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ANAYASA:
Cumhurbaşkanı İcranm Başı mı?
V leçtig im iz ay içinde Süleyman Demirel TBMM 
tarafından Türkiye'nin 9- cumhurbaşkanı seçildi ve yemin 
töreninin ardından yeni görevine başladı. Bu seçim ve
silesiyle 1982 Anayasası'mn çizdiği çerçeveye göre cum
hurbaşkanının yetkileri konusunu irdelemek ve bu 
olağanüstü yetkilerin vahameti üzerinde durmak istiyoruz.

Bilindiği gibi, en genel batlarıyla, klasik parlamenter de
mokrasiler, halkın iradesini yansıtan bir genel seçim so
nucunda oluşmuş meclisin üstünlüğü (parlamenter 
meşruiyet) ilkesine dayanır. Bu meclisin çoğunluğuna da
yanan ve meclisçe denetlenen bir bakanlar kurulu da 
yürütme yetkisini kullanır. Yetkileri sınırlandırılarak gücü 
azaltılmış bir meclis ve yürütmenin üstünlüğü ilkesi ise 
tüm otoriter rejimlerin karakteristik özelliğidir. Türkiye'de 
cumhuriyetin kuruluşundan beri fiili durum olarak 
süregelen güçlü yürütme ve güçlü devlet dinamiği, 1982 
Anayasası'yla hem partilere dayalı hükümet karşısında 
daha güçlü bir askeri bürokrasi hem de yasama-yürütme- 
yargı karşısında güçlü ve denetimden uzak bir cum
hurbaşkanı biçiminde yasal yapısallık kazanmıştır. 1982 
Anayasası cumhurbaşkanı, hükümet ve askeri bürok
rasiden oluşan üç başlı bir yürütme kurmuş ve cum
hurbaşkanı olağanüstü görev ve yetkilerle donatmıştır. 104. 
madde cumhurbaşkanının yetkilerini şöyle tanımlar:

"Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cum
huriyetini ve Türk milletinin birliğini temsil eder; Ana
yasanın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve 
uyumlu çalışmasını gözetir.
Bu amaçlarla Anayasanın ilgili maddelerinde gösterilen 
şartlara uyarak yapacağı -görev ve kullanacağı yetkiler 
şunlardır:

a) Yasama ile ilgili olanlar:

Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü 
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açılış konuşmasını yap
mak,

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni gerektiğinde toplantıya 
çağırmak.

Kanunları yayımlamak,
Kanunlan tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Mil

let Meclisi'ne geri göndermek.
Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunlan gerekli 

gördüğü takdirde halkoyuna sunmak.
Kanunların, kanun hükmündeki kararnamelerin, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün, tümünün veya 
belirli hükümlerinin Anayasa'ya şekil veya esas 
bakımından aykın olduklan gerekçesi ile Anayasa Mah- 
kemesi'nde iptal davası açmak,

Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin ye
nilenmesine karar vermek.

b) Yürütme alamna ilişkin olanlar:

Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek.
Başbakanın teklifi üzerine bakanlan atamak ve 

görevlerine son vermek.



Gerekli gördüğü hallerde Bakanlar Kunılu’na 
başkanlık etmek veya Bakanlar Kurulu'nn başkanlığı 
altında toplantıya çağırmak,

Yabancı devletlere Türk devletinin temsilcilerini 
göndeıınek, Türkiye CumhuriyetTne gönderilecek yabancı 
devlet temsilcilenni kabul etmek,

Milletlerarası antlaşmaları onaylamak ve yayımlamak, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuv- 

vetleri'nin Başkomutanlağını temsil etmek,
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kullanılmasına karar ver

mek.
Genelkurmay Başkanı'm atamak.
Milli Güvenlik KumlıTnu toplantıya çağırmak.
Milli Güvenlik Kurulu'na başkanlık etmek. 
Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla 

sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilan etmek ve kanun 
hükmünde kararname çıkarmak.

Kararnameleri imzalamak.
Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile belirli 

kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak.
Devlete Denetleme KundıTnun üyelenni ve başkanını 

atamak.
Devlet Denetleme Kundu'na inceleme, araştırma ve de

netleme yaptırmak.
Yükseköğretim Kumlu üyelerini seçmek.
Üniversite rektörlerini seçmek.

c) Yargı ile ilgili olanlar:

Anayasa Mahkemesi üyelerini, Danıştay üyelerinin 
dönte birini, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcı vekillerini. Askeri Yargıtay üyelerini. 

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyelerini. Hakimler ve 
Savcılar Yüksek Kumlu üyelerini seçmek,

Cumhurbaşkanı, ayrıca Anayasa'da ve kanunlarda ve
rilen seçme ve atama görevleri ile diğer görevleri yerine ge
tirir ve yetkileri kullanır".

Bu maddeyle yalnızca yüılitmeye' ilişkin törensel 
görevleri olan bir cumhurbaşkanı değil, hem yasama, 
hem yürütme, hem de yargı erklerine ilişkin kapsamlı 
aktif görevler, rutin ve potansiyel yetkiler ve geniş atama 
yetkileriyle donatılmış bir cumhurbaşkanı, bir başka 
deyişle anayasal yetkilerle kolaylıkla kişisel iktidara 
yönelebilecek bir lider yaratılmıştır. Ortaya çıkan bu 
yapıyı "güçlü yürütme" olarak değil, "devlet başkanlığı 
makamında merkezileşmiş bir yürütmenin üstünlüğü sis
temi" olarak adlandırmak çok daha doğrudur. 1982 Ana
yasası'ndaki Cumhurbaşkanı, birçok bakımlardan gerek 
yarı-başkanlık, gerekse başkanlık sistemlerindeki devlet 
başkanlarından çok daha geniş yetkilere ve yetki re- 
zervderine sahiptir. İşte bu yetkiler, ülkemizde, yakın 
geçmişte "Akbulut modeli hükümet" tecrübesini, (üstelik 
anayasaya aykırı değil, uygun olarak!) olanaklı kılmış ve 
gelecekte de bu tür modellerin uygulanabilmesine çanak 
tutmuştur.

Dummun vahametini gösteren diğer anayasa maddeleri de 
105 ve 125. maddelerdir. 196i Anayasası temsili ve so- 
mmsuz bir cumhurbaşkanlığı makamı kurarken, 1982 Ana
yasasına göre cumhurbaşkanı olağanüstü yetkili, ama yine 
sorumsuzdur. 105. maddede "cumhurbaşkanının re'sen im
zaladığı kararlar ve emirler aleyhine Anayasa Mahkemesi 
dahil, yargı mercilerine başvurulamaz", 125. madde de 
"cumhurbaşkanının tek başına yapacağı işlemler ile 
Yüksek Askeri Şura'nın kararları yargı denetimi dışındadır" 
denilmekte.



Bu maddelerle, yürütmenin Anayasa'da sayıldığı sırasıyla 
birinci başı cumhurbaşkanı ile, üçüncü başı askeri 
bürokrasinin en yüksek organı Yüksek Askeri Şura, yargı 
denetiminin tamamen dışında tutulmaktadır. Oysa , daha 
önce değinildiği gibi cumhurbaşkanı anayasaya göre 
gerçek anlamda sorumsuz değil, olağanüstü yetkilidir. 
Yargı denetiminden uzak olağanüstü yetkili bir devlet 
başkanı, açıktır ki ne parlamenter sistemlerle ne de 
başkanlık sistemleriyle bağdaşmamaktadır.

Süleyman Demirel, cumhurbaşkanlığı seçim turları 
sürerken, ancak salt çoğunluğu sağlayacağı kesinleşmişken 
gazetecilere "Ben bir yere gitmiyorum. Devletin içindeyim. 
Devlette bundan sonraki hizmetlerime icranın başı olarak 
devam edeceğim" demiş, bu sözleri çeşitli tepkilere yol 
açmıştı. İzleyen günlerde bu sözlerine "Anayasa'nm cum
hurbaşkanına verdiği yetkiler içinde hareket edeceğim" di
yerek açıklık getiren Demirel'in bu açıklaması da, aslında, 
ilk açıklamasını pekiştirmekteydi. Çünkü, 1982 Ana
yasası'na göre oluşturulan cumhurbaşkanlığı makamı 
gerçekten yürütmenin başı konumunda olan bir devlet 
başkamdir. Demirel, anayasaya göre hareket ettiği sürece 
de gerçekten, icranın başı olacaktır. Sorun, bu durumun 
demokratik ilkelerle ne ölçüde bağdaştığıdır. Türkiye, daha 
fazla vakit kaybetmeden gündemin en önemli mad
delerinden biri olan anayasa sorununu ivedilikle ele almalı, 
1982 Anayasası'nı bir kenara bırakarak yeni bir anayasa 
hazırlamalı ve cumhurbaşkanlığı makamını da, demokratik 
geleneklere uygun olarak temsili ve sorumsuz bir konuma 
çekmelidir.

A N K E T
Sendika Başkanlanntn 
Son Siyasal Gelişmelere 
Bakışı...

DİSK-AR geçtiğ im iz günlerde sendika başkan lan  
arasında  ankete dayalı h ir soru ştu rm a yürü terek , 

sendika başkanlannın  son s iya sa l gelişm elerle ilgili 
görüşlerin i araştırd ı. Anket sorularını,

DİSK, TÜRK-İŞ ve HAK-lŞ e 
bağlı sendikaların  başkan lan  yanıtladı.

Cumhurbaşkanını kim seçmeli?

Araştırma sonuçları, sendika başkanlannın yüzde 
78,3'ünün cumhurbaşkanını, bugün olduğu gibi meclisin 
seçmesini, yüzde 21,7'sinin ise doğrudan halkın seçmesini 
istediğini ortaya koyuyor.

% 78,3



Parti başkanlarının cumhurbaşkanı olması sakmcab 
mı?

Sendika başkanlarının yarıdan çoğu (yüzde 52,2) parti 
başkanlarının cumhurbaşkanı seçilmesinin herhangi bir 
sakıncası olmadığını düşünüyor. Yüzde 39,1'lik bölüm 
cumhurbaşkanının parti başkanı olmayan kişiler arasından 
seçilmesini daha doğru bulurken, anketi cevaplandıran
ların yüzde 8,7'si bu konuda görüş belirtmiyor.

Cumhurbaşkammn konumu ne olmab?

Araştırma sonuçlarına göre, sendika başkanlarının yüzde 
56 5'i cumhurbaşkanının hükümete m ywelerde bulunan

O

bir devlet başkanı konumunda olması gerektiğini 
düşünüyor. Yüzde 21,7'lik bölüm cumhurbaşkanının sem
bolik bir devlet başkanı konumunda olması gerektiğini be
lirtirken, yüzde 13,0'lük kesim cumhurbaşkanının 
hükümeti yönlendiren ve fiili yürütme gücüyle donatılmış

bir devlet başkanı konumunda olması yönünde görüş be
lirtiyor. Yüzde 8,7'lik bölüm ise soruyu daha farklı 
biçimlerde yanıtladı.

"Akbulut modeli" uygun bir çözüm yolu mu?

Araştımia sırasında, sendika başkanlarına "Esas olarak 
cumhurbaşkanı tarafından yönlendirilen bir başbakan mo-

deli sizce ülke sorun- 
larmm çözümü için 
daha uygun bir yol 
olur mu?" şeklinde 
bir soru yöneltildi. 
Ankete katılan sen- 
dika başkanlarının ta- 
mamı (yüzde 100) bu 
modele karşı çıkarak,

. "Akbulut modeli"ne
red oyu verdiler.

Uygun başbakan 
adayı...

Araştırma sırasında 
sendika başkanlarına 
"Bugünkü meclis arit
metiğini göz önünde 
bulundurarak ve er
ken bir genel seçim 
yapılmayacağını var

sayarak başbakanlık için en uygun bulduğunuz kişinin is
mini verebilir misiniz?" şeklinde bir soru yöneltildi.



Başkanların yüzde 26,1'i bu soruyu yanıtsız bırakırken, 
görüşülen kişilerin yarıya yakını (yüzde 47,8) başbakanlığa 
en uygun kişinin Hüsamettin Cindoruk olduğunu belirtti. 
Yüzde 17,4'lük bölüm Tansu Çiller'in, yüzde 8,7'lik 
bölümse Erdal İnönü'nün en uygun başbakan adayı 
olduğu yönünde görüş belirtti.

Hangi partinin progranu emekçilerin çıkarlarma 
uygun?

Araştırmada sendika baş- 
kanlarına yöneltilen bir 
başka soru da "Hangi siyasi 
partinin programının emek
çilerin çıkarlarına daha 
uygun olduğunu düşünü
yorsunuz?" şeklinde idi. 
Başkanların yüzde 39,1 gibi 
oldukça büyük bir bölümü 
bu soruyu "hiçbir parti" 
şeklinde yanıtladı. Yüzde 
39,1'lik bölüm de Sosyal 
Demokrat Halkçı Parti'nin 
(SHP) emekçilerin çıkarları
na en uygun düşen parti 
programına sahip olduğu 
yönünde görüş belirtti. 
Yüzde 4,3'erlik kesimler de 
soruyu "DSP", '-'SBP", "RP", 
"tüm sosyalist partiler", "ko
alisyon protokolü" şeklinde 
yanıtladı.
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D O S Y A

EMEKLİLER;

Çalış, Prim Öde, Öl..,
B' ir ülkenin yaşlılarına sağladığı yaşam standartı, sosyal 
güvenlik koşulları ülkelerin gelişmişliği ve demokratik
leşmeye bağlı olarak büyük farklılıklar gösterir. Cumhurbaş
kanı Süleyman Demirel'in ifadesi ile sosyal güvenlik "Türkiye 
ekonomisinin 5 kara deliğinden biri"dir. Sosyal devlet ilkesinin 
esas alındığı, temel hak ve özgürlüklerin korunduğu ülke 
nüfuslarının hemen hemen tümü sosyal güvenlik kap
samındadır. Türkiye'de ise nüfusun büyük bir bölümü, emek
lilik güvencesinden yoksun veya çok zor şartlarda hayatlarını 
idame ettirmek durumundadır.

Ülkemizde sosyal güvenlik hizmetleri Emekli Sandığı, Sosyal 
Sigortalar Kurumu, BAÖ-KUR ve 34 tane özel emeklilik fonu 
tarafından yürütülmektedir. 1991 yılı sonu itibarı ile bu ku- 
rumlara prim ödeyen 7 milyon 291.bin 31 çalışana karşılık, 
emekli, malûl, dul ve yetim aylığı alanların sayısı 3 milyon 
217 bin 175 kişi idi. Bu kişilerin %53.4'ü Sosyal Sigortalar 
Kurumu'ndan, %27.3'ü Emekli Sandığ'mdan, %19.3'ü ise BAĞ- 
KUR'dan aylık almaktaydılar. 199rin sonunda, 2.3 çalışan 1
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emekliye bakıyordu. 1992'nin sonunda ise BAG-KUR'da 2.8 
çalışan, SSK'da 1.8 çalışan, Emekli Sandığı'nda ise 1.77 
çalışan bir emekliye bakıyordu.

Türkiye'de 1992 yılında çıkarılan bir kanunla yaş sınırına 
bakılmaksızın, kadınlar 20, erkekler ise 25 hizmet yılını ta
mamladıktan sonra emekli olabilmektedirler. Çeşitli ke
simlerce eleştirilen bu yasa yeni bir uygulama gibi su
nulmaktadır. Oysa SSK'ya bağlı çalışanlar 1965-1986 arasında 
zaten 5000 işgünü doldurmak şartı ile bu hakka sahiplerdi. 
Yasa, Özal hükümeti döneminde değiştirilmiş ve kadınlar için 
50, erkekler için ise 55 yaş sınırı getirilmişti. Avrupa Top
luluğu ülkelerinde ise emeklilik için, hizmet yılı genellikle 33- 
37 yıl arasında değişirken, kadınlar için 60 erkekler içinse 65- 
67 yaş sınırı getirilmiştir. Buna karşılık söz konusu ülkelerde 
ortalama yaşam süresi 75-77 yıl iken ülkemizde 64 yıldır. Bu 
şartlar altında ülkemizde emeklilik yaşının veya çalışma 
süresinin, gelişmiş sanayi ülkelerinin gerisinde kalması, hem 
emeklilik döneminin yaşanması hem de genç nüfusa yeni iş 
olanaklarının açılması bakımından bir gerekliliktir. Geçmiş 
hükümetlerde görev alan bir bayan çalışma bakanının, 
zamanında emeklilerin "fazla uzun" yaşadıklarından şikayet 
etmesine karşılık, Türkiye'nin gündemindeki sorun, yeni is
tihdam alanları açarak, çalışma koşullarını iyileştirerek ve 
sağlık hizmetlerinin de arttırılarak yaşam süresinin uzatılması 
olmalıdır.

[Sosyal güvenlik kurumlarma ödenen primler, kurumlara göre 
büyük farklılık göstermektedir. Primlerin zamanında tahsil edi
lememesi, plasmanların verimli değerlendirilememesi, aktif si
gortalı başına düşen pasif sigortalı sayısındaki artış ve 
herşeyden önemlisi kurumlarm iç işleyişlerinden kaynaklanan 
sorunlardan ötürü, Türk Sosyal Güvenlik Sistemi büyük bir

çıkmaz içine girmiştir. SSK genel müdürü Kemal 
Kılıçdaroğlu, 1992 yılının sonlarında basma verdiği demeç
lerde, SSK'nm alacaklarını zamanında toplayamaması halinde, 
önümüzdeki yılarda emekli aylıklarını ödeyemeyecek duruma 
geleceğini açıklıyordu.

Emekli Sandığı'na ödenen prim oranı maaşın %35'i kadardır. 
Bu oranın %15'i memur, %20'si ise işveren yani devlet 
tarafından ödenmektedir. SSK'da ise prim oranı %33.5 ile %41 
arasında değişirken, bu primin %14'ü işçi, %19.5 ile %27'lik 
kısmi işveren tarafından ödenmektedir. BAĞ-KUR'da ise aktif 
sigortalı primi %32, tarım kesiminde çalışanlar için %15, pasif 
sigortalılar için ise %10'dur.

Bütün bu oranlardan da anlaşılacağı üzere, emeklilik, işkazası, 
meslek hastalığı, hastalık, analık ve ölüm primleri işçi ve me
murun brüt aylık veya maaşından kesilmektedir. Yani 
emekçiler, her ay SSK, Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR'a çok 
büyük paralar ödemekte, ancak emekli oldukları zaman hak
larını yeterince kullanamamaktadırlar.

Özellikle SSK'daki iç işleyişin ceremesi, işçiye ödetilmektedir. 
SSK bir yandan zamanında işverenlerin ödemesi gereken prim
leri toplayamazken, kaçak işçi çalıştırılması, ücretleri düşük 
göstererek, az prim ödenmesini de engelleyemiyor. Öte yandan, 
emekli maaşı ödemelerinde darboğaza gelinmesine neden olan 
bir diğer sorun da, sosyal yardım zammı ödemelerinin 
karşılığında prim alınmaması... Emekli maaşlarının yaklaşık 
yarısını oluşturan sosyal yardım zammı ödemelerinin genel 
bütçeden karşılanmasını isteyen SSK, bu talebine karşılık 
hükümetten henüz kesin bir yanıt almış durumda değil.

Türkiye'de bu üç kurumun aylık bağlama esasları ve ödenen



emekli maaşları arasında da çok büyük farklılıklar söz konusu. 
Bununla birlikte emekli maaşı, genel olarak, hizmet süresi ve

SSK'lılar için emekli olunduğu 
tarihteki gösterge. Emekli 
Sandığı'na bağlı olanlar için ise 
içinde bulunulan derece esas 
alınarak hesaplanıyor. Sosyal Si
gortalar Kanunu'nda 23.03.1993 
tarihinde yapılan bir değişiklikle 
de, üst göstergeden emekli olan
lara tüm hizmet sürelerindeki 
kazançlarının ortalamasına göre 
aylık bağlanması uygulaması 
kaldırıldı. Yeni uygulama ile üst 
gösterge tablosundan emekli olur
ken tüm hizmet süreleri yerine, 
son 10 yılına ait kazançların or
talamasına göre aylık bağlanacak.

Emekli Aylıkları Hangi Esasa Göre Hesaplanıyor?
SSK'dan emekli olanların, emekli aylıkları 5 değişik esasa 
göre hesaplanıyor: 1 Ocak 1982'den önce emekli olanlar, 1 
Ocak 1982'den sonra emekli olanlar, "Süper Emekliler", gös
terge tablosundan emekli olanlar ve üst gösterge tablosundan 
emekli olanlar.

Bu uygulama ile çalıştıkları dönemde geçerli tavandan prim
lerini ödeyenler ile sonradan emekli olanlar arasında büyük bir 
uçurum oluşuyor. SSK'dan aylık alan işçi emeklilerinin 
%88'ine 1136-1696 göstergeden emekli aylığı bağlanıyor. 
Sayıları 1 milyon 508 bin kişiyi bulan sözkonusu işçi emek
lileri bugün, 975 bin liralık yakacak yardımı ile birlikte, 1 mil

yon 563 lira ile 1 milyon 853 lira arasında emekli aylığı 
alıyorlar. Yani bir işçi emeklisinin çıplak aylığı, 550 bin ile 
870 bin lira arasında değişiyor.

Üst gösterge tablosu olarak adlandırılan ikinci kesime ise 
1700-6650 göstergelerinden emekli aylığı bağlanıyor. Toplam 
işçi emeklilerinin yalnızca %12'sini oluşturan 207 bin 797 kişinin 
eline ise üst göstergeden 3 milyon 861 lira emekli aylığı geçiyor.

İşçi Emeklileri İle Memur Emeklileri Arasmdaki Uçurum 
Büyüyor:
DPT'nin yaptığı araştırmalara göre, 1991 yılında Emekli 
Sandığı'ndan emekli olan bir memur (3. derece 1. kademedeki memur 
emeklisi) net ortalama memur maaşının %82.3'ünü alırken, 1992 
yılında %72.4'ünü ahyordu. Çünkü 1991-1992 arasında memur 
maaşlanndaki reel artış %15.2 olarak gerçekleşmişken, emekli 
memur maaşlanndaki artış oranı %1.4 idi. Aynı dönemde, SSK'dan 
emekli aylığı alan bir işçi de (1696 göstergeden aylık alan işçi emek
lisi) kamu kesiminde çalışan bir işçi ücretinin (nominal ücret) 
%27'sini, özel kesimde çahşan işçi ücretinin (nominal ücret) 
%15.5'unu alıyordu, 1992'de ise aynı oranlar kamu kesimi için

%24.4'e, özel kesim içinse %15'e 
düşmüştü. 1991-1992 döneminde 
SSK'lı işçi emeklilerinin aylıklan 
reel olarak %1.3 oranında azalmıştı. 
Oysa kamu kesimindeki reel ücret 
artışlan %9.1, özel kesimde ise %2 
olarak gerçekleşmişti. Böylece, 
geçtiğimiz yıl içinde zaten sefalet 
içinde yaşayan işçi emeklilerinin du- 
mmu daha da zorlaşmıştır. Emekli 
memurların da aldıklan aylıklar



yaşamlarım idame ettirmekten çok uzak olmakla birlikte, Emekli 
Sandığı'ndan aylık alan bir memumn eline, çalışan memur aylığının 
yaklaşık %70-75'ini geçmektedir. Oysa işçi emeklisi, çalışan 
işçilerden %75 ile 85 daha az aylık almaktadır. Aynca reel gelirleri de 
giderek düşmektedir.

Süper Emeklilik^!
Geçtiğimiz yıllarda ANAP iktidan döneminde "işçi-memur" emek
lileri arasında dengesizliği gidermek iddiası üe sosyal güvenlik kav
ramlarımız arasına sokulan SÜPER EMEKLİLİK fiyaskoyla 
sonuçlandı.

9 Temmuz 1987'de yürürlüğe giren 3395 sayılı kununla uy
gulamaya koyulan süper emeklilik, iddia edildiğinin aksine işçi 
emeklileri içinde yalnızca %7.1 gibi bir azınlığı kapsadı. 
Çalışanlar için "süper kesintiler" anlamına gelen süper emek
lilik ile yalnızca SSK büyük bir "ek gelir" sağladı. Yasa 
çıkarıldığı yılda, SSK ayda yaklaşık 145 milyar ek gelir 
sağladı. Süper emeklilere ödediği ek gider ise ayda 17 milyar 
lira idi. Ancak izleyen yıllarda, süper emekliliğin sigortacılık 
anlayışı ile bağdaşmadığı ortaya çıktı ve süper emeklilerin 
maaşları donduruldu.

Geçtiğimiz günlerde SÜPER EMEKLİLİK yasası bir kez daha 
değiştirilerek, süper emeklilerin maaşlarının prim günlerine 
göre yeniden belirlenmesi kararı alındı. Bu yeni uygulamaya 
göre "Geçici Gösterge Tablosu" esas alındı. Böylece 5.000 
gün prim ödeyen ve 1987'de 4 milyon 200 bin, 1988'de ise 5 
milyon 40 bin lira yatıran bir süper emekli, 3 milyon 366 bin 
lira yaşlılık aylığı alacak. 13.400 gün prim ödeyen bir başka 
süper emeklinin eline ise en yüksek aylık bağlama oranı olan 
%85'ten 5 milyon 600 bin lira geçecek.

BAG-KURlu Emeküler..!

Her ay yaklaşık 800 bin emekliye aylık ödeyen ve 1972 
yılında faaliyete geçen BAĞ-KUR, "Esnaf ve Sanatkarlar ve 
Diğer Bağımsız Çalışanlar"ı kapsamaktadır.

Ancak ödenen primlerin düşüklüğü nedeniyle, emekli aylıkları 
da oldukça düşüktür. Primlerin %70.6'sı, 6. basamaktan yani 
235 bin lirayı aşmıyor. Teorik olarak en düşük prim 131 bin 
lira en yüksek prim ise 1 milyon 395 bin lira. Ancak BAG- 
KUR'un tahsil edebildiği en yüksek prim 797 bin lira . Prim 
oranlarına koşut olarak bugün emekli aylıkları da 555 bin lira 
ile 5 milyon 431 bin lira arasında değişiyor.
En fazla emekli maaşının verildiği 6. basamaktan aylık alan bir 
emeklinin eline ise 962 bin lira geçiyor.

Avrupa Topluluğu’nda Emeklilik Kriterleri

Avrupa Topluluğunda iki tür emeklilik programı uy
gulanmaktadır.

1- Çalışılan dönemdeki kazançlara bağlı emeklilik programı
2- Tek fiyat uygulaması

Çalışılan dönemdeki kazançlara bağlı emeklilik programında 
emeklilik maaşı, kişilerin çalıştıkları dönemin tümündeki ya 
da bir bölümündeki ortalama kazançlarıyla bağlantılıdır. Bu 
esası benimseyen 7 Avrupa Topluluğu ülkesinde, emekli maaşı 
alan kişiler daha önceki maaşlarının ortalama olarak %60'ını 
almaktadırlar.

Örneğin, Almanya'da çalıştığı dönem boyunca sürekli or-



talama kazanç düzeyinde ücret olan bir kişi, her çalıştığı yıl 
için 25.5 ABD Doları karşılığında bir emekli maaşı elde eder. 
Dolayısıyla 35 yıl çalışmış bir kişinin maaşı, 892.5 ABD 
dolarıdır. Eğer çalıştıkları dönemdeki kazançları ortalama 
gelir düzeyinden %10 fazla ise, emekli maaşlar da %10 fazla, 
daha düşükse aynı oranda düşüktür. Ortalama gelir düzeyin
den %25 daha az kazanç elde edenler için ise bazı iyileştirici 
önlemler alınmıştır.

Bu emeklilik uygulaması AT ülkelerinin çoğunda geçerlidir. 
Ülkeden ülkeye bazı değişiklikler göstermekle birlikte, Belçi
ka, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Portekiz ve İspanya 
bu sistemi benimsemiştir.

Tamamen farklı diğer bir uygulamaya göre ise, çalışılan 
dönemdeki kazanç düzeyi dikkate alınmaksızın, tüm emek- 
lililere aynı düzeyde emekli maaşı verilmektedir. İrlanda, Hol
landa ve Danimarka'da bu sistem benimsenmiştir. Bu üç ülke
de evli olmayanlara ayda 420 ile 888 ABD doları arasında 
aylık verilirken, evli çiftler 692 ile 1200 ABD doları arasında 
aylık almaktadırlar.

İngiltere ve Lüksemburg ise bu iki sistemin karışımı bir sistem 
benimsemiştir. İngiltere'de sabit emeklilik geliri ayda 324 
ABD dolarıdır. Eş çalışmıyor ya da emekli değilse, bu miktar 
522 ABD dolarıdır. Buna ek olarak çalışılan dönemdeki gelire 
bağlı bir ödeme ile her yıl için çalışma hayatı boyunca elde 
edilen gelirin %l.25'i kadarı daha ödenmektedir. Ancak, ka
zanca bağlı miktar, emekli daha önce kaç yıl çalışmış olursa 
olsun, ortalama kazancın %25'ini geçemez. 2000 yılında ise bu 
oran %20'ye indirilecektir. Genel olarak İngiltere'de emekli 
olan bir kişi en iyi ihtimalle daha önceki maaşının %35 ile 
%43'ünü almakta, bu da %60 olan AT ülkeleri ortalamasının 
oldukça gerisinde kalmaktadır.

2000 Yılında 
2,5 Milyon Konut Açığı KONUT

SORUNU

Uygar bir toplum olmanın ön şartlarından ilk üç tanesi 
sıralansa, o toplumda yaşayan insanların barınma 
somnunun olmaması bu sıralamanın içinde mutlaka 
yer alır. Gelişmiş bir toplumun temel göstergelerinden 

sağlık, sosyal güvenlik, eğitim gibi somnların yanında 
Türkiye henüz konut somnunun çözümünden de hayli 
uzak görünüyor. İnsanların barınma ihtiyaçlarının sağlıklı bir 
biçimde karşılanmamış olması toplumsal yaşamın her 
alanında kendini hissettiriyor. Durmadan artan emlak 
fiyatları, dolara endeksli kira sözleşmeleri, çirkin ve 
uyumsuz şehirleşme, büyük kentlerdeki ulaşım keşmekeşi, 
gecekondulaşma gibi konular zaman zaman mizahi olarak 
ele alınabilse bile, son olarak yaşanan çöplük faciası gibi 
olaylar artık özellikle büyük kentlerde bıçağın kemiğe 
dayandığını en acımasız biçimiyle herkese anlatıyor. 2000 
yılında olimpiyatlara ev sahipliği yapmaya aday bir 
"megapokün Cnıetropollerin modası artık geçti herhalde...) 
insanları çöplerle kucak kucağa yaşayıp, çöplerin altında 
ölüyorlar. Bu olaylar karşısında etkili ve yetkili tüm şahıslar 
da "devlet en kısa zamanda gerekeni yapacaktır" tüıâinden 
açıklamalarla 57 milyon kişinin yüzüne bakabiliyorlar.

Konut Açığı Ne Kadar?

57 milyonluk nüfusuyla, "mega projeler" peşinde koşup 
"dışarıdaki itibarının" barometresinin sürekli yükseldiği iddia 
edilen Türkiye'nin ne kadar konut açığı var? Kuşkusuz bu 
konuda çok sağlıklı rakamlar bulmak son derece güç. 
Yapılaşmanın çok hızlı ve dağınık olması, belediye 
hizmetlerinin büyük kentlerde sağlıklı işlememesi,



denetimin yok denecek düzeyde olması ülkedeki konut 
açığının boyutlarını görmemizi biraz engelliyor. Ancak 
Devlet İstatistik Enstitüsü'nün verilerini kullanarak 
yaptığımız hesaplamalar bu açığın tahiminlerin çok üzerinde 
olduğunu da gözler önüne seriyor. Belediyelerin yıllar 
itibariyle verdiği yapı kullanma izinlerinin sayısı ve yıllar 
itibariyle belediye sınırları içinde yaşamaya başlayan nüfusu 
karşılaştırdığımızda oldukça ilginç verilerle karşılaşıyomz.

1990 yılında yapılan nüfus sayımına göre, Türkiye'de 
belediye sınırları dahilinde toplam nüfusun yüzde 67'si 
(37.8 milyon kişi) yaşamaktadır. 1965 sayımına göre ise 
toplam nüfusun yüzde 40.5'i (12.8 milyon kişi) belediye 
sınırları dahilinde yaşıyordu. Buna göre 1965-1990 arasında 
belediye nüfusuna eklenen kişi sayısı 25.1 milyonun 
üzerindedir. Oysa aynı 25 yıllık süre içinde, belediyeler 
tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerine göre, 
toplam 3 milyon 4 bin 750 adet konut üretilmiştir. Bir başka 
deyişle, belediye nüfusuna 25 yıl boyunca eklenen her 8.3 
kişiye bir konut yapılmıştır. Kabul edilen standardın biraz 
üzerine çıkarak (4.5 kişi) 5 kişi için bir konut üretilmesi 
gerektiğini, ayrıca 1965 yılında belediyelerde yaşamakta 
olan insanların 5 kişiye bir konut standardını tutturmuş 
olduğunu ve 1965-90 arasında mevcut konutlardan 
hiçbirinin kullanılmaz duruma gelmediğini, yani 
yıkılmadığını varsayarsak; 25 yıllık sürede en az 5 milyon 
konutun belediye sınırları içinde üretilmesi gerektiğini 
görürüz. Bu hesaba göre de Türkiye genelinde tüm 
belediye sınırları dahilinde şu an için 25 yıllık sürede 
biriken konut ihtiyacı en az 1 milyon 995 bin adedi 
bulmaktadır. Bu aynı zamanda belediye sınırları içinde en 
az 1 milyon 995 bin sağlıksız, standart dışı, gecekondu 
niteliğindeki yapının varlığına işaret etmektedir. Her kaçak 
konutta ortalama 5 kişinin barındığı kabul edildiğine göre 
ise en az 9-9 milyon kişinin gecekondularda yaşamak 
dummunda kaldığı ortaya çıkmaktadır.

Yıl 2000; Gecekondu Nüfusu 11 Milyon...

Şimdi de, elimizdeki verileri kullanarak, olimpiyatına talip 
olduğumuz, 2000 yılının 70 milyonluk "büyük Türkiye"sine 
doğm küçük bir projeksiyon yapalım.

1992'den geriye doğm bakıldığında son 10 yılda 
belediyelerden yapı kullanma izni alan konut sayısının yılda 
ortalama 8.7 oranında artttığı görülüyor. Bu hızla devam 
edilrnesi dummunda, 1991'den 2000 yılına kadar belediye 
sınırları içinde toplam 3 milyon 390 bin konutun inşa 
edilebileceği düşünülebilir. Aynı dönem içinde belediye 
sınırları içinde yaşayan nüfus da son 20 yıllık ortalama artış 
hızını sürdürürse toplam nüfusun yüzde 80'ine, yani 
tahminen 56 milyon kişiye ulaşacaktır. Böylelikle 1965'ten 
2000 yılına kadar belediye sınırları içinde yaşayan nüfusa 
tam 43.2 milyon kişi daha eklenmiş olacaktır. Tahmini 
olarak aynı dönemde belediye sınırları içinde iskana açılan 
konut sayısı da, eğer son 25 yılda ürettiğimiz konutu 
önümüzdeki 7 yılda yapmayı başarırsak, toplam 6 milyon 
395 bin düzeyine ulaşacaktır. Bunun anlamı da 6.7 kişiye 
bir konut düşmesidir. Oysa 5 kişiye bir konut üzerinden 
gerçek konut ihtiyacı 8.64 milyon adettir. Yani 1990-2000 
arasında 3 milyon 390 bin adet değil, en az 5 milyon 635 
bin adet konutun üretilmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak 2000 yılına girildiğinde belediye sınırları içinde 
toplam 2 milyon 245 bin adet konuta ihtiyaç duyulacaktır. 
Bunun en önemli sonucu da 2000 yılına gelindiğinde 
Türkiye'de belediye sınırları dahilinde toplam 11.2 milyon 
kişinin gecekondularda yaşamak sorunda kalmasıdır. Yıllık 
ortalama konut üretiminin ufak bir düşüşle yüzde 7 
civarında seyretmesi dummunda ise üretilecek toplam 6 
milyon 178 bin adet konuta karşılık 2 milyon 462 bin konut 
açığı olacak, 12.3 milyon kişi gecekondu çözümüne 
yönelmek zomnda kalacaktır.



1965-1990 ARASI ISKANA 
AÇILAN TOPLAM DAİRE SAYISI

3.004.752

Ne Kadar Konut Yapmalı?

2000 yılında gerçek konut ihtiyacının karşılanabilmesi için 
1991-2000 arasında geçen sürede tam 5 milyon 635 bin adet 
konutun daha yapılması gerekmektedir. Bunun için de 
belediyeler tarafından yapı kullanma izni verilen konut 
sayısının her yıl ortalama yüzde 21.3 oranında artıniması 
gerekmektedir. Ancak bu hız yakalanabildiginde 2000 yılına 

' konut problemini çözmüş bir ülke olarak girilmesi mümkün 
olacaktır.
5 milyon 635 bin adet konutun yapılması için de, her 
konutun ortalama 80 metrekare olacağı düşünülürse 1992 
için belirlenen, metrekare başına 1.204.000 liralık maliyetle 
konut başına 96 milyon liradan 1992 fiyatlarıyla toplam 
542.8 trilyon liralık kaynak gerekmektedir. Tabii bu arada 
yıllık yüzde 8.7 konut artış hızıyla yapılması muhtemel olan 
3 milyon 390 bin konutla, 2000 yılına kadar 1992 fiyatlarıyla 
325.4 trilyon civarında bir para konut alanına kendiliğinden 
akacaktır. Akacak bu kaynağın doğm yönlendirilmesi 
yanında, konut açığını kapatacak 2 milyon 245 bin adet 
konutun yapımı için de 215.5 trilyon liralık ekstra bir 
kaynağa ihtiyaç vardır. Ancak bu kaynak bulunduğu 
takdirde, 2000 yılına kadar ülkenin tüm konut gereksinimini 
karşılayacak olan ortalama 542.8 trilyon liraya (bugünkü kur 
üzerinden yaklaşık 54.3 milyar dolara) ulaşılabilecektir.
Konut açığı konusundaki mevcut dumm ve geleceğe dönük 
konut ihtiyacının karamsarlık yaratması için de bir neden 
yoktur. Türkiye'nin önümüzdeH 7-10 yıllık süre içinde bir 
yandan yıllık yüzde 2.1'lik nüfus artış hızım biraz daha 
kontrol altına alması, diğer yandan da doğm politikalarla 
kaynaklann gerekli alanlara aktanlması yeterli olacaktır. 2000 
yılı başlanna kadar rakamların ortaya serdiği 500 küsur 
trilyonluk kaynak Türkiye'nin rahatlıkla altından kalkabileceği 
bir büyüklüktür. Ancak önemli olan, doğm kentleşme ve 
kaynak aktarma politikalanyla, yaratılacak kaynaklann 
şimdiye kadar olduğu gibi heba olmasımn engellenmesidir.



Dünya üretiminin yaklaşık dörtte birini gerçekleştiren 
ABD, sendikal örgütlenme açısından, dünyanın en 
zayıf ülkeleri arasında yer alıyor. 1988'de ABD'de 
çalışanların yalnızca yüzde 16.1'i sendikalıydı. 

Çalışanların orta sınıf değerlerine sahip olması ve sen
dikalara ilgisiz kalmaları, örgütlenebilmek açısından getirilen 
yasal zomniuklar, sendikal örgütlenmenin zayıf kalmasının 
başlıca nedenleri arasında yer alıyor. îlk zamanlarından bu 
yana düşük bir sendikalaşma oranına sahip olan Amerikan 
sendikaları, 1914 yılında çalışanların ’̂ âizde lO'unu, 1916 
yılında yüzde 30'unu bünyesinde topluyordu. 1970'lerde de 
yüzde 30'lar dolayında olan sendikalaşma oranı, 1980'lerin 
başında yüzde 20'lere, 1988'de ise yüzde l6.1'e düştü.

Sendikalaşma oranındaki bu düşüşün en önemli nedenleri 
arasında işsizliğin artması ve çalışanların sendikalara olan 
güvenlerinin azalması geliyor. 1980'li yıllarda özellikle oto
mobil ve çelik endüstrilerinde işçiler, iş güvencesi ve artan 
katılma garantisi karşısında, ücretler üzerindeki kazanılmış 
haklardan vazgeçtiler. Bu yıllarda durgunluğa giren Ame
rikan ekonomisindeki istikrarsızlık, istihdam yaratıcı ser
maye varlıklarına yatırımı riskli hale getirmiş, karların artan 
bölümü mali yatırımlara yönelmiştir. Öte yandan neoliberal 
ekonomi politikaları uyarınca da işgücü maliyetini düşürücü 
her türlü önlem alınırken, sendikal hareketi zayıflatıcı uy

gulamalar da milli gelir içinden ücretlilerin aldığı payın azal
masına neden olmuştur. 1989'da ABD'de GSMH yüzde 2.5 
artarken, reel ücretler yüzde 1.9 oranında gerilemiş, aynı 
şekilde ücretlerdeki gerileme 1990 (yüzde 1.8) ve 1991'de 
(yüzde 1.5) de devam etmiştir.

ABD'de sendikal örgütlenme 1850'de meslek sahibi işçiler 
arasında başladı ve 1866'da "Ulusal İşçi Sendikası" (National 
Labor Union) kuaüduktan sonra önemli bir gelişim 
gösterdi. 1866'da meslek temeline dayalı olarak kurulan 
"Amerikan İşçi Federasyonu"-AFL- 1938 yılına değin Ame
rikan çalışma hayatının en güçlü kumluşu idi. 1938'de 
"Endüstriyel Örgütler Kongresi"-CIO- isimli bir sendikanın 
kumiması ile ciddi bir sarsıntı geçirdi. CIO otomobil, çelik, 
elektrik gibi kitlesel üretimde çalışan niteliksiz işçileri kap
sayan bir federasyondur. 1955 yılına değin iki sendika 
arasında amansız bir mücadele sürmüş, ancak 1955 yılının 
Aralık ayında birleşerek Amerikan sendikal hayatının en üst 
kumluşu olan AFL-CIO'yı oluşturmuşlardır. 1980'lerde AFL- 
ClO'ya, kayıtlı 104 sendikanın 18 milyon işçisi vardı.

AFL II. Dünya Savaşı'nın sonlarına değin Avmpa sendika 
hareketi mücadelesini uzaktan izlemiştir. Az sayıda kurulan 
ilişkilerde ise. Amerikan dış politikasının ve Avmpa so- 
mnlanndan uzakta kalınması anlayışı ön plana çıkmıştır. 
CIO ise II. Dünya Savaşı'ndan sonra daha farklı bir politika 
izlemiştir. Öyle ki, AFL SoÂ êt sendikalarının. Dünya Sen
dika Federasyonu'nun kumluşunda görev aldıkları için b 
kuruluşları gerçek sendika olarak kabul etmemekte, Dünya 
Sendika Federasyonu'nda yer almamış, buna karşılık CIO 
bu kumluşta kurucu rol oynamıştır.

1949 yılına gelindiğinde diğer Avmpa Sendika Ulusal Mer
kezleri ile beraber ABD'li sendikal kumluşlar Dünya Sen
dika Federasyonu'nun Sovyet dış politikasının aracı haline
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geldiği görüşünü ileri sürerek bu örgütten ayrılmışlardır. 
Böylece kurulan "Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Kon
federasyonu" (ICFTU) içinde ABD'li sendikal kuruluşlar da 
yer almış ancak 1969 yılında ortaya çıkan görüş ayrılıkları 
sonunda AFL-CIO ICFTU'dan ayrılmıştır. Ayrılmanın en
önemli nedeni, AFL-CIO'nun genel politikadan bağımsız 
bazı uluslararası faaliyetlere girişerek, örgütlenme çabası 
içine girmesidir.

AFL-CIO temel ilkelerini Asya, Afrika ve Lâtin Amerika'nın 
birçok ülkesinde uygulayarak doğrudan doğruya ulus
lararası sendikal bir kuruluş gibi, dünya ülkeleri sen

dikalarıyla ilişkiye geçmiş ve bazı 
aracı kuruluşlar oluşturmuştur.
Bu kuruluşlardan bazıları şöyle 
sıralanabilir:

Amerikan çıkarlarına

Amerika kıtasındaki işçileri or
ganize etmek için kurulan Ame
rika Ülkeleri Arası İşçi Bölge 
Örgütü, çok uluslu şirketlere ve 

hizmet etmek için kurulduğu 
biçiminde eleştirilmiştir. Aynı bölgede kurulan bir diğer ku
ruluş da. Hür Sendikacılığın Gelişmesi İçin Amerikan Ens
titüsü'dür. Aynı amaçla, ancak Afrika Kıtası ülkeleri için ku
rulan diğer bir kuruluş da, Afrika-Amerikan Çalışma 
Merkezi'dir. Bu amaçla kurulmuş Enstitülerin sonuncusu ise 
1968'den beri faaliyet gösteren ve Türkiye'yi de çalışma 
alanına alan, Asya-Amerika Hür Çalışma Enstitüsüdür. Türk- 
Iş aracılığı ile faaliyetlerini sürdüren Enstitünün çalışma 
programında "güçlü sendika oluşturmak isteyen işçilere 
(sendikalara değil) yardım, işçi eğitimi, toplumsal hizmet 
(sağlık, eğitim, kooperatifçilik vs), sendikadan sendikaya 
yardım gibi konular yer almaktadır.

T E S T
tş Güvenliği Tüzükleri:

Haklarımzt Biliyor musunuz?
Tüzükler hukuk norm ları h iyerarşisin de belirlenir. 

Kanunlardan sonra  gelir  ancak varlık  nedeni 
ya sa d ır. Bu nedenle y a sa y a  ayk ırı olam az. 

Danıştayın incelemesine tabiidir. İncelemeye 
alınm am ış tüzü k  yü rü rlü ğe konam az. Gerek 

işçi-işveren gerek se  ilgili m evzu atı tak ip  eden  
araştırm acı-uygulayıcı tü zü k leri gerek tiğ i g ib i 

bilmez. Tüzükler çalışm a hayatı ile ilgili y a s a  ihlal ve 
ihtilafların b ir  şek ilde çözüm ünde orta ya  ç ık a r ve 

böylece h aberdar olunur. Bu açıdan önemli 
gördü ğüm ü z b a zı tü zü k leri tes t konusu yap tık .

Bakalım  neler varm ış?

1 "Fazla Çalışma Tüzüğü"ne göre işçilere hangi du
rumda fazla çahşma yaptırdamaz?

a) 15 yaşından aşağı kız ve erkek çocuklara
b) Maden ocakları, kablo döşemesi, kanalizasyon, tünel 
inşaatı gibi yer ve su altında çalışan işçilere,
c) Hizmet akdi veya toplu iş sözleşmesi ile fazla çalışmayı 
kabul eden ancak sağlık koşullarının elvermediği işyerinin 
veya SSK hekiminin, bunların bulunmadığı yerlerde her
hangi bir hekimin raporu ile, belgenen işçilere,
d) Hepsi

2 işçilere normal bir çahşma günü karşıhğı olarak



ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım 
ve kültür gibi zorunlu ilıtiyaçları günün fiyatları 
üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücret 
nedir sizce? Durun canım! Öyle 4 milyon, 5 milyon 
çıkmasın ağzınızdan. Ücretin adı ASGARİ ÜCRET. 
Yani, 1 ağustos 1992 tarihi itibariyle ayhk net olarak 
907 bin 839 T.L. Neyse "bu kutsal ücret" ile ilgili 
işverenin soiTimlulukları "Asgari Ücret Yönet- 
meliği"nde nasd belirlenmiş? Bakahm;

a) İşçilere, saptanan asgari ücretlerden düşük ücret 
ödeyemez,

b) Hizmet akitlerine ve toplu iş sözleşmelerine, asgari 
ücretlerden daha düşük ücret ödenmesini öngören 
hükümler koyamaz,
c) lşverenler tarafından işçilere sağlanan sosyal yardımlar 

sebebiyle asgari ücretten herhangi bir indirme yapamaz
d) Hepsi

3 Kazı işinde çahşan bir 
işçisiniz. Hava birden bozdu yağış 
başladı. Yapı İşlerinde İşçi Sağhğı 
ve İş Güvenliği Tüzüğü'ne göre 
yağışh havalarda alınacak ted
birler ne ohnahdır? Görelim;

a) Kazı işlerinde yağış sırasında işçi 
çalıştırılamaz, işveren işçilerin 
ıslanmasını önlemek için kendilerini 
komyacak kapalı bir yer sağlar, 
işçiler ıslak elbise ile çalıştırılamaz.
b) İşveren veya yetkili kıldığı kişi, özel bir yağmur ölçer 
aletiyle yağmur damlalarının çapını belirler. "Çapı 0,5

m m 'den büyük su dam lalanna yağm ur, daha küçük dam 
lalara da çisenti” denir.
c) Oniki ayın iki ayı, (tüzüğe göre belirlenen temmuz ve 
ağustos ayları) hariç, yapılan kazı işlerinde yağış 
başladığında işçi çalıştırılamaz. Tüzük bu konuda şunu der 
"Yılın temmuz ve ağustos aylarının çok sıcak olacağı, 
yapılan işin selameti ve işçinin sağlığı açısından yağış sey
rinde işçinin çalıştırılmasında bir sakınca olmadığı..."
d) 10 metreden daha derin olmayan kazılarda, yan yüzler 
sert kaya, sert şist, betonlaşmış çakıl gibi kendini tutabilen 
zemindeyse yağış halinde bile işçi çalıştırılmaya devam et
tirilir.

4_ Bir sanayii kuruluşunun gece postasında çahşan 
bir kadın işçisiniz. İşler yoğun. Üç ay içinde, üretilen 
mahn kapasitesinde artış gerekmektedir. Kısaca fazla 
mesai gündeme geldi. Mesainiz konusunda "Kadın İş
çilerin Sanayie Ait İşlerde Gece Postalarında Çahştırd- 
ma Koşullan Hakkında Tüzük'" ne demiş? Bakahm;

a) Kadın işçi "kiremit, tuğla, ateş tuğlası, boru, pota, künk 
ve benzeri inşaat ve mimar malzemelerinin pişirilmesi 
süretiyle imal edilen yerlerin" dışındaki sanayie ait işlerde 
gece postasında fazla saatlerde çalıştırılabilir.
b) Kadın işçi beş aylık hamile halinde ve doğum yaptığı 
tarihten altı ay süre sonuna kadar hiç bir şekilde gece pos
tasında fazla mesaiye bırakılamaz.
c) Evli olmak şartıyla, kocasının yazılı muvafakati sonucu, 
kadın işçi gece postasında fazla çalıştırılabilir. Aksi du
rumda işverenin bir yaptırımı söz konusu değildir.
d) Kadın işçilerin her ne şekilde olursa olsun, gece 
süresinde fazla saatlerde çalıştırılmaları yasaktır.

Yanıtlar: 1) d  2 ) d  3 ) d 4) d



6. Beş Yıllık Kalkınma Planı (1990-1994)
1993 Yılı Programı Destek Çalışmaları'na göre:
«

İ şten çıkarmalarda 1991'de gözlenen artış eğilimi 92'de de 
sürmüştür. Bu eğilim, ekonomik nedenlerin yanısıra, 

işçi-işveren ilişkilerindeki yetersizliklerden ve bir ölçüde de 
otomasyona geçiş uygulamalarından kaynaklanmaktadır. 
İstihdam düzeyini teknolojinin gereklerini de dikkate alarak 
yükseltebilmek açısından, yeni yatırım politikalarına duyulan 
ihtiyaç sürmektedir.

• •

Ü cretli kesimin GSMH'dan daha adil pay almasına yönelik 
olarak, asgari ücretin vergi dışı bırakılmasıyla ilgili 

hazırlık çalışmaları tamamlanmış ve Gelir Vergisi 
Kanunu'nda değişiklik yapılarak. Bakanlar Kurulu'na özel 
indirim tutarlarını, sanayi kesiminde çalışan 16 ve üstü 
yaştaki işçiler için uygulanan asgari ücret tutarına kadar 
artırma yetkisi verilmiştir. Bu yetkinin. Kalkınmada Birinci ve 
İkinci Derecede Öncelikli Yörelerde çalışanlara farklı özel 
indirim tutarları tespit edilmek suretiyle kullanılabileceği 
hükmü de getirilmiştir.

1993 yılında 0-14 yaş grubunun toplam nüfus içindeki
payının azalması, buna karşılık 15-64 ve 65 ve daha yukarı 

yaş grubu payının artması beklenmektedir. Bu gelişmelere 
bağlı olarak 15-64 yaş arasındaki her 1000 kişinin kendisi 
dışında 643 kişiye bakmak durumunda kalacağı tahmin 
edilmektedir


