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Sanayi işçisine 
"Verim Kazığı"

A ktif siyasete dönme sinyalleri veren Özal'ın
ekonomiye hükmettiği dönemde 1 milyon sanayi 
işçisi yüzde 50 yoksullaştı. Sanayide gelir dağılımı 

ya da bölüşümün göstergesi olan "sanayi katma değerinden 
ücretlere düşen pay", 1978'de yüzde 36.1 iken 1988’de yüzde 
15.4’e kadar düştükten sonra 1989'da ancak yüzde 18.9'a 
çıkabildi.
Ücretlilerin, gelir dağılımından aldıkları payın bu kadar 
azalmasında, görünen ücretlerinin enflasyon oranının altında 
kalması kadar, artan sanayi verimliliğinden pay alamamaları 
da rol oynadı. Yani işçiler, patronlardan "verim kazığı" 
yediler.
DİSK-AR'm, imalat sanayi anketleri verilerinden yararlanarak 
yaptığı hesaplamalara göre, sanayi işçileri arasında Özal 
döneminde ekonomik durumu daha çok bozulanlar devlet 
sektörü işçileri oldu. Devlet işletmelerinde çalışanlann 
1979'da KİT katma değerinden aldıktan pay yüzde 52'ye 
yakınken, Özal'ın Başbakan yardımcısı olduğu 1981'de yüzde 
26.3'e, Başbakan olduğu 1983'de yüzde 23.6'a, 1988'de yüzde 
13'e kadar geriledi. Özel sanayideki işçilerin ise 1979'da 
yüzde 32.2 olan katma değer içindeki ücret paylan 1989'da 
yüzde 19.7 oldu. /
imalat sanayi anketlerine göre, sanayi işçilerinin enflasyondan 
anndınimış ücretleri (reel ücret), 1978'den 1983'e yüzde 20 
azaldı. Aynı eğilim ANAP iktidarı döneminde de sürdü ve 
1978'de 100 olan reel ücretler, nisbi
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artışlar görülen 1989'da bile 
96.7'lik seviyede kaldı. Ancak, 
işçilerin kaybı, 1978'deki alım 
güçlerini, aradan geçen 12 yıla 
rağmen, koruyamamış olmalanyla 
sınırlı değildi. Bu süre içerisinde 
sanayide verimlilik artışı sürmüş, 
ancak yaratılan değerden işçiler 
yararlanamamıştı. Sanayideki 
verimlilik artışının göstergesi olan 
"çalışan başına katma değer", 
1978'den 1989'a yüzde 84 artış 
gösterdi. Verimlilik artışı, 
özellikle 1983 sonrası hızlanmıştı. 
Ne var ki, artan verimlilikten 
işçiler pay alamamış, dolayısıyla, 
yoksullaşmalan bu boyutta da 
sürmüştü.
Alt sektörler itibariyle 
bakıldığında, sanayide verimlilik 
artışının en yüksek olduğu 
alanlann petrol, lastik ve kimya 
işkolu olduğu dikkat çekiyor. Bu 
işkolunda 1978-1989 döneminde 
işçi başına elde edilen katma 
değer yüzde 191.5 artış gösterdi. 
Sanayinin genelindeki artış ise 
yüzde 84'tü. Lastik-petrol-kimya 
işkolundaki bu yüksek verimlilik 
artışına karşılık sektör katma 
değerinden ücretlerin aldığı pay

ücretlilerin 
Sanayi Katma 
Değerinden 
Aldığı Pay

1978

1983

1988

1989



Sanayi İşçisin in  Katma D eğerden A ldığı Pay %
(1978-1989) ____

SEKTÖRLER 
Toplam Sanayi
Petrol - Kimya - Lastik 
Gıda - İçki
Taşa Toprağa Dayalı S. 
Metal Ana San.
Madeni Eşya - Otomotiv 
Orman Ürünleri 
Dokuma - Giyim 
Kağıt - Basım San.

1978 1983 1988 1989
36.1 24.8 15.4 18.9
25.0 10.2 7.4 9.4
39.5' 25.4 13.3 18.1
38.6 28.3 16.3 21.7
34.7 38.2 16.7 21.7
40.3 32.8 21.1 25.0
30.0 32.2 19.7 25.8
36.5 32.5 23.4 26.0
53.4 32.5 19.4 26.5

Sanayide 
Reel Ücretler

100 96.7

Sanayide 
Verim lilik Artışı

(Kişi başına yıllık reel katma 
değer endeksi: 1978=100)

80 78.6 80̂
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1978'de yüzde 25 iken 1989'da yüzde 9.4'e kadar düştü.
Gıda işkolunda da 1978-1989 döneminde verimlilik artışı 
yüzde 96.8’i bulmasına karşılık ücretlerin gıda katma 
değerinden aldığı pay yüzde 40’lardan yüzde 18'e geriledi. 
1980'lerde verimliliğin en az arttığı işkolları tekstil-dokuma 
ile ağaç işkolu oldu. Sanayi genelinde yüzde 84 olan işçi 
başına katma değer artışı ağaç işkolunda yüzde 9'da kalırken 
tekstilde yüzde 34 oldu. Özellikle sanayinin iddialı 
sektörlerinden tekstilde gerekli modernizasyon yatınmlannm 
yapılmamasının, teknolojik değişime gidilmemesinin acı 
sonucu, düşük verimlilik biçiminde yaşandı.
Sanayi işçilerinin 1978-1989 dönemindeki hızlı 
yoksullaşmalan 1989'da ücretlerin göreli artışlarıyla kısmi 
telafilere uğradı denebilir. 1989'da başlayan ücret tırmanışı 
1990 ve 1991 ve 1992'de de bir ölçüde sürdü. Ancak, son 
yıllardaki göreli artışlann "Özal'lı yıllar" da uğranılan büyük 
yelir kayıplarını telafiye yetmediğini söylemek mümkün.

Bin TL
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Sanayide Reel Ücretler : (1978-1989)
En Yüksek - En Düşük - Ortalama Reel Ücretler

14.758
Petrol-Kimya 

(en yüksek)

13.376

10.190'

6.951

Sanayi
(ortalama)

Orman - 
Mobilya (en 

düşük)

1978 1983 1988 1989 Yıl



Aile Bütçesi 
Ne Olacak?

M ecliste 1993 bütçesi görüşüledursun "aile bütçesi" 
de ilgi bekliyor. DİSK-AR, bundan böyle emekçi 
kesimin durumunu daha iyi gözler önüne serebilmek 

ve yaşam şartlannm ne durumda olduğunu somut olarak 
tahlil edebilmek için, "Asgari Aile Geliri ve Yoksulluk 
Sının" araştırmalarını periyodik olarak tekrarlayacak. Büyük 
ölçüde İstanbul Ticaret Odası Tüketici Fiyatlan endeksine 
baz oluşturan fiyatlardan yola çıkılarak yapılan bu 
araştırmaların amacı, 4 kişilik bir aileye girmesi gereken 
asgari gelir ihtiyacını saptamaktır. Araştırma sonuçlan her üç 
ayda bir. Ekim, Ocak, Nisan ve Temmuz ayı ortalannda 
kamuoyuna duyurulacaktır.
Ekim 1992 için DİSK Araştırma Enstitüsü'nün hazırladığı ilk 
"Asgari Aile Geçimi ve Yoksulluk Sının" araştırmasının 
verilerine göre, İstanbul'da yaşayan dört kişilik bir ailenin 
aylık gelir ihtiyacı, 4 milyon 223 bin 517 liraya ulaşıyor.
Biri 2, diğeri 7 yaşında iki çocuğu olan bu ailenin aylık asgari 
gıda harcaması 1 milyon 782 bin 294 lira (%42.19) ile aile 
bütçesindeki en büyük gideri oluşturuyor. 1 milyon 90 bin 
lira (%25.82) ile konut harcamaları ikinci, 650 bin 312 lira 
(% 15.39) ile giyim harcamaları üçüncü sırada geliyor. 
Temizlik, ısınma, okul masrafı ve diğer masraflar başlığı 
altında toplanan harcamalar ise aile bütçesi içinde %16.6 
oranında paya sahip bulunuyor.
Hesaplanan bu rakamlar, ailenin en asgari ihtiyaçlarını 
yansıttığı gibi, bu gelire sahip olan ailenin ekstradan eğlence, 
seyahat, tamirat, oyuncak vs. gibi hiç bir harcamada 
bulunmaması gerekiyor.
DİSK-AR'm asgari gelir ihtiyacını saptamak için oluşturduğu 
7 ana gider grubunu karşılayacak asgari gelir düzeyinin 
altında kalan ailelerinde de çağdaş ve insani normlar 
gözönüne alındığında, "yoksul" kabul edilmesi gerekiyor.

• t t

4KIŞIUK
AİLENİN
ASGARİ

GEÜR
İHTİYACI
•  Baba çalışıyor
•  Anne evkadını
•  Büyük çocuk 7 
yaşında, 1. sınıfta
•  Küçük çocuk 2 
yaşında

TOPLAM 4.223.517 TL.

Gıda %42.19 
1.782.294 TL.

Konut % 25.82 
1.090.000 TL.

Giyim %15.39 
650.312 TL.

Temizlik %3.71 
156.844 TL.

Okul Masrafı %1.12 
47.500 TL.
Isınma %3.90 
166.666 TL.
Diğer %7.78 
329.000 TL.



"Taşeron O yunu" na 
K arşı Ne Yapm alı?

S endikaların karşı karşıya bulunduğu oyunlardan biri 
"taşeronlaşma”.. Büyük işveren, işletmede yapılan 
işlerin bazılannı bir alt-işverene devrediyor. 
"Taşeron" isimli bu alt-işveren, ana-işveren, ile bir 
sözleşme çerçevesinde işi üstleniyor. "İş"i devreden 

ana-işveren, o işte çalışan işçileri ya çıkararak ya da 
alt-işverene devrederek onlarla iş akdini sona erdiriyor. 
Devredilen "İş"in işçileri, taşeronla yeni bir anlaşma yapmak 
zorundalar.
Taşeronla çalışma, daha çok sendikaları güçsüzleştirmek için 
sıkça başvurulan bir oyun.
İşi parçalamak, aynı zamanda sendikalı, örgütlü işçiyi de 
parçalamak demek. Bazen taşeronun, işverenin adamlan 
olduğu görülüyor. Şöförüne, hizmetçisine şirket kurduran 
işveren, işi adamlanna ihale etmiş görünerek işçiyi kapının 
önüne koyuyor. Taşeron da atılan işçiye, "düşük ücretli ve 
sigortasız iş" teklif ediyor. Zordaki işçi kabulleniyor. Ne 
yapmalı, bu oyun nasıl bozulmalı?
Belediyelerden inşaat işkoluna, tekstilden basma kadar 
hemen her işkolunda bu oyun tekrarlanıyor. Sendikalann bu 
oyunu bozmalan hem tabandan hem tavandan olabilir. 
Taşerona devredilse de işvereni taşeron olan işçileri tabandan 
örgütleyip taşeronu toplu sözleşme masasına oturtmaktan

uzak durmamak gerekiyor. Taşeron işçisi olmak, kölelik 
değildir. Taşeron, İş Yasası'nm tüm hükümlerini uygulamak 
zorundadır ve sendikalaşma özgürlüğüne karşı koyamaz.
Öte yandan, Türkiye'nin altına imza attığı bazı uluslararası 
sözleşmeler ve o çerçevede alınan bazı Hükümet kararlarına 
işlerlik kazandırmak da sendikalann görevi olmalıdır. 
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)nun "Bir Amme 
Makamı Tarafından Yapılan Mukavelelerle Konulacak 
Çalışma Şartlarına Müteallik 94 No.lu Sözleşme" si, 
14.12.1960 gün ve 10686 sayılı Resmi Gazete'de 
yayınlanmıştır. Yaklaşık 23 yıldır iç hukukumuza girmiş 
olan bu ILO sözleşmesine göre, ister belediye, ister KİT,



isterse başka bir kamu kuruluşu olsun, bir kamu makamı 
tarafından yapılan ihalede işi alan taşeron, istihdam ettiği 
işçilere, o işkolunda bağıtlanmış toplu iş sözleşmesinin ücret 
ve diğer çalışma koşullarına ilişkin hükümlerini uygulamak 
zorunda.
Nitekim, bu sözleşmeye bağlı olarak 1988'de 13168 sayılı bir 
Bakanlar Kurulu karan yayınlandı. "Kamu Kuruluşlarına 
Yaptırılacak İşlerde, İşçilerin Çalışma Şartları İle İlgili 
Genel Esaslar" karannda şöyle deniliyor:
"Müteahhit (taşeron), çalıştırdığı işçilerin, işin dahil olduğu 
bir işkolu veya meslekte aynı tipteki iş için toplu sözleşme 
veya mevzuatlarla kabul edilenlerden daha aşağı olmayacak 
şartlarda çahşmalannı ve ücret almalannı sağlar". Madde 2, b 
bendi)
Sözkonusu ILO sözleşmesi ve ona bağlı çıkarılan Bakanlar 
Kurulu kararı, hiç olmazsa kamu işverenlerini, belediyeleri 
taşeron yoluyla, ucuz işçi çalıştırmaktan caydırmada etkili 
metinlerdir ve sendikalarca etkin bir biçimde 
kullanılmalıdırlar.
Sendikalar, özellikle kamu kuruluşlarınca müteahhit ya da 
taşeronlara yaptırılan işlerde istihdam edilen işçilere, 
sendikaca bağıtlanmış toplu sözleşmeyi uygulatmalıdırlar. 
Sendikalar, bağıtlanmış sözleşmeyi teşmil etmeyen taşeronun 
sözleşmesini feshetmeleri için kamu işverenine baskı 
yapmalıdırlar.
Ayrıca ihalelerin şartnamesine, sendikayla yapılan toplu 
sözleşme de eklenmeli ve TİS, şartnamenin uzantısı haline 
getirilmelidir.
Kuşkusuz, her işkolunun kendine özgü koşulları, 
taşeronlaşmaya karşı başka önlemleri de gerektirebilir.

Sanayide Tekelleşme
# # •

T ürkiye'de sanayilerin birçoğunda 
tekelci uygulamaların olduğu sık sık dile 
getirilir. Bazen sanayicilerin kendileri bile, 
fiyat artışlarının bir bölümünün tekellerin 
izlediği yüksek fiyat politikasından



kaynaklandığını belirterek bundan yakınırlar.
Türkiye'de tekelciliğin boyutlanna ilişkin olarak yapılan 
araştırmalar, yüksek düzeyde bir tekelciliğin yaygın olduğunu 
gösteriyor. DİE'nin en son yayınladığı 1989 Yılı İmalat Sanayi 
İstatistikleri birçok dalda tekelciliğin ileri düzeylere vardığını 
gösteriyor.
DİSK-AR tarafından yapılan bir araştırma birçok sanayi 
dalında sayılan 1-4 arasında değişen özel fabrikaların piyasada 
egemenliklerini kurduklarını, bu yolla da fiyat ve pazar payı 
yönünden büyük avantaj elde ettiklerini ortaya koyuyor. 
Araştırma kapsamındaki 63 imalat sanayi dalının 43'ünde 
sayılan 1-4 arasındaki özel işyerleri üretimin önemli bölümünü 
elinde bulunduruyor. Dünyada, bir sanayi dalında tek işyerinin 
toplam üretim ve satışlann %20'sinden, iki işyerinin 
%30'undan, üç işyerinin %40'mdan ve dört işyerinin 
%50'sinden daha fazlasını elinde bulundurduğu dallarda 
"tekelciliğin varlığı" kabul ediliyor. Türkiye İmalat Sanayinin 
63 dalında tek özel işyerinin üretimin %20'sini aştığı sanayi 
dalı sayısı 11. İki işyerinin üretimin %30'undan fazlasına 
egemen olduğu sanayi dalı 12. Üç işyerinin üretimin %40'ını 
denetlediği sanayi sayısı 6 olurken, 4 işyerinin üretimin 
yansından fazlasını gerçekleştirdiği sanayi sayısı ise 4. 
Türkiye'de imalat sanayiinde tekelcilik araştırmasına göre 
tekelciliğin en yüksek olduğu sanayi dallan şunlar: Tekerlek iç 
ve dış lastiği imali, saat imali, madeni yağ hazırlama ve 
harmanlama, tanmsal makina ve teçhizat imali ve tamiri,
L.P.G. tüpleme, halat, ip, sicim, ağ ve urgan imali, hidrofil 
pamuk, gazlı bezler, sağrı bezleri, bandajlar, katkut suni 
uzuvlar, büro, muhasebe ve hesap makinalan imali, motosiklet

ve bisiklet yapımı, ambalaj sanayi, süt mamülleri sanayi, 
sabun, temizleyici maddeler, parfüm, kozmetik ve diğer tuvalet 
malzemesi imali, elektrikli ev aletleri imali, pişmiş'kilden yapı 
gereçleri imali.
Bu sanayi dallarından sonra tekelleşme derecesi açısından sırayı 
şu dallar alıyor: Giyim eşyası dışında kalan hazır dokuma eşya 
sanayii, boya, vernik ve lak sanayii, ana kimyasal maddeler 
sanayii, halı ve kilim sanayii, malt ve bira sanayii, su ürünleri 
işleme sanayii, şarap sanayii, içten yanmalı motorlar ve 
türbünler imali, metal mobilya ve teçhizat sanayii.
Ayrıca radyo, televizyon ve haberleşme alet ve cihazları imali, 
mobilya ve mefruşat sanayii, motorlu kara ulaşım araçları imali 
dallarında da sayılan 5-6'yı geçmeyen işyerleri piyasadaki 
üretimin önemli bölümünü ellerinde bulunduruyorlardı.
Türkiye imalat sanayiinde tekelleşmenin boyudan aslında bu 
araştırmadan elde edilen sonuçlardan daha ileri düzeyde. Bunun 
nedeni DİE verilerinde işyerlerinin temel alınması. Bu durumda 
bir firmanın, örneğin Arçelik'in üç fabrikasının herbiri ayrı ayn 
işyeri sayıldığından tekelcilik olduğundan daha az gösteriliyor. 
Bu işyerlerinin bağlı olduklan firmaların pazar payları 
hesaplansa, tekelleşme oranlarının çok daha yüksek 
çıkacağı ortada. Araştırmada tekelciliğin olduğundan 
daha az görünmesine yplaçan bir diğer neden de, her 
malın üretimine ilişkin verilerin olmayışı. Sanayi dallan 
yerine mal bazında bir araştırmanın yapılması 
durumunda tekelciliğin çok daha yüksek boyutlarda 
olduğu ortaya çıkacaktı. 1985 yılında imalat sanayinin 
durumu



•  Ulaşım araçları sanayi 100 
 ̂•  Motosiklet ve bisiklet imali 79
•  Ambalaj 60
•  Pişmiş kilden yapı gereçleri 33
•  Kuyumculuk 32

) Boya, vernik ve lak 29 
\ İçten yanmalı motor ve türbünler Tl 

% Metal mobilya 25 
 ̂•  Metal ve ağaç işleyen makinalar 24 
‘ •  Şekerleme, kakao, çukulata vb. 22 

% Çanak, çömlek, porselen 20

\
/

Beş ve Daha Fazla 
Fabrikanın Egemenliği

Fabrika sayısı
•  Radyo, televizyon ve
haberleşme aletleri 62 5

•  Mobilya ve mefruşat 58 5
#  Motorlu ve kara ulaşım 

araçları 64
•  Cam ve camdan mamul

60 5

l

r iki Özel Fabrikamn 
Payı %3̂ dan Fazla

•  Saat imali lo\)
•  Halat, ip, sicim,feğ ve urgan sanayi 78 
#  L.P.G. tüpleme#72 
#  Tarımsal makina 69 
•  Deri eşya (ayakkabi ve giyim hariç)
•  Sabun, temizleyici maddeler, 51 
•  Diğer makina ve teçhizat 50 
•  Elektriklik ev aletleri 48 
% Giyim hariç hazır dokuma eşya 47 

Süt mamülleri 40 
•  Diğer lastik mamülleri 37

•  Şarap 36 ^

60

Uç Özel Fabrikanm 
Payı %40'tan Fazla

•  Tekerlek iç ve dış lastiği imali 
100

•  Madeni yağ 71
•  Büro, muhasebe ve hesap 

makinaları 68
İşlenmiş unlu ürünler 50 
Ana kimyasal maddeler 42 

Halı ve kilim sanayi 4 l

ile karşılaştınidığında tekelciliğin bazı 
önemli sanayi dallannda arttığı ortaya 
çıkıyordu.
Bu dört yıl gibi kısa bir dönemde tekelciliğin 
en fazla arttığı bef|i başlı sanayi dalları 
şunlardı: Şarap samayi, ambalaj sanayi, 
mobilya mefruşatşanayi, madeni yağ 
hazırlama ve harmanlama, pişmiş kilden yapı 
araçları sanayi, elektrikli ev aletleri sanayi, 
motosiklet ve bisiklet imali.

/

Dört Özel Fabrikanm 
Payı %50'den Fazla

•  Diğer dokuma 94
•  Hidrofil, pamuk, gazlı 

bezler 71
•  Su ürünleri işleme 67
•  Malt ve bira 66

\



İSO Başkanı: "Tekelc^k: 
No Problem!.,"

DİSK-AR'ın Ekim 1992 sayısında yayımladığımız 
Sanayi Kârlarının Yarısı MESS'çilerin” başlıklı 
araştırmada 1986-1991 arasında kârları en fazla 
gelişme gösteren sektörlerin otomotiv ve beyaz eşya olduğuna 
değinmiştik. Bu gelişmenin gelecekte ne gibi sorular yaratacağı 
konusunda İstanbul Sanayi Odası Başkanı Memduh Hacıoğlu'nun 
görüşlerini aldık.
DİSK-AR: 1991’de 414 özel 
firmanın kârının neredeyse 
yarısı metal sektörüne ait 
görünüyor. Bu gelişme sizce 
ne derecede sağlıklı bir yapı 
ortaya koyuyor?
HACIOĞLU: Bunların 
başarısının nedeni, bu 
sektörlerin özel finansman 
yöntemleri oluşturabilme
sidir. Diğer mamullerden 
farklı olarak beyaz eşya, 
otomotiv ve elektronik, banka 
kredileri, leasing ya da gazete 
kampanyalanyla özel bir 
talep yaratma yöntemi 
geliştirmiştir. Bence bu 
sektörler neden daha fazla kâr 
ediyor diye bir sorun yoktur.
Bu sektörlerin kârını 
artırmasında da bir sakınca 
yoktur. Bir sektör gelişiyor 
ise, "diğerleri gelişmiyor, o 
da gelişmesin” demek, 
yanlıştır.
DİSK-AR: Zaten buradaki 
sorun diğer sektörlerin neden 
gelişme gösteremediği...

HACIOĞLU: Dediğim gibi, 
otomotiv ve beyaz eşyanın 
gelişmesinin nedeni talep 
altıncı yöntemleridir. Diğerleri 
de talep yaratamadıkları için 
gelişemiyorlar, kârlarım 
artıramıyorlar. Bu sektörler 
talep yaratabildikleri sürece 
kârlarını artırırlar ama nereye 
kadar bu talep artışı devam 
eder, onu bilemem.
DİSK-AR: Sanayi, tüketim 
mallarına dayalı olarak 
gelişiyor. Yatırım malları 
üreten sektörlerin 
gelişebilmesi için yatırım
ların uyarılması gerekiyor 
ama ortada böyle bir gelişme 
yok. Sanayideki bu tek yönlü 
gelişme ilerisi için bazı 
sakıncalar taşımıyor mu? 
HACIOĞLU: Tüketim malı 
üreten bir sektörün 
gelişmesinde ne sakınca 
olabilir? Önen^i olan bir 
sektörün gelişmesi değil mi? 
Zaten dünya trendi de yatırım 
mallan sanayiine doğru

gitmiyor. Eskisi gibi bir takım 
ağır sanayii sektörleri geliş
miyor. Onun yerine, insanların 
ihtiyaçlarını karşılamaya 
yönelik olarak tüketim malları 
sanayii gelişiyor. Yani 
dünyadaki eğilim de bu yönde. 
Zaten tüketim malları üreten 
sektörler geliştikçe bunlara 
bağlı olarak makina ve yatırım 
mallan sektörleri de 
gelişecektir. Ben bunda bir 
sakınca görmüyorum.
DİSK-AR: Yine beyaz eşya ve 
otomotiv sektöründe oldukça 
güçlü bir tekelleşme eğilimi 
görülüyor.. Örneğin beyaz 
eşyada büyük firmaların 
kârının % 47’si Koç, %9'u 
Profilo tarafından yutuluyor. 
Otomotivde de Koç'un payı 
%48'e ulaşıyor. Bu tekelleş
me eğilimi sakıncalı değil mi?
HACIOĞLU: Ne sakıncası var? 
Batı ülkelerine bir bakarsanız 
orada da aynı durumun söz 
konusu olduğunu görürsünüz. 
Pazar ekonomisinin kurallarını 
işlettiğiniz zaman aynı sektörde 
çok sayıda firmanın ayakta 
durması oldukça zordur. Bir süre 
sonra küçük firmalar ayıklanır ve 
büyükler ayakta kalır. Biraz da 
işin kuralı budur. Önemli olan 
firma sayısının azalması 
değifkalan az sayıda firmanın 
arasında bir anlaşma olup 
olmadığıdır. Bugün Koç'la 
Profilo kıyasıya bir rekabet 
içindedirler. Bunun yaratacağı 
bir sakınca olduğunu 
sanmıyorum.

DİSK-AR: Sözünü ettiğimiz bu 
sektörler döviz kazandırıcı bir 
konumda değiller. Büyük 
ölçüde iç pazara dönük üretim 
yapıyorlar. Bunun ödemeler 
dengesi açısından bir sakıncası 
yok mu?
HACIOĞLU: Gerek beyaz 
eşya, gerek otomotivin bugün 
döviz kazandırıcı bir faaliyeti 
yoktur, olamaz da. Ancak 
otomotiv yan sanayii yeni yeni 
ihracat yapmaya başladı. Ama 
dış pazarlarda bu sektörlerin pek 
fazla şansı olduğunu düşün
müyorum. Ancak araştırma - 
geliştirme faaliyetleri güçlü olan 
ülkeler dünyada rekabet 
edebilirler. Onun dışında dış 
pazarlarda tek şansınız dam
pingli mallardır. Onun da Doğu 
Avrupa örneğinde hangi kali
tede mallar ortaya çıkarttığını 
görüyoruz. Bu sektörlerin sağ
lıklı gelişebilmesi için önemli 
olan koruma oranıdır. Yani dış 
malla içerideki malın makul 
koşullarda rekabet etmesidir. 
Bugün otomotivde koruma oranı 
%45 düzeyindedir ve bence 
gerçekçi bir korumadır. 
DİSK-AR: Fakat bu tablo 
bize diğer döviz kazandırıcı 
sektörlerin ihmal edildiğini 
göstermiyor mu? Örneğin 
dokuma sanayiinde reel 
kârlarda düşüş var. 
HACIOĞLU: Hayır diğer sek
törler de gelişiyor. Örneğin en 
fazla döviz kazandıran sektör 
tekstildir, o da gelişiyor. Kârın
da düşüş olabilir ama gelişiyor.



Hangi Sektörde Hangi Tekeller Var?
Günlük yaşamda yoğun biçimde kullanüan bazı mallar ve 
üretici tekelci firmalar şunlar:
Margarin: Lever, Marsa, Turyağ 
Bira: Erciyes (Efes Pilsen),
Tuborg
Meşrubat: Fruko-Tamek, İmsa 
(Coca-cola)
Ampul: General Electric, Tekfen 
Polyester İplik: S asa. Sönmez 
Filament, Polylen, Sifaş 
Orlon: Aksa
Buzdolabı: Koç firmaları 
(Arçelik, Aygaz, Beko), Profilo 
Şofben: Koç (Arçelik,
Demirdöküm), Profilo 
Çamaşır Makinası: Arçelik,
Profilo
TV: Beko, Vestel, Telra (Profilo)
Oto Lastiği: Goodyear, Brisa,
Pirelli
Otomobil: Koç (Tofaş, Otosan),
Renault
Kamyon-kamyonet: Otosan,
Chrysler, BMC, Otoyol 
Otobüs: Mercedes-Benz, Otokar 
Minibüs: Koç firmalan (Otosan,
Otokar, Karsan), BMC 
Traktör: Uzel, Türk Traktör,
TZDK
Akü: Mutlu, EAS 
Elektrik Süpürgesi: Simtel,
Arçelik
Telefon: Netaş, Teletaş 
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İlaç: Eczacıbaşı, Turgut Holding, 
Roche, Bifa, Deva, Sandoz 
Deterjan: Temsa (Lever), 
Mintax, Turyağ 
Seramik: Bodur (Çanakkale 
Seramik, Kalebodur), Toprak 
Seramik
Çelik Boru: Borusan, 
Mannensman
Tarımsal İlaç: Hektaş, Koruma 
Tarım, Bay er 
Cam: T. Şişe Cam 
Kordbezi: Kordsa 
Traş Bıçağı: Karbon Çelik 
Kaset: Raks
Temizlik Kağıdı: İpek Kağıt, 
Toprak Kağıt 
Tuz: Billur Tuz, Salina 
Kibrit: Kav, Malazlar 
Ayçiçek Yağı: Komili, Trakya 
Yağ, Marsa 
Boya: Marshall, D YO 
LPG: Aygaz, İppragaz 
Akaryakıt: Mobil, Shell, BP 
Hampetrol: TPAO (KİT), Shell 
Plastik Çuval: Pilsa 
Kraft Kağıt: Çumra Kağıt 
Oluklu Mukavva: Olmuksa 
Kablo: T.Siemens, Türkkablo 
İplik: Sanko, İsko (Konukoğlu 
ailesi)
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OECD: Türkiye'de 
İşsizlik Artacak

992 Haziran tarihli OECD Economic Outlook adlı 
yayına göre 1990'da %10 olan işsizlik 199Tde Körfez 

•Krizi'nin de etkisiyle %11.5’e çıkmış. OECD işsizliğin 
1992 ve 1993 yıllarında da artarak %11.8 ve %12.2'ye 
çıkacağını tahmin ediyor. Türkiye'de ise DPT'nin hazırladığı 
istatistiklere Batıhlann güvenmediği ortaya çıkıyor.
Türkiye, işsizlik istatistiklerinin güvenilir olmadığı 
ülkelerden biri. Batı ülkelerinde düzenli olarak yayınlanan 
işsizlik rakamlarına karşılık Türkiye'de gerçek işsizliğin 
boyutlarını gösterecek istatistikler yok. Devletin resmi 
rakamlan ile OECD'nin istatistikleri birbiriyle çelişiyor. 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yayınlanan 
Aylık Ekonomik Göstergeler'e göre DPT ve DİE tarafından 
hesaplanan işsizlik son birkaç yıldır giderek azalıyor. 
İşsizlerin mevcut işgücüne oranı olarak tanımlanan işsizlik 
oranı bu göstergelere göre 1989 yılında %8.3 iken 1990'da 
7.3'e, 1991'de ise 
%7.1'e düşmüş.
Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı'nm hazı
rladığı 1991 Yıllık 
Ekonomik Rapora 
göre ise 1988'de 
%8.0 olan işsizlik 
1989 ve 1990'da 
%8.2 olmuş.
OECD'nin rakam
lan ise tam tersi

iş s iz lik  O ra n ı (% )
Yıllar OECD DPT
1989 10,2 8,3
1990 10,0 7,3
1991 11,5 7,1
1992 e) 11,8 -
1993 O 12,2

(*) TAHMİNİ
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Doğu'da 
Ölmek Kolay

3 Büyük II /  İstanbul, Ankara, İzmir
GSMH'deki payı: 0/036.9 
Nüfus: 13.368.000 
Nüfustaki Payı: 0/023.5 
Hekim* Sayısı: 13.835 
Toplam hekimlerin o/o32.5'u

• 10 bin kişiye düşen hekim 
10.4

I Yatak sayısı: 50.A93 
I Toplam Yatakların o/o4l.4'ü 
I 10 bin kişiye düşen yatak 
37.6

B
I ölgeler arasındaki eşitsizliğin özellikle 
1980'lerde arttığı Türkiye'de, Batı ile Doğu 
arasındaki gelir eşitsizlikleri, sağlık 

I hizmetlerinden yararlanmada da kendisini 
gösteriyor. Sağlıkta çağdaşlığın göstergesi sayılan bebek 
ölümleri oranı açısından Türkiye'nin Doğu'su. Batı'sına göre 
büyük bir "çağdışılık" sergiliyor. DİSK-AR'm Sağlık 
Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etüdleri 
Enstitüsü verilerinden yaptığı hesaplamalara göre, Türkiye 
genelinde binde 61 olan bebek ölüm oranı, Türkiye'nin 
Batı'smda %44.5'e kadar düşerken Doğu'sunda binde 103'ü 
buluyor.

Az Gelişmiş Yöreler
2. D erecede Kalkınmada Ö ncelik li
‘ İl sayısı: 16 
’ GSMH'deki payı %12.3 
I Nüfus: 9.595.000 
I Nüfustaki payı: 0/0I6.8 

Hekim sayısı: 1.980

10 binkişiye düşen hekim:2 
Yatak sayısı: 14.860 
10 binkişiye düşen yatak: 
15.5

En Az Gelişmiş Yöreler
1. D erecede Kalkınmada Ö ncelikli

İl sayısı: 15 ■ Hekim Sayısı: 890
GSMH'deki payı: o/o4.ı h ^0 bin kişiye düşen hekim: 1 4 
Nüfus: 6.322.000 (1990)B Yatak sayısı: 6195 
Nüfustaki Payı: %ll.O ■ iq kişiye düşen yatak: 9.8

Diğer iller
Nüfus: 27.684.000 
Nüfustaki Payı: %48.7 
Hekim Sayısı: 25.795 
10 bin kişiye düşen

hekim: 9.3 
Yatak sayısı: 49.590 
10 bin kişiye düşen 
yatak: 18



Canlı doğan her bebekten 103'ünün yaşam savaşına yenik 
düştüğü Doğu Anadolu'daki bu çağdışılık, Afrika'nın en geri 
ülkelerinde bile görülmüyor. Doğu Anadolu'daki bebek 
ölümleri binde 103'ü bulurken, "aç Afrika" ülkelerinde bu 
oran Uganda'da binde 99, Zaire'de binde 94, Kenya'da binde 
68, Gana'da binde 86, Togo'da binde 90, Zambia'da binde 
76. Dev nüfus ile sürekli beslenme ve sağlık sorunlarından 
muzdarip Hindistan'da bile bebek ölüm oranı binde 95 ile 
Doğu Anadolu'dan daha iyi durumda.

Sağlıkta Eşitsizlik

G elirin bölgeler arasında eşitsiz dağıldığı ve bu
eşitsizliğin 1980'li yıllarda daha da arttığı Türkiye'de, 

yetersiz durumdaki sağlık hizmetleri de bölgeler arasında 
dengesiz dağılıyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İstanbul, 
Ankara ve İzmir'den oluşan üç büyük il, sağlık personeli ve 
tesislerinin yoğunlaştığı merkezler olurken, "Kalkınmada 
Öncelikli İller"e sağlık hizmetlerinden daha az pay düşüyor. 
Örneğin, üç büyük ilde her 10 bin kişiye 10.4 doktor ve 37.6 
yatak düşerken doktor sayısı, "En Az Gelişmiş Yöreler" olan 
ve çoğu Doğu ve Güneydoğu illerinden oluşan "Birinci 
Derecede Kalkınmada Öncelikli Yöreler"de 10 kat daha az. 
Bu bölgemizde her 10 bin kişiye düşen doktor sayısı 1.4, her 
10 bin kişiye düşen yatak sayısı ise binde 9.8'de kalıyor. 
Kastamonu, Çankın, Çorum, Amasya, Sivas, Elazığ, Malatya 
gibi bazı Orta Karadeniz, Orta Anadolu ve Doğu Anadolu 
illerini kapsayan "İkinci Derecede Öncelikli Yöreler"de de 
sağlık nimetlerinden yararlanma oranı Güneydoğu'dan pek 
farklı değil. Bu yörelerimizde de 10 bin kişiye düşen doktor 
sayısı 2'de kalırken, 10 bin kişiye düşen yatak da 15.5.
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Çürük: Bir Kuşak

D üşük gelirli bölgelerimiz, yetersiz sağlık hizfnetlerini 
de hakça bölüşmekten uzak. Yetişmekte olan kuşak, 
sağlıksız bir büyüme döneminden geçiyor. Resmi verilere 

göre, azgelişmiş yörelerimizde çocukların %30'u yetersiz 
besleniyor. Yine, aynı bölgelerimizde 0-5 yaş grubundaki 
çocukların %40'mda demir eksikliği var. Okul çağındaki 
çocukların %26'smda da demir eksikliği anemisi görülmüş. 
Okul taramalannda, diş sağlığının en kötü olduğu yörelerin de 
yine Doğu ve Güneydoğu Bölgesi olduğu yapılan 
araştırmaların sonuçlarından.
Araştırmalar, Doğu'da bebek ölümlerinin yüksek olmasında 
yetersiz beslenmenin en önemli rolü oynadığını ortaya 
koyarken, doğum sırasında sağlık personeli yardımı alma 
oranının da %58 olduğunu gösteriyor. Başka bir ifadeyle bu 
bölgemizde doğumlann %42'si ebe-hemşire, doktor yardımı 
olmaksızın gerçekleştiriliyor.
Doğu ve Güneydoğu'da "Ölümü Kolaylaştıran" etmenler 
arasında düşük gelirden dolayı barınma ihtiyaçlarının çağın 
gerisinde olmasının da etkisi var. Araştırmalara göre, 
Türkiye'nin Doğu'sunda, yerleşim birimlerinin %37'sinde 
sağlık ünitesi yok ve Doğu'da konutlann %50'sinin ayrı 
banyosu, %22'sinin de ayn mutfağı yok.



1980'lerden 1990'lara

Zenginler daha zengin • • •

1 980'li yıllarda Latin Amerika, Afrika, Uzak Asya, 
"sosyalist blok", Orta Doğu'dan oluşan "güney" hızla 
yoksullaşırken, dünyanın "Kuzey"indeki emperyalist 

ülkeler, 1980-90 döneminde zenginliğine zenginlik kattı. 
"Kuzey"in ülkelerinin çoğunun Gayrisafi Milli Hasılaları 
(GSMH) ikiye katlanırken bu ülkelerin toplam GSMH'leri de 
7.8 trilyon dolardan 16.2 trilyon dolara yükselerek yüzde 
107.6 oranında artış kaydetti. OECD'ye üye 24 ülkenin 
toplam nüfusu, 5.3 milyarlık dünya nüfusunun yalnızca 
yüzde 16'smı oluştururken dünyadaki mal ve hizmet 
üretiminin yaklaşık yüzde 80'i bu ülkelerde gerçekleştiriliyor. 
Bunun yanında 2000 yılında dünya nüfusunun 6.3 milyar 
kişiye tırmanması beklenirken OECD ülkelerinin nüfus 
içindeki payının yüzde 14'e gerileyeceği tahmin ediliyor. 
OECD ülkeleri içinde 10 yıl boyunca GSMH büyüklüğü 
açısından ABD'nin liderliğinde bir değişme olmadı. ABD 
1980'de 2 trilyon 686 milyar dolarla, 1990'da ise 5 trilyon 
391 milyar dolarla liderliğini korumayı başardı. 1980-90 
arasında GSMH’smı ve kişi başına milli gelirin en çok artıran 
ülke Japonya oldu. Kuzey’in en zengin vatandaşlan 
sıralamasında da 10 yıl boyunca bir değişiklik olmadı. 
1980'de kişi başına 15.920 dolar kazanan İsviçreliler,
1990'da gelirlerini 33.549 dolara yükselterek zenginlik 
ünvanlanm kimselere kaptırmadılar.

KUZEY'IN 7 ZENGİNİ
"G7 ülkeleri" olarak adlandmlan emperyalistler kulübü, 
1980-90 arasında OECD ülkeleri'nin yarattığı GSMH 
içindeki yüzde 83'lük paylarını aynen korudular. Ancak bu 
ülkeler içinde de en büyük atağı gerçekleştiren ülke 
Japonya oldu. ABD, 1980 yılında toplam GSMH içinde 
yüzde 34.5 oranındaki payının 1990'da yüzde 33.2'ye, 
Almanya 10.4'lük payının 9.1'e, Fransa 8.5'lik payının 7.3'e, 
İngiltere de 6.9'luk payının 5.9'a gerilemesine engel olamadı. 
Oysa Japonya, 1980 yılında OECD GSMH'sinin 13.6'smı 
yaratırken 1990'a gelindiğinde yüzde 18.rini yaratan ülke 
durumundaydı. Kişi başına milli gelirini en çok artıran ülke 
yüzde 162.5'le yine Japonya olurken, İtalya da yüzde 135 
artışla onu izledi. Yaptığı atakla G7'nin kişi başına en 
yüksek milli gelirine sahip ülke durumuna geçen Japonya'yı 
zenginlik sıralamasında Almanya, Kanada, ABD, Fransa ve 
İtalya izliyor.
İSKANDİNAVYA'DA 
DURUM
İsveç, Norveç, Danimarka ve 
Finlandiya'da oluşan İskandinav 
ülkeleri'nin OECD toplam 
GSMH'sı içindeki paylarında 
pek bir değişiklik olmadı.
1980'de toplam GSMH'nin 
yüzde 3.85'i bu ülkelerde 
üretilirken 1990'a gelin
diğinde İskandinavlarm 
payı, küçük bir gerile
meyle yüzde 3.67'ye 
düştü. İsveç, 1980 
ılmda 15.028 dolarlık 
kişi başına gelirle



/ Diğer OECD24 OECD ülkesinin Milli 0/016.15
Geliri ve "YEDİ DEV" Kanada »/o3 55

OECD Toplam GSMH 
(1990): 16.2 trilyon dolar 
7 Devin Payı : %83.85

İngiltere %5.9 
İtalya %6.7 
Fransa %7.3
Almanya %9.1

Japonya
%18.1

İskandinavya'nın en zengin insanlarını barındırırken,
1990'da ikinci sıraya düştü ve ünvanını kişi başına 27.579 
dolar gelir sağlayan Finlandiya'ya kaptırdı. Bu arada 
Finlandiya, hem kişi başına milli gelir artışında hem de 
GSMH artışında komşulanm geçmekle kalmayıp, 
Japonya'dan sonra gelirini en hızlı artıran ikinci ülke 
ünvanını da elde etti.
"GÜNEY "LİLERİN DURUMU
İspanya, Portekiz, Yunanistan, Türkiye ve İrlanda'nın içinde 
bulunduğu OECD'nin "Güney" kanadı, 1980'de olduğu gibi 
1990'da da en fakir vatandaşları banndırmaya devam etti. 
İspanya, 12.621 dolarlık kişi başına gelirle bu grubun en 
zengin ülkesi olmaya devam ederken, Türkiye 1.877 dolarla 
fakirliğinden hiç bir şey kaybetmedi. Güneyliler, 1980'de 
OECD'de yaratılan GSMH'nm yüzde 4.55'ini üretirken 
1990'da paylarını yüzde 5.72'ye yükselttiler. Aynı yıllar 
içinde Yunanistan'ın payı yüzde 0.51'den 0.41'e, Türkiye'nin 
payı da yüzde 0.73'ten 0.66'ya geriledi. Buna karşılık 
Ispanya 1980'de yüzde 2.75 olan payını yüzde 3.03'e 
yükseltmeyi başardı. Güney ülkeleri içinde GSMH'sini ve 
kişi başına gelirini en yüksek oranda artıran ülke ise 
Portekiz oldu.
DİĞERLERİ: OECD ülkelerindeki gelişmeye paralel olarak 
Avrupa'nın diğer altı ülkesi ve Okyanus ötesindeki 
Avustralya-Yeni Zelanda İkilisi 1980'li yıllan hiç de boş 
geçirmediler. Avrupa'da İsviçre vatandaşları "zenginlerin en 
zengini ünvanını kimseye kaptırmazken. Okyanuslar da

1980-1990: Kim Kazandı, Kim Kaybetti?
KIŞI BAŞINA ULUSAL GEUR 1980-90

Arası
ÜLKE 1 9 9 0 ($ )  

Em peryalist Kulüp
1980 Artış

(%)
GSMH 

Artışı (%)
Japonya 23.810 . 9.069 162.5 177.7
E. Almanya 23.698 13.216 79.3 82.4
Kanada 21.634 10,934 97.8 118.8
ABD 21,446 11.794 81.8 100.7
Fransa 21.015 12.335 70.3 78.4
İtalya 18.857 8.023 135.03 140.1
Birleşik Krallık 16.983 9.546 76.9 80.4

İskandinav Ü lkeleri
Finlandiya 27.579 10.803 155.3 166.2
İsveç 26.441 15.028 75.9 81.3
Danimarka 25.469 12.940 96.8 97.4
Norveç 24.823 14.120 75.8 82.4

"Güney"liler
İspanya 12.621 5.737 119.9 129.2
İrlanda 12361 5.654 118.6 125.5
Yunanistan 6.578 4.164 57.9 65.9
Portekiz 5.747 2.555 124.9 137.4
Türkiye 1.877 1.272 47.5 88.5

Diğer AvrupalIlar
İsviçre 33.549 15.920 110.7 124.1
Lüksemburg 23.097 12.466 85.2 91.3
İzlanda 22.266 14.167 57.1 78.1
Avusturya 20.656 10.184 102.8 107.1
Belçika 19.344 11.985 61.4 63.8
Hollanda 18.609 11.970 55.4 64.1
"Pasifik Ötesi"
Avustralya 17.183 10.210 68.2 95.7
Yeni Zelanda 12.814 7.108 80.3 93.3

GSMH'lerini yüzde lOO'e yakın oranda artırdılar. 
Avrupa'nın "tarafsızları" İsviçre ve Avusturya, hem GSMH, 
hem de kişi başına milli gelirlerini yüzde lOO'ün üzerinde 
artıran ülkeler oldular.



En Sevimsiz Rekor
işçilerin işsiz kalmalarına neden olan lokavt uygulamalarının 
lokavta uğrayan işçi ve kaybolan işgünü açısından rekor 
kırdığı yıl 1991 oldu. Geçtiğimiz yıl içinde 25 lokavtta 60 bin 
936 işçi işini kaybederken 1 milyon 188 bin işgünü kayboldu. 
Lokavt sayısı açısından ise rekor 1987'ye ait. Bu yıl içinde 
221 lokavt 10 bin 234 işçiyi etkilerken, 484 bin 572 işgünü 
kayboluyordu.

• •

En Çok ve En Az Işçili Işkolları
Çalışma Bakanlığı'nm verilerine göre en fazla işçinin 
istihdam edildiği işkolu 597 bin 732 kişiyle inşaatçılık. En az 
sayıda sigortalının çalıştığı sektör ise 7 bin 94 bin kişiyle 
gazetecilik. Buna karşılık en fazla sayıda işyerinin bulunduğu 
işkolu 102 bin 215 işyeriyle Ticaret, Büro ve Eğitim, en 
azsayıda işyerinin bulunduğu işkolu ise 96 işyeriyle şeker 
sektörü.

YHK En Çok Hangi Yıl Çalıştı?_ _ _ _ _ _ _
Yüksek Hakem Kurulu, yenilediği toplam 3 bin 221 
sözleşmeyle en fazla 1982 yılında çalıştı. 1984'te ise önüne 
gelen 35 talebin 8'ini reddederek 24 tanesini bir sonraki yıla 
devretti ve yalnızca 3 toplu sözleşmeyi yenileyerek en az 
çalışma rekoru kırdı.



TEST

Diyelim ki Polise Düştünüz...
Olmaz demeyin, sıkça olur. Polise düştünüz. Bakalım  
haklarınızı ne kadar biliyorsunuz...

1 Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu'na göre kolluk güçleri, 
gecikmesinde sakmca bulunan hallerde il sm ırlan içinde 

I Valinin, ilçe sınırlan içinde Kaymakamm, somut olay ve 
gereksinimler için her seferinde yeniden vereceği em irle kimlik 

sermaye ve arama yapmaya yetkilidir. Bunu nerelerde 
yapabilirler?

yaplıdğı yerlerdea) Toplantı ve gösteri 
yürüyüşlerinin yapıldığı yerlerde
b )  Meslek kuruluşlarının ya da 
sendikaların genel kurullarının

c) Öğrenci yurtlarında, caddelerde, 
şehir giriş çıkışlarında..
d) Hepsinde..

2 Polis sizi yolda durdurdu ve kim liğinizi istedi. Siz de ondan 
I aym talepte bulundunuz. Bu durumda neler olabilir?

a) Artık derdinizi karakolda c) Resmi ya da sivil, size kimlik
anlatırsınız. soran polis, sorduğunuz takdirde
b) Üniformalı polis kimseye kimlik kimliğini size göstermek 
göstermek zorunda değildir. zorundadır.

3 Hakkmızda devam eden bir takibat nedeniyle gözaltma 
almdmız. Eğer savcmm aksini belirten bir yazdı emri 
I yoksa, 24 saat içinde hakim önüne çıkartılmanız gerekiyor. 
Nezarette bulunduğunuz sırada yakınlarınıza ve avukatmıza 

haber verilm esini istediniz...
a) Hazırlık soruşturması süresince kimseyle görüşemezsiniz, 
b) Soruşturma kapsamının gerek- avukatınızla, nezarethanede 
tirdiği "kesin" zorunluluk halleri dı- görüşmenizde yasal bir engel yok. 
şmda, ailenize haber verilmesi gere- Karakoldan yakınlarınıza haber
kiyor. Ayrıca ifadeniz alındığı sırada 
yanınızda avukat bulunduramaya
cağınız doğru olmakla birlikte, göz
altında bulunduğunuz sürede sizin 
talebiniz ve savcının yazılı emriyle 
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verme hakkına sahipsiniz, ancak 
hakim önüne çıkmadan avukatı
nızla görüşmeniz kesin olarak 
olanaksız.

4 Gözaltmdasmız, polis ifadenizi ahyor. Acaba "konuşma 
I hakkı"na sahip misiniz?

a) Kimse sizi ifade vermeye 
zorlayamaz. Polise olduğu gibi hakim 
ve savcı karşısında da "susma 
hakkı"nız vardır. Yalnızca kimlik 
bilgilerinizi doğru olarak vermeniz 
yeterlidir. Konuşmanız için kimse sizin 
kılınıza dokunamaz. Bu şekilde alınan 
ifadelerin hiç bir değeri yoktur.
b )  Elbette gözaltında bulunduğunuz 
süre içinde kötü muameleye tabi

tutulmanız tamamen hukuk 
dışıdır. Ancak polisin sorduğu 
tüm sorulara doğru olarak yanıt 
vermek koşuluyla... 
c) Polis ifadesi sırasında susma 
hakkınız var, ancak hakimin 
sorduğu sorulara cevap vermek 

' ve ifadenizin altına imza atmak 
durumundasınız.

5,

Tanık olduğunuz bir olaydan dolayı ifade vermeye 
çağınldm ız. Tanıklık edip etmeme konusunda hangi 
ifade doğru...

a) Tanık olarak polise değil ama 
savcı ve hakime ifade vermek 
zorundasınız. Eğer tanıklıktan çekinir, 
davete uymazsanız para cezası ve altı 
aya kadar hapisle cezalandırılabilir
siniz.
b) Polis sizi tanık olarak çağırdığı

takdirde polise ifade vermeniz 
yeterlidir. Ayrıca mahkemeye 
gitmeniz gerekmez.

c)H em  polise, hem hakime, 
hem de savcıya ifade vermek 
zorundasınız.

6.
Sanık olarak gözaltmdasmız ve size gönderilen bir takım 
mektuplara daha postanedeyken el konuluyor. Polisin 
böyle bir yetkisi var mı?

a) Gecikmesinde sakınca bulunan 
hallerde valinin emriyle, polis 
mektuplarınıza el koyabilir ve açıp 
okuyabilir.
b) Mektuplarınıza el koyma ve 
okuma yetkisi yalnızca savcınındır.

c)Mektuplarınıza el konulması 
için hakim kararı gerekir. 
Gecikmesinde sakınca bulunan 
hallerde bunu savcı da yapabilir. 
Ancak ne polis ne de savcı 
bunları okuyamaz, derhal 
hakime verilmesi gerekir.

YANITLAR:!) d, 2) c, 3) b, 4) a, 5) a, 6) c


