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Bdlıendeki yanlar, kaynak olarak 
DİSK-A R'ın gösterilmesi koşuluyla 
izinsiz Kullanılabilir imzalı yazılar 
yazarların kişisel görüşlerini 
yansıtmakla olup. DİSK görüşü olarak
kabul edilmemelidir

r ’v j n  j r  a j j ı m ı r i  bir aradan soma yeniden yayınlanıyor. DİSK Araştırma Ensliiü- 
t  ) ~ t \  A n t in in  daha etkin çalışabilmesine yönelik girişimlerimizin sonuçlarım, 

şimdiye kadar oldıığıt gibi yine aylık bültenimizde w  araştırma raporlarımızda sunmaya devam
edeceğiz

Aylık bültenimizin ilginizi çekeceğini umduğumuz bu sayımızda İtim dünyanın gündemin
den inmeyen bir konu, SOSYAL DEVTFTe yönelik saldırılar te bu saldırının yöntemlerinden biri 
olan özelleştirme konusuna ayırdık. Verimsiz devlet işletmeciliğine son vermek amacıyla başla
tıldığı Söylenilen özelleştirme, sonunda sosyal güvenlik, sağlık, eğilim ve enerji sektörlerinin özel
leştirilmesine kadar genişletildi. Başka bir deyişle sosyal devletin başındaki "SOSYAL " sözcüğü 
kıldınlarak, her lüritl mal ve hizmet liretimi serbest rekabet koşullarına teslim ediliyor, geleceği
miz ipotek altına alınıyor. Bu sürecin daha hızlı işleyebilmesini sağlayabilmek için de, işçi sını

flım ı örgütlûğünü zayıjlatılmaya yönelik yeni yöntemler geliştiriliyor.
Sosyal Güvenlik Sisteminin yeniden yapılandırması çalışmalar uzıııı süredir devam ediyor. 

Dünya Bankası "tun mali desteği ile Türk hükümeti tarafından Uluslararası Çalışma Öıgütü'ne 
bazırlalılan rapor geçtiğimiz uy içinde kamuoyuna açıklandı. Btt raporun emeklilik sistemi ile 
ilgili önerdiği modellerin kısa bir özetini dosya sayfalarımızda bulabti& M z. Sosyal Sigortalar 
Kumum iııııt sorunlarım irdeleyen ve çözüm önerileri sunan diğer bir çalışma ise Marmara Üni- 
versitesiY. Y B F  öğretim üyesi Prof. Dr. A li Rıza Okur tarafından kaleme alındı. Ayın konuda 
Doç. Dr. İbrahim Anilin hazırladığı diğer bir yazı ise, açıklanmayan SSK gerçekleri üzerine 
Emeklilik ve Sağlık Sistemini özelleştiren Şili’de, özelleştirme ve sonuçlanın ise Dünyadan sayfa- 
laıvnızda bulabirsiniz,

5 Nisan Karadan ile özelleştirilmelerine karar t erilen Zonguldak Taş Kömürü Kurumu, çalı- 
şanlannm t e Zonguldak balkının kurduğu barajlara çarparak bir süre soğumaya bırakılmıştı. 
Ancak özelleştirme hamımdan vazgeçildiği izlenimi yaratı/sa da, Başbakanlık Yüksek Denetle
me Kurutunun 1994 yılı çalışmalarına ilişkin düzenlediği bir rapor, özelleştirmenin sinsice sür
dürüldüğünü gösteriyor. 1996 Mayıs ayında birkilapçk olarak yayınlanan bu rapor özelleştir
menin önce küçülilme, sonra da parça parça satılma ve ıkiralama yoluyla yapılacağım gösteriyor. 
Oysa yine eski Başbakan Tansu Çillerin onayı ve Başbakan Yardımcısı Murat Katnyalçtn'nı 
onayı ile Şııbttl 1995'de yayınlanan bir rapor, ‘"TTK İnceleme Kunda Papanı", "Zonguldak Taş- 
kömüni Havzası'nda İşletınecİlğin kamu eliyle yünilübnesinin ülke yaranda olacağı gönılmıiş- 
lür: Başka bir deyişle TIK'm n bir KÎT olarak yönetilmesinden başka bir seçenek yoktur." denili

yordu. Anlaşılan Sayın Yılmaz eski Koalisyon odağı Çiller'iıı rapomna güvenmemiş ki, bir yıl 
sonra, tüm tarajlaıvı katılımı ile handanm ış (Başbakanlık, Hazine, DPT, Bakanlık, TTK, MKA, 
Üniversiteler, Meslek Odalın te Genel Maden iş temsilcileri) bu rapora rağmen özelleş! inııe yeni

den gündeme getiriliyor. Taşköımini lünı üretici ülkeler açısından son derece stratejik b in in in  
ve bu nedenle dünyanın tüm çokuluslu tekelleri maden rezervlerinden gözlerini ayımmıyvriar. 
TTK'nnı özelleştirilmesi enerji ve demir-çcliksektöriimbt tümüyle uluslararası lekellerin elitıegeç- 
mesi anlamına gelmekledir. TTK üzerine bağdadığım ız bu yazı, gerçeklerin oda çıkması açısın
dan ilgili herkese ipuçları verebilir. .

Amıpa Futbol Şampiyonasının sürdüğü bu günlerde, FIFA ve UEFA logosunu taşıyan futbol 
toplamını, Pakistan'da, ailelerinden işverenler tarafından satın alınan çocuklar tarafından 
üretilmesini protesto eden Dünya H ür Sendikalar Bidiği (ICFTU) ve diğer sendikal örgütlenil 
proiestolaınia katılıyor ve tüm okuyucularımızdan FIFA ve UEFA 'ya bu konuda dayadı olunması 
için başvuruda: bıılunmalannı diliyoruz. Bu haberin a yn m la n n ı dünyadan babeder sayfasın
da bulabilirsiniz.

Yeniden buluşmak üzere...

D İSK-AR
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SOSYAL GÜVENLİK

Doç. Dr. İbrahim ANjL

Sosyal güvenlik 
bir insan hakkı ve 

devlet görevidir.Sosyal Sigortalar Kurıımu ile özel .emeklilik ve sağlık sigortası şirketlerini birbirinden ayırmak zorunluluğu vardır. Sosyal Sigortalar Kurumu sosyal devletin ayrılmaz bir parçası olarak vardır. Adının başındaki sosyal sözcüğü; onun devletin sosyal güvenlik alanındaki işlevlerinin sorumlusu olarak tanımlanması amacıyla konulmuştur. Özel şirketlerdeki gibi kişilerin bireysel tercihleri ile başlayan ve bir gün geç baslaulmışsa bireyin hiçbir güvenliğini sağlam ayan veya herhangi bir nedenle bir gün prim ödemeyi unuttuğunda tüm haklarının kaybolduğu bir şirket değildir Sosyal Sigortalar Kurumu. İnsanın doğduğu anda başlayan vazgeçilm ez haklarından biri olan sağlıklı yaşam ak ve yaşlılıkta güvence altında olm ak gibi evrensel haklarının koruyucusudur Sosyal Sigortalar Kurumu.2 • DİSK-AR • HAZİRAN 1996

Toplumun, özgür iradesi ile vazgeçmesini istediğimiz Sosyal Sigortalar Kuruntunun en azından ne olduğunu bilmesi gerekmektedir.Çalışma yaşamına başladığı andan itibaren hastalık, ölüm, geçici çalışamama, analık ve yaşlılık kaygısı taşımamalarını sağlayan bu kurumdan toplumun veya bireylerinin vazgeçmesi istenmektedir. Ne karşılığı olarak vazgeçeceği de net olarak ifade edilmemektedir. Böyle bir istemin toplum tarafından kabul edilmesi insanın rasyonellikle açıklanan doğasına aykırıdır. Toplum kendisine yarar sağlayan bir kurumdan, somut anlamlı ve hayatını daha kolaylaştıracak bir çıkarı olmadan neden vazgeçsin? Kendileri bu burumlardan zaten çoktan vazgeçmiş, hastalandıklarında öze! hastahane ve özel doktorlardan başkasına gitmeyen kişiler Sosyal Sigortalar Kurumunun hastalık birimlerinin giderlerini artık finanse etmekistememektedirler. Üç-beş gün işsiz kaldığında ücretinin kesilmesi ile ortaya çıkacak

hiçbir mağduriyeti o lm ayacak kişiler geçici işgörmezlik harcamalarına katkıda bulunmak istememektedirler. Yaşlandıklarında Sosyal Sigortalar Kurumunun veya başka bir özel sigortanın sağlayacağı primlere İliç ihtiyaç duymadan birkaç kuşak ailelerinin geçim lerini sağlamış olanlar, malul olm a sonucu çalışamayacak durum a geldiklerinde aç kalma tehlikesi olmayanlar Sosyal Sigortalar Kurumunun yaşlılık giderlerine katılmak istemeyeceklerdir. Çünkü onlar hayat alanlarını eğitim konut gibi sağlık ve em eklilik alanlarında da ayırmış durumdadırlar. Bu kişiler kendi alanlarında yaşam ayan insanlar için ödem e yapm ak istememektedirler.Bu kurumlanıl kuruluşlarından beri yarattıkları ve/veya kendilerine emanet edilen fonları kullanarak, içlerini boşaltmış oldukları gibi şu anda da ilaç alımsaümlurı ile yatırımlarının yürütülmesi ve emlaklarının ucuza kapatılması gibi taleplerini sürdürmeseler yukarıdaki taleplerini -sosyal devlet

anlayışından vazgeçmek istedikleri anlayışıyla makul karşılamak mümkün olabilirdi.Bu burumların ortadan kaldırılmasını isteyenlerin önemli bir bölümü -eğer Emekli Sandığından emekli değillerse- Sosyal Sigortalar Kuruntundan emekli olarak yaşlılık aylığı almaktadırlar. Çalışmayaşamlarının 20’İnci yılından sonraki 3. 5. veya 4, yıllarını Sosyal Sigortalar Kurumana isteğe bağlı ve sadece emeklilik ve yaşlılık pirimi ödeyerek hayatlarının sonuna kadar bu kurumların sağlık hizmetlerinden yararlanmaktadırlar, tabii bu yararlandıkları sağlık hizmeti; ya çok gelişmiş özel bir hastaneden veya yurtdışından satın alınan türden çok pahalı hizmetlerdir. Toplum bu hizmetlerden ne karşılığı olarak vazgeçecektir?Onlara göre bu kuramların vermiş oklukları açıkların genel bütçe üzerindeki yüklerden kurtulmak için. Bir an için bu argümanın doğru olduğunu varsayalım. 1995 yılına kadar bu kurumların hiçbirinin genel bütçeden pay almaları sözkonusu değildi. 1996 yılı ortaları yani bu günlere kadar, toplumun refah düzeyi yüksek ve genel bütçe açıklarının yolaçtığı enflasyon ve vergi yükü, bu açıklar olmadan da zaten çok büyüktür. Bu kadar ağırlaşan koşulları Sosyal Sigortalar Kurumunun katkısı ile, hiç olmazsa sağlık ve yaşlılık derdini hafifletmiş olarak yaşayan toplumumuzun

bir kesiminin bu nefes alma alanı yok edilirse var olan yükün bite altından kalkamayacaktır. Yazının buraya kadarki amacı toplumun hangi yararlardan ne karşılığı vazgeçmesinin istendiğine açıklık kazandırmaktı.
Ö ze lle ştirm e  sen ary o su  15 y ıl  ö n ce  b aşla tıld ıTopluinumuzdaki insanların sağduyularının

yanlış bilgilendirme olmadan bu sosyal güvenlik kurumlannın özelleştirilmesi konusunda; özelleştirme doğrultusunda karar vermeyeceğini bilenler, eksik ve yanlı bilgilerle toplumu yanıltmak istemektedirler. Sosyal Sigortalar Kurumu özelinde geliştirilen kaçak işçi çalıştırılması, 14 yıl gibi kısa bir süre fiili çalışma ile erkeı\ em ekli olunmasına ilişkin karşı tezler, T .C. Emekli Sandığı veya Bağ-kur için geçerli değildir. Emekli Sandığından emekli olabilmek için fiilen 25 tam yıl çalışma zorunluluğu vardır. Bağ-kur için ise erkekler için 55

kadınlar için 50 yaş olm ak üzere emeklilik alt sınır yaşı vardır. Bu kurumlara da bakıldığında benzer sorunlar gözlemlenmektedir. Sosyal Sigortalar Kurum unun özel sektör işyerlerinden primlerini düzenli tahsil edem em esi nedeniyle kaynak kaybının olduğu ve bu açıkların ortaya çıktığı iddiaları vardır. T .C . Emekli Sandığının gelirlerini elde ettiği tek kurum kam u kurumlandır. Emekli Sandığında hiçbir kaçak işçi (memur) olmadığına ve alacaklarını bütçe gelirlerinden düzenli tahsil edebilm e olanağına sahip olduğuna göre bunlardan kaynaklanan sorunlar hiç olmazsa burada yaşanm am alıydı.Sosyal Güvenlik Kurumlanılın tüm ünün birden iflasın eşiğine gelmiş/getirilmiş olması ku ru mla rla-çalışan 1ar arasındaki ilişkiden bağım sız bir sürecin sonucudur. Şimdi bu sürecin oluşumuna hiçbir aşamada belirleyici veya m üdahaleci olarak katılmayan çalışanlarını sorumlu tutmak isteyen bir anlayışla karşı karşıyayız.Günüm üze kadar bu kurumlar Hükümetler tarafından Çalışma ve Sosyal G üvenlik  Bakanlığı denetiminde yönetilmişlerdir. Bazılarının yönetim  Kurullarında temsil nitelikleri belirsiz birkaç çalışan temsilcisinin bulunm ası, sonuçlardan çalışanların sorumlu tutulmalarını olanaklı kılm az. Ayrıca bu gün e kadar HAZİRAN 1996 • DİSK-AR • 3



SOSYAL GÜVENLİKdevlenen bir tek lira almadan nüfusunun yarıya yakınını (S.S.K. Müdürlüğünün 1994 yılı yıllık faaliyet raponına göre 24 milyon kişiye sigorta ve sağlık hizmeti vermektedir.) sosyal güvenlik sisteminin içinde tutan ve kamuya ait bir hizmeti üstlenen kurum dünyadaki benzerlerinin, (Prof. Dr. Ali Rıza O k u ru n  derginin devam eden sayfalarındaki yazısında ülkeler ve katkı oranlan vardır.) kendi devletlerinden sağladıkları kaLkıları almayı haketmişür. Benzerleri yıllardır bu tür katkıları alarak toplumsal işlevlerini geliştirerek sürdürürken. S.S.K . ve benzerleri hükümetlerin politikalarım da finanse etmek zorunda kalmışlardır.
Sosyal güvenlikk u ru lu şla rın ıny a ğ m a la n m a sı

Sosyal Güvenlik kapsamında bulunmayan bazı kesimlere hükümetler sigorta ve sağlık garantisi sunmak istemişlerdir. Ancak, bu tasarruflarım bugüne kadar bu kurumlara prim ödeyen bu kurumlar çalışanlarının haklarını alarak yapmışlardır. Yaptıkları yasal düzenlemelerin sonucu bu kurumlara getirdikleri ek yüküm lülükler için kaynak aktarmamışiardır.Anayasamızın 60’ıncı maddesi; vatandaşların sosyal güvenlik hakkına sahip olduğunu ve sosyal güvenliği sağlama görevinin devlete ait olduğunu belirtmiştir. Sosyal Sigortalar Kum ulunun böyle
a • DİSK-AR •  HAZİRAN 1996

bir yükümlülüğü bulunmadığına göre; yerine getirdiği kamusal işlevin karşılığını kamu kaynaklarından almak hakkı vardır. Hükümetler tarafından kuruma verilen zararlar bunlarla da sınırlı değildir. 10.Temmuz.1987 tarihinde 506 sayılı yasada yapılan değişiklikle, kamu kurumlanna iş yapan müteahhitlerle bina inşaatlarında bildirilmesi gereken asgari işçilik (S.S. Kuruntuna yatırılması gereken asgari prim) tutarlarını düzenleyen tüzük yürürlükten
SSK’nın 

1994 yılında 
hazîneden aldığı 
14 trilyon liraya 

karşılık, 2 trilyona 
yakın yatırımları 
ve 86 trilyon lira 

alacakları vardır.

kaldırılarak,kaynaklarının bir bölümü transfer edilmiştir. Bir diğer yasal düzenleme İle emeklilere, prim ödemelerine esas tutulan kazançlardan bağımsız yakacak parası ödemesi başlatılmıştır. Daha sonra sosyal yardıma dönüşen ve kalıcı hale gelen bu ek ödemelerle de kurum fonlarının bir bölümü öze! sektör işletmelerine bırakılmıştır. Kamu işletmelerinin emeklilerine ödenen bu ek emekli maaşları, ilgili kamu kumrularından tahsil

edilmekte özel sektör işletmeleri emeklilerine ödenen ck emeldi maaşları ise özel sektör işletmelerinden tahsil edilmemektedir.T .C . Emekli Sandığı ise dünyanın sayılı turizm işletmelerinden biri haline getirilmiştir. Bazı Turizm şirketlerine kam udan kaynak aktarma yolu olarak seçilen Emekli Sandığı, arazilerini ve fonlarım, işletmelerini bu şirketlerin yaptığı yatırımlara fonlarını aktarmıştır. Sosyal Sigortalar Kurumu da ilaç firmaları ve kendi oluşturduğu vakıflara yaptığı kaynak transferleri ile benzer işlevlerini sürdürmüştür. Bu ölçüde büyük yüküm lülükler altında bırakılan sosyal güvenlik kurumlan, belki bir dönem iyi yönetilmeleri ve batıdaki benzerlerine göre genç olmalarının avantajı ile yine de gerçekleri gizlenm eden gözden düşünülememektedir.
S S K ’n ın  g e rç e k le r i

Sosyal Sigortalar Kuruntunun gözlem lenebilir gerçekleri ise:1) 1994 Yılı sonuçlan dahil kurum  gelirlerinin giderlerinden fazla olduğudur. 1994 yılında hâzineden alınan 14 tirilyon liraya karşılık 2 trilyona yakın yatırımları ve 86 trilyon lira alacakları vardır. Hâzineden alınan kaynak bu kurumların açıkları gibi gösterilerek zarar ettikleri görüntüsü yaratılmak istenmektedir. S.S. Kurum u da bu hususa açıklık

SOSYAL GÜVENLİK

get irmemektedir.2) Sosyal Sigortalar Kuruntunun kullandığı bilanço tekniği kurumun herhangi biı yılda gelir fazlası mı gider fazlası mı olduğunu net olarak göstermekten uzaktır. Gelir tablosundaki gelirlerin tümü rcel gelir kalemlerinden oluşmaktadır. Giderler içinde karşılıklara ayrılan kısım hariç tümü giderlerden oluştuğuna göre, denkliği sağlayan giderler içindeki karşılıklardır. Bu da gelirlerin bir kısmının giderleri karşıladıktan sonra karşılıklara ayrıldığını göstermektedir.3) 1995 yılı gelir gider sonuçlan da henüz açıklanmamıştır. Bugüne kadar kopartılan gürültü de kurumun zararı veya yetersiz kârı üzerinden değil geçen yıl hâzineden aldığı 59.2 trilyon lira üzerinden kopartılmaktadır. Bu para kurumun ödemeler dengesi açığıdır. Ancak kamuoyuna bu şekilde net sunulmamakta sanki kurum zararı imiş gibi gösterilmek istenmektedir. Bu kaynaklar dışında devletten bir kuruş almadan toplumun yarısına sosyal güvenlik sağlayan ve gelişen talebi karşılamak için kendi yatırımlarını gerçekleştiren ve ayrıca özel ve kamu kesiminde bu kaynağın çok fazlası alacağı bulunan bir kurumun ödemeler dengesi açığı vermesi doğaldır,4) Bu gerçekleri bilen ve yöneten Kurum Genel Müdürlüğü, bu gerçekleri açıklama yerine “35 soruda SSK Gerçeği" adlı bir buroşür

yayınlayarak, kurumun kurtarılmasının olanaksız olduğunu ilan etmektedir. Broşürün l inçi sahifesinde 1995 yılı hazine yardımının 59.2 trilyon olduğu bildirilmekte, 2’inci sahifesinde ise ödemeler dengesi açığının 82 trilyon liıa okluğu yazılmaktadır. Ancak Ocak/1996 tarihini taşıyan broşürün hiçbir yerinde 1995 yılı zararından bahsedil memektedir. 1996 yılma ilişkin 201 trilyon liralık ödemeler dengesi açığı da . böyle bir hesabın / hesapsızlığın sonucu olabilir.
SSK

Genel
Müdürlüğüne göre; 
Anayasanın 60 inci 

maddesi ve 
(tsosyal” sözcüğü 

yerinden 
çıkartılarak 

kurum
Özelleştirilebilir...5- Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KiT) ile ilgili açıklamalardan aşina olduğumuz kâr veya zarar rakkamları yerine borçlanma gereği rakkamlannm yayınlanmasının amacı özelleştirme doğrultusunda kamuoyu oluşturmaktı.Burada da aynı mantığı biraz daha çıplak olarak görmek mümkündür, a) Broşürün 3'üncü sahiFesinde “Kurum alacaklarını tahsil etse kurtulur mu?” sorusunun yanıtı hayırdır, b) Aynı broşürün

7 ’inci sahifesinde “Kurum gayrı menkullerin i n tamamını satsa darboğazı aşabilir mi? sorusunun yanıtı da bayırdır.c) Aynı sahifede bir başka soruya “Kayıtdışıncla kaçak çalışan işçilerin tamamı sigorta kapsamına alınsa finansman darboğazı aşılır mı? soruşuna verilen yanıt da hayırdır.Aricak buradaki cevap da ölçüsüz perva tanımaz düzeydedir. Çünkü 4 milyon kaçak İşçiden bahsedilm ektedir ve cevabın içinde bu ise yıllık asgari ücretten 141.121 trilyon liradır.d) Nihayet 19 uncu sahifedeki 33’üncü soaınun yanıtında net ifadeyi buluyoruz.(Anayasanın 60’ıncı maddesi ve "sosyal” sözcüğü yerlerinden çıkartılarak kurum özelleştirilebilir..) denilm ekledir.Sosyal Sigortalar Kurum u gerçeklerini Genel M üdürlüğün kendi yayınlarından öğrenem eyecek isek, öğrenm e şansımız olamayacaktır.Özelleştirm eden yana olan kurum  bürokratları bu gerçekleri kam uoyundan sürekli gizleyeceklerdir.Kurumunkurtulamayacağına bu denli çok inanıyorlar ise kurtarma konusunda faaliyette de bulunmayacaklardır. Çünkü başarısızlık gerekçelerini bu günden kam uoyuna sunmuşlardır. Halen neden görevlerinin başındadırlar sorusu ile neyi kurtarmak için halen görevdedirler sorusu ile ilişkilidir gibi görünmektedir.
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Prof. Dr. Ali Rıza OKUR
(Marmara Ünl. Y . Y . B . F . Öğr. üyesi}'

Sosya l gü ven lik
k u ru m la n  çağdaş 
yaşam ın vazgeçilm ez  
unsurlarından  

biridir. H iç  k im se açıkla  
kalm am ak ü zere  tüm 
toplum u korum a  
kapsam ına a lacak b ir  
so sy a l güvenlik sistem i 
oluşturm ak h e r  m odern  
devletin temel hedefidir. 
A rtık  So sya l gü ven lik  bir  
insan hakkı ve devlet 
görevidir. Bu ihtiyaç  
sanayileşm e ile  birlikte  
ken d in i daha çok  
hissettirm ekte ve gelişm ekte  
olan ülkeler ve gelişm iş  
ü lk eler bu am açla gerek  
ulu sal, g erek se  u luslararası 
d ü zeyd e ekonom ik ve 
h u k u k i alt y a p ıy ı ve gerekli 
k u ru m la n  oluşturm aya  
ça lışm a k la d ırla r .'

Bu yazıda önce Türk 
sosyal güvenlik sistemini ana 
hatları ile tanıtacak, sonrada 
sistemin aksayan yönlerini 
özellikle işçilerin sosyal 
güvenliğini üstlenmiş olan 
Sosyal Sigortalar Kurumu 
açısından değerlendirmeye 
çalışacağım.
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sosyal yardım ve sosyal hizmetlerden oluşan primsiz sistem ile, ilgililerin primleri ile finanse ettikleri primli sistemden oluşur. Primsiz sistemin temel yasalarını muhtaç asker ailelerini desteklemek amacıyla çıkarılmış 4109 sayılı kanun, istiklal madalyası alanlara yardım amacı güden 1005 sayılı kanun, vatana hizmeti geçmiş olanlarla bunların ailesine yardımı amaçlayan 3292 sayılı kanun, güven ve asayişi koruma esnasında ölen veya sakatlananlara yardım öngören 2330 sayılı kanun, terörle mücadelede görev alanları korumaya yönelik 3713 sayılı kanun, yabancı ülkelerde Türk kültürüne hizmeti geçenlere yönelik 168 sayılı kanun, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli bazı

teknik personele yardımı amaçlayan 2629 sayılı kanun, muhtaç Türk vatandaşlarını koruyan ve onlara aylık başlayan 2022 sayılı kanun, fakir vatandaşlara yardım amacı güden 3294 sayılı kanun, konut edindirmeye yönelik 3320 sayılı kanun, öğretmenliği destekleyen 35SO sayılı kanun, muhtaç çocuk sakat ve yaşlılara sosyal hizmet vermeyi amaçlayan 2828 sayılı kanun, sağlık hizmetlerine ilişkin 3359 sayılı kanun, ödeme gücü olmayanlara sağlık hizmeti vermeyi amaçlayan 3816 sayılı kanun oluşturur(î)Primli sistemi ise, işçilerin sosyal güvenlik kurumu olan Sosyal Sigortalar Kurumu, bağımsız çalışanların kurumu Bağ-Kur ve kamuda çalışanların kurumu olan T.C. Emekli Sandığı oluşturur.İşçilerin sosyal güvenliği ile ilgili temel yasalar ise 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu0’ ile 50ö sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'dur'". Sosyal Sigortalar Kurumu, 1994 . rakamları ile toplanı 24.8Ğ8.097 kişiyi kapsamaktadır. Bunun 4.202.6l6"sı zorunlu aktif, 212.995'i tarımda aktif,

2.175,149'u aylık alan ve 17.495.49Ti ele bağlı sigortalıdır. Aktif pasif oranı 2.4, bağımlılık oranı ise 3,8'dir"’- Tarım işçileri ise 2925 sayılı kanunla'”’ Sosyal Sigortalar Kunımu'nn başlanmıştır.Kamuda çalışanların sosyal güvenliğine ilişkin temel yasalar, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu17’ ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunudur"*’. Emekli Sandığı, toplam 10.680.418 kişiyikapsamaktadır. Bunun 1.896.000 kişisi aktif,1.083.403'ü aylık alan ve 7.701.015'i de bağımlılardan oluşmaktadır”. Emekli Sanclığı'nda aktif/pasif oranı 1.8, bağımlılık oranı ise 4.6'dır.Bağımsız çalışanların sosyal güvenliği ise 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu'1'” ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu1"’ tarafından düzenlenmiştir. Baş- Kur toplam 13.448.018 kişiyi kapsamaktadır. Bunun 1.838.534'ti aktif sigortalı,83 317'i isteği başlı aktif sigortalı, 778.547'i tarımda aktif sigortalı, 825.598'i aylık alan ve 9.922,025'i ele bağımlı sigortalıdır(12). Baş-Kur'da aktif/pasif oranı 3.8, bağımlılık oranı da 4'diir.Prim li sistem in temel sorunlarını şu şekilde sıralayabiliriz:1) A ktif/Pasif Sigortab dengesi:Normal olarak 4-6 aktif sigortalının bir pasif sigortalıya destek olması gerekirken bu

oran T.C. Emekli Sandığı'nda 1.8, Sosyal Sigortalar Rurumu'nda 2.4, Bağ-Kur'da ise 3-8'dir. Ekonominin yarıyayakınının kayıt dışı olduğu, kayıtlı olanlarda ise primlerin asgari ücret üzerinden ödendiği bilinen bir gerçekıir. Ayrıca aktif sigortalı sayısındaki artış da yetersizdir. 1980-1994 arasında aktif sigortalı sayısı %101 artarken pasif sigortalı sayısı %240

artmıştır. Her dört işyerinden biri, her beş çalışandan üçü kayıt dışıdır"3’2) Norm  Farklılıkları:Sosyal güvenlik kurununum başlı olduğu yasaların getirdiği yardım koşullan ve standartlan

farklıdır. Örneğin SSK'cîa yaşlılık aylığı başlama oranının alt sınırı %60, Bağ-Kur'da %75, T.C. Emekli Sandığı'nda %75'dir. Bu oranın azami oranı SSK'da %85, Bağ-Kur'da %90, T .C . Emekli Sandığı'nda %100'dür Aylık koşullan ve hesap yöntemi her üç , kurumda da farklıdır. Sosyal Sigortalar Kurunıu'nda gösterge Tespit Tabloları ve gösterge tabloları esas alınırken, T.C Emekli Sandığı'nda gösterge esas alınır. Bağ-Kur ise Basamak sistemi uygulamaktadır. Yaşlılık aylığına esas olacak ortalama yıllık kazanç, SSK'da 1Q (üst gösterge aylığında) veya 5 (normal gösterge aylığı) yıllık ortalamaya göre hesaplanırken, Bağ-Kur'da son bir yıl hangi basamaktan prim ödenmişse o basamak göstergesi esas alınır. T.C. Emekli Sandığı’nda ise memura ödenen son aylık üzerinden emekli aylığı | hesaplanır"11.3) P rim  ta h silin d e k i gü çlü k ler ve y etersizlik ler:T.C. Emekli Sandığı için geçerli olmayan bu zorluk daha çok SSK'da ve özellikle Bağ-Kur'da yaygındır. Bağ- Kur’da prim ödeme alışkanlığı yerleşmemiştir. Bağ-Kur'lukmn %30’u zaman zaman prim ödemekte, bunlardan da sadece 300.000’i primini muntazam yatırmaktadır.4) K u ru m la rd a k i o rg a n iza sy o n  yetersizliği:Sosyal Güvenlik Kurumlan nın örgütle ninesi merkezi yönetim ağırlıklıdır. Oysa çağdaş yönetim anlayışı artık yerinden yönetime kaymıştır. Sorunlar merkeze bağlandıkça çözülemez hale
HAZİRAN 1996 •  DİSK-AR • 7



SOSYAL GÜVENLİKgelir. Sorun sigortalıya ilişkin olşusuna göre otumla birlikte çözüm e başlanabilir. Bu da sigortalıya asıl muhatap olan yerel yetkililere yetki ve sorumluluk vererek aşılabilir. Merkezi yönetim sadece denetleyici olarak görev yapmalıdır'1”
5) K u ru m  K a y n a k la rın ın  V erim li İşletilem em esi:Burada üzerinde durulması gerekli nokta gerek SSK Kurumıınun, gerek Bnğ- Kıır’un yönetiminde politikacıların etkin olduğudur. Politikacı kendi politik geleceği için ve partisi yararına karar alır. Politikacı kurumu ve sigortalılann çıkarlarını ikinci planda düşünür. Yıllarca bu nedenle Kurumun fonları hazine açıklarının kapatılması için kullanılmış, zaman zaman politik yatırım amacıyla prim affı yasaları çıkarılmış, kısacası yılların birikimleri verimli olmayan yatırımlarla sıfıra indirilmiştir16) D evlet k a tk ısın ın  y etersizliğ i:Uzun süre devlet SSK Kurumuna ve Bağ-Kur'a mali yardım yapmamış, bu

burumların fonlarını kullanmakla yetinmiştir. Oysa batı ülkelerinde devletin Sosyal Güvenlik Sistemine işçi ve işverenle birlikte katkıda bulunduğu görülmektedir. Bu katkı değişik ülkeler açısından aşağıdaki tabloda görüldüğü gibidir"71. .
7) K arşılıksız  Yardım lar:Primli sistemin temelinde prim ve aktüaıya hesapları yattığından bunlar dikkate alınmadan yapılan tasarruflar sistemi olumsuz etkileyecektir. Bu açıdan devlet hâzinesinden karşılanması gerekirken T.C. Emekli Sandığı'na yüklenmiş bazı sosyal yardımlar dikkat çekicidir. Sosyal Sigortalar ve Bağ-Kur açısından bu karşılıksız yardımların tipik örneğini sosyal yardım zammı oluşturmaktadır. 1978 yılında aylıklara destek olması amacıyla, aylıkların düşük bir oranında başlayan sosyal yardım zammı miktarı, bu gün için malullük, yaşlılık, ölüm aylıkları toplamından daha fazladır. 1994 giderlerinin %56'sı sosyal yardım zammına, %33'ii yaşlılık aylıklarına, %5'i ölüm aylıklarına, %1'i malullük

aylıklarına, %3'ü diğer giderlere ayrılmıştır1’81. Sosyal yardım zamları kurum bütçesinden ödenmekle birlikte miktarı Bakanlar Kurulunca saptanmaktadır. Böylece hükümetler yıllarca aşırı sosyal yardım zamları ile işçilere, kurum kaynaklarını kullanarak gelir transferi sağlamışlarıdır.8) U lusal G elirden So sy al G üvenliğe Ayrılan P ayın  Yetersizliği:Sosyal güvenlik bir temel hak ve devlet görevi olarak kabul edilmesine karşılık, ulusal gelirden sosyal güvenliğe yeterli pay ayrılmamıştır. Avrupa Birliği ülkeleri ile yapılacak bir karşılaştırma bu açıdan ne kadar geri kaldığımızı açıkça ortaya koymaktadır. 1990 rakamlarına göre Belçika sosyal güvenliğe ulusal gelirinin %25.2'sini,‘ Danimarka % 27.8’ini, Fransa %26.5'ini, Almanya %23.5'ini, İtalya %24.5'ini, Hollanda %28.8'inİ, Portekiz %15.3'ünii, İspanya %19.3’ünü, İngiltere %22.3'ünii ayırmaktadır. Türkiye'de ise bu oran %6.8'dir™ÇÖ ZÜM : Mevcut durumu böylece saptadıktan sonra yapılması gerekenleri şöylece sıralayabiliriz'™11) Öncelikle sosyal güvenlik yasalarındaki olumsuzluklar düzeltilmelidir. Bu arada özellikle 506 sayılı yasadaki yaşlılık aylığı için aranan yaş üzerinde durularak, yaş koşulu aranmaksızın kadın sigortalıların 20, erkek sigortalıların 25 yıllık sigortalılık süresinden sonra

Ü lk e le r İş v e re n  K a tk ıs ı İşç i K atk ıs ı D e v le t K a tk ıs ı D iğer

B elçika ' 5 2 .0 5 19.72 2 7 .4 6 1 0 .77
D an im art^  11.36 4,38 7 7 .5 2 6.74
F.A lm anya 4 1 .0 9 30 .44 2 5 .2 3 3.24
Isp an ya 5 2 .21 19,39 2 6 .0 3 2.37
Fransa 5 2 .2 2 27 .44 1 8 .1 6 2.50
İta lya 5 2 .4 2 14.95 2 9 .8 8 2.76
P ortekiz 4 9 .3 7 20.33 2 5 .5 6 4.74
İngiltere 2 7 .9 3 16.96 4 3 .3 5 11.76
Türk iye 58 .21 41.79
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SOSYAL GÜVENLİKemekli olmaları önlenmelidir.2) 506 sayılı yasadaki isteğe bağlı sigortalılık (m.85) venoplüluk sigortası (nı.86) kaldırılmalı veya yeniden düzenlenmelidir. Sosyal yardım zammı hazîneden karşılanmalıdır.3) SSK Kurumumı düzenleyen 4792 sayılı yasa yeniden ele alınarak düzeltilmelidir. 400 trilyonluk bütçeye sahip bir kurumun yeni, dinamik ve çağdaş bir yapıya kavuşturulmalıdır.4) Sosyal Güvenlik Kurumlan özerk bir yapıya kavuşturulmalı, politik baskı ve etkilerden arındırılmalıdır.5) Merkezi yönetim yerine, yerinden yönetime geçilmelidir.6) Kurumun iki aktif sigortalının bir pasif sigortalıya destek olan yapısı değiştirilerek, en az dört aktif sigortalının bir pasif sigortalıyı destekler hale getirilmelidir. Bunun için de kayıt dışı ekonominin ortadan kaldırılarak tüm çalışanların gerçek ücretleriyle sigorta kapsamına alınmasına çalışılmalıdır.7) Yaşlılık aylığı için aranan yaş koşulu, Türkiye şartlarına göre işçi-işveren- devlei temsilcileri arasında görüşülerek, yeniden saptanmalıdır.8) Devlet katkısı geçici olmaktan çıkarılarak kurumsallaştırılmalı, sürekli hale getirilmelidir.9) Sisteme yük getirici yasalar parlementoya sunulurken aktüaıya

hesaplarına da yer verilmeli, kurumun altından kalkamayacağı yükler getirilmemelidir.10) Sosyal güvenlik kumlularının özelleştirilmesinden , vazgeçilmelidir. Ancak devlerin sağlayacağı yeterli ve gerekli hizmetlerin üzerine çıkmak isteyenler için özel sigortalara başvurma olanağı da açık olmalıdır. Özellikle sosyal sigortalar kurumunun devlete ait bir KİT olmadığı dikkate alınmalı, onun işçi ve işverenlere ait olduğu unutulmamalı, devletin bu kuru mu öze 1 leşti remeyeceği, ancak kamulaştırabileceği
SSK devlete ait bir 
KİT değil, işçi ve 
işverenlere aittir, 

bu nedenle 
özelleştirilemez 

ancak
kamulaştırabilir.

düşünülmelidir. Kamulaştırdıktan sonra devlet gerekli görürse özelleştirmeye de gidebilir. Ancak kamulaştırma olmadan Özelleştirme o I amayacağı unutulmamalıdır.11) Sosyal Sigorta sistemine ek olarak özel sigortacılık özendirilmeli ve desteklenmelidir.12) Sağlık hizmeti sosyal sigortalardan alınarak ayrıca düzenlenmeli, uygun bir sağlık zinciri oluşturacak genel sağlık sigortası çıkarılmalıdır,
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İZLENİMLER

IŞ KAZALARINDA 
AVRUPA REKORTMENİYİZ

Dü z e n le n e n  “İş ç i Sağlığı, İş G üvenliğ i H aftası”nd a D İS K  G enel Sekreteri K em al D  AYSAL konuştu. 
DAYSAL'm  konuşm ası özede aşağıdaki gibidir.Yeni bir İşçi Sağlığı ve İş G ü venliği Haftası başlıyor. Her yıl olduğu gibi bu hafta boyunca da Türkiye’nin pek çok keminde yapılacak olan resmi ve gayri resmi toplantılarda işçi sağlığı ve iş güvenliği t arlışıiacak, konuşulacak. Her zamanki gibi sorunlar dile getirilecek, şikayetler sıralanacak. Sonunda işçi sağlığı ve iş güvenliğinin ne denli önemli bir konu olduğu üzerinde. görüş birliğine varılacak ve hafta bitecek.Ancak bu yapılan konuşmaların, üzerinde ortaklaşılan ya da zıtlaşılan düşüncelerin hiçbiri Türkiye’de hala yılda 110 bin iş kazası olduğu, bu kazalarda 1500'ün üzerinde işçinin yaşamını yitirdiği, iş kazaları sonunda 4000’i aşkın sayıda işçinin iş göremez hale geldiği ve bu rakamların bir Avrupa rekoru olduğu gerçeğini değiştirmeyecek.Oysa İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde şöyle deniyor: "Hiçbir ekonomik zorunluluk, insan sağlığına zarar verecek bir

işlemin nedeni olamaz”. Özgürlük ve demokratik hakların fütursuzca kısıtlandığı bir askeri yönelim sırasında hazırlanan 1982 Anayasası’nın 49- maddesi de, ‘‘devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek, çalışanları korumak, çalışmayı destekle-
Türkiye|de y  ılda

110 bin iş*
kazasında 

1500’iin üzerinde 
işçi yaşamını 

yitiriyor, 4000’den 
fazla işçi iş

geliyorinek ve işsizliği önlemeye elverişli bir ortam yaratmak için gerekli tedbirleri alır” diyor. İş kanununun 73. maddesi de işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda kesin hüküm getiriyor: "Her işveren, işyerlerinde işçilerin sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak için gerekli olanı yapmak ve bu husustaki şartları sağlamak ve araçları noksansız bulundurmakla yükümlüdür,”Bıı noktada, "Beki o zaman boşuna mı tartışıyoruz?" sorusu sorulabilir. Elbette hayır, elbette

bu konuşmaların ve tartışmaların önemi vardır. Fakat tartışmalar pratik sonuçlara dönüşmediği sürece bu dönemin de giderek ortadan kalkacağını bilmek zorundayız.Sağlık bir ürün değildir. Y a şam ve sağlık insanın en kıymetli yarlığıdır ve bedeli ölçülemez. İşçi sağlığı a lanın da y a p ılm ayan harcam alar ted avi m asrafı olarak karşım ıza ç ık m aktadır.Yaşama ve çalışma koşullan birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. Birindeki sorunlar öbürünü de etkiler. Yaşam koşullan kötü, aklı sorunlarda olan bir işçinin g ü venli şekilde çalışması düşünülemez. İşyerinde sürekli sağlık ve güvenlik sorunu yaşayan işçinin günlük yaşamının sağlıklı geçmesi olanaksızdır.İşçiler, gündelik yaşamlarının üçte ikilik bölümünü çalışına ortamı dışında geçirmekledirler. Bıı açıdan bakıldığında, işçi sağlığını, sadece iş ve işyeri koşullarının ortaya çıkardığı risklerin tehdit etmediği, aynı zamanda, insan olma özelliğinden ve yaşadığı toplumda yüz- yüze kaldığı etkilerden kaynaklanan risklerce de tehdit edildiği görülmektedir. Genel o! arak toplumun sosyo-ekonoınik ve kültürel gelişme düzeyi, topluma götürülen sağlık hizmetleri
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nin yaygınlığı ve niteliği bir birey olarak işçinin sağlığını doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle işçinin sağlığı, işyeri koşullarının yanı sıra, genel yaşama koşullan ve alışkanlıklarına da bağlıdır. Belki de, bu İkincisinin işçi sağlığı üzerinde daha önemli bir etkisi vardır. Ücretin, özellikle asgari ücretir yetersizliği, mesken şartları, temizlik ve sağlık koşullarının kötülüğü, eğitim eksikliği, kötü beslenme, işçilerin sağlığını olduğu kadar, çalışma yaşamındaki tehlikeler karşısındaki duyarlılıklarını da etkilemektedir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusu bu boyutuyla da ele alınmalıdır. Oysa ki, uygulamalar çoğu kez iş ve işyeri ortamıyla sınırlı kalmakta, dar bir çerçeve içine hapsedilmektedir. Doğrudan, kişinin çalışıyor olmasından, işin niteliğinden ve işyeri koşullarından kaynaklanan iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi için işyerlerine yönelik uygulamalar doğal olarak büyük önem taşımakla birlikte, birey olarak işçinin sağlığını korumak ve geliştirmek için bu uygulamaların toplumdaki genel sağlık önlemleriyle bütünleştirilmesi gerekmektedir. Yeterli sağlık hizmeti almayan, sağlıksız bir ortamda yaşayan bir işçi, sağlık koşullan açısından ıic kadar kusursuz bir işyerinde çalışırsa çalışsın yine de sa ğlığı açısından eksik kalan çok şey olacaktır. Örneğin, eşi ve çocuğunda beslenme hozuk- luğu olan bir işçinin, çok iyi düzeyde beslenmesi ve verimli çalışması nasıl beklenebilir ki?Ayrıca işçi sağlığı ve iş güvenliği sadece fiziksel olaylarla sınırlı değildir. Günümüzde özellikle büro hizmetlerinde çalışan insanlarda yaygın şekilde

rastlanılan stress btiyiik bir sorundur. Tamamiyle işyeri ortamına, iş temposuna ve yabancılaşma düzeyine bağlı olan stresin üretimin mevcut örgütleniş tarzıyla ortadan kalkabileceğini düşünmek yanlış olur. Ancak azaltılması mümkün olabilir.Avrupa Birliği işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda sendikaların baskısı ile ciddi adımlar atmıştır. Bunların cn önemlisi 1989’da kabul edilen Direktiftir.Bu direktif tehlikelerle kaynağında mücadeleyi temel
Sendikalar işçi 

sağlığı ve 
işgiivenliği 

önlemleri üzerine 
kendi üyelerinden 

başlayarak tüm 
çalışanların 
eğitilmesini 

sağlamalıdır

prensip olarak kabul etmiştir. İşverenlerin işçilere danışılmasını zorunlu kılmıştır.Avrupa Birliği’nin düzenlemeleri minimum standartları ifade etmektedir. Üye ülkeler daha gelişkin önlemler uygulayabilirler.Türkiye'de bu konuyla ilgili yasal düzenlemeler çalışma mevzuatında oldukça ayrıntılı ve geniş bir yer tutuyor. Anayasa ve İş Kanumı’nun belirli maddelerinden İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’ne, Kadın işçi çalıştırmaktan, tehlikeli madde

lere varıncaya kadar, yasa, tüzük ve yönetmelikler bu konuyu ayrıntılı olarak düzenliyor. İşyerinin havalandırmasından, tavan yüksekliğine, parlayıcı maddelerden çalışma sürelerine, her şey kurallara bağlanmış görünüyor. Çalışanları Asbestli gemi örneğinde olduğu gibi kanserojen maddelerle direkt temas ettirmek bir yana, işçinin çalışma mekanında cereyanda kalması bile tüzüklerle yasaklanmış durumda. Ama gelgele- lim, yüzlerce sayfaya ulaşan bu düzenlemelerin uygulatılması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı iş müfettişlerinin çalışma clüzeni ve getirilen yaptırımlarla neredeyse imkansız hale getirilmiş.Son derece kısıtlı bir kadroya sahip olan denetim organı Türkiye çapında işyerlerinin yılda ancak yüzde 12‘sini denetleyebiliyor. Bu denetim karşısında getirilen cezalar ise tek kelimeyle "komik” olmaktan öteye gi: demiyor. İşçileri en ağır ve tehlikeli işlere hiçbir tedbir almadan süren bir işvereni en korkutucu ceza yalnızca birkaç milyon lira. Kapatılan bir işyerini kaçak olarak tekrar açan bir “müteşebbis" çok az cezayla kurtulabiliyor. İş Teftişi Tiizü- ğü'ne aykırı hareket eden, iş müfettişleriyle görüşmeyen, gerekli belge ve bilgileri vermeyen, şikayette bulunan işçilere "kötü muamele'’ eden ya da işten atan bir işverenin ödeyeceği maksimum ceza miktarı da aynı şekilde birkaç yüz bin liradır.Daha da vahimi, kayıtdışı ekonominin devasa yapısı içinde neredeyse hiçbir iş kazası veya meslek hastalığı tespit edilememektedir. SSK makamlarına .göre bu tür işletmelerde çalı-HAZİRAN 1996 • DİSK-AR • 11



şan -1.000.000 insan vardır. Bu insanlar en tehlikeli ve sağlıksız koşullarda istihdam edilmekledir ve büyük çoğunluğu çocuk yastadır.Dolayısıyla hemen ortaya çıkmak) aclıfîci ülkemiz kağıt üzerinde oldukça ileri bir seviyedeyken pratikte son derece geri konumdadır. Zaten kamuoyu işet sağlığı iş güvenliği önlemlerinin varlığına inanmamakladır.i lkemizdeki mevzuatın en büyük eksikliği ise işçi sağlığı ile çevre koşulları arasındaki bağlantının kopukluğudur. Bugiin sağlık ve güvenlik sorunları. isçiyle ve işye- riyle sınırlı olmaktan çıkmıştır. Dünya ölçeğindeki değişimler, özellikle azgelişmiş ülkelerin halk ve çevre sağlığı sorunlarını olağanüstü ölçülerde arttırmıştır. Örneğin, son yıllarda zehirli variller, asbestli gemiler, hormonlu eller, radyasyonlu çaylar gibi olayları hep birlikte izledik, yaşadık. Bek çok benzer ülke gibi Türkiye'de dünyanın çöplüğü yapılmaya çalışılmaktadır. Sadece işyerleri değil, ülkenin bütünü kirletilmekte; sadece işçilerin değil, bütün halkın sağlığı tehdit altında kalmaktadır.Sorun ayrıca ekonomik bir yan da taşımakladır. Milli Prodüktivite Merkezi IMP.VI) tarafından yapılan bir araştırmaya göre bir işletmenin toplam verimlilikteki artış ya da azalışların 
% 63'ünü kaza ağırlığı ve is kazasına uğrama ile açıklamak m üm kündür. Hu araştırmaya göre işletmede iş kazalarına uğrama olasılığında % l ’lik bir
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azalma olması, veri iriliği % 2.68 oranında artırmakladır ki bu çok önemli bir rakamdır.Avrupa Birliği'yle olan ilişkilerimiz sonucunda çalışma koşulları giderek “sosyal damping” konusu olarak gözükmektedir. Avrupa Sendikaları AB içersindeki ülkelerin işçi sağlığı iş güvenliği ve diğer çalışma normlarını esas olarak almakta bunlara uymayan ülkeleri sosyal dampingle suçlamaktadırlar.- Bilindiği gibi böyle bir suçlamanın kabul görmesi halinde söz konusu .ülketıin mallarına ek fon

lar ve vergiler getirilmektedir. Özellikle çocuk emeği kullanımına büyük önem verilmektedir. Bu durum belki insani duygulan kalmayanları uyaracaktır.İşçi sağlığı işgiivenliği önlemlerinin hayata geçmemesinde önemli bir etkende işsizlik oranının yüksekliğidir. Aç kalmakla uzun vadeli meslek hastalığı arasında tercih yapmak zorunda kalan insanlar doğal olarak İkinciyi seçmektedir.Bu tablo sendikalara önemli bir sorumluluk yüklemektedir. Ö ncelikle  kendi üyelerinden başlayarak tüm çalışanların bu konuda eğitilmesini sağlamalıdırlar. Varolan hakların uygulanması doğrultusunda ilk adım

budur. İşçi sorunun kendi sağlığıyla ve çevre bağlantısı nedeniyle çocuklarının sağlığıyla ilgisini bilince çıkarmalıdır.Bu önemli bir noktadır. İşçi sağlığını tehdit eden üretim k o şullan çevre kirliliği de doğurmaktadır. Bu açıdan eğitimin ikinci ayağı kamuoyunun bilinçlendirilmesidir.Sendikaların ikinci görevi örgütlü bulundukları işyerlerinde mevzuatın uygulanması için baskı yapmaktır. Bu sadece tabela asılmasını değil, koruyucu önlemlerin alınmasını sağlık taramalarının yapılm asını da içermelidir.Mevzuatta yer alan işçi katılımı sonuna kaçlar zorla itinalıdır.Denetimlerin işçi sendikalarının söz ve karar sahibi olduğu özerk kuramlarla yapılması önemli bir talep olarak dile getirilmelidir.Avrupa ile bütünleşme sürecinde, sosyal dam ping konusu nedeniyle sendikalar güçtüdür. Bu gücü AvrupalI kardeşlerimizle birlikte kullanabilmeliyiz. Avrupa Sendikalar Konfederasyonu ile işbirliği içinde çalışmalı, çok uluslu şirketlerin kendi ülkelerinde uydukları kurallara burada da u y ması için mücadele vermeliyiz.Sorun her şeyde olduğu gibi, örgütlenme ve bilinç sorunudur. Toplu sözleşme sendikacılığının dışına çıkan bir anlayışla çözüm  aramak, güçbirliği yapmak z o rundayız. Tüm Konfederasyonları bu konuda ortak çalışmaya çağırır, kaza ve meslek hastalığından ölmediğimiz bir ülke mücadelesinde başarılardilerim.

s o s y a l  g ü v e n l ik  . . a

REFORMU =3*i0 # rSosyal güvenlik vesağlık hizmetlerinden yararlanmak her 1 vatandaşın hakkıdır. Devlet, bu hizmeLİeri sunmak üzeıc, Anayasa ve Türkiye’nin imzaladığı uluslararası anlaşmalar tarafından görevlendirilmiştir.Sosyal güvenlik, bireysel tasarruf sistemi değil, birey ve aileleri işsizlik, yaşlılık, emeklilik, hastalık ya da ölüm nedeniyle uğradıkları kayıplardan korumayı hedefleyen bir koruma programıdır. Sosyal güvenlik, hizmetler yoluyla refahı artırmanın, geliri zenginden yoksula bölüştürmenin en etkin araçlarından biridir.Sosyal Sigortalar Kurumu, İrmek Li Sandığı ve Bağ-Kur sosyal güvenlik haklarımızın uygulanması için kurulmuşlardır. Bunlardan Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) en büyük ve özerk sosyal güvenlik kuruluşudur. Ancak Türkiye’de son yıllarda devletin yükümlülüklerini icra etme yetkisi ile donanmış olan siyasi iktidarlar, sosyal güvenlik kuruluşlarına katkı verecekleri yerde, bu yükümlülükten kurtulmak için, sisteme karşı büyük bir saldırıya girişliler. Bu saldırının kökeninde, sosyal güvenlik kurutuşlarının (özellikle

SSK’nın) kaynaklarına el koyan siyasi iktidarlar ve onların yıllardır sürdürdükleri liberal ekonomi politikaları yatmaktadır. Ayrıca, knyıtdışı sektörün yaygınlaşması, işverenlerin sigortasız işçi çalıştırmalarının kolaylaşması, işverenlerin bordroda düşük ücret ve kısa süreli işçi çalıştırma uygulamalarının yaygınlaşması nedeniyle, uluslararası ölçütlere göre yüksek gözüken prim oranlarının gerçekte çok düşük kalması, devletin kurumlara SSK'nın siyasi iktidarlarca arpalık olarak kullanılması sistemi krize sokmuştur.
T ü rk  So sy a l G ü v e n lik  S istem in in  K u rta rıc ısı “D ü n y a  B a n k a sı” m ı o lacak ?Sistemin yeniden yapılandırılması toplumun itim

kesimlerince kabul görmekle, çeşitli kurum ve kuruluşlar çözüm önerilerini tartışmaktadırlar. Çalışanlar, emekliler ve hak sahibi aile bireylerini direkt ilgilendirmesine karşın, bu tartışmalar hükümetin yönlendiriciliğiyle tek yönlü olarak medyaya yansımakta, aynı özelleştirme uygulamalarının başladığı yıllarda olduğu gibi kamuoyu sadece hükümetin istediği yönde ve gerekli görüldüğü kadar bilgilendirilmektedir.1996 yılı Mart ayında kamuoyunun bilgisine sunulan “Sosyal Güvenlik Reformu'' önerileri, İLO tarafından hazırlanmıştır. 1994 yılında Türk Hükümeti’nin isteği ile çalışmalara başlayan ILO Projesi “Dünya BankasTmca finanse edilmiştir. Sosyal güvenlik reform seçeneklerine ilişkin bu projeye koşut olarak, Avustralya Sağlık Sigortası (MIC) tarafından Türkiye'de sağlık hizmetleri ve finansmanın yeniden yapılanmasına ilişkin bir çalışmada yürütülmüştür. Her iki kuruluş tarafından hazırlanan raporların ortak özelliği, sosyal devletin en önemli özelliklerinden biri olan,“SOSYAL GÜVENLİK HERKES İÇİN BİR HAKTIR, BUNU SAĞLAMAK DEVLETİN GÖREVİDİR" iikesi terk ediliyor
HAZİRAN 1996 • DİSK-AR • 13



SOSYAL. GÜVENLİK" "  .................... ;
Tablo 1
Devletin yapıtğı Sosyal Harcamalar 
(GSYİH’nın yüzdesi olarak)İ Ülkeler 1980 1992 Artış Oranı
HOLLANDA 30.2 33 2.8
DANİMARKA 28,2 31.4 2.7
FRANSA 25,4 29.2 ■ 3.8
LÜKSEMBURG 26.4 28 1.5
BELÇİKA 28 27.8 -0.2
BATI ALMANYA 28.7 27.3 -1.4

■ EÜYÜK BRİTANYA 21.5 27.2 5.7
İTALYA 19.4 25.6 6.2
İSPANYA 18.2 22.5 4.3
YUNANİSTAN 12.4 19.3 6.9
İRLANDA 20.8 21.6 0.8
PORTEKİZ 12.9 17.6 4.7
AVRUPA BİRLİĞİ (ort) 

: TÜRKİYE (1995)
24.4

9.2
27.1 2.7

Kaynak: IGM, Standpunkt, Februar 1996ve sosyal güvenlik ve sağlık sisteminin işleyişi, serbest rekabet sisteminin piyasa koşullarına bırakılıyor.
Gayrisafi Yurtiçi Hasıia'nm (GSYİH) %10’una aşacağı varsayımından kaynaklanmaktadır.Sosyal Güvenlik sisteminin sorunları, DİSK’in önerileri DİSK- AR yayınlarında (Bkz.DİSK-AR Sayı: 9 ve 18) çeşitli kereler gündeme geldi. Bu sayıda ağırlıkla 1LO Raporu üzerinde durmak istiyoruz.

S o sy a l G ü v e n lik  R eform u
ILO raporunun temel özelliği varolan sistemin artık sürdürülemez olduğu, bu sistem içinde yeniden yapılanma ya da İyileştirmelere gitmenin mümkün olmadığı varsayımından hareket etmesidir. Sistemin sürdürülemenıesinin en önemli nedeni de. sistemin artık devlet sübvansiyonu olmadan sürdürülemeyeccği, 2000 yılına kadar sosyal harcamaların 14 • DİSK-AR • HAZİRAN 1996

Yeni liberal ekonomi politikaları nedeniyle tüm dünyada, sosyal harcamaların azaltılması için çeşitli reform önerileri hazırlan makuıdır. Gelişmiş endüstri ülkelerinde kazanılmış haklardan önemli ölçüde geri adımlar atılma hazırlıkları sürdürülse de, bu gelişmeler yoğun bir toplumsal muhalefet harekeliyle karşı karşıya geldiği için sınırlı gerilemeler gerçekleşebilmiştir. Özellikle Avrupa Birliği’ne görece yeni üye ve yeni sanayileşmiş sayılabilecek güney ülkelerinde, sosyal harcamalar son on yılda önemli oranda artmıştır, iiöylece yalnızca Batı Almanya ve Belçika dışında tüm Avnıpa ülkelerinde sosyal harcamalar! (Yunanistan ve Portekiz dışında) %20’nin üzerine çıkmıştır. (Bkz. Tablo 1)

Türkiye’de ise 1995 yılında sosyal harcamalar GSYİH'nm %9.2’sine ulaşıyordu. ILO’nun hazırladığı "Sosyal Güvenlik. Reform Seçenekieıf’nin yardımıyla hu oranın 10 yıl içinde ya uyarıya azaltılması hedefleniyor. Avaıpa Topluluğu'na tam üyelik hayalleri kuran Türkiye'nin, sosyal standartlan yükseltebilmek için, harcamalarını artırması gerekirken, azaltmak için projeksiyonlar yaptırması, Avrupa Birliği ile bütünleşmenin yalnızca ticari boyutu ile algılandığının bir göstergesidir.Ancak Türkiye gibi tanı sanayileşememiş ve uluslararası finans kuramlarına yüksek derecede borçlu olan ve borçlarının faiz ödemeleri konusunda bile zorlanan “eşik ülkeler”, IMF ve Dünya Bankası'nın desleği ve zorlamalarıyla reform adı verilen ve sosyal harcamaları azaltmayı hedefleyen çeşitli seçeneklerden birini tercihe zorlanmaktadır.ILO raporunda prim oranlarının görece yüksekliğinden, ancak kazançların oldukça küçük bir oranına uygulandığı vurgulanmaktadır. (Rkz. Tablo 2) Ayrıca Türkiye'de ortalama emekli olma yaşının 45 olduğu ve sosyal güvenlik sisteminin emeklilik programları muhtaç durumdaki yaşlı ve malûllere gelir desteği sağlayan bir program niteliği kazandığı ve .emekli aylığı, geçimini bununla sağlamak durumunda olan geniş kesim için yetersiz düzeyde olduğu belirtilmektedir.Bu verilerden yola çıkan ILO seçeneklerinin tümünde emeklilik yaşının kademeli olarak kadınlarda 58, erkeklerde ise 60’a yükseltilmesi önerilmektedir.

SOSYAL GÜVENLİKEmeklilik yaşının yükseltilmesiyle ilgili yapılan tartışmalarda dikkate alınması gereken en önemli iki unsur, ortalama ölüm yaşı ve emeklilik yaşı ile birlikte getirilen prim ödeme gün sayısıdır. Türkiye’de son yıllarda ortalama ölüm yasının yükseldiği doğrudur, ancak Türkiye yine de endüstri ülkelerinin çok gerisinde yer almaktadır. Devlet İstatistik EnstiUısü’nün verilerine göre, t990’da Türkiye’de 65 yaşının üzerinde yaşayan toplanı insan sayısı 2 milyon 417 bin kişidir. Aynı dönemde Türkiye'nin toplanı nüfusu ise 56 milyon 473 bin 035 kişidir. Yani nüfusun binde 43'ü ancak 65 yaşının üzerine çıkabilmektedir. Bu insanların tümünün sigorta hakkından yararlanamadığı ise başka bir gerçekliktir. 65 yaşının üzerinde yaşayan insan sayısının bu kadar az olduğu bir ülkede emeklilik yaşının artırılması, “mezarda emeklilik" eleşterisini haklı çıkarmaktadır. Prim ödeme gün sayısının artırılması Türkiye'de birçok kişinin fiilen emekli olma hakkını elde edememesi anlamına gelmektedir. Özellikle kayıtdışı üretiminin yaygın olduğu birçok işkolunda, hayatının en azından bir bölümünde yıllarca sigortasız ve hiçbir sosyal güvenlik hakkına sahip olmaksızın çalışan milyonlarca kişi emekli olma haklarını kaybedeceklir.
Ö zelleştirm en in  yen i adı “ Sosyal G ü v e n lik  R eform u”

ILO Raporu 4 ayrı Sosyal Güvenlik Modeli’nden oluşmaktadır. Modellerin ana hedefi uzun dönemde sosyal güvenlik harcamalarının GSYİH

içindeki payının azaltılması ve öze! sigortacılığın geliştirilerek sermaye piyasasını canlandırmaktır. Başka hir deyişle, emekli maaşınız, çalıştığınız dönemde ne kadar prim ödediğinize vc bu primlerin özel sermaye kuruluşlarında ne kadar değer kazandığına bağlı olarak değişiyor. Amaç, devletin sisteme katkısını uzun dönemde azaltmak olarak belirlenmiş.
Tablo 2
Sosyal Güvenlik Primine
İşçi Katkısı
Hollanda 3 .3
Büyük Britanya 3 .5
ABD 4.9
Japonya 5.1
Avusturya 7 .3
Almanya 7 .7
ispanya 9,3 '
Belçika 9 .8
Fransa 12.0
İsveç 13.1
İtalya 13.1
Türkiye 1 4 .0

Kaynak: OECO

Tüm seçenekler için ortak özellikler aşağıdaki gibidir;
Emeklilik yaşının , on yıllık bir geçiş süresinde 0995-2005) erkekler için 55, kadınlar için 53’e yükseltilmesi öngörülüyor, izleyen yıllarda ise erkeklerde 60, kadınlarda ise 58'e çıkarılması Öneriliyor. Bu önerilerin gerekçesi olarak da OECD standartlarına göre emekliliği hakediş için 65 yaşın kabul edildiği belirtiliyor.Prim ve sosyal güvenlik yardım tavanlarını belirleyen sigortalanabilir kazanç tanımı genişletiliyor. Bugünkü uygulamada asgari ücretin 1.5

katı olan prim ödeme tavanı, asgari ücretin 5 katına kadar yükseltilebiliyor. Böyle bir uygulama, işverenlerinde sosyal güvenlik primi ödediği bir sistem içinde uygulanabilmesi gerçekçi değildir. Çünkü varolan sistem içinde bile daha az prim ödeyebilmek için, yüksek ücretli işçilerin de asgari ücretten gösterildiği gözönüne alınırsa, asgari ücretin 3 katı bir tavandan prim ödemek birçok işvereni kaçak işçi çalıştırmaya yöneltecektir.• Sosyal güvenlik primlerinin artırılması ve sosyal güvenlik yardımlarının giderek azaltılması. Türkiye'de devletin sosyal güvenlik harcamalarının uluslararası ölçütlerinin ne kadar az olduğu Tablo, l ’de belirtilmiştir. Ayrıca devletin sosyal güvenlik kuruluşlarına yardım yapmamasının yaraşıra, ülkenin en büyük sosyal güvenlik kuruluşu olan SSK kaynaklarına da el koymuştur. Nitekim 1963-1993 döneminde siyasi iktidarlarca SSK kaynaklarının 20 milyar dolarlık kısmı gaspedilmiştir.• Prim sistemi dışında kalan kesimin sosyal yardım çerçevesinde değerlendirilerek, asgari bir gelir elde etmelerini sağlamak.• 1995-2005 yılları arasında GSYİH'nm büyüme htzının %5.9; 2006-2025 yılları anısında %0.4: 2026-2050 döneminde İse %3.0 olacağı öngörülmüştür. Aynı şekilde istihdam hiîının da 19962005 arasında %1.3 olacağı varsayılmaktadır. Diğer varsayımlar ise enflasyonun 2000 yılında %5’e indikten sonra ve izleyen yıllarda değişmeyeceği, faiz oranlarının %2.6'ya düşeceğidir.
HAZİRAN 1996 •  DİSK-AR * 15



I L O ’ n u n

SOSYAL GÜVENLİK

SOSYAL GÜVENLİK MODELLERİ
Y e n id e n -y a p ıla n d ır f lm ış  D a ğ ıt ım  (P A Y G ) p r o g r a m ı ( S e ç e n e k  1)Bu seçenekte, yaşamboyu kazançların yen iden-dcğerlendiril mis yıllık ortalamasının (asgari ücretin bey katı olarak belirlenmiş bir tavana kadar) yüzde 1.5'inin prim ödenen hizmet yılı süresiyle çarpımına eşit bir emekli aylığısağlanacaktır.Bağımsız çalışanlar ve çiftçiler için farklı pirim ödeme uygulamaları getirilmiştir.Bu sosyal sigortalar programı, mevcut duruma göre kazançla daha fazla üişkilendirilmiştir. Bu durum emekli aylıkları arasında adaletsizliğe neden olacak ve gelir dağılımım bozucu yönde etki yapacaktır. Ancak finansul açıdan en uygun seçenek olduğu konusunda çeşitli taraflar görüş birliği içindedir.

S is te m in  Ö ze llik le ri1) Prim oranı % 21,5 olarak belirtilmiş, ancak

bunun ne kadarının işçi ne kadarının işveren tarafından ödeneceği belirtilmemiştir.Prime esas kazançlarda asgari miktar asgari ücretin hilkati, azami miktar ise asgari

ücretin 5 katıdır.Asgari aylık miktarı ortalama ulusal ücretin % 25’i olarak hesaplanmıştır.2) Sosyal güvenliğe devlet sübvansiyonlarında en büyük azalmayı gerçekleştirendir. 2005 yılında sübvansiyonların .GSYİH’nin 4,8'i kadar olacağı hesaplanmaktadır.3) Aylık alanlar arasında eşitsizlik artacaktır. Bu sistemde görece yüksek

aylıkları toplam kazançlarının yüzdesi olarak, yalnızca yüksek ücret ödeyen işlerde 30 yıl ve üzerinde çalışmış kişiler alacaktır. Düşük kazançlı ve daha kısa süreli çalışmış kişilere tek hadli sosyal yardım sağlanacaktır.4) O n yıllık geçiş sürecinde, eski sistemde kalanların kaybı oldukça büyük olacaktır.Günümüzde SSK'daıı emekli aylığı alanların, aylıklarının önem li bir bölümünü oluşturan “Sosyal Yardım Zam m ı” ilk etaptakaldırılmayacak, ancak zamanla azaltılarak ortadan kaldırılacaktır. Bu kaybı telafi etmek için ise, sosyal yardım zammına giden kaynakların ulusal ortalama geliri yükseltmek için kullanılacağı belirtilmektedir. Bunun nasıl yapılacağı ise belirsizdir.Bireysel Tasarruf H e s a p la r ı (Seçenek 2) (Şili M o d e li)
Bu seçenek, sosyal güvenlik sisteminin tümüyle Özelleştirilmesine dayanmaktadır. Emeklilik sistemi bireylerin16 • DİSK-AR •  HAZİRAN 1996

kendilerinin seçecekleri özel sermaye şirketlerine bırakılmıştır. Bu şirketlere ödenen aylık prim oranları ve özel emekli aylığı fonunun sağlayacağı geliri oranında emekli aylığı bağlanacaktır. Şirkelin biriken fonları yanlış yönlendirmesi durumunda, emekli aylığı alma hakkının kaybedilmesi süz konusudur. Yalnızca 30 yıl prim ödemiş işçiler için devlet, önceki kazancın % 40’ına eşit bir asgari aylığı garanti edecektir. Bu sisıenı 30 yılın altında çalışanlar açısından, Türkiye’nin de onayladığı 102 No’lu ILO Sözleşmesi'ne aykırıdır.Sistem in Ö zellik leri1) Sistem yalnızca işçileri değil, memurları ve bağımsız çalışanları da kapsamaktadır.
2. seçeneğe göre, 

emekli aylığını hak 
edebilmek için 30 yıl 

prim ödemek 
gereklidir.

Bu nedenle bu sistem, 
Türkiye’nin de 

onayladığı 102 no’nu 
IIO sözleşmesine 

aykırıdır.

Sigorraya tabi matrah asgari ücretin 5 katından yüksek, 1 katından düşük olamaz. Prim oram % 21,5'dur ve işçi ve işveren tarafından eşit oranlarda karşılanır. .2) Emekli aylığını hak edebilmek için 30 yıl prim ödemek gereklidir. Kısa ve orta dönemde, devlet bütçesi üzerindeki yük artacaktır.Gelecek iki kuşak, prim ve

vergilerin artması nedeniyle büyük bir yük altında kalacaktır.3) 65 yaşın üzerinde emekli aylığı alanların sosyal yardım oranları yükseltilecektir. Ancak bu sistemde, yardımlar tüketici fiyatlarına göre ayarlanacaktır. Ortalama kazançların reel olarak yükseldiği varsayımı altında (tüketici fiyatları ortalama kazançların altında kalacaktır.) aylık alanlar, yaşlandıkça ortalama kazançlarının giderek daha düşük yüzdeleri kadar maaş alacaklardır.4) Devlet, bu seçenekte 1. seçenekte olduğu gibi çiftçiler ve tarım işçileri için eşleyici priem ödememektedir. Bu kesimin prim ödemesi için, primler karşılığında iyi bir getiri elde etmek konusunda ikna olmaları gerekir. Ancak, düşük-ücretli ve istihdam nedeniyle, bu kesim sosyal güvenlik kapsamının dışında kalacaktır.5) On yıllık geçiş döneminde isteyenler, eski sistemde kalma hakkına sahip olacak, ancak yeni istihdam edilenler, yeni sisteme girmek zorundadır.

6 ) Yeni sistem e geçenler, 
eski sistem altındaki haklarının 
bugünkü değerini temsil eden bir 
kabul tahvili verilecektir; Bu 
tahvilin değeri, tüketici fiyatlarıyla 
ilişkilendiriiecek, bun un  üzerine  
yüzde 3 faiz ödenebilecektir. 
Sigortalı, em ekliliğe hak 
kazandığında, tahvil devlet 
tarafından geri alınacak v e  bedeli 
ilgili kişinin tasarruf hesabına  
yatırılacaktır.7) Eski sistem de kalm ayı 
seçen ve prim ödeyenler (işçi- 
İŞveren) pozisyonlarını korum ak  
için, kazançların bir yüzdesi 
olarak prim ödeyecekler, primler

Tarım Kesiminde 
çalışanlar ve 

mevsimlik işçilerin 
prim ödemeleri için, 
primler karşılığında 

iyi bir getiri elde 
etmek konusunda ikna 
olmaları gerekir. Gelir 
düzeyi çok düşük olan 

bu kesim sosyal 
güvenlik kapsamı 
dışında kalacaktır. HAZİRAN 1996-DİSK-AR* 17



SOSYAL. GÜVENLİKcari düzeylerinin üzerine çıkarılarayacaktır, Bu programlardan aylık alanların artması ve prim ödeyenlerin azalması, bütünüyle Devlet tarafından karşılanacak, bu da bütçede büyük açıklara neden olacaktır.8) Değişik tasarruf fonlarının getirileri bir fondan diğerine değişik olacağı için, emekli ücretli arasında eşitsizlik Saçaktır. Özellikle Türkiye gibi dünyanın en istikrarsız menkul kıymetler piyasasına sahip bir ülkede, emekli aylığının hiı sisteme bağlanması, ciddi riskleri dc beraberinde getirmektedir.9) Bu sistem istihdamda cinsiyet ayrımcılığını artıracaktır. Kadınlar daha erken emekli olma hakkını elde ellikleri için, emekli aylıkları erkeklere oranla daha düşük olacaktır. Ayrıca, daha az kazanç ve daha kısa meslek yasamı kadınları çalışma hayalından soğutacak, kadın istihdamındaki artışı engelleyecektir.10) Düşük ücretli gelir ' grubunda yer alanlar, emekli olmadan önceki düşük aylıklarının yalnızca % 40’ım

Seçenek 2 cinsiyet 
ayrımcılığı 

yaratacaktır, 
daha az kazanç ve 
daha kısa meslek 
yaşamı kadınlan 

çalışma 
hayatından 

soğutacaktır.

emekli aylığı olarak alabilecekler, bu durumda gelir dağılımında büyük bozulmalara yol açacaktır. Ayrıca 30 yıldan az çalışanlar emekli olmaya hak kazanamayacaktır. Bu durum Türkiye'de hayatının en azından bir bölümünde sigortasız çalışmış emekçilerin asla emeklilik hakkına kavuşamayacağı anlamını taşımaktadır.11) Bu seçenek çerçevesinde toplanan fonların yatırımlarının nasıl düzenleneceği beraberinde birçok hukuki sorun ve yeni düzenlemeler getirecektir. Özellikle sigortalı kişilerinin temsilcilerinin fonların

yönetimine katılması konusunun hukuki düzenlemesi büyük önem taşımaktır. Aksi takdirde ILO’nım  102 No’Iu Sözleşmesinin 72. Maddesinin 1. paragrafı ihlal edilecektir. SÖzkonusu paragraf aşağıdaki gibidir.“İşletim (fonların yönetilmesi çev.) kamu otoritelerince düzenlenen bir enstitüye veya bir hükümet departmanı sorumlusuna, bir kanun koyucuya, dokunulmazlığı olan temsilcilerine veya ulusal yasa ve düzenlemelerinin , kamu ve işveren temsilcilerinin katılımına karar verebilmesi durumunda olduğu gibi, emir alma pozisyonunda olanlara teslim edilmez. ”Paragraftan da anlaşıldığı gibi sigortalı kişilerin, kendi primlerinden oluşan ticari fonların işleten kuruluşların yönetimlerinde yer almaları gerekmektedir. Ayrıca çalışmaları düzenlemek ve denetlemek üzere kurulmuş denelim organlarında da temsilcileri zorunludur.12) Sermaye piyasalarına bu sistem sayesinde GSYIH'nın % • 2 dolayında bir fon akışıolacaktır. Ancalc ILO raporunu hazırlayan uzmanlar hisse senedi piyasasına dayanan emeklilik sistemlerinin piyasa oynaklığı nedeniyle, tüketimi dönemler arasında belirli düzeylerde tutmada fazla başarılı olmadığını belirtmektedirler. Özellikle dünyanın en istikrarsız menkul kıymetler piyasalarından
18 • ÖİSK-AR • HAZİRAN 1996

birine sahip olan Türkiye’de, emekli aylıklarının fon yönetim getirilerine bağımlı kılınması, emekti aylığı alanların büyük yatırım riskleri ile karşı karşıya kalması anlamına gelecektir,
Z o ru n lu  tasarruf kısm ı b u lu n an  çok-kadem eli sistem  (Seçenek 3a ve 3b)

Bu seçenek sınırlı bir bölümü kamusal yardıma, bir bölümü ise zorunlu tasarrufa dayalı bir sosyal sigorta programıdır.Seçenek 3a’da emekli ayllığının ulusal ortalama kazancın % 20’sine eşit ve en az 15 yıllık sigortalı çalışma koşuluna dayalıdır, Diğer kısım ise yaşam boyu kazançların 0,75’ine eşittir.
Sistem in  Ö zellikleri

1) Seçenek 3b'de ise, 3 a’dan farklı olarak aylığın ikinci kısmı yaşam boyu kazançların % 1.33'fine eşittir.Zorunlu tasarruf hesabı, işçi ve işveren tarafından eşit biçimde paylaşılan, kazancın % 5’ine tekabül eden primle finanse edilir. 2) Prime tabi kazancın üst sının önce asgari ulusal ücretin 5 katı olarak saptanacak, daha sonra ulusal kazançlara göre ayarlanacaktır.3) Bu program tiinı çalışanlara uygulanacaktır. Tarım işçileri ve çiftçilerin primleri devlet tarafından ödenecektir.4) Gelir dağılımını diğer seçeneklere göre daha olumlu yönde etkiler. Ancak 15 yıl sigortalı istihdamı olmayan kişiler hiçbir korumadan

yararlanamayacaktır.5) Maluliyet yada ölüm halinde koruma derecesi yaşlrlıktakinden oldukça düşüktür.6) On yıllık bir geçiş süresi tanınıyor, Emekli aylığına İrak kazanma eski ve yeni sisteme göre ayrı ayrı hesaplanıyor, emekli kişiye hangisi yüksek gelir getiriyorsa o aylık bağlanacaktır.Bu seçenek, emekli aylığını yeni hak edecekler açısından herhangi bir değişiklik getirmez, çünkü onlar eski sisteme göre aylıklarını alacaklardır. Ancak ne çok genç, ne de yaşlı olanlar, geçiş döneminde çok az

korumadan yararlanabilecek yada hiç yararlanamayacaklardır.Çünkü sigortanın kapsamı daraltılmıştır. Telafi sistemi olarak adlandırılan zorunlu tasarruflar yeteri ölçüde birikemeyecek ve sermaye piyasasında dcğerlendırilemeyecektir.Yalnızca bu kesimin uğrayacağı kayıplar bile gözönüne alınsa, bu seçeneğin siyasi kabuleclilebiÜîliği geçerliliğini yitirmektedir.7) Sigorta primlerinin özel sektörü yöneltilmesinin getireceği hukuki sorunlar aşağıdaki gibi sıralanır.* Sigortalı kişilerin seçtikleri tasarruf fonunu aday gösterme usulleri,* Farklı tasarruf fonları hnkkındnki bilgilerin sigortalılara sürekli bildirilmesi,* Sosyal sigortaburumlarının topladıkları primleri bireysel tasarruf fonlarına iletme usulleri ve zaman sınırı (Zaman sınırlaması haksız kazanca ve suislimnllere çok açık bir pozisyon yaratabitir.)* Sosyal sigorta burumunun, yönetim giderleri için bireysel tasarruf hesaplarından düşeceği yüzde.
İsteğ e -b a ğ lı ek  p r o g r a m la r ı iç e r e n  ço k -k a d e m e li s is te m  (S e çe n e k  4 a  ve 4 b)

Bu seçenekte sosyal sigorta programı, yaşam-boyu kazancın % 1.57’unn eşit bir aylık sağlar, ancak bu aylık asgari ücretin 3 katını geçemez. Ayrıca 15 yıllık hizmeti olanlar için ulusal ortalama kazancın % 25’i kadar bir aylık söz konusudur. İşveren ve işçiler ek aylık sağlayacak birHAZİRAN 1996 • DESK-AR -19



SOSYAL GÜVENLİKprogramı seçimde özgtir bira kırkır.
Sistemin Özellikleri

1) Devlet memurları ile işçiler İn; sigorta programı kapsamına girebilirler. Bağmışız çalışanlar, reformdan geçmiş Bag- Kur tarafından kapsayacaktır.2) Çiftçiler ve tarım işçileri için, devletçe eşleyici pirim ödenecektir3) Devlet memurlarının % 100'ÜnSn, işçilerin ise % -İOânın işveren ve işçi arasında bağıtlanan toplu sözleşme sonucu kararlaştırılan ek bir sigorta programı tarafından kapsuııacağı varsayılmaktadır.4) Seçenek -ta. isteğe-bağlı ek programların. 40 yıllık hizmet sonunda, sosyal güvenlik tabanı üzerindeki kazancın ortalama yüzde 60intn ve tavanın altındaki kazanan yüzde 15’iııin yerini alan İlerilenmiş kazançlar sağlayacağını varsayar5) Seçenek 4b ise, sosyal güvenlik tavanının üzerindeki kazançların % J2'si, bu tavanın akındaki kazançların % 3 u kadar, isteğe-bağlı ek programlar için prim kesilmesini öngörmektedir.6) Bu iki seçenek arasındaki fark, işveren ve işçinin seçeceği ek sosyal güvenlik programlarıdır. Bu programların seçilmesi halinde, vergi oranlarında indirim yapılması da varsayılmaktadır7) 65 yaşının üzerindeki kişilerin aldıkları sosyal yardım artacaktır. Çiftçiler ve tarım işçilerinin de varolan yapıya oranla daha fazla sigorta kapsamına alınacağı var sayılmaktadır.8) Eski sistem içinde yer alanların aldıkları emekli20 • BİSK-AR • HAZİRAN 1996

aylıklarının önemli bir kısmım oluşturan sosyal yardım zammının zamanla ortadan kalkması, btiyuk bir eşitsizlik yaratacaktır. Prim ödeme tavanı asgari ücretin yalnızca iiç katı olduğu için, sosyal sigorta programı tarafından memurlara ve işçilere ödenen aylıklar arasında diğer seçeneklere göre daha az farklılaşma olacaktır. Ayrıca ek sigorta programından yararlananlar, yararlanmayanlar arasında çok büyük aylık farklılaşması doğacaktır.9) Düşük ücretli ve hizmet süreleri kasa olanların aldıkları emekli aylıklarının, sigortalı kazançlarına yüzdesi, yüksek ücretli ve hizmet süreleri uzun olanlardan daha az olacaktır.10) Düşük ücretli ve hizmet süreleri kasa olanların aldıkları emekli aylıklarının, sigortalı kazançlarına yüzdesi, yüksek ücretli ve hizmet süreleri uzun olanlardan daha az olacaktır.11) On yıllık geçiş döneminde 30-50 yaş grubunda yer alanlar sınırlı oranda korunacak, on ytiın sonunda bu koruma ortadan kalkacaktır.Ancak Emekli Sandığı kapsamında yer alan, asgari ücretin 3 katından daha fazla aylık alan memurların hak kayıplarını önlemek için, hizmet kredisi verilmesi öngörülmektedir. Çünkü Emekli Sandığının varolan ücretin en fazla 3 katı gibi bir sınırlama getirmiştir.12) Bu seçenek devletin yaptığı sosyal harcamalar ve sübvansiyonlarda orta dönemde önemli indirimlere neden olur.13) İşçilerin tümü ek programlardan yararlanamayacağı için, aylık gelir dağılımında büyük eşitsizliklere yol acar.

14) 30-50 yaş grubundaki memurların büyük hak kayıplarına uğramalarına neden olur.
T am am layıcı sosyal yard ım  p o litikaları

Sosyal yardım programı, herhangi bir seçeneğin kabul edilmesinden sonra itim nüfusu kapsamayacaktır. Yardım yalnızca çok diişük gelir gruplarının durumlarının iyileştirilmesi için düşünülmüştür.Projeyi hazırlayan uzmanlar, tek bir yaşlı kimsenin geçim maliyetinin (1995 fiyatlarıyla) 7.4 milyon lira olarak tahmin etmişlerdir. Uzun dönemli hedef olarak, yaşlılar ve maluller için yardımın bu düzeye çıkarılması önerilmiş, kısa dönemde ise 1995 fiyatlarıyla 3 milyon olarak belirlenmiştir. Bir çift için bu miktarın % 60 fazlası, yani 4,8 milyon önerilmiştir.2022 sayılı Kanun çerçevesinde, yardıma ilişkin kurallar, ödenen yardımı hak talep eden bireyin mali koşullarına göre değişecek şekilde farklılaştırılacak!ir. Ayrıca tam malûller ile kısmı malûller arasında ayrım yapılması da önerilmiştir..Sosyal yardım reformunun uygulanabilirliği çeşitli seçeneklerde farklılıklar göstermektedir. Bununla birlikle seçenek 2 dışındaki tiim seçeneklerde, sosyal yardım reformunun gelecek üç yıl içinde tedricen uygulanması mümkün görülmektedir.

Z 0 I H U L D A K
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TAŞKÖMÜRÜ GERÇEGI
—■ nerji ve demir-çeiik sektörlerinin ana ’İ H’  kömür, 2000’li yıllarda J a — d  da stratejik önemini koruyacak. Kömür 19. yy’da sanayi devrimi ile birlikte gerçekleştirdiği işlev nedeniyle "KARA ELMAS” olarak adlandırılmıştı. Ancak, 20. yy’ın ortalarında yerine kısmen petrolün ikame edilmesi ile kıstı bir süre önemini kaybetti.Dünya petrol rezervlerinin hızla azalması ve petrol ihracatçısı ülkelerin, petrol fiyatlarını dünya ekonomik konjoklüriine paralel olarak politik stratejilerle belirlemesi, özellikle kriz ,dönemlerinde endüstri ülkelerini önemli ölçüde .sarstı. Demir-çeiik •sanayinin ana girdisi olan kömür, en az yarım asır daha en önemli enerji kaynaklarından biri olmayı sürdürecek.Kömür üretiminin yüksek maliyetli olmasına karşın, 19S0’1 i yıllarda “Temiz Kömiir" elde edilmesine yönelik teknolojik gelişmeler hızla arttı,Tüm kömür üreticisi ülkeler, projeksiyonlarında 1980'e oranla 2000 yılı için 2.6-3 kal fazla üretim hedefledi.

ÜRETİM UCUZ EMEĞİN 
BULUNDUĞU BÖLGELERE 
KAYIYORDünya Madenciliği hem

ekonomik sistemin krizinden, hem de sek törel ve yapısal yeniden yapılanma sürecinden önemli ölçüde elkilenmektedir. “Seçilesi pazar ekonomisinin" madencilik sektörüne yansıması, özellikle taşkömürü işletmelerinin özel leşi i ri ImesiyIc gündeme geldi. ABD'cie üretim büyük ölçüde, sendikal örgütlenme özgürlüğünün olmadığı gerici bölgelere (güney, batı ve ortabatıj .

bölgelere kaydı. 13u nedenle ABD tarihinde uzun süreden beri yaşanmayan bir eylem gerçekleşti: “UMWA önderliğindeki madenciler, kendi deyimleriyle bir hayat tarzına karşı yöneltilen saldırılara karşı direndiler; birkaç dolar yevmiye zam için değil, sadece iş güvencesinin sağlanması için dünyanın en büyük kömür ihracatçısı ve birçok uluslu şirket olan

i lanson Ltd’nin bir yan kuruluşu PitisLon Coal'a karsı, greve geçip çok büyük bir zafer kazandılar.Büyük Britanya’da ise verimsiz olduğu gerekçesiyle hemen tüm ocaklar kapatıldı; elde kalan az sayıdaki ocak ise özelleştirildi. Özelleştirilen ocaklarda özellikle güvenlik önlemleri çok azaldığı için iş kazaları hızla arttı. (Bkz. Dünyadan Haberler.) Aynı şekilde AvrSpa'cla da birçok ocak kapatıldı ve satılabilir tonaj bazında önemli alçalmalar ortaya çıktı. Ancak çokuluslu şirketlerin bıı laktikleri üretimin durduğu anlamına gelmez, üretim yalnızca yer değiştirdi. Örneğin "Alman Devleti"nin de ortağı olduğu Ruhrkolıle AG işvereni Rühr Havzası nda kendi ocaklarını kapatırken, Alman işçisinin aldığı -yevmiyenin onda birine 14 yaşındaki çocukları çalıştırdığı Kolombiya'da yeni ocaklar açtı1*T ürkiye'de M adenlerde Ö zelleştirm e h a lk  barajına çarp tıDünyanın doğal vc ekonomik kaynaklartnı n u I usötesi şirketlerin denetimine geçtiği ve yeniden paylaşıldığı 80’li yıllarda. Türkiye yalnızca "uydu devlet" olmayı tercih etti. L3u dönemde uluslararası finans kurumlansın önerileri ile
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kalkınma ve ekonomi stratejilerini belirleyen Türkiye, devleti küçültme, ekonomisini özelleştirme kararını verdi.Türkiye’de de, özelleştirme diğer pek çok sektörde olduğu gibi madencilikte de gündemce geldi. 165 yıldır taşkömürü üretimi faaliyetlerinin sürdürüldüğü ve metalurjik özellikle tek taş kömürü havzası olan “ZO N G U LD AK”a büyük bir saldın başladı.Zonguldak havzasında işletme imtiyazına sahip tek kuruluş olan Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) Etibank’tan alınarak 1983 yılında bir KİT olarak kurulmuştu. Ancak kuruluşundan birkaç yıl sonra özelleştirme tehdidi ite karşı karşıya kaldı. Havzayı ve ITK'yı yaşatan Zonguldak halkının bu karara direnişi, özelleştirme uygulamasını yavaşlattı. Ancak özelleştirme alenen değil ama sinsice yok etme politikalarıyla uygulandı ve bu süreç devam ediyor.

"Üretim için gerekli hizmetleri üreten birimleri, üniteleri özelleştirmeyi, bazı bölgeleri kapatmak öncelikli olarak programa alındı.Önce emekliliği gelen işçiler işten çıkartıldı. Bazı hizmetler ve işçi konutları özelleştirilirken, boş konutları işçilere vermeyip yıkılmaya bıraktılar.Büylece sinsice bir plan uygulandı. Artık Zonguldak kaderi ile başbaşa bırakılmıştı. TTK çalışanların elinde ve omuzlarında kaldı.Başbakanlık Yüksek Denetleme Kunılu’nun 1994 yılı TTK çalışmalarına ilişkin düzenlediği rapor bıınu açıkça gösteriyor. TTK Genel Müdürlüğünün Mayıs 1996 yayın tarihli Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporlanndaki Temenniler ve Cevaplar kitapçığı bu söylediklerimizi doğrulayan ip uçları veriyor."1” Kitapçık maden ocaklarının önce küçültme, sonra ya kapatma ya da özelleştirilmesini

öngörüyor.Bu gelişmeler dünyanın yeniden paylaşılma sürecinde, Türkiye'nin madencilik ve dolayısıyla da demir-çelik sektörünün tümüyle yabancı sermayenin denetimine geçmesini öngörüyor.Yatırım lar durdu, üretim  azaldıBoz, küçült ve özelleştir politikası tüm KİT'lerde olduğu gibi, TTK’ya da uygulandı. "1970’li yıllarda 4.6 milyon/ton düzeyinde olan satılabilir kömür üretimi gerekli ve yeterli idame yatırımlarının yapılmaması sonucu 199011 yıllarda 2.8 milyon ton/yıl'a düşmüştür."... "TTK, zararlarının büyük ölçüde yükselmesi ile, zorunlu biçimde gündeme gelen küçülme politikasını uygulayarak işçi sayısını %25 katlar azaltmış olmasına rağmen gittikçe düşen üretim miktarları ve büyüyen finans açıklan nedeniyle iyileşmeye gitmekten uzak bir yapı arzetmektedir.
İŞTE ÇÖZÜM  İŞTE ÇARE: SÖZ-YETKİ-KARAR 
ZONGULDAK M EC LİS İ’NE

Çetin UYGUR
(D İS K  E§ıtlm Dûirası Baskflnı)

Koylenyie, ilçeleriy le  ve merkeziyle Zonguldak tam 
b ir m aden şehridir. M adenlerde 40 bine yakın madenci 
çalışır am a b ir m ilyondan fazla nüfusu ofan Zongul
dak ta m adenlerle  ilişkisi o lm ayan yok gibidir. Bundan 
dolayı m adenlerdeki en küçük bir gelişm e tüm Zoncul- 
dak ı derinden etkiler. Yeraltmdaki en küçük b ir sars'intr 
yerustun.de deprem ler yaratır. Bundan dolayı madenler
le, m adencilerle  ilgili her türlü politika Zonguldak'm  tü
münü gözonunde bulundurm alıdır, herkesin çeleceğini 
garanti a ltına alm alıdır. . a

1- Bu yüzden m aden ocakların ın  kapatılması halkın
malı o lan m adenlerin  tekellere satılm ası asla düşünül
memelidir. y

2- O cakların  verim siz liğ i T T K ’nın zarar etmesi, istih
dam fazlası gibi îanhsel ve siyasal tem ellere sahip nok
taların açık lığa kavuşturulm ası; şok b ir yatırım ve üre
tim p lan ın ın  o luşturu lm ası ve uygulanm ası, tüketim ve 
dağıtım ın denetlenm esi için Zonguldak halkının tümünü

temsil edecek bir Zonguldak Meclisi oluşturulmalıdır,
3- Bu meclis;
a) Üretim sürecinin bilgisine sahip olan madencileri 

gerçek anlamda temsil edecek sınıf ve kitle sendikal 
anlayışının ilkelerini hayata geçiren bir sendikal örgütün 
temsilcilerinden,

b) Madenci bilim ine sahip olan ve bu bilim i halkın ve 
madencilerin yararı için madenlere taşım a amacını ilke 
edinen mühendis ve teknik adamların tem silcilerinden,

c) Tüm Zonguldak halkının gerçek tem silc ilerinden 
oluşan ve töm Zonguldak'a hizmet götürm ekle yüküm lü 
olan; Amasra'dan Alaplı'ya, Devrek'ten Yenice'ye, Z on 
guldak'tan Çaycuma'ya, Kozlu'dan K ilim li'ye... kadar 
tum belediye yönelimlerinin temsilcilerinin katılım ıyla 
oluşturulmalıdır.

Bu meclisin bileşimi ve çalışma tarzı Zonguldak hal
kının çıkarları doğrultusunda ve bağım sız olarak belir
lenmelidir.
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GRAFİK (i)

Bazı işletmelerin kıınım dışına alınmasına ve giderek küçülen üretim hedeflerine bağlı olarak sürekli işçi azaltımı ile daha iyiye gitmenin mümkün olmadığı da açıkça görülmektedir. Yatırım yapılmaksızın ve gerçekçi iyileştirme porjelerine dayanmaksızın süren bu tür gelişmeler, maden işletmeleri için “kapanma” anlamına gelmektedir. Bu da (ilke yararına bir sonuç olarak görü nmemekicdir.11Yatırım ların yıllara göre değişim i1970-1990 döneminde çok küçük idame yatırımları dışında önemli tevsi ve yenileme yatırımı yapılmamıştır. Üretimin düşmesinin en önemli nedeni budur. Ayrıca doğal koşulların vc emek yoğun teknoloji uygulamasının sonucu ocaklar derinleşmiş, randıman düşmüş ve maliyetler yükselmiştir. 1990 yılında başlatılan yatırımlar ve yeni tekniklerin pilot

uygulamalarının yaygınlaşmasıyla üretim 4.-4.5 miiyont/yıl'a yükselebilir. Ancak Prof. Dr. Ergin Arıoğlu’nun hesaplamalarına göre üretimin, 10-12 milyon ı/yıl’a yükselmesi olasıdır ve bu üretim düzeyi de Türkiye’nin giderek yükselen tüketimi gözöniine alındığında zorunludur.Dünya standartlarında taşkömürü üretimi yapan şirketlerin kuruluş aşamasında gereksinim duyulan yatırım (çevre koruma maliyeti, ulaşım

olanakları, nakliye, haberleşme, konut, enerji v.b. gözönune alınmaksızın); satılabilir kömür tonu başına yapılan yatırım 60170 S arasında değişmektedir. Bu konudaki Avrupa Birliği (AB) Standartı 150 S'dır Bu yatırım sonunda işletmenin ömrü 20-30 yıldır. Bu dönemin sonunda tevsii ve modernizasyon yatırımları gündeme gelir. Ayrıca idame yatırımları adı verilen ve satılabilir kömür tonu başına 
10 -15  $/t dolayında idame

Zonguldak havzasıyla ilgili bugüne kadarki bütün 
yatırım  ve üretim planları ilk elden iptal edilmeli, serma
yenin değil, havzanın ve emekçilerin ihtiyaçlarını esas 
a lan kısa zamanda etkili olacak bir “şok plan" yapılmalı 
ve uygulanmalıdır.

Yeni bir istihdam ve kurum içi işbölümü politikası 
Meclis tarafından gecikmeksizin belirlenmeli uygulan
m aya sokulmalıdır.

Üretimden nakliyata, iş emniyetinden can güvenliği
ne, lavvarlardan yüklemeye kadar her çalışma alanında 
yen i ve verimli teknolojiye yönelmeli ve “şok plan" dahi
linde gerçekleştirilmeydin

. Karo tesisleri, elektromekanik servisler ve tüm 
atölyeler geliştirilmeli ve üretken hale getirilmelidir.

. Başta demir-çeiik sektörü olmak üzere, taşkömü- 
rünü girdi olarak kullanılan tüm kuruluşlar için TTK'nın 
ürünlerini gerçek değeriyle satmalıma zorunluluğu geti
rilmeli ve devlet temsilcileri bu zorunluluğun yerine ge
tirilm esi noktasında Zonguldak Meclisi'ne karşı yüküm
lü olmalıdır.

. Siyasi iktidarlar, her planlama yılının üç ay önce
sinden ülkenin enerji gereksinimlerini Zonguldak Mec
lis in e  bildirmeli ve Meclis'ten alacağı yanıta göre genel 
enerji ihtiyacını karşılayacak bir planlamaya gitmelidir.

... Ancak böyle  b ir yapılanm aya g id ilirken, s iyasi ik
tidardan tarihi b ir ta leb in  yerine getirilm esi istenm elid ir. 
Bu da, en az y irm i y ıllık  bir süreden bu yan a  dünya ve 
Türkiye p iyasa larının  altında köm ür sa tılm asından do 
ğan farkın ve her yıl bütçeye konan ancak b ir türlü g e r
çekleştirilem eyen yatırım  paylarının s iyasi ik tid a r ta ra 
fından borç o la rak  kabu l edilmesi ve bun ların  iş letm e 
kasasına hem en konm asının garanti edilm esid ir.

Som ut durum la rı gözönünde tu tu lm ak  kayd ıy la  
özelleştirilm esi düşünü len  tüm K İT 'le r için önereceğ im iz  
bu yapılanma b ir yan ıy la  yılla rdır serm ayen in  çıkarla rı 
için zarara sokulan bu iş letm elerin halkın yara rına  ve 
daha verim li o la rak  iş letilm esin i sağlayacaktır'. D iğer 
yandan ise, biz işçi sınıfını her türlü değer ve  zengin liğ i 
üretenleri, ge lecekte  yönetm e bilinci ve a lışkan lığ ı ka
zanm aya götürecektir. Daha insanca, d ah a  hakça ve 
daha güzel b ir dünya iç in  her zam an her ye rd e  s ın ıflar 
mücadelesi iç inde yer almalı ve haklarım ızın  kazm anın 
ucuyla köm ürü sökercesine  koparıp  a lm ayı b ilm eliy iz.

Eğer üretenlerin , m utlaka yöneten de o la cağ ına  İna
nıyorsak,bugünden sarm anın altına be llem e çekm eyi 
bild iğim iz kadar yönetm eyi de öğrenm eliy iz.
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“KARA ELMAS’IN  OLUŞUMU
Dünyanın birçok bölgesinde bulunan kömüre, yeryüzüne yakın bölge

lerde veya çeşitli derinliklerde katmanlar halinde rastlanır. Kömür organik 
kökenli birçok maddenin kısmi ayrışması ve kimyasal bir dönüşüme uğra
ması sonucunda oluşur.

Köm ürlerin türediği bitkiler tam olarak bilinmemektedir. Ancak kömür 
katm anlarının üzerinde ve altında, eğreltiotları, atkuyrukları, kibritotları ve 
açık tohum lardan oluşan bitki fosilleri yer almaktadır.

Kömürler çeşitli biçim lerde sınıflandırılır. Bunlardan en çok kullanılanı, 
ulaştığı köm ürleşm e derecesine göre yapılanıdır. Bunlar linyit, yağsız kö
mür, taşkömürü ve antrasittir. Linyitten antrasite doğru derece yükseldikçe, 
köm ürdeki sabitleşm iş karbon oranı artar, ıstıldığında kömürün bıraktığı 
uçucu m adde miktarı azalır yani daha az duman salar, çevreyi daha az kir
letir. Bu derecelendirm eye göre ülkemizde yalnızca “ZONGULDAK HAV- 
ZASI"nda üretilen “Taş Kömürü elde edilmektedir.

K ö m ü rü  nerede  ku lla n ıyö ruz?
Eski çağlardan beri enerji üretiminde kullanılan kömür, ayrıca metalür

ji koku yapım ında ve sentetik boyaların, çözücülerin, ilaçların hazırlanma
sında ara m adde olarak uygulanan çeşitli aromatik bileşiklerin elde edilme
sinde kullanılır. Yüksek dereceli taş kömürü ise demir-çelik sanayinin ana 
girdisidir. Yerine başka bir enerji kaynağı ikame edilemez. (Son yıllarda 
elektrik enerjisi kullanım ı deneniyorsa da, yaygınlık kazanmamıştır.)

Köm ürün yakılm asıyla elde edilen gazlar yakıt olarak kullanılır. Hava
gazı bunlardan biridir ve ilk kez 1B yüzyılın sonlarında ayrımsal damıtma 
yoluyla İngiltere'de üretilmiştir.

Kömürün sıvılaştırtm ası çalışmaları özellikle 1970’lerin sonunda petrol 
fiyatların yükselm esiyle çok hızlanmıştır. Geniş kömür yatakların bulundu
ğu ü lkeler bu tekniklerin geliştirilmesine yönelik araştırmalarını sürdürmek
tedir.yatırımı yapmakta gerekmektedir.TTK'da üretim  kapasitesinin gerçekleştirilm esi için  yap ılm ış zorun lu  yatırım lar:1- 1950-1956 Marshall Yardımı - 103.5 milyon $(Bugünkü değeı i N 600 milyon ,$)2- 1961-1963. DLF (Developmeni Loan Fund)Kredisi, Toplam Yatırım T i.5 milyon S (Bugünkü değeri 51 milyon S)3- 1969-1974, AID (Aid International Development)Kredisi: Toplam

yatırım 21.5 milyon $ (Bugünkü değeri N 28 milyon S)4- 1988-1993 Dünya Bankası Kredisi: Toplanı Yatırım: 68.5 milyon S (Bu kredi havzaya uzun süre yatırım yapılmadığı

bir dönemin sonunda 
verilmiştir. Bu nedenle TTK'nın 
üretimini sürdürmesine yönelik 
kullanılmaktadır, ekonomik 
ömrünü tamamlamış makina vc 
teçhizatın yenilenmesi için 
kullanılmaktadır.)Tablo l ’de görüldüğü gibi 1972/1994 döneminde ortalama satılabilir kömür Lonu başına yapılan yatırım 7.73 dolar/fdur. Oysa idame yatırımları için uluslararası değer 10-15 dolar/tdur. Zonguldak kömür havzasında gerekli idame yatırımları yapılmadığı için üretim kapasitesi yarıya inmiştir. İzleyen yıllarda yapılacak yatırımlar ise 2000 yılında satılabilir kiömür üretimini 1994’deki 2.8 milyoni/yıl değerinden, 2000 yılında 4.6 milyon t/yıl’a y ü kselebi! mekted ir.Z aıarm  en büyük nedeni DÜŞÜK FİYAT UYGULAM ASITTK’nın zarar etmesinin nedenlerinden biri de son yirmi yıldır uygulanan düşük fiyat politikasıdır. Bu dönemde, satış fiyatı daima ticari maliyetin altında kalmıştır. 1994 yılı ortalama satış fiyatı 1.122.991 TL/t (37.5 $/t) olmuştur. Oysa ortalama satış fiyatı Lon başına 50-60 $ veya 1980’lerde olduğu

Zonguldak Havzasında 1972-1994 yılları arası farkjı dönemlerde yapılan 
yatırımlar, satılabilir kömür üretimi ve üretim başına düşen yatırım miktarı

A ç ık la m a 1972-1979d ö n e m i 1980-1989d ö n e m i 1990-1994d ö n e m i 19 7 2 -1 9 9 4d ö n e m i
( i )  Y ıllık  O rtalam a y a lın ın  Hitan (M ilyon S/yıf) 30,4’ 18.2 47.8’ 28.9
( 2 l YıSlık O rtalam a Salılahilır K ö m ü r  üretim i <VyıIJ 4.555760 3-558.544 2.792.651 3.738.907
(3) Satılabilir K öın iir Üreıim ı Irasına d iişen  yatının in ik tin  (3 )-  < 0/(2 ) (Sil)

6.6/ 511 17.12 7.73

Kaynak: TİK İnceleme Raporu. Sf. 30. 6 Şubat 1995Ank. Tablo  1
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TTK’da Ticari Maliyetin Ana Girdileri (Milyar TL)

G İ D E R  Ç E Ş İT L E R İ 1 9 9 4  B E K L E N E N % 1 9 9 5  P R O G R A M %Malzem e Giderleri 658 4.4 1.429 7.1İşçilik Giderleri 8.128 54,5 İL .053 55.0M emur Giderleri 569 3,8 801 4.0Elektrik Giderleri 501 3.4 824 . 4.1
A n ıo r, Tük. Payı 220 1.5 350 1.7Diğer Giderler 73 0.4 120 0.6Finans Giderler 4.764 32.0 5.518 27.59
Kaynak TTK İnceleme Raporu, Şubat 1995 Ank.

T a b lo  2

TTK’da Finans Giderleri

M ily a r  T L
1 9 9 4 1 9 9 5

G e ç m iş  Y ılla r G e c ik m e  Zam ları 1.744 2 .18 8
İş K azası ve M eal. Hasr. T azm in atı 48 55
K ıd e m  Tazm iııau 1.517 724
Çalışm ayan  K ısım  G id erleri I3 S 159
S S Y  Sosyal Y ard ım  Z a m m ı 1340 2384
D iğ e r  G iderler 7 s
TOPLAM 4.76-1 5-518

K a y n a k :  T T K  İ n c e l e m e  R a p o r u ,  Ş u b a t  1 9 9 5 , 4
T a b lo  3

gibi ton başına 77S'a yükseltilirse işletme kâıa geçebilir. (6)Buna karşın TTK'ndaki tüm olumsuz koşullara rağmen, üretim maliyetleri dünya ölçeğinde kabul edilebilir düzeydedir. (Bkz. Tablo 4) TTK’nın giderlerinin önemli bir bölümünü işçilik ve finans giderleri oluşturmaktadır. 19881994 dönemindeki yıllık ortalama zararı 392 milyon S/yıl dır ve bu meblağın % 40’ını (155 milyon $/yıl) (irelim dışı giderler (faiz, gecikme zammı v.bklen oluşmaktadır. Finans giderlerinin en önemli kalemlerini oluşturan geçmiş yıllar gecikme zamları, kıdem tazminatı ve sosyal yardım zammı ödemeleridir ki, bu ödemeler TTK'nın küçültülme ve kaynaklarına el koyma

politikalarının bir sonucudur. TTK’n ın  finans giderlerini azaltm anın en  etkili yolu , b orçların  silinm esi ve SSK Sosyal Yardım  Zam m ı ödeneklerinin kurum un üzerinden alınm asıdır.
DİPNOTLAR
(1) Prof - Dr. E. Arıoğlu. Cumhuriyet 
Gazetesi. 13 Aralık 1990
(2) TMMOB Maden Mühendisleri 
Odası Yönetim Kurulu, 2000’e 5 kala 
dünya madencilik sektörünün genel 
görünümü TMMOR, Birlik Haberleri, 
Mart 1996. İST.

(3) Çelin Uygur, Yayınlanmamış 
Rapor, 1996

(4) TTK, İnceleme Kurulu Raporu, Sf. 
IV. 6 Şubat 1995 Ankara

(5) a.g.e. sf: 25-26

(6) Bu konuda ayrıntılı bilgi için 
bkz. ; Dr. Darsan. Muzaffer, by Prof. 
Ergin Arıoğlu and Dr. Jeffrey H. 
Coates, Privaıisaıion in the UK and 
Turkey wish paıticular reference to 
ıhe Coal Sector,(sf, 236) M.U 
Europen Communisy Instiıııte İST.

SEÇİLMİŞ ÜLKELERDE TAŞKÖMÜRÜ ÜRETİM MALİYETLERİ

Ü L K E
O rtalam a
Ü retim
M aliyeti

M aliyet 
İçinde  
İşçilik  PayıA lm a n y a 176.0 38Fransa 127.4 43İn g ilte re 113.1 33İsp a n y a 188.5 55T ü rk iy e 154.0 55

K a y n a k :  T T K  İ n c e l e m e  R a p o r u , Ş u b a t  1 9 9 5
T a b lo  4
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ÖNCE BOZ, SONRA 
ÖZELLEŞTİR

Bir süredir TÜSİAD ve medyanın 
dillerinden düşürmedikleri Şili 

Emeklilik Sistemi, sosyal güvenliğin 
sosyalliğini oriadan kaldırarak,

“zorunlu bireysel tasarruf ’ 
uygulamasını getiriyor.

yy’ın ilk yarısında de
mokrasinin hızla gelişfi- 

■ ği bir Latin Amerika ül
kesi olan Şili, 1924 yılında güney ya
rıküresinde ilk kez sosyal güvenlik 
teşkilatını kuran ülkedir. Emekii aylı
ğı, işgörmezlik, hastalık ve annelik 
yardımı sunan sosyal güvenlik siste
mi, bütün çalışanları kapsıyor ve 
1970'lerin ortalarına kadar yaygın ve 
etkin bir hizmet veriyordu. 1973 yılın
da gerçekleştirilen ilk askeri darbe ile 
başlayan cunta döneminde öncelikle 
sağlık hizmetlerine karşı başlatılan 
savaş, eğitim ve diğer kamu hizmet
lerine yönelik olarak sürdürüldü- Bu 
dönemde özellikle sağlık hizmetleri
ne ayrılan pay hızla azaltıldı, ayrıca 
ilaç üretimindeki devlet tekelinin kırı
labilmesi için kıyasıya b ir mücadele 
başlatıldı. 1979 yılında başlatılan bu 
süreç!980'li yıllar boyunca da devam 
etti.

1980'li yıllarda özellikle kuzeyin 
gelişm iş ülkelerinde de büyük ölçekli 
öze lleştirm e giriş im leri gündem e 
geldi. Ancak bu ülkelerde hernekadar 
yeni sağ politikalar sürdürüldü ise de, 
demokratik politik sistemler, General 
P inochet yönetim indeki cunta hükü

meti kadar yıkıcı bir şekilde sosyal 
devleti ortadan kaldıramadı.

1980’e gelindiğinde, 1924 yılında 
temeli atılan "pay-as-you-go" (ödeye
bildiğin yere kadar”) d iye adlandırılan 
sigorta sistemi büyük problemlerle 
karşı karşıya kaldı. 1960‘ta 8/1 olan 
aktif-paslf oranı, 1980'de 2/1 'e düştü, 
harcamalar arttı, gelirler azaldı.Baş
ka b ir deyişle geçtiğ im iz yıllarda 
SSK’nın başına gelen akibet, Şili’de 
Türkiye'den yirmi yıl önce başladı. 
Yani kurumun siyasi iktidarlarca yö
netimine müdahale, fon yönetiminin 
bozulması v.d Şili sigorta sistemini 
büyük bir krize soktu. Aynı Türkiye’de 
yapıldığı gibi Şili sosyal sigortalıları
nın devlet bütçesine getirdiği yükün 
altından kalkılamaz olduğu, sistemin 
acil bir reforma ihtiyacı olduğu belirti
lerek özelleştirmenin temelleri atıldı. 
Böylece sosyal devletin sistematik b i
çimde ortadan kaldırılması, 1981 yı
lında kamuya bağlı sosyal sigortala
rın özelleştirilmesiyle başladı ."Ulusal 
özel emeklilik sistemi" olarak adlan
dırılan yeni emeklilik programı ile 
sosyal güvenlik ve sağlık sigortasının 
mali sorumluluğu tümüyle işçiye yük
lendi.

Şiii emeklilik sisteminin getirdi
ği düzenlemeler

Çalışanlara, sosyal g üven lik  
p im lerin i uluslararası ve ulusal e litle 
rin kurdukları özel finans kuruluşla
rında -bunlar "özel emekii sandığı" 
olarak adlandırılıyordu- yatırma z o 
runluluğu getirildi. Böylece "sosyal” 
b ir sistemden "zorunlu tasarruf” s is te 
mine geçildi, işverenlerin prim ö d e 
me zorunluluğu iş kazası primi ile s ı 
nırlı tutuldu ve bir defaya mahsus o l
mak üzere, işçi ücretlerini % 18 o ra 
nında artırmaları şart koşuldu, Ü cret 
artışının %  10'u emekli aylığı, % 3 ’ü 
malullük, dul ve yetim aylıkları, %  
4’ü ’de sağlık sigortası primi o la rak  
belirlendi. Sisteme işveren katkısı ise  
% 4.3 ile %  7.7 düzeyine ind irild i. 
Emeklilik yaşı erkeklerde 65, kadın
larda 60'a yükseltildi ve alacağı o rta 
lama emekli aylığı, son on yıllık o rta 
lama' ücretinin % 70 ’ine ulaşıncaya 
dek prim ödemesi öngörüldü. Ayrıca  
pirime tabi gelirlerde tavan uygula
ması kaldırıldı.

Şili'nin yeni emeklilik sistem inde 
parasal değerler, Unidad de Fom en- 
to (UF) olarak adlandırılan bir hesap

Şili Emeklilik 
Sistemi, emeklilik 
primlerini hemen 

tümüyle işçinin 
sırtına yüklerken, 

işveren payı 
nıinumÜma iniyor.
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b irim ine endekslendi. UF'nin ulusal 
para o la rak değeri, her ay tüketici fi
yat endekslerindeki değişmeye göre 
a ya rla n ıyo r. Çalışanlar aylıklarını 
“Adm inistradoras de Fondos de Pen- 
s iones" (AFP) (Emekli Aylığı Fonları 
idares ijdenilen  özel fon kuruluşlarına 
yatırıyor. AFP’nîn çoğunluk hissesi
nin sah ib i ABD bankası Trust ve 
A m e rikan  kökenli iki konsorsiyum 
kon tro l etmektedir, işçiler primlerini 
zorun lu  olarak bu özel kuruma yatırı
yor, ancak hangi AFP'ye ödeme ya
pacakla rına  kendileri karar verebili
yorlar. İşçiler ancak kendi biriktirdik
le ri paralardan emekli maaşı çekme 
hakkına sahiptir. Bu sistem işçilerin 
daha rahat bir emeklilik dönemi ge
ç irm e leri için, fonlarında daha çok 
para  biriktirmelerini gerekiyor. Ancak 
çoğu işçi varolan gelirlerini artırabil
m ek için fona prim ödemek yerine 
kaçak çalışmayı tercih etmektedir.

Ö ze l emeklilik sistemine geçiş 
a şa m alı olarak gerçekleştirilmiştir. 
1981 ’den 1986 Mayıs ayına kadar 
eski s istem de kalmak veya yeni sis
tem e  geçm ek için geçiş süresi tanın
m ıştır. Ancak eski sistemde kalan 
İşç ilere işveren primini de ödeme zo
run lu luğu  getirilmiştir. Böylece geçiş 
sü re s in in  sonunda eski sistemde 
o lan ların  % 85-90'ı yeni sisteme geç
m ek zorunda kaldı. 1982 yılından iti
baren yeni işe girenler ise yeni siste
m e katılm ak zorundaydılar.

Hüküm etin 1981 yılı programında 
asgari ücretin % 85'ini kazanamayan 
k iş ile re  devletin "minimum emekli ay
lığ ı" ödem esi gerekiyordu. Yeni sis
tem de prim  birikimi, emekii olmadan 
önceki son aylığının % 70’ine denk 
b ir em ekli aylığı sağlayabilecek dü
zeyde  olması koşuluyla, isteyen her
kes em ekli olma hakkını elde ediyor
du. Devletin garantilediği minimum 
em ekli aylığı garantisi erkeklerde 65, 
kad ın la rda  60 yaşını doldurmuş ve 
yan lızca  prim ödemiş kişilere veril
m ektedir. Enformal sektörde çalışmış 
o lan ların  hiçbir güvencesi yoktur.

Özel emeklilik sistemi Şili'nin ka
mu harcamalarında önemli düşüşlere 
neden olmuştur, bu arada çoğunluğu 
ABD'Iİ şirketlerin denetiminde olan 
13 A F P ’nin 10 yıl içinde mali sektör
dek i payı % 22’ye ulaşmıştır. Fonla
rın idari giderleri beklenenin çok üze
rinde gerçekleşmiş, 1989 yılında pi-

_DÜNYADAN_

rimlerden elde edilen toplam gelirle
rin % 25 ’i giderlere ayrılmıştır. Buna 
karşın yeni uygulama beraberinde 
çalışanlar açısından bir dizi sorun ve 
risk getirmiştir. Bunlar;

1) AFP ’lerin iflas etmeleri ihtimali, 
kötü konjonktürden etkilenmeleri ve
ya enflasyonun artması karşısında 
faiz oranlarında yaratacağı etkiler,

2) Sigortalının bakmakla yükümlü 
olduğu kişilere ilişkin belirsizlikler,

3) Yeni sistemde sağlık sigortası
nın açıkça öngörülmemiş olması,

4) İhtiyaçları ve ödeme güçleri bi
rb irinden farklı sosyoekonomik grup
lar arasında dayanışma ortadan kal
kınca, sosyal güvenliğin ilkelerine 
ters, insanı meta yerine koyan bir an
layış ortaya çıkmıştır.

Özel sağlık 
sigortacılığı, sağlık 

hizmetleri açısından 
değil ama, kısa 

sürede çok 
kazanmak isteyen 

yatırımcılar için çok 
kârlı bir alan haline 

geldi.

Uluslararası kuruluşların uz
manlarına göre “Şili Sağlık Re
formu” bir felakete dönüştü

Sosyal güven lik  s istem inin  b ir 
başka parçası olan, sağlık alanının 
emeklilik sistem inden ayrılm asının 
nedeni sağlık sigortasını ve kuruluş
larını da özelleştirmekti.

1980 öncesinde ücretsiz olan ve 
masrafları sosyal güvenlik sistemi ta
rafından ödenen sağlık hizmetleri, 
özel sigortalara kaydırıld ı. Bunun 
için, b ir kefalet sistemi geliştirilerek, 
devlet sigortasından özel sigortaya 
geçiş desteklendi, böylece sağlık hiz
metleri daha pahalı satılabildi.Kamu 
kesiminde çalışan doktor sayısı hızla 
azaldı. 1977 yılında her yeni mezun

- .DÜNYADAN

doktorun 3/4 'û  kam uda ça lışırken, bu 
oran 5 yıl sonra tersine döndü . Aynı 
sü rede  kam u kes im in de  ça lışa n  
hem şire ve teknisyen sayısı artm ıştır. 
Böylece kam u kesim i basit tıbb i m ü
dahale leri yapm anın ö tes inde  h izm et 
verem ez hale gelirken, pahalı tedavi 
h izm etleri özel kesim de yap ılm aya  
başlandı.

Özel h izm etleri sağ lam anın  en e t
kin yolu, ABD  sistem i ö rne k  a la rak  
kurulm uş o lan sağlık s igorta larıd ır. 
Ticari nite likli kuruluşlar o la n  sağlık 
sigortalan hedef kitlesini, kötü  a lış 
kanlıkları o lm ayan ve düşük risk ta ş ı
yan  kişilerden oluşturur. Ö y le  ki, bazı 
kuruluşla r ham ile kalır düşüncesiy le  
40  yaşının a ltındaki kadınları s igorta  
kapsam ın ın  d ış ında  b ıra km a kta , 
bazıları daha da ileri g iderek, doğur
gan lık çağındaki kadın la rın  ham ile  
o lm ad ık la rım  kan ıtla m a la rın ı is 
tem ekted irle r. A yrıca  p s ik iy a tr ik  
tedavi ve  d iş  tedavisi de s igorta  ka p 
sam ına alınmaz.

9-10 M ayıs 1996 tarih le rinde A n 
kara ’da yapılan  ""SOSYAL G Ü V E N 
L İK  VE SAĞ LIK  REFO RM U U LU S 
LARARASI KO NFERANSF’nda Ş ili 
sağ lık  s is te m in i d e ğ e rle n d ire n  
Uzm anlar Ş ili’de  sağlık re form unun 
tam  bir felakete dönüştüğünü belirtti. 
Ö yle  ki, Ş ili'de  öze! s igorta lardan y a l
n ızca  üst g e lir d ü ze y in e  sah ip, 
görece genç ve  az risk taşıyan insan
la rın  ya ra rlan d ığ ın ı, nü fusun  %  
7 5 'in in  kam u sağ lık  s ig o rta s ın ın  
güvencesinde olduğu belirtild i.

Özel kesim  daha fazla  s igorta  
prim i topladığı halde, ayrıca  düşük 
risk  gruplan sigortaya kabu l edild iğ i 
için toplanan para ların  hepsi sağ lık  
harcam ala rında  ku llan ılm adı. Ö ze l 
sağlık sigorta ların ın  kâr m arjı ilk 7 
senede % 60-70 iken, 1990 ’ların o r
talarında %  40 düzeyine düştü . Böy
lece  özel sağlık s igo rtacılığ ı, sağ lık  
h izm etleri açısından değil am a, kısa  
sürede  çok  kaza nm a k is teyen  
yatırım cılar için çok kârlı b ir a lan  
haline geldi.

KAYNA KÇA:
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3) M ızra k  Nihal Y ıld ırım . Şili Ö 2el Em eklilik  

Sistemi. Mülkiyeliler Birliği Der. Şubat 1993
4) Sosyat G üvenlik Reform u U luslararası 
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SOSYAL HARCAMALARDA 
AVRUPA ORTALAMASI 
ALMANYA’DA

Derleyen: Gaye YILMAZ

Alman Sendikaları 
Birliği (DGB), 
“Almanya’da 

sosyal devlet; 
işverenlerin 

istedikleri gibi 
serbest piyasa 

koşullanna açık 
hale getirilemez. ”

j  nin Araştırma 
) (  —  U l  E n s titü tü sü  

L /  L J  WSI’nın yap
tığı bir araştırmaya göre Almanya, 
Avrupa B irliğ i'ne (AB) bağlı ülkeler 
arasında, sosyal harcamalar açısın
dan orta sırada yer alıyor. Sosyal 
harcamaların en fazla yapıldığı ülke 
Hollanda, Almanya 6. sırada, en son 
sırada İse (13) Portekiz yer alıyor.

A lm anya'da 20 yıl önce, 1975’te 
Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYİH) 
% 33.9'u sosyal harcamalara ayrılı
yordu. Aynı yıl işsizlik oranı %4.7 idi, 
1994 yılında işsizlik oranı batı Al
manya’da 10.7'ye yükselirken, sos
yal harcam aların GSYİH'dan aldıkla
rı pay, 30.2'ye düştü.

Kem er sıkma politikasının sonu
cu, 1973-1993 yılları arasında gelir 
dağılım ı önem li ölçüde bozuldu, 
1994'te Batı A lmanya’da serbest ça-
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lışanların elde ettikleri ortalama aylık 
gelir 16477 alman markı iken, işçile
rin 4447, işsizler 2636, sosyal yardım

alanlar ise 2279 alman markı e lde 
etti.

Avrupa Sosyal Şartı'nın temel he-

“Avrupa Sosyal Şartı”
Avrupa Sosyal Şartı, Avrupa Birliği’nin sosyal politikası ile ilgiii bir anlaş

madır. Bu şart tek tek ülkelerin sosyal politikaya konusunda Avrupa Birliği 
çerçevesinde girişimde bulunmalarını engellemez. Sosyal şart üye ülkele
rin asgari standartlarından vazgeçmesi anlamına da gelmez.

Sosyal Şart; üye ülkelerin; istihdam, çalışma koşulları, sosyal korum a 
ile işçi ve yönetim arasındaki diyalogun sağlanması gibi bazı sosyal a lan 
larda, karar alma ve uzlaşmaya varmalarını kolaylaştırma am acındadır. 
Sosyal şart kapsamında ilk başta daha çok istihdam alanındaki güvenlik ve 
sağlık konularında yoğunlaşılmış ve bu konulardaki kararlar kabul edilm iş
tir. , ,

Üye ülkelerce henüz kabul edilmemiş ve yapılan çeşitli oylamalarla ka
bul edilmeleri de geciken diğer alanlar ise; çalışma koşulları alanında; "iş
çiye danışmanlık ve bilgi, kadın-erkek arasındaki fırsat eşitliği ve emek pi
yasasından dışlanmış insanların entegrasyonu" konularını kapsamaktadır.

Avrupa Birliği düzeyindeki yasamada, "sosyal güvenlik, işçi tem silciliği, 
Avrupa Topluluğu dışındaki kişilerin istihdamı ve meslek.oluşturma amaçlı 
fonların kullanımını" kapsayan kararların ivediklikle alınması gerekirken, 
karar alma süreci son derece yavaş işlemektedir. Ayrıca "ücret ödeme, b ir 
sendikaya katılma hakkı, grev yapma hakkı" gibi konular henüz sosyal şar
tın kapsamına bile alınamamıştır.

Sosyal Şart öncelikle, Maastricht anlaşması kapsamına tüm üye ülkele
rin eşit olarak girmesine tam bir katılım sağlamak amacındaydı. Ancak 
John Majör başkanlığındaki İngiltere hükümeti, İngiltere nin hazırlık ça lış
malarının dışında kalma gereği konusunda ısrarlı bir tutum sergiledi. Bu 
durum, bazı İngiliz şirketlerinin, İngiltere'de sosyal şartına uymayacakları, 
ancak aynı şirketlerin üretim yaptığı diğer Avrupa ülkelerinde sosyal şarta 
uyacakları anlamına gelir. Bu nedenle İngiltere bakanlıkları, Sösyai Şart 
prosedürü altında alınan kararlara müdahale edemeyecektir. Karartana 
alınması süreçlerinde bulundukları halde oy haklarını kaybetmişlerdir, İng i
liz işçi sendikaları Konfederasyonu TUC ve işveren Sendikaları Konfede
rasyonu CBI . Avrupa düzeyindeki sendika-işveren müzakerelerine katıla-
mamaktadm ,

Avrupa Birliği'ne üye ülkeler arasında yalnızca İngiltere Sosyal Ş art’ ı 
kabul etmemiştir. Diğer ülkelerin hepsi Avrupa Birliği’ne girişleri ile birlikte 
Sosyal Şartı onaylamışlardır. Topluluğa yeni giren Avusturya, Finlandiya ve 
İsveç'de Birliğe katıldıklarında sosyal şartı onaylamışlardır.
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defin i hatırlatmak ve şarttan uzakla
şılan noktaları hakkında kamuoyunu 
bilg ilendirm ek İçin, DGB ve IG Metali 
sen d ika sı 7-8 Mayıs tarihlerinde 
Kölrı'de, "Çalışma Birliği" konulu bir 
top lan tı, k iliseler ve sosyal dernekle
rin tem silc ileriyle birlikte ise "Sosyal 
Z irve " düzenledi. Toplantıların amacı, 
d aha  fazla  istihdam ve bütün insanla
rın yoksulluktan uzak ve sosyal dev
letin koruması altında yaşayabilmesi, 
için "Sosyal Şart"a uyulmalıdlır.

İ İ G Î L T Ü E
ÖzelleştirilenD '

işyerlerinde işçi 
sağlığa, eş güvenliği 
önlemleri azaldı

Kar maksimizasyonu işçi sağlığı
nı tehd it ediyor

İngiltere'de, demiryolları, elektrik, 
köm ür ve nükleer enerji gruplarını 
içeren özelleştirilmiş endüstrilerdeki 
işçi sağlığı ve güvenliği; Sağlık ve 
G üven lik  Komisyonu bütçesindeki kı
sıtlam alardan dolayı risk altında.

İng iltere hükümetinin Sağlık ve 
G üven lik  Komisyonu şefi Frank Davi- 
e s 'in  Çevre Sekreteri John Gum- 
m e r'e  gönderdiği bir rapor, demir ve 
köm ürün  henüz yeni özelleştirilmiş 
bu lunan  yeni endüstrileri için, etkin 
d ü ze n le y ic i rejim lerin korunması 
am acıy la  ekstra fonlara gerek duyul
duğunu belirtiyor. Sözkonusu rapora 
göre, bu işkollarında sağlık ve gü
ven lik  kamu gündeminin öncelikli ko
nusu olmalı.

İngiliz Sendikalar Konfederasyo
nu (TUC) çalışanları, işkazası ve 
m eslek hastalıklarından korumak için 
ücretlerden yapılan kesintilerin, son 
y ılla rda  kısıtlanmış olduğuna dikkat 
çekiyor. Sö2konusu işkollarında kad
ro laşm a, 1993’de 4200 kişi iken, 
1996'da  3900'a düştü.

Sağlık ve Güvenlik Üst Kurulu 
m üfettişlerin i temsil eden IPMS Sen
d ikası, birçok işyerinin sadece 10 yıl

da b ir kez denetlendiğini ve bu ne
denle Sağlık ve G üvenlik Üst Kuru- 
lu'nun (HSE), meslek hastalığı, tec
rübeli eleman gibi konularla ilgili giri
şimlerinin yok olma noktasına doğru 
gitmekte olduğunu bildirmektedir.

HSE'nin meslek hastalığı servisi 
5 hemşire ve 1 doktordan oluşmakta 
ve İngiltere'deki 6 bölgede incelem e
ler yapm aktadır. Ö ze lleştirm eden

sonra köm ür endüstrisindeki iş kaza
ları %  17 artarken, bu sanayideki 
müfettiş sayısı 22'ye indirilmiştir.

IPMS Sendikası, özelleştirmeyle 
birlikte Sağlık ve Güvenlik Üst Kurulu 
‘nun (HSE) yok edilmeye çalışıldığını 
düşünüyor.

Dansı Türk 
İşverenlerinin Basmao . JEFD, İngiltere'de özürlü insan

ların istihdamı ve eğitim i ile il
gilenen bir işveren örgütü ve 

çeşitli firmalar, bölgesel otoriteler, 
sağlık kurum lan ile hüküm et yetkilile
rinden oluşan üye yapısına sahip.

1996 yılı başında toplanan EFD 
Forumu, özürlü insanların kariyer
lerini geliştirm eyi sağlayacak, en iyi 
uygulamanın oluşturulmasını amaç
layan 10 maddelik eylem planının 
sonuçlarını değerlendirdi. Forumda, 
geçtiğ im iz yılla rda  uygulam aya 
konulan eylem planının, 10 mad
desinden 7'sinin EFD üyelerince uy
gulandığı ortaya çıktı.

EFD ’nin son bülten inde “ Bu te ş 
v ikin  10'da 10 düzeyine getirilm esi 
için gerekli çabanın göste rilm es in in  
b ir sorum lu luk o lduğu" be lirtilm e k
tedir.

10 Maddelik Eylem Planı
1- Ö zürlü lük; Rapor p rosedü rle ri 

ve  Fırsat Eşitliği prosedürle rin in  a yrıl
maz bir parçasıdır.

2 - Ç ıraklık p rosedürle rin in  g e liş 
tirilm esi tekrar gözden geçirilm e lid ir.

3 - Özürlü insanlar iç in  eğ itim lerin  
tek ra rla lan m a sı, ya yg ın la ş tırılm a s ı 
gereklidir.

4 - Elem an eğitimi ve  özürlünün  
bilinçlendirilm esi zorunludur.

5 - Özürlü insanlara  uygun  b ir 
ça lışm a ortamının sağlanm ası g e re k 
lidir.

6 - Ö zürlü  insan la ra  m e s le k i 
eğitim  ve tecrübe kazandırılacaktır.

7 - Daha büyük to p lu lu k la rd a k i 
özürlü  insanlarrn, özürlü lükten  ka y 
naklanan gereksin im le rin in  sağ lan 
m asına  yönelik  ça lışm alar yap ılacak
tır.

8- Şirket perform ans yönetim in in  
özürlü lük ile ilişkilend irilm esi gerekir.

9 - Özürlü insanlar- iç in  ka riye r 
geliş tirm e fırsatı tanınacaktır.

10- Eylem planı m addele rin in  uy
gu la nm a sın da  özürlü  in sa n la rın  
katılım ı sağlanacaktır.

_ _ dünya turu

K 0 B E
OECD'YE ÜYELİKTE
İŞÇİ HAKLARI ŞARTI KOŞUL
OLMALIDIR

Kore Sendika lar K on fed erasyo 
nu (KCTU), insan hakları ve  
sendika l hak ih la lle r in in  son  

bulm ası için u luslararası dayan ışm a  
çağrısı yapıyor.

1996 yılında O EC D 'ye üye o lm ak 
isteyen Kore, yeniden ça lışm a  ya sa 
sı engeline  takıldı. Bu ke2, öze llik le  
N orveç ve Danim arka ’n ın  başını ç e k 
tiğ i bazı dem okratik A vrupa  ü lke leri, 
K o re 'n in  varo lan  ya sa la rıy la , 
O EC D 'ye üye o lm am ası için yoğun 
b ir tartışm a başlattılar.
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d ü n y a  t u r u .  -

Kore basım  ise, hüküm etin  
1996’da OECD'ye tam üye olacağını 
düşünüyor ve bunu da Cumhurbaş
kanı Kim Young-sam'ın başarısına 
bağlıyor. Çalışm a yaşamı reformu 
konusunda kamuoyunu bilgilendiril
miyor. Çalışma yasalarında köklü de
ğişiklikleri gerçekleştirmeden, kapalı 
kapılar arkasında bazı sözler vererek 
olayı geçiştirmeye çalışan Kore hü
kümetine karşı KCTU {Kore Sendika
lar Konfederasyonu), OECD üyesi ül
keleri “Kore Çalışma Yasası Refor
mu" için dayanışmaya çağırıyor.

KCTU G enel Sekreteri Kwon, 
Yong-mok’un açıklam asına göre, 
Sendikalar OECD üyeliğini, “Çalışma 
Yasası Reformu" yapılabilm esi için 
tam ve etkin b ir baskı aracı olarak 
görüyorlar. Bu konudaki tartışmaların 
dünya kamuoyunda artmasının, Kore 
hükümetini de reformu yapm ak için 
zorlayacağı düşünülüyor.

OECD’nin Sendikalar Danışma 
Komitesi’nîn (TUAC), Kore Çalış
ma Yaşamı Politikası ve Endüst
riyel ilişkileri üzerine görüşleri

OECD’nin Kore'ye ilişkin görüşle
rinin temelini, 13-14 Eylül 1995’de 
Seul'da yapılan uluslararası bir semi
nerde, Kore’nin hazırladığı b ir metin 
oluşturuyor. Toplantıya Kore yetkilile
ri, OECD hüküm eti yetk ilileri, 
OECD’ye üye ülke temsilcileri, ILO 
yetkilileri, işveren örgütleri, uluslara
rası şirket temsilcileri ve akademis
yenlerden oluşan 100'ün üzerinde 
temsilci katıldı.

OECD'ye göre, Kore ILO’ya üye 
olmasına rağmen, ILO’ya kabul edil
mek için her ülkenin uyması gereken 
bazı kriterlere uymuyor. Oysa ILO 
her yeni üye alacağı ülkenin bu ko
şullara uymasını şart koşar. Bu kriter
ler;

a) Teme! insan ve işçi haklarının 
ihlal edilmemesi

b) Sendikal özgürlük ve toplu 
sözleşme hakkının ihlal edilmemesi

S eu l’da yapılan toplantıda KORE 
hükümetinin rapor haline getirdiği gö
rüşleri, yukarıdaki ILO kriterlerine 
uyulmadrğını gösteriyor. Çünkü Kore 
30 »DİSK-AH* HAZİRAN 1996

çalışma yasası bazı konularda ILO 
kriterlerine aykırı, bunların en önem
lileri;

1- Bir işkolunda birden fazla sen
dikanın kurulması yasak. Bu nedenle 
hükümet yanlısı sendika dışında, ye
ni sendikaların kurutma olasılığı orta
dan kalkıyor.

2- Kamu çalışanlarının ve öğret
menlerin örgütlenmeleri yasak

Güney Kore geçtiğimiz yıllarda 
ILO’ya (Uluslararası Çalışma Örgütü) 
üye oldu. Ancak bu üyelik gerçekleş
meden önce Kore hükümeti yetkilile
ri, çalışma yaşamında reform gerçek
leştirecekleri taahhüdünde bulundu
lar. Aradan geçen uzun bir süreye 
karşın, işçi grupları arasındaki anlaş
mazlığı bahane eden hükümet verdi
ği sözü tutmadı, birkaç küçük politik 
değişiklikle yetindi.

OECD'nin Sendikalar Danışma 
Komitesi’ne (TUAC) göre, sendika li
derlerinin gözaltına alınmaları ve tu
tuklanmaları, uluslararası Sendika ve 
İnsan Hakları hareketi için birincil ko
nu haline gelmiştir, KORE, OECD'ye 
üye olabilmek için, ILO taahhütlerin
den kaynaklanan, endüslri ilişkileri
nin modernizasyonu ile temel insan 
hakları ve baskı konusunda ulusal 
yasalarında değişiklik yapmak zorun
da. TUAC'a göre, yapılacak reformun 
başarısız olması KORE'nin OECD 
üyeliğini engelleyecektir.

15-17 Nisan 1996'da OECD’nin 
işçi-istihdam ve Sosyal O laylar Ko
mitesi (ELSAC) Kore ile ilgili olan bu 
konuyu yeniden ele almıştır. Elsac 
Raporu TUAC saptamaları ite aynı 
doğrultuda olup TUAC’ın belirlemiş 
olduğu önceliklere tam olarak katıl
maktadır. Nisan ayındaki görüşmeler 
sırasında Kore hükümeti endüstriyel 
ilişkileri düzenleyici yasa reformlarını 
gerçekleştirmek üzere bir Başkanlık 
Komisyonu hakkında bilgi vermiştir. 
Sözkonusu komisyon işçi ve işveren 
temsilcilerinden 5'er kişi ve akademik 
kurumların herbirini temsilen 10’ar 
temsilci ve hükümeti temsilen katılan 
4 kişiden oluşmaktadır.

ELSAC Raporu, Kore'de mevcut 
yasal düzenlem eyi değiştirm eyi 
amaçlayan bir komisyon kurulmakla 
beraber bu komisyonun çalışmaları
nın Komite hedefleri düzeyinde geniş

_dünya turu.
tutulmadığına işaret etmektedir. E L 
SAC Kore Hükümetini;

1- ILO sözleşm elerin in  ö z ü n ü  
oluşturan diğer reformları da g ü n d e 
me getirecek net politik uygu lam ala r 
başlatmaya,

2- Sendikacıların yasal a k tiv ite le - 
rin in peşine düşülüp onların m a h k u 
miyeti veya taciz edilmelerini ö n le ye n  
tedbirleri derhal almaya, .

3- Endüstriyel gelişmeleri s a ğ la 
yacak uygulanabilirliğe sahip b ir y a 
sanın acilen çıkarılması için ç a lış m a 
lar yapmaya davet etmiştir.

Kore'nin OECD üyeliği için y a p ı 
lan görüşmelerin yaz sonuna k a d a r 
tam am lanm ası b e k len m ekted ir. 
O ECD ’nin b ir ülkenin üyeliği ile ilg il i  
o larak alacağı politik kararda iş ç i 
olayları veya sosyal olayların bir ro lü  
bulunmamaktadır. Bu nedenle ü lk e 
nin OECD’ye katılımından önce bu  
yasal düzenlemelere acil ihtiyaç d u 
yulmaktadır.

Sendikal hak ve özgürlükler IL O  
insan Hakları Sözleşm esinde y e r  
a lan sözleşmeler, OECD ü lke le rin in  
sağlamak olduğu en temel k o n u la r
dır. 1990 Bakanlar Konseyi bu k o n u 
yu piyasa ekonomisi, insan h a k la n  
ve  çoğulcu demokratik rejim lerin g e 
reği olarak tanımlamıştır. Bu d e ğ e rle r 
kapsamına OECD üyeleri ile b ir lik te , 
OECD dışı ülkeler de alınmak z o ru n 
dadır. Ö rgü tün  g e lecektek i ü y e le r i 
iç in , İşçi Hakları Şartı tem e l b i r  
ü ye lik  koşu lu  o la ra k  ö ne  s ü rü lm e -  
lid ir .

Kore 1980-1990 arasında g e r 
çekleştirdiği sanayileşme h a m le s iy le  
tüm  dünyanın dikkatlerini üzerine ç e 
kiyor. Ülkenin ekonomik gös te rg e le ri 
son 15 yılda sanayileşm iş ülke d ü z e 
y ine  yükselirken, 1990'lardan beri o r 
talama ücret düzeyinde de önem li iy i
leşmeler gözlendi. Ancak Kore 'de d e , 
d iğer Asya Kaplanı o larak a d la n d ır ı
lan Güney Asya’nın hızlı sa n a y ile ş 
m iş  ü lke lerinde (S ingapur, H o n g -  
kong, Tayvan, Çin Halk C um huriye ti) 
olduğu gibi, ücretler arasında çok b ü 
yük bir dengesizlik ve sendikal ö rg ü t 
lenmeye yoğun bir saldırı sü rd ü rü lü 
yor. Sözkonusu ülkelerde, s a n a y ile ş 
menin başarısı insan haktan ve s e n 
dikal hakların ihlalleri sayesinde g e r 
çekleştirilebiliyor.

_ _ dürt ya turu dünya turu___dünya turu____dünya turu

Çocuk sömürüsüne olanak tanımak, 
eğitime verilen öncelik ile yakından 
bağlantılıdır.

Pakistan çocuk emeği sömürüsünün en yoğun yaşandığı biri
dir. Pakistan yer aldığı bölgede, % 27 ile okur/yazar oranı en düşük ül
kedir. Pakistan'ın yıllık bütçesinden eğitime ayrılan pay %  2  iken, sa
vunmaya ayrılan pay %27'dir. Oxford Üniversitesi Ekonomist Araştır
macılarından O. Norman'm belirttiğine göre, Milli Gelir Alım  Gücü açı
sından Mısır'dan ve Endonezya’dan ileride olan Pakistan, ilkokul eği
timi açısından sözkonusu ülke rakamlarının yarısına bile ulaşamıyor. 
Kız öğrencilerin okula gitme oranı Endonezya’nın dörtte birinden az 
iken, Pakistan Milli Geliri Endonezya’nın 2  katı dolayında. Hindis
tan'da okula gitme oranı erkek öğrencilerde Pakistanın 2  katı, k ız öğ 
renciler de ise 3 katıdır.

P A K İ S T A N
1 9 9 6  FUTBOL 
ŞAMPİYONASININ 
TOPLARI PAKİSTAN’LI 
ÇOCUKLARDAN

Çocuk işçiliğinden köleliğe!

U lu s la ra ra s ı Tekstil, Hazır G i
y im  ve  D eri işç ile ri Federasyonu, 
P a k is ta n d a  fu tb o l topu üretim de 
ç a lış tır ı la n  çocukla ra  yöne lik  b ir 
k a m p a n y a  başlattı,

N orveç Sendikalar Konfederas
yonum u da Pakistan ve Hindistan'da 
ça lışan  çocukların durumunu gözle
m ek a m acıy la  bölgeye yaptıkları zi
yaret sonucunda, özellikle futbol topu 
ü re tim inde , 9 yaş civarındaki çocuk
ların  a ğ ır şartlar arasında çalıştırıl
d ık la rı tesb it etti. Dünya Hür Sendi
ka la r B irliğ i (ICFTU)'da Pakistan'da 
çocuk çalıştırılm ası konusunda Avru
pa K om îsyonu ’na şikayette bulundu. 
Yeni A vrupa  Birliği Yasası'na göre şi
kaye tin  değerlendirilmesi sonucu, bu 
ü lke le rden  yapılan ithalat kotalarına 
B irliğ in  müdahalesi öngörülmektedir.

Ü re tim de  çalıştırılan çocuklar 6 
ya ş ın d a  ailelerinden satın alınıyor. 
P akis tan , dünya futbol topu üretimi
n in  %  8 0 ’ini gerçekleştiriyor. Bu top
la rın  m a liye ti, Pakistan'da kar payı ile 
b irlik te  6 $'dır. Avrupa’da bu toplar 
yak laş ık  15$'a satılmaktadır.

P ak is tan 'ın  Sialkot üretim bölge
s inde  y ıld a  yaklaşık 35 milyon top 
ü re tilm e k te  ve bu üretimde çok sayı
da  çocuk istihdam edilmektedir. Bu 
çocukla r, 6 yaşlarında iken, ailelerin
den  15$ karşılığı bir köle gibi satın 
a lın m ak ta  ve daha sonra tekrar tek
ra r satılab ilm ekted irle r. Çocuklar 
g ün de  yak laşık  3 top dikebilmekte ve 
p a rça  başına  30-60 çent kazanabil
m ektedir.

P arachute  Piclures 1996 Avrupa 
Futbo l Şam piyonası ve resmi FIFA- 
UEFA logosu  taşıyon bu topların üre
tim  sürec in i filme almıştır.İTGLVVF, 
ICFTU G enel Sekreteri'nin de katılı
m ı ile bu konuda hem UEFA hem de 
FİFA 'ya gönderd iği birer yazı ile çağ

rıda bulundu. Çağrıda, her iki kurum
da bu topların taşıdığı logolar ve bu 
üretimi gerçekleştiren çocukların ar
tık çalıştırılmaması için acil önlem 
alınması talep ediliyor.Yasalar 14 ya
şından küçük çocukların çalıştırılma
sını yasaklıyor.

Dünyada büyük b ir bölümü güney 
ve güneydoğu Asya'da yaşan ve ça
lışan 200 milyon dolayında çocuk ol
duğu tahmin ediliyor. 125 milyon nü
fuslu Pakistan'da yaşlan 14'ün altın
da 10-19 miiyon çocuk çalıştırılmakta 
ve 1994 verilerine göre bunların 7 
milyonu 10 yaşın altındadır. Pakistan 
Anayasası'nın 14 yaşın altında ço
cuk İşçi çalıştırılmasını yasaklamış 
olm asına karşın işgücünün örgütlen
memiş olması ve resmi görevlilerin 
bu konuda ciddi önlemler almaması 
yasaların uygulanmasını önlemekte
dir.

Pakistan hükümeti, çocuk çalıştı
rılm a s ın a  karşı ciddi önlemler aldığı
nı belirtmesine karşılık, ILO'nun Mart 
1996 tarihli raporu bunun aksini iddia 
e tm ekted ir.Pakistan 'da  çocukların 
büyük bir bölümü tarım kesiminde 
çalışırken, azımsanamayacak bir bö
lümü de kent merkezlerinde halı do
kuma, tıbbı malzeme imalatı, spor 
ayakkabı ve futbol topu gibi ihracata 
yönelik spor malzemeleri üretim inde 
yer a lm aktadır.Spor m alzem eleri 
imalatında atelyelerde çalışan çocuk
lar kayıt dışı tutulduğu için resmi in
c e le m e le rd i asla görünmemektedir. 
Güney Asya Çocuk Köleliği Birliği, 
S ialkot'da bu sektörde çalışan ço
cukların, sektörün tüm çalışanlarının 
% 25 ‘ine ulaştığını belirtirken, sendi

ka araştırmacıları da, sözkonusu ço
cukların 9 yaş civarında olduklarını 
tesb it etmişlerdir.

Top üretim inde çalışan çocuklar 
günde 5-6 saat çalıştırılm akta ve ay
da 30-33 S kazanmaktadrr. Bir çocuk 
bir günde 3 lop d ikebilm ekled ir. Bu 
ağır materyali (deri) d ikm ek için har
canması gereken güç d ikkate a lındı
ğ ında çocukların bu işte ne kadar 
zorlandıkları kolayca görü leb ilm ekte
dir.

Norveç Sendikalar Konfederas
yondun Raporu

Norveç Sendika lar Konfederas
y o n u n u n  ince lem eleri sonucunda, 
Pakistan S ialkot'da futbol topu üreti
m inde çalışan çocukların;

1) A ilelerinden satın  a lınm ış olan 
çocuklar, gündüz üretim  yaptık ları 
ate lyelerin pis zem in lerinde gece li
yorlar. Sıcaklığın 50  derecenin üze
rinde olmasına rağm en bu m ekanlar
da havalandırma bulunm uyor.

2) Çocuklar futbol, handball ve 
Am erikan futbolu iç in top üretim inde 
Çalıştırılıyorlar.

3 ) Toplar, FIFA, UEFA. 1996 A v
rupa Futbol Şam piyonası ve 1998 
Dünya Futbol Şam piyonası logolarını 
taşıyor.

4 } Am erikan H andba ll top ları 
U luslararası Handball Birliği logosu 
taşıyor.

5) Delegasyonun odaya g irm esi 
ve film  çekim inin başlam ası ile b irlik
te, yaşça büyük çocukla ra  küçük 
çocuklarla r yer d eğ iş tirm e le ri em 
rediliyor.
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KONUT EDİNME ve İSTİHDAM 
İÇİN KÜRESEL EYLEM
6 Haziran 1996 Komite II. Ortaklar Komitesi için hazırlanan rapor

PRENSİPLER ve TAAHHÜTLER

31 Mayıs - 1 Haziran 1996 tarihinde dünyanın çeşitli ülkelerine mensup 
sendika temsilcileri ve şehircilik uzmanları İstanbul'da buluştu. Forumun 
amacı: Kent gelişim sürecine belirli katkılarda bulunmak, Habitat Küre
sel Eylem Planı karşısında ortak bir tulum oluşturmak ve Habilat Küre
sel Eylem Planı'nın işçi ve işçi örgütlerinin rol ve haklarını tam anlamı 
ile tanımasını sağlayacak değişiklikler önermekti.
Forma katılan tüm temsilciler ortak olarak aşağıdaki raporu hazırladılar. 
Biz,
Barınma ve istihdam konuları ile ilgili Küresel Durumun Habitat l'den bu 
yana gerilemiş olduğunun farkındayız,
• Birleşmiş Milletlere Üye Ülkelerinin, kendi nüfuslarının insan yerleşim
leri ile ilgili sorumluluğunu almalarını memnuniyetle karşılıyoruz,
• Çalışma ve konut edinme hakkının Birleşmiş Milletler tarafından yıllar- 
danberi kabul edildiğini belirtiyor.
• Kent krizinin serbestçe seçilmiş, üretken bir tam istihdamın yaratılma
sıyla hafıfletilebileceğine inanmış durumdayız.
• Geniş kapsamlı eğitim ve tekrar eğitim, tatminkar iş güvenliği ve işçi 
sağlığı ve iş kazalarına karşı önlem gerektiren ve istikrarlı istihdama, iş
çilerin çalışma ve yaşam koşullarının iyileşmesine ve gelişme ve çevre 
için makul planlama faaliyetlerine yol açan "Sürdürülebilir Gelişme" kav
ramını destekliyoruz.
- Hükümetlerden özellikle de örgütlenme özgürlüğü ve örgütlenme ve 
toplu pazarlık haklarına ilişkin sözleşmelere uyumun sağlanması için 
harekete geçmelerini istiyoruz.
- Geniş kapsamlı barınma ve yapılanma programları üzerinde birlikte 
çalışmak için hükümetler, yerel makamlar ve özel sektör ile işbirliği yap
mak istiyoruz.

Sendikaların taahhütle rin in  tam olarak yerine ge tir ileb ilm es i iç in  
kaldırılm ası gereken d iğe r kısıtlam alar

1- Kent gelişimi, istihdam yaratma ve sürdürülebilir gelişme birbirleri ile 
bağlantılıdır. Fakat kent ve insan gelişmesi hükümetler tarafından az 
miktarda önemsenmiş ve piyasa güçleri, çalışan insanlar ve aileleri için 
barınma konusunda başarısızlığa uğramışlardır. Konut ve kent yenilen
mesi, daha iyi kamu taşımacılığı, elektrik ve su projeleri, tıbbi sağlık yar
dımları gibi sosyal, kültürel ve alt yapı ile ilgili ihtiyaçlarının karşılanma
sı için acil ve uzun dönemli etkinliklere ihtiyaç vardır. Hükümetler, mer
kezi ve bölgesel düzeyde tam istihdamı geliştirmek için, aktif iş piyasa
sı politikalarını içeren insan yerleşim politikalarının oluşturulmasında bir 
liderlik rolünü üstlenmek zorundadırlar.

' 2- Şehirlerdeki ekonomik gelişme, kamu hizmetleri ve endüstriyel yapı
lanma arasında özel bir ilişki ile inşaat sektörü ekonomik gelişme ve is-
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tihdam konusunda temel bir uyarıcı olmak bakımından çok büyük bir p0‘ 
tansiyele sahiptir. Fakat çalışanların konutun iyileştirilmesi, kentlerin ye
niden yapılanması ve bakımı çevrenin iyileştirilmesi gibi konularda eğ i
timi ve tekrar eğitim inin gerçekleştirilmesi için uygun bir altyapı g e re k ir . 
Bu faaliyetlerin bizzat kendileri de istihdam doğurur. Uygun altyapıya ih
tiyaç vardır. Birçok ülkede işçi hakları gerektiği gibi korunmamaktadır, 
özellikle de sendikal örgütlenmeler.
Birçoğu göçmen olan işçilerin örgütlenme ve Toplu Pazarlık hakları yok
tur ve çalışma saatlerinin sınırlanması sağlık ve güvenlik düzenlemele
ri sağlanmamıştır. Ücretler ulusal asgari ücretin altındadır ve bu durum 
kayıtdışı çalışmaya zorlanmadadır. Göçmen işçiler, uygun barınma ve 
eşit muameleye en çok ihtiyaç duyan, en çok ezilen kesimdir. Hükümet
ler kayıtdışı sektörün, resmi sektörle uyumlu hale gelmesini sağlayacak 
sosyal koruma ve çalışma standartlarını oluşturmalı ve işsizler de sos
yal güvenlik kapsamına almalıdır. Hükümetler kamu sözleşmelerinin uy
gulamasındaki asgari çalışma standartlarını sağlamalı, yerel doğal kay
nakların, yenilenebilen inşaat malzemeleri ve bölgesel personel ile ülke 
karakteristiklerine ve ihtiyaçlarına uygun teknolojilerin mümkün olan en 
yüksek kullanımım sağlamalıdır.

3- insan ve sosyal gelişmenin önemli b ir unsur olan kadınların güçlen
dirilmesi mutlaka teşvik edilmelidir. Cinsiyet ayrımı ve sosyal eşitsizliğin 
sürmesini doğuran yapı ve kurumlar mutlaka kaldırılmalı ve yoksul ka
dınların maddi kaynaklara ve bilgiye, ulaşıma ve kontrol etmesi o lanak
ları sağlanmalıdır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki kadınların m a
kul bir ücretle çalışarak ekonomik özgürlüğünü kazanmasının arttırılma
sı için alınacak önlemlere ihtiyaç vardır. Bu olayın konutların geliştiril
mesi üzerine önemli bir etkisi olacaktır.

4- Sanayileşmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkelere kalkınma yardımlarını 
arttırmalıdırlar. Ek olarak, sanayileşmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler
de temel beşeri ve sosyal altyapılarında "insan Yerleşmeleri Yardım 
Program larını oluşturmayı düşünmelidirler. Sanayileşmiş ülkeler ve 1 2 3 4 5 6 
gelişmekte olan ülkeler kaynaklarını askeri harcamalardan sosyal har
camalara kaydırm adırlar. Yerel, ulusal ve uluslararası kaynaklı istih
dam fonları reel ölçekte sürdürülebilir kalkınmayı amaçlamalıdır.

Habitat II. bu hedefleri taahhüt altına almak için hepimize bir olanak 
sunmaktadır. Uluslararası sendikal toplu luk ummaktadır ki önümüzdeki 
yirmi yıl, hükümet etkinliğinin öne çıkacağı yirmi yı! olacaktır. Pekçok ü l
ke tarafından insan haklarının gösterilen bağlılık, iş, gıda ve beslenme, 
eğitim, sağlık ve konut, sosyal, kültürel ve politik haklar, çevre ve suç
tan korunma haklarını içeren "İnsan güvenliği" hakkını da kapsamalıdır. 
İstanbul Konferansı ulusal hükümetlerin ve çokuluslu örgütlerin sür
dürülebilir insan yerleşmelerine olan acil ihtiyacı ortaya koymalıdır.

Av. Necdet OKCAN
\w m m m

TEŞMİL (Genel Bağlayıcılık Kararı):
“Teşmil, bir toplu iş sözleşmesinin aynı iş 

kolunda çalışan fakat o sözleşmenin tarafı ol
mayan işçi ve işverenleri içine alacak şekilde 
uygulama alanının Bakanlar Kurulu Karan ile 
genişletilmesidir."

Teşmil kavramı, 2622 sayılı Toplu iş Söz
leşmesi Grev ve Lokavl Kanununun 11.mad
desinde düzenlenmiştir, Kanunun bu maddesi
ne göre teşmil kararnamesinin çıkarılması 
için bazı koşullar sayılmıştır. Bunlar;

“a) Bir Toplu İş Sözleşmesinin bulun
ması :

Toplu iş Sözleşmesi, yasanın aradığı 
koşullara uygun, kısaca geçerli olmalıdır.

b) Toplu iş Sözleşmesinin en çok üye
ye sahip işçi sendikası tarafından yapılmış 
olması:

TSGLK'nın (') 11/1.maddesinüı ifade
siyle teşmil edilecek toplu iş sözleşmesi, üye
lerinin sayısı, bağlı olduğu işkolunda çalışan 
işçilerin en az yüzde onunu temsil eden işçi 
sendikalarından, en çok üyeye sahip sendika 
taralından yapılmış olmalıdır,

c) Genel bağlayıcılık kararının (teşmi
lin) alınmasını gerektiren bir gerekçenin bu
lunması :

TSGLK 11’de böyle bir koşul açıkça 
yazılmış değildir, Fakat bu maddenin 1.fıkra
sında teşmil kararnamesinin gerekçe taşıması 
emredilmiştir. 8u anlatımdan, Bakanlar Kuru
lunun genel bağlayıcılık kararnamesi çıkarabil
mesi için, yasanın haklı bir neden aradığı so
nucu çıkarılabilir.

d) Talebin bulunması:
Bir toplu iş sözleşmesinin teşmil edile

bilmesi için, bu yönde bir isteğin açıklanması 
zorunludur. 2622 sayılı Kanunun 11/1. madde
sine göre, talepte bulunabilecek kişiler, aynı iş
kolunda kurulu işçi sendikaları, aynı işkolunda 
kurulu işveren sendikaları, ilgili işverenlerden 
biri veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
dır.

e) Yüksek Hakem Kurulunun görüşü
nün alınması:

Bakanlar Kurulu genel bağlayıcılık ka
rarı almadan önce Yüksek Hakem Kurulunun 
görüşüne (iştişari mütalasına) başvurmak zo
rundadır, Yüksek Hakem Kurulu bu görüşünü 
TSGLK 11/2 gereğince en çok oluz gün içinde 
vermek zorundadır.

t) Bakanlar Kurulunun Karar verm esi:
Genel bağlayıcılık kararı almaya yetki

li bulunan makam Bakanlar Kuruludur, Bakan

lar Kurulu teşmile ve teşmilin kapsamına karar 
verirken hakir bir gerekçeye dayanmalı: karar 
verirken, işçi ve işveren sendikalarının toplu iş 
sözleşmesi, grev ve lokavt haklarına zarar ver
memeye dikkat etmelidir."171

TSGLK'nın 11/1 .maddesi, Bakanlar Kuru
luna, teşmil edilecek toplu iş sözleşmesini ta
mamen veya kısmen veya zorunlu değişiklikle
ri yaparak teşmil etme yetkisini lanımaktadır.

TSGLK’nin 1l/3.maddesi, teşmil edilen 
toplu iş sözleşmesinin sona ermesi ile teşmil 
kararının da ortadan kalkacağını; n/4.m ad- 
desi de Bakanlar Kurulunun, gerekli gördüğü 
zaman gerekçesini açıklayarak teşmil kararna
mesini yürürlükten kaldırabileceği hükmünü 
ilade etmektedir, .

"Genel bağlayıcılık (teşmil kararı) ile toplu 
iş sözleşmesinin düzenleyici bölümünün uygu
lama alanı genişletilmekte, teşmil edilmiş top
lu iş sözleşmesinin düzenleyici bölümü (hukuk 
kuralları), teşmil olunan işyerlerinde çalışan iş
çilerin hizmet sözleşmelerine de aynı şekilde 
uygulanmaktadır. Buna karşılık, teşmil ile teş
mil edilen işyerleri toplu iş sözleşmesinin tara
fı niteliğini de kazanmazlar’ 151

TSGLK’nin 11/5-maddesi, teşmil edilen 
toplu iş sözleşmesinin taraflarının (sendika ve 
işveren) . hak ve borçlarını düzenleyen hü
kümleri ile toplu iş sözleşmesinin uygulanma
sından doğan uyuşmazlıklarda özel hakeme 
başvurmaya ilişkin hükümlerin teşmil edileme
yeceğini ; 11/ maddesi de yetki için başvurul
dukları sonra, yetki sorunu çözülünceye kadar 
veya bu belgeyi aldıktan sonra yetki devam et
tiği sürece yetki kapsamına giren işyerleri için 
teşmil kararı alınamayacağını ifade elmekle- 
dir.

Teşmil kurumunun değerlendirilmesinde 
farklı yaklaşımlar bulunmakladır. Bu kurumu 
olumlu değerlendirenlerin görüşleri şöyle özet
lenebilir ;

“...lopluiş sözleşmesinin yanlarından her- 
biri çoklukla bu bağlılığın o işkolundaki bülün 
işçiler yönünden gerçekleşmesini isterler. Aksi 
halde onlardan herbiri bazı tehlikelerle karşıla
şırlar. Bundan, önce, işçi sendikaları zarar gö
rür . Çünkü işverenler buhranlı zamanlarda 
toplu iş sözleşmesinin hükümlerinden sıyrıla- 
bilmek için sözleşmeyi yapan sendika üyesi ol
mayan işçi kullanmak eğilimindedirler,Böylece 
işçi sendikaları örgütlenmemiş-işçiler tarafın
dan zarara uğratılmış olurlar. Sonra toplu iş 
sözleşmesinin sadece yanlar için bağlayıcı ol

masından toplu iş sözleşmesine bağlı işveren 
de zarar görür, Çünkü diğer serbest işverenler, 
toplu iş sözleşmesine tabi işçi kullansalar bite, 
onun hükümlerine bağlı değildirler ve buhranlı 
zamanlarda piyasada düşük fiyatlarla rekabe
te girişebilirler. Bu durumda toplu iş sözleş
mesinde saptanmış çalışma koşullarının söz
leşme dışında kalan işçilere de yayılması, bü
tün itgililiferin sosyal ve iktisadi çıkarlarını kar
şılayacak en iyi yoldur."m

"...belirli bir iş koluna mensup işverenler
den bir bölümü bir toplu iş sözleşmesinin ta
ralı olduğu için onun hükümlerini uygularken, 
aynı sözleşmeye taraf olmayan diğer işveren
lerin daha düşük ücret ve daha düşük çalışma 
şartları içerisinde serbest kalmalan, teşmilin 
önemini ortaya çıkartmaktadır. İş hayatının du
raklama dönemlerinde de bu durum toplu iş 
sözleşmeleri için bir tehlike oluşturabilir. Böyle 
bir tehlikeyi önlemek ve belirli bir iş kolunda 
çalışanların iş şartlarını yeksenak (*") bir hale 
getirmek için hukuk sistemleri, toplu iş sözleş
mesinin bir işkolundaki bütün işverenlere ve 
işçilere uygulanmasını mümkün kılacak esas
ları öngörmüştür.111

DİSK ise, teşmil kurumuna, ülkemizde 
zaten geri olan sendikal örgütlenmenin önün
de engel oluşturacağı, teşmil süresi içerisinde, 
işçilerin anayasal hakkı olan loplu iş sözleş
mesi ve grev hakkınıntn engelleneceği, or
tadan kalkacağı düşüncesiyle karşı çıkmak
ladır. Nitekim, 9. Genel Kurul çalışma raporun
da “ ...İşçi ve işveren tarafların serbest 
iradesini esas alan toplu iş sözleşmesi hak
kına ve ilkelerine aykırı olan teşmil uygulaması 
yasadan çıkarılmalıdır.’  m görüşüne yer veril
miştir.

Dipnotlar:

1) Av.Eıdal Egemen I Toplu iş Sözleşmelerinin Teşmili s.33 
(4 Sorun 4 Yorum LaspeU<im-tş Sendikası)! 992 İstanbul
2) Ptol.Or.Kenan Tunçomağ /  iş Hukukunun Esasları s.422- 
424 / 1933 İstanbul
3) Prol.Dr.Kenan Tunçomağ /  iş Hukukunun Esasları s.424 
1 1989 İslanbui
4) Prol.Dr.Kenan Tunçomağ /  iş Hukukunun Esasları s.421- 
422 1 1989 İstanbul
5) Av.Erda! Egemen I Toplu İş Sözleşmelerinin Teşmili s.34 
(4 Soıun 4 Yorum Laspelkim-iş SendiKası|1992 İstanbul*
6) DİSK 9.Genel Kurul Çalışma Rapora $.14114-7 Ağustos 
1994 İstanbul
(■) Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu (2622 
sayılı)
Ç ‘)Bir tarz. Tek biçim, (ek örnek
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Sosyal Güvenlik izlenimler

SSK Gerçekleri 
Neden
Açıklamıyor.Sosyal Sigortalar Kurum u ile özel em eklilik  v e  sağlık sigortası şirketlerini biribirinden ayırm ak gerekir.Sosyal Sigortalar Kurum u gerçeklerini G e n e l M ü d ü rlü ğü n  - yayın larınd a^  b ile -*  ö ğ re n e m e y e ce k se k ,. öğrenm e şansım ın olm ayacaktır.

İşkazalarında
Avrupa
rekortmeniyiz.T ü rkiye’d e y ıl’da 110 b in  iş kazasın da 1500’ün  üzerinde işçi yaşam ını yitiriyor, 4000’den fazla işç i' hale  gel#
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Sosyal Güvenlik 
ÇıkmazıSosyal gü v en lik  kurum lan ç a ğ d ı r  yaşam ın vazgeçilm ez unsurlarından biridir. H içkim se açıkta kalm am ak üzere tam  toplum u korum a kapsam ına alacak bir sosyal gü ven lik  sistem i oluşturm ak her m odern devletin hedefidir. Artık Sosyal gü v en lik  bir insan h ak kı ve devlet görevidir.

Dosya
Sosyal Güvenlik  
Rcıorm uIL O ’ya hazırlatılan “Sosyal G ü v e n lik  R efo rm u M o d elleri” , “D ü n y aB a n k a sı“ınca finanse ecjildi. R a p o ru n ' tem el özelliği istem in artık irdürülm ez o ld u ğ u , yen id en  apılan^Sâ a da
gitriWB&ri m ü m k i o lm ad ığı varsayım ından hareket etm esidir. Ç ü n k ü  sistem  artık devlet sü bvansiyonu olm ad ansürdürülm ez. A n ca k  T ürkiye dışındaki bütün ülkelerde devlet sosyal güven liği destekliyor.
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Özelleştirme
Zonguldak  
Taş kömürü  
GerçeğiT ü rkiy e ’nin  tek T aşköm ürü işletm e im tiyazına sahip  T aşköm ürü K u ru m u , özelleştirilm e v eya ( atılma; feh diti altında. S z e ^ ş t ir m e  aslında yıllardır " ■ sinsice sürdürülüyor." kürum pn 

S e ım .t y e n ju  nedimine
IT K  moR üM rılm ^ sıriın  en etfeli y o lü , borçların silin m esi ̂ . .S S K ’^  S o sy a f yard ım  zam m ıöden eklerinin  kurunum  üzerin d en
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iştirB ir^ ü re d ir  T Ü S İA D  ve m ed yan ın  d illerinden düşürm edikleri Şili em ek lilik  Sistem i, sosyal g ü v e n liğ in  sosyalliğin i ortadan kaldırarak “zorun lu bireysel tasarru f’ uygulam ası getirdi.
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