meslek ve iş hakkı,d) Sosyal yardmılar dahil, eşit ücret hakkı öngörülmektedir.Yine aynı sözleşmenin 11/2 maddesinde de;a) Hamilelik ve analık iznine veya evliliğe bağlı olarak işten çıkarma ayrımını yasaklamak ve bu ayrımı yapanları cezalandırmak,

b) Önceki iş, kıdem ve sosyal haklar kaybedilmeksizin, ücretli olarak analık izni veya benzer sosyal içerikli tazminatlar vermek,c) Özellikle çocuk bakımevi ağının tesisi ve geliştirilmesi yoluyla anne ve babanın aile yükümlülüklerini, görev sorumlulukları ve kanıtı hayatına katılma ile birleştirmeyi m üm kün kılan destekleyici sosyal hizmetlerinin sağlanmasını teşvik etmek,d) Hamilelik süresince zararlı olduğu kanıtlanan işlerde kadınlara özel koruma sağlanması; öngörülmektedir.Anayasa'nın 90. maddesinin "Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir." hükmii karşısında, iç hukukumuzda, bıı uluslararası
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sözleşme hükümlerine paralel düzenlemeler hemen yapılmalıdır 1475 sayılı İş Yasası'nın "İşin Düzenlenmesi" başlığını taşıyan dördüncü bölümü 1982 Anayasasına koşut, kadınların çalışma şartlarına ve yasaklarına ilişkin düzenlemeler içermektedir. Şöyle ki:a) İş Süresinden Sayılan Haller başlığını taşıyan 62. madde 1/d fıkrası "Emzikli kadın işçilerin çocuklarına süt verme için belirtilecek süreler," hükmünü içermek- tedir.Yani, kadın işçinin çocuğunu emzirdiği süreler çalışma süresinden sayılacaktır.
b) Yer ve Su Altında Çalıştırma Yasağı başlığını taşıyan 68. madde: "Maden ocakları ile kablo döşemesi, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yeraltında veya sualünda çalışılacak işlerde 18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınların çalıştırılması yasaktır." demektedir.c) G ece Çalıştırma Yasağı başlığım taşıyan 69. madde: " Sanayie ait işlerde 18 yaşını doldurmamış erkek çocuklarla her yaştaki kadınların gece çalıştırılmalan esas İtibariyle yasaktır. Bu işlerde 18 yaşını doldurmamış kadın işçilerin gece postalarında çahştınlmala- nna.... tüzükte gösterilecek şartlar çerçevesinde izin verilebilir." demektedir.
d) Analık Halinde Çalıştırma Yasağı başlığım taşıyan 70. madde: " Kadm işçilerin doğumdan önce 6 ve doğumdan sonra 6 hafta olmak üzere 12 haftalık süre için çalış- tırılmalan yasaktır. Ancak, bu süreler, işçinin sağlık durumuna ve işin özelliğine göre doğumdan önce ve sonra gerekirse arttırılabilir. Bu süre hekim raporu ile belirtilir, isteği halinde kadın işçiye, doğumdan sonraki 6 haftadan sonra 6 aya kadar ücretsiz izin verilir." demektedir.Sözleşme yapma özgürlüğünün, sözleşmenin tarafları ve konusu açısından sınırlanması, kadınların çalışma şartları bakımından koruyucu hükümler sevkeden Anayasalın 50. maddesine uygun bir yaklaşımdır.Yine 1475 sayılı İş Yasası'nın işçi Sağlığı ve Güvenliği başlığını

taşıyan 5. bölümde yer alan 78. maddeye göre çıkarılmış "Ağır Ve Tehlikeli İşler Tüzüğü" kadınların ve İS yaşını doldurmamış erkeklerin çalışıp, çalışamayacakları ağır ve tehlikeli işleri belirlemiştir. Aynı tüzüğün 4. maddesi ise " Kadınlar, ay hali günlerinde ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamazlar. Bu günlerin sayısı 5 gün olarak hesap edilir. Daha fazlası için hekim raporuna göre hareket edilir. Ay halinin başlangıcı işçinin ihbar tarihidir." hükmünü belirtmektedir.Iş Yasası’nın 81. maddesine göre, 16-3-1987 tarih ve 87/11624 numaralı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konan " Gebe Veya Emzikli Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Tüzük" Madde 5: "Emzikli kadın işçilerin, belirtilmiş olan işlerde çalıştırıla- bilmeleri için doğumdan sonraki 6 haftanın bitiminde ve işe başlamalarında önce işyeri, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırasıyla en yakın SSK sağlık tesisleri, sağlık ocakları, hükümet veya belediye hekimlerine muayene ettirilerek, çalışmalarına engel durumları olamadığının raporla belirlenmesi gerekir. Muayene sonunda ağır ve tehlikeli işlerde çalışmasında mahzur olduğu hekim raporuyla belirlenen emzikli kadın işçiler doğumdan sonraki ilk 6 ay içinde bu işlerde çalıştırılamazlar:" hükmünü içermektedir.Ancak tüzüğün bu maddesinin gebe kadınları içermemesi, İş Yasası'nın 81. maddesinin emredici hükmü (Gebe veya emzikli kadınların hangi dönemlerde ne gibi işlerde çalıştırılmalarının yasak olduğu ..........tüzükte gösterilir.) karşısında eksiktir ve yasaya uygun değildir. Tüzükteki bu eksikliğin en kısa zamanda giderilmesi, gebe kadınların ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılmasının önlenmesi ve anne- çocuk sağlığı açısından önemli ve zorunludur.Yine bu tüzüğün 7. maddesi emzirme odası ve yurt (kreş) açma yükümlülüğünü işverenlere yiilde- mektedir. Ancak , bu yükümlülük için, işyerinde 100-150 arası ve 350' den fazla kadm işçi çalıştırılması şartı, kadın işçilerin emzirme odası

ve kreş haklarından yararlanmalarını engelleyen bir şarttır. Zira, hem üretimde teknolojik yenilikler karşısında işyerlerinde işçi sayasının azalması, hem de işverenlerin bu yükümlülükten kurtulmak için kadın işçi sayısını yukarıda belirtilen sınırların altında tutması, işyerine yeni kadın işçi almaması yaşanan gerçeklerdir. Bu açıdan,•  İşverenlerin emzirme odası ve kreş açma yükümlülüğünü belirleyen kadın işçi sayısı, çağın gereklerine ve bu hakkın kullanılmasını engellemeyecek, uygıın bir seviyeye indirilmelidir.•  Ayrıca dağınık ve küçük işletmelerde çalışan kadın işçilerin yararlanmaları için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının ortaklaşa kuracağı ve işleteceği, kadın işçi çalıştıran ve kreş kurmamış işverenlerin * kreş destekleme primi" ile finanse edilecek bölge kreşleri kurulmalıdır.Medeni Kanunun, kadının çalışmasını kocanın iznine bağlayan ve kadının çalışma hakkını önemli öiçüde önleyen 159. maddesinin, Anayasa Mahkemesinin 29 Kasım 90 tarih ve 1990/30E., 1990/31K. sayılı kararıyla iptal edilmesi ayrımcılığın önlenmesi açısından sevindirici ve önemli bir gelişmedir.Kadınların, gerek sendikal, gerek siyasal mücadele içinde daha aktif bir şekilde yer almaları ile ekonomik ve demokratik haklarını daha ileriye taşıyacakları, eşit temsilin gereği olarak yönetime daha çok katılacakları ve kadınlık durumları nedeniyle karşılaştıkları her türlü baskıya, haksızlığa ve ayrımcılığa karşı, güçlü bir şekilde durabilecekleri açıktır.
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Hazırlayan
P ro f. D r. A li Rıza Okur

İ Ş K O L U : ________İşkolu kavramı ülkelerin benimsediği sendikalaşma modeli .ile ilgilidir, işçi ve işveren kuruluş:. : MESLEK veya İŞKOI .U  esasına göre kurulaln; Ülkeler bu konuda, nü iki modelde ;■  birini veya karma bir model benimsemiştir.Mesleğe göre sendikalaşmada esas, aynı meslekte olanların, aynı sendikada buluşmasıdır. Farklı meslekte olanlar farklı sendikalar kuracak veya o  meslekte daha önce kurulmuş bir sendikaya üye olacaktır. İşkoluna göre sendikalaşmanın esası ise, yapılan işlerin gruplandınlması ve her gruba bir "işkolu adı verilerek belirli sayıda grup oluşturulması ve oluşturulan bu gruplara göre sendika kurulmasıdır. Bu grupların sayısı ülkeden ülkeye değişmektedir. Almanya'da 16 iken Türkiye'de 28 olabilmektedir.Almanya, Fransa ve İtalya sendikalaşmada işkolu esasını benimsemişlerdir. İsviçre ise meslek sendikacılığını esas almıştır. Bazı ülkeler her iki sisteme de yer vererek karma bir sisteme gitmişlerdir. İtalya'da işkolu sendikacılığı esas olmakla birlikte meslek esasına göre kurulan sendikalara da rastlanmakladır. İngiltere'de meslek sendikaları ile işkolu sendikaları yanında
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genel sendikalar dakurulabilmektedir. İsviçre'de ise sendikalar meslek esasına görekurulmakladır.Ancak, 1975'den itibaren bazı sendikalar meslek esası ilkesinden ayrılmış, tüzük değişikliği yaparak işkolu esasını benimsemiştir. Amerika Birleşik Devletlerinde sendikalar hem meslek, hem de işkolu esasına göre kurulabilmektedir. Bazı ülkelerde ise meslek veya işkolu esası yerine ulusal sendika modeli benimsenmiştir, Örneğin İsrail'de sendikal kuruluş olan "I-IISTADRUT" her türlü işçiye bünyesinde yer verebilen bir kuruluştur. Hatta farklı sanat dallarında çalışanlar ve memurlar da Histadrut'a üye olabilmekledir.Türkiye ise Anayasası'nın sendika kurma hakkı ile ilgili 51. maddesinde model tercihi yapmamış, "işçiler ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma hakkına sahiptirler." demekle yetinmiştir. Bu konudaki ayrıntılı düzenleme ve tercih 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile getirilmiş ve "İşkoluna göre sendikalaşma" ilkesi açıkça kabul edilmiştir. Bununla da yetinilmemiş, ayrıca "meslek ve işyeri esasına göre sendika

kuı ulamayacağı" da vurgulanmıştır (m. 3/m). Kanunun 3. maddesine göre "işçi sendikaları, işkolu esasına göre bir işkolunda ve Türkiye çapında faaliyette bulunmak amacıyla bu işkolundaki işyerlerinde çalışan işçiler tarafından kurulur.” İşveren sendikaları da aynı esasa göre kurulmaktadır (m. 3/ıı). Ancak Yasa, Kânın işveren Sendikaları açısından bu temel esastan ayrılmış, bunların "aynı işkolundaki kamu işverenleri tarafından kurulması ve aynı işkolunda faaliyette bulunması" şartının aranmayacağını söyleyerek (m. 3/ıı), sisteme ters düşecek bir düzenleme getirmiştir. İşveren Sendikaları yanında bir de kamu işveren sendikası kurumunın yanında bir de işkolu esasından ayrılmak sendikalaşmayı yozlaştırıcı bir uygulama olmuştur (Nuri Çelik, İş Hukuku Dersleri, ıı. bası, İstanbul 1992; Murat Demircipglu/Tankvıt Centel, iş Hukuku, İstanbul 1971, Murat Demircloğlu, Dünyada İşçi Sendikaları, İstanbul 1987).Sendikalar kanununun 60. maddesinde işkolu

sayısı 28 olarak belirlenmiştir. Bunlar: 1) Tarım, ormancılık, avcılık ve balıkçılık, 2) Madencilik, 3) Petrol, kimya ve lastik, 4) Gıda sanayi, 5) Şeker, 6) Dokum a, 7) Deri, 8)Ağaç, 9) Kağıt, 10) Basın ve yayın) 11) Banka ve sigorta, 12) Çimento, toprak ve cam, 13) Metal, 14) Gem i, 15) İnşaat, 16) Enerji, 17) Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar, 18) Kara taşımacılığı, 19) Demiryolu taşımacılığı,20) Deniz taşımacılığı, 21) Hava taşımacılığı,a 22) Ardiye ve antrepoculuk, 23) Haberleşme, 24) Sağlık, 25) Konaklama ve eğlence yerleri, 26) Milli savunma, 27) Gazetecilik, 28) Genel işlerdir.Yasa ayrıca "bir işyerinde yürütülen asıl işe yardımcı işler de, asıl iş dahi! okluğu işkolundan sayılır" diyerek aynı işyerinde yapılan birden çok iş bakımından bir ölçü gelirmiş ve bunları asıl işin dahil olduğu işkoluna koymuştur. Ayrıca, bir işkoluna giren işlerin neler olacağının, işçi ve işverenkonfederasyonlarının görüşlerinin de alınarak, uluslararası normlar da gözönünde tutularak bir tüzükle düzenlenmesini öngörmüştür (m. 60/ıu).
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Araştırma

A ile  B ü tçe sin d e  Y ıllık  
Erim e  Y ü z d e  74

DÎSK-AR'm yılda dört kez 
tekrarladığı Asgari Aile  
Geçim i araştırmasına göre, 
Ekim 1993'te dört kişilik 
bir aile en asgari 
koşullarda yaşam ını 
sürdürebilmek için 7 mil
yon 225 bin liraya ge
reksinim duyuyor.

Ü cre tlile rin  T o p la m  
V e rg i Y ü k ü  Y ü z d e  44

Dolaylı ve dolaysız vergiler 
birlikte hesaba 
katıldığında ücretli kesim, 
milli gelirden aldığın 
payın yan sın a yakın  
kısmını devlete vergi olarak 
aktanvor.

jQ  D a h a  Ç o k  R e p o , 
D a h a  A z  V e rg i

Türkiye'nin 500 Büyük  
Sanayi Kuruluşu'nun  
son yıllarda faaliyet dışı 
kârlarındaki artışı mali 
araçlarda ve vergi 
düzenlemelerindeki 
değişim besliyor.

İzlenimler
\ 2  O E C D  İşsizliğ i  

T a rtışıy o r

7-9 Ekim tarihleri 
arasında Helsinki'de 
düzenlenen "Teknoloji 
Yenilik Politikaları ve 
İstihdam" konulu kon

feransın g ü n d em iO E C D  
ülkelerinde artan 
işsizlikti.

Dosya
13 İsta n b u l S a n a y i  

İşçile ri A n k e ti

Türkiye’nin en büyük sa
nayi bölgesi olan İstan
bul'da imalat sanayi 
işçilerinin profili. Nere
den, ne zam an geldiler? 
H angi işlerdi çalıştılar? 
Nasıl yaşıyorla r?

24

Test
İz in e  Ç ık m a n ın  
İn ce lik le ri

Çevre
A lt m m  P ırıltısı 
D e ğ il,
S iy a n ü r ü n  Z e h ir i

Edremit Köıfezi'nde  
siyanürle altın arama 
izn i alan TÜPRAG şirketi, 
boşta yöre halkı olma 
üzere bir çok kesimin tep
kisini çekmesine rağmen, 

faaliyete geçmek için  
çalışmalarını 
sürdürüyor.

Dünya
D e m ir  L e y d i'n in  
Ü lk e sin d e  
" K o n tr o llü  
Ö z e lle ş tirm e "

1980'ler boyunca serbest 
piyasa ve özelleştirme 
bayrağını yükseltmekle 
övünen B üyük Britanya, 
şimdi de "fiyat kontm lü" 
mekanizmaları ile 
özelleştirmenin yarattığı 
sorunlun önlemeye 
çalışıyor.

Dünya Turu
25 U lu slara rası M e tal 

İşç ile ri F e d e ra sy o n u  
100 M a d d e lik  E y le m  
P r o g r a m m ı açık lad ı

2 5  A lm a n y a :
Ç e lik  Se k tö rü n d e  
İşç i K ıy ım ı

2y ABD:
P o sta  H izm e tle rin d e  
T a şe ro n  U y g u la m a y a  
K a r şı H a k e m  K a r a n  
S e n d o ik a  L e h in d e27 L a tin  A m e rik a :
200 M ily o n  İn s a n  
Y o k s u llu k  İç in d e

28 B irle şm iş M illetler: 
D ü n y a  E k o n o m i
sin d e k i D u r g u n lu k  
D e v a m  E d iy o r

28 İsra il-F ilistin :
İsra il'd e k i F ilis tin li  
İşç ile r  Ö lü m ü n e  -  
Ç a lış ıy o r

29 Hukuk
Ç a h ş a n  K a d ın  v e  
Y a s a la r  ^

3i Sözlük

"İşk o lu " N ed ir?  
N e  d eğ ild ir?
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