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ü ırkiye
kiye, çalkantılı geçen bir yıldan sonra Temmuz ayı başlarında yeni bir

kükümetle tanıştı. \/t?ni kükümetle birlikte Türkiye'nin gündemini bir yıl boyunca işgal

eden tartışmalar d a bıçakla kesilircesine sona erdi.
;Ancak Türkiye arkasında ciddi şekilde tartışılması gereken bir demokrasi sorununu

O

bıraktı. 5essiz-sedasız, tankları ve apoletleri s o k a ğ a dökmeden bir d a r b e yaşandı ve
temel Kak ve özgürlüklerin askıya alınması d a kademe kad eme

gerçekleştirilmeye başlandı.

"Postmodern Darbe" olarak adlandırılacak bu dönemde/ "Hak-CJş olarak demokrasiyi
d a k a fazla telaffuz etmeye başladık. 2 i r a bu dönemde Türkiye'deki birçok kurum/
kuruluş, örgüt ve bireyin demokrasiyi yalnız ve yalnız birer maskot olarak kullandıkları

ortaya çıktı. Köyle bir dönemde •Hak-«I7ş demokrasinin istenildiği zaman takılıp istenildiği

u

zaman d a çıkarılabilen bir maskot olmadığını kamuoyuna açık ve net bir şekilde gösterdi.
Dergimizin bu sayısının sayfalarını karıştırdıkça Türkiye'nin bu kaoslu ortamını ve bu

ortamda çıkan gür sesimizi duyacaksınız. Sütün yönetim kurulu üyelerimizle yaptığımız

z

ker faaliyette uyuyan kesimleri uyarmak için ç a b a sarfettik. Demokrasiyi d a k a sık ve

d a k a gür telaffuz etmenin ve katırlatmanın mücadelesini verdik.
3 u sayımızın dosyası Türkiye'nin Enerji sorunu üzerine. lAçüncü 3 i n yıla giren

di\v\yc\\^\2. geçtiğimiz bir-iki yüzyılda bütün gelişim dinamiklerini üzerine kurduğu enerjinin

a rtık tük enmesi teklikesini yaşıyor. {Snerji konusunda acil sinyaller verilirken alternatif
enerjiler kayata geçirilmeye çalışılıyor. jAncak ülkemiz bu konuda d a pek istikrarlı bir

çizgi izlemiyor. Enerjiyi önemseyip gelişen ülkeler bugünlerde enerjiye alternatif ararken
Türkiye kala irticacı kebaçıları tartışıyor. 3 u d a ülkenin ışıklarının pek yakında
karanlığa gömüleceğinin işaretlerini veriyor.

(Snerji konusunun uzmanları bu sorunları yine bütün ayrıntılarıyla dergiıiAİz aracılığyla

<

tartışmaya çalıştılar.

faaliyetlerimizi ve görüşlerimizi içeren sayfalar yine dopc\o\ i A . 3 u sayfalar ker zaman

olduğu gibi yalnızca kuru kaber değil, bir bilgi ziyafeti d e sunuyor.
D a k a güzel ve d a k a aydınlık bir Türkiye için elimizden gelen katkıyı dergimiz
aracılığıyla vermeye devam edeceğiz.

(gelecek sayıda buluşmak dileğiyle...
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Bütün irtica tartışmaları, rejim

tehlikesi, kesintisiz eğitim, çeteler, fa
ili meçhuller istikrar paketlerinin el
lerine teslim etti bizi. 28 Şubattan bu
yana yaşadığınız onca hay huyun, en

rükleniyor ve

dişe ve korkuların, kin ve düşmanlık

toplumdan

ların hepsi istikrar paketi duvarına

yükselen ses

çarparak tuz buz oldu. Bir önceki ik

lerin derinli

tidarın, yönetimi ve iktidardan gidişi

ğini ve geniş

bize bir çok yeni şeyi öğretti ama ik

liğini kavra-

tidara gelen ve giden her siyasi parti

maktan uzak

nin öğrenmesi gereken bir şeyi ne ya

görünüyor.

zık ki şimdikilerin de öğrenemediğini

Bu

bir kere daha biz yönetilenler olarak

yüzden

aslında mev

öğrenmiş bulunuyoruz.
Bir iktidarın niteliği, gücü, iş yap

cut

iktidar

dan

hoşnut

ma iradesi ve potansiyeli, yönetme

olabilecek geniş toplumsal kesimleri kaybetmek pa

üslubu iktidara gelişiyle doğrudan il

hasına bildiğini okumaya devam ediyor. Medya des

gilidir. Tıpkı bundan önceki iktidarın

teği bir iktidar için son derece önemlidir ama medya

gelişi ve gidişi gibi.

dahil hiçbir destek toplumsal destekten daha önemli

Aynı şey bu iktidar için de geçerli.

Dün endişe ve korku içinde olanlar
şimdi rahatlamış görünüyor ama bu

sefer toplumun başka kesimleri ciddi

endişe ve korku içine sürüklendi. Üs
telik bu kesimler tepkilerini yönetime

yansıtma araçlarına sahip olma bakı
mından diğerleri kadar şanslı da de
ğil-

J

J

ve öncelikli değildir. Hele medya desteği ile toplum
sal destek arasında bir farklılaşma ortaya çıkmışsa

bu daha önemli bir hale gelir. Böyle durumlarda top
lumun taleplerini, özlemlerini, umutlarını kalın bir

i

sis ve ses tabakası kaplar ama gerçek bir lider, tecrü
beli bir siyasetçi mesleğinin kendisine kazandırdığı
birikim ve basiretle gürültüyle işitilmez hale getiril

<1

mek istenen sesleri duyar, sislerle bulanık hale geti

rilmiş görüntüleri görür, ustalıklı bir politika ile fark-

lılaşan unsurlar arasında bir denge ve uzlaştırma yo

Mevcut iktidar ne yazık ki, anla

maya çalışmadan bu tepkileri önle

meye çalışmak gibi kendisi için, risk
li bizim de anlamakta zorlandığımız

bir yolu tercih ediyor. Sertliği kararlı
lık zannetmek gibi bir yanılgıya sü

BAŞKANDAN
5

lu bulur.

Bu yapılamadığı zaman çok basit farklılıklar de
rin ayrılıklara, küçük çelişkiler büyük çatışmalara,

basit ihmaller telafisi imkansız kayıplara yol açar. Ve
kayıplar başka kayıplar doğurur, her problem hem

büyüme ve gelişme istidadı kazanmaya hem de yeni

ı

BAŞKANDAN
9

m a y a

t u t m a d ı
Salim USLU

problemler üreten bir niteliğe bürünmeye başlar. Bu

duğunu söylemiş, başarılı olmasını

anarşi, kaos, bölünme ve toplumsal kesimler arası

da temenni etmiştik. Ve bu iktidarın

kavga demektir. Toplumda hak, hukuk, adalet duygu

en büyük başarısının da ülkeyi en kı

su yerini "Kurtlar Kanunu"nun geçerli olduğu bir il

sa zamanda adil, demokratik, üzerine

kelliğe terkeder. Kurtlukta düşeni yemek te kanundur.

hiçbir şüphe ve tedirginliğin düşme

Bugün ne yazık ki böyle bir görüntünün işaretleri ile

diği bir seçime götürmek olduğunu

karşı karşıyayız. Biz bu görüntüden endişe duyuyo

belirtmiştik. Şu anda aynı şekilde dü

ruz ve ülkeyi yönetenlerin de bu işaretleri görme nok

şünüyoruz.

tasında duyarlı olmaları gerektiğini düşünüyoruz.

Ama ne yazık ki, iktidarın böyle

Bizi bu düşüncelere sevkeden sadece memur ata-

bir niyetten uzak olduğunu, ne paha

malarındaki kıyımlar, kesintisiz eğitim aleyhindeki

sına olursa olsun hükümete devam

gösteriler, mevcut iktidarın bazı kesimlere yönelik

etmek istediğini görüyoruz. Muhale

tercihli politikaları değildir.

fet partilerinin, iktidar partilerinin

Bütün bunlarla birlikte Hükümet olarak toplumu
izleme, kavrama, anlama, icraatlarının yankılarını tes-

bit etme gibi bir niyet içinde görünmemesidir.

Bu tavrı yakın zamana kadar bu hükümetin iktidar
olması için her desteği sağlayan kesimlerde de gör
mek mümkün. Bir önceki iktidarın çok şikayetçi oldu

ğu "Bir Kısım Medya" bile yavaş yavaş mevcut iktida
ra gittikçe sertleşme eğilimi gösteren eleştiriler yö

neltmeye başlamış bulunuyor.

'urum böyle iken bu kez istikrar paketinden
sözedilmesi iktidarın yukardan beri anlatmaya çalış
tığımız anlayışının devam ettiğini göstermektedir. Bu

uygulama gittikçe toplumsal desteği azalan bu iktida
rı, iktidardan uzaklaştırabileceği gibi ülkeyi de daha
büyük ve ciddi sıkıntılara sürükleyecektir.

Biz bu iktidarın -İktidar oluşuyla ilgili eleştirileri
miz mahfuz kalmak kaydıyla- hükümetsizlikten iyi ol

daha fazla yıpranacağını hesaplaya
rak erken seçim taleplerinden vaz
geçmesi de mevcut sürecin koalisyon
partileri için yıpratıcı bir nitelik taşı

dığını göstermektedir.
Bazı kesimlerin ne pahasına olur

sa olsun falan iktidar gitsin filan ikti
dar gelsin hesabıyla oluşturmaya ça

lıştıkları iktidarların toplumsal deste

ği arkalarına almayı beceremedikleri

takdirde daha fazla yol almaları
mümkün değildir.

Bu şekilde bir çözüm, göle maya

çalmak

gibidir

ve

elbette

tut

mayacaktır.
Bir iktidarın gelişini sağlayan

sebebler aynı zamanda gidişini de
hazırlar.
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G ü n d e m i

KRİZ NEREYE GİTTİ?
efahyol Hükümeti gitti ve yeri
ne üç partinin koalisyonundan, bir
partinin Meclis dışı desteğinden olu
şan yeni bir Hükümet kuruldu.
Mesut Yılmaz Başbakanlığındaki
55. Cumhuriyet Hükümeti Ülkemize
hayırlı olsun.
Hükümetlerin hangi parti ya da
partilerden oluştuğunun ötesinde
Hak-İş için önemli olan programları
ve bu programları ne kadar gerçek
leştirdikleridir.

Burada bir kez daha tekrar ede
lim, Hak-İş, Refahyol Hükümeti'ne,
tıpkı diğer Hükümetlere yaklaştığı gi
bi yaklaşmış ve eleştiri, uyarı, eylem
ve destek sorumluluklarını hakkıyla
yerine getirmiştir.
Aynı tavır Anasol-D Hükümeti için
de geçerlidir. İşçinin, memurun,
emeklinin, dargelirlinin hakkı korun
duğu sürece, ekonomide köklü ted
birler alındığı müddetçe, hukuk dev
leti olma yolunda kararlı adımlar atıl
dığı takdirde Hak-İş Hükümete destek
olacak ve yolgösterecektir.
Ancak bunlar yapılmadığı zaman,
Hak-İş demokratik bir kitle örgütü
olarak demokratik sınırlan içinde so
rumluluğunu yerine getirecektir.

Ancak bu sorumluluklar yerine
getirilirken Türkiye'de sivil toplum
örgütlerinin geçmiş Hükümete takın
dıkları hatalı tavır içine kesinlikle düşülmeyecektir.

TAVANDAKİ KRİZ
NEREYE KAYBOLDU?
Refahyol Hükümetinin icraatları
bir yana; hükümetten gönderilmesi

tartışma konusudur ve eğer Türkiye bir Hukuk Devle
ti ise bu tarz enine boyuna masaya yatırılmak zorun
dadır.
54. Hükümet in kurulmasıyla birlikte Türkiye'de es
meye başlayan fırtınanın nedenlerini tüm toplum me
rak ediyor.
İrtica gibi, kadrolaşma gibi, geriye götürme gibi
'asacaklar kesecekler' gibi, sistem, rejim elden gidiyor
gibi söylemlerle dile getirilmeye çalışılan kriz bir anda
ortaya çıktı ve bir anda da ortadan kayboldu.

Ortadan kayboluş süreci ise bıçakla kesilir gibi ol
du ve arkasında da çokça soru işareti bıraktı.
Bu ülkede yaşayan insanların tartışma götürmez
oylarıyla parlamentoya seçilmiş partilerin iktidarı,
parlamentonun üzerinde güçler tarafından engellen
miş oldu.
Bir yıl boyunca bu engelleme için yukarda saydığı
mız gerekçeler gösterildi. Gerekçeler somutlaştırılamazken, sorunun bir anda ortaya çıkacak ve bir anda
kaybolacak kadar basite indirgenemeyecek bir içeriğe
büründürülmesi de anlaşılamadı.

Bu süreçte daha da ilginç olan nokta; Türkiye'de
kolay kolay bir araya gelmeleri hayal bile edilemeyen
baskı gruplarının elbirliği yaparak gözyaşartıcı' bir ta
vır sergilemesiydi. Hiç kimse sorumluluklarını hatırla
madı, düşünmedi, tartmadı, tartışmadı. Kimse temsil
ettiği kitle ile tavrı arasında bir ilinti kurmayı göze ala
madı.
Bütün eylem, söylem ve tavırlar bir noktaya kilit
lendi. Bu iktidar gidecek. Nedenleri önemli değil. Birşeyler uydurulabilir. Sonuçları önemli değil. Türkiye
alışık.Ve ne olursa olsun bu iktidar gidecek.
Sorun iktidarda hangi partinin olduğu değildir. So
run tamamen demokrasi sorunudur ve mutlaka konu
şulmak zorundadır. Bazı sorular mutlaka cevaplandırılmalıdır.

Özellikle Türkiye'deki hiyerarşi tartışılmalıdır. Hal
kın iradesi hiyerarşide hangi sırada yer almaktadır.
Sloganlara bakılırsa en üsttedir. Ancak kendisini sivil

HAK
toplum örgütü olarak nitelendiren ör
gütler, medya, ordu, bazı parlamen
terler, bazı bürokratlar, dernekler, vakoıflar, sendikalar, üniversiteler son
bir yılda sergiledikleri tavırlarla Tür
kiye'de halk iradesinin en altta oldu
ğunu, demokrasinin yalnızca kendile
ri tarafından istedikleri gibi tanımla
nacağını, herşeyi halktan çok daha
iyi bildiklerini ve bildiklerini de her
ne şekilde olursa olsun yapacaklarını
göstermişlerdir.

Türkiye'nin demokrasi kulvarın
dan sapmasına neden olan bu sonuç
ve süreç şaibelerden kurtarılmalıdır.
Kurtarılmadığı takdirde Türkiye'de
hiçbirşey değişmeyecek, Batılılar
Mars'a araştırma ekipmanları gönde
rirken Türkiye içi boş öcülerle vakti
ni yeyip bitirecektir.
İşte bu nedenlerle Türkiye siyasi
olanın üzerine çıkarak demokrasi ma
cerasını, halk iradesini, hukuk devle
tini, baskı gruplarını, kuvvetler den
gesini yeniden tartışmalıdır.
İşine gelmeyen bir icraat karşısın
da tankları çağırmak, tankları alkışla
mak, yukarlardan bir yerlerden emir
alarak tavır sergilemek, kalemini sa
hibinin sesine göre oynatmak, ekran
ları, sayfaları halka karşı birer "teleşinkof" olarak kullanmak, hoşlanma
dığı siyasi partiyi kapatmaya kalkış
mak, hoşlandığı siyasi partiyi oy ora
nına bakmadan iktidara taşımak, sis
temi daha da kördüğüm etmekten
başka bir işe yaramayacaktır.

ANAZAM HÜKÜMETİ
Anasol-D Hükümetinin kuruluşu
nun üzerinden iki ayı geçkin bir süre
geçti.

Temmuz ayının ilk günlerinden iti
baren Türkiye irtica, kelle kesiciler,
çeteciler, iç düşmanlar gibi kavramla
rı rafa kaldırdı.

Bu iddialar ne kadar basittir ki, dün varlığı büyük
tehdit unsuru olurken bugün sabahtan itibaren izine
rastlanamaz?

Nereye gitmiştir bu tehditler, bu korku senaryola
rı, bu karabasanlar, bu umacılar?

Yoksa amaç üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek
midir?
Belki de bunlar hassas sorulardır ve Türkiye gibi
bir ülkede de her soruya cevap aramak beyhudedir.

Türkiye Temmuz ayının ilk günlerinde uyandığı
sabahları sorgulama fırsatını ne yazık ki bulamadı. Zi
ra yeni gelen ve ülkeyi bir felaketten kurtardığını id
dia eden hükümet, felaketin neler olduğunu açıkla
maktan kaçmak için belki de, bir zam sağanağıyla ül
ke insanının neye uğradığını bilemeyeceği şekilde
zamlara maruz kalmasına neden oldu.

Hükümetin kurulduğu aldığı günlerde Meclis kür
süsünden yapılan hararetli konuşmalar, yeni hükü
metin bir Heraklit olduğu yönünde umutlar dağıtıyor
du. Programın okunup güvenoyunun alınması süre
cinde de Türkiye umutlandı. Ama programda yazılan
lardan çıkan tek şey zam oldu.
Hak-İş, Hükümetin kurulduğu ilk günlerde bir açık
lama yaparak Hükümetin Türkiye'ye hayırlı olmasını
diledi ve hükümetten beklentilerini açıkladı. Genel
Başkan Salim Uslu tarafından yapılan açıklamada, 55.
Hükümet'in acilen çözmesi gereken sorunlar sıralan
dı. Uslu, demokrasiye işlerlik kazandırılması, demok
rasinin, üzerindeki ayıplar ve kamburlardan kurtarıl
ması gerektiğini dile getirdi ve ülkenin yapay gergin
liklerden kurtarılmasını sağlayacak barış ve diyalog
ortamının kurulması, siyaset dışı güç odaklarından
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uzak duracak bir hükümet olması ge
rektiğini vurguladı.

Açıklamanın en önemlinoktası da
Hükümetin seçim vaadinde durmasıydı. 55. Hükümetin adil bir seçim
sistemiyle ülkeyi hızla erken seçime
götürmesi isteği açıklamada özellikle
vurgulandı.

Özel KOBİ politikalırına eğilinmesi,
istihdamın artırılması, rant ekonomisi
yerine üretim ekonomisinin hakim kı
lınması gibi birçok demokratik hak ve
talepler de bu açıklamada yer aldı.
Hükümet programının okunması
sonrasında yine Salim Uslu imzasıyla
yapılan açıklamada da programla ilgi
li görüş, düşünce ve eleştiriler dile
getirildi.
Programda erken seçim tarihinin
hiç anılmamasını, borçlanmaya ağır
lık verilmesini, bütçenen nasıl oluştu
rulacağının programda yer almama
sını, özelleştirmede yanlış politika
larda ısrarı, yatırımlarla ilgili kaynak
ların nasıl bulunacağının belirtilmemesini eleştiren Uslu, programda
sosyal politikaların ağırlıklı olarak
yer verilmemesinin eksikliğini de dile
getirdi.
Ancak sivil toplum örgütlerinin
ağırlıklı bir kesimi Hak-İş kadar karar
lı değildi. Zira zam sağanağı karşısın
da, programdaki ütopiklik karşısında
pek seslerini çıkarma hak ve solukla
rı yoktu. Bir iktidarı adeta elleriyle
devirmişler ve yeni bir iktidarı da el
leriyle kurmuşlardı. Kendi eserlerinin
hatalarını eleştirmek mantıksız ola
cak, arada sırada çıkan cılız eleştiri
açıklamaları da samimiyetten uzak
kalacaktı.
</>• ••••
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Önünde dikensiz gül bahçesi bu
lan Hükümet de doğal olarak zam ve
ranta dayalı ekonomi politikalarına
ağırlık verecekti.

GÜNDEM

Sesi çıkmayan ya da cılız çıkan kesim emekçi kesi
mi olunca da Hükümetin işi oldukça kolaylaşıyordu.
Bütün fatura, ne yazık ki yine işçiye, memura, emek
liye, dargelirliye, yoksula kesildi.

İki aylık içraatın ağırlıklı bölümünü zamlar oluş
turdu. İğneden ipliğe hemen herşeye zam gelirken
bazı ürün ve hizmetler ikinci kez zamlandı.

GÜNEŞ TANER'DEN
İŞÇİYE DARBE
Hükümetin purolu bakanı Güneş Taner, enkaz ede
biyatı yapmayacaklarını dile getirmekle birlikte alla
yıp pullayarak enkaz edebiyatı dalında bir şaheser
ortaya koydu. Arkasından da ekonomiyi düzeltiyo
rum bahanesiyle zaten ezilen ve ülkedeki bozuk eko
nomiden dolayı hiçbir sorumluluğu olmayan kesimin
üzerine yürüdü.

Zamlarla bir yandan yaşamı zorlaştıran yeni eko
nomi politikası, Cumhuriyet tarihinin de en yüksek
enflasyon rakamlarına ulaşarak bir rekora imzasını
attı.

HAK
Bu yetmedi.
Gözler yıllar
ca işçinin ve me
murun emeğim
den zorla kesilen
zorunlu tasarru
fa dikildi. Taner,
yaptığı bir açıkla
mada bu kesinti
lerin nemalarını
ödemeyeceğini,
anaparayı da tak
sitlerle vereceği
ni duyurdu.
Hak-İş dışında pek ayağa kalkan
olmadı. Yukarda belirttiğimiz gibi;
kimsenin kendi oluşturduğu eserin
hatalarını zikretme cesareti yoktu. Cı
lız ve samimiyetten uzak açıklamalar
ise kendi tabanlarını bile tatmin et
medi. Ama bu kadarını da beklemi
yorlardı doğrusu. İşçi temsilcilerinin
hükümete olan "kıyakları" böyle bir
arkadan vurmayla karşılanınca, hü
kümetteki "uyum" da gün yüzüne çık
tı. Güneş Taner'le hükümetin iğer ba
kanları birbirine düşerken Başbakan'ın "başlıycam o Taner'e" ifadesi
Hükümetteki uyumu da gözler önüne
serdi.

Genel Başkan Salim Usluİşçi-İşveren ve Kamu Çalışanları Konfederas
yonlarının Genel Başkanları; Bayram
Meral, Refik Baydur, Siyami Erdem,
Akif İnan, ve Resul Akay'a birer mek
tup göndererek, sağanak halinde de
vam eden zamlar ve Hükümetin borç
lanma politikasına karşı ortak tavır
ve politikaların belirlenmesini istedi.
Uslu'nun gönderdiği mektup şöyle:
"Sayın Başkan,

Ülkemiz sanki kaderiymiş gibi, sü
rekli bir ekonomik ve siyasi bunalım
darboğazının içinde bulunmaktadır.

Türkiye, bir tür
lü iyileşme ve ge
lişmeyi yakalaya
mamaktadır. Eko
nomik şartlar her
geçen gün daha
da ağırlaşmakta
ve dayanılmaz bir
hal almaktadır. İk
tidara gelen her
kes sorunları çöz
me iddası ile zam
lara taşeronluk
hizmeti görmekte
dir.

Bu açıdan 55. Hükümet de önceki uygulamalar gi
bi alışageldik yöntemlerle klasik bir yönetim sergile
mektedir. Hatta bu hükümetin zam şampiyonluğuna
soyunduğu görülmektedir. Hükümet, EL NİNO yağ
murlarını kıskandıracak şekilde sürekli zam yağmur
larını sürdürmektedir. Hükümet sırf parasal değerleri
ve dengeleri gözeterek enflasyonu aşağı çekecek ra
dikal bir program ortaya koymamaktadır. Enflasyonu
düşürme iddiasına karşılık aşırı borçlanma gibi yak
laşımlarla enflasyonu daha da arttıracak politikaları
uygulamaktadır.

Bilindiği gibi bu politikalar kaynak yaratmadığı gi
bi enflasyonu tırmandırmanın yanında kayıt dışı eko
nomiyi arttırmakta gelir dağılımını daha da bozarak
yoksulluk ve yolsuzluğu körüklemektedir.
Yetkililerin itiraf ettiği gibi güçlü bir enflasyon lo
bisinin çıkarları ve halkın ihtiyaç ve beklentilerinin
önünde bulunmaktadır. Sendikaların böyle bir gidişa
ta kayıtsız kalmaları söz konusu olamaz. Gelinen nok
ta da Hükümetin dış ortağının yanısıra Maliye Bakanı
bile zam anlayışına açık tepki gösterir olmuştur.
Şüphesiz bu zam yağmuru toplumun alım gücünü
ve çalışanların ekonomik seviyesini düşürmekte ve
çalışma hayatı ile birlikte insani değerleri ve toplum
sal dengeleri de felç etmektedir.

Doğrusu, sürekli yapılan bu zamların amacı da kamoyuna izah edilememiştir. Anlaşılan o ki bu zamlar
la klasik ekonomi politikası olan zam-enflasyon-borçfaiz sarmalına dönülmüştür. Bu anlayış toplumun üs
tünde bir kamburdur ve toplumun ufkunu karartmak
tadır.

Bu gidişatta sendikaların, (itelen
diği ağır sorumluluk karşısında tepki
lerini açık bir şekilde ortaya koyacak
politikalarını belirlemesi kaçınılmaz
dır. Dolayısıyla sözkonusu ekonomik
gelişmelere karşı ortak bir sendikal
tepki politikası oluşturulmasının ya
rarı görülmektedir. Halkın ağır geçim
sıkıntısı çektiği böyle bir ortamda
Sendikaların sessiz kalma gibi bir lük
sü bulunmamaktadır.
Sendikaların, gerekli tepki ve ten
kitlerin ötesinde hükümete öngörüle
rimizi ve alternatif çözüm önerilenle
rini içeren bir sosyal ekonomik çözüm
paketini sunarak hükümet politikaları
üzerinde daha belirleyici ve etken ol
ma gerekliliği aşikardır. Sürekli ve aşı
rı zamlardan bunalan kamoyunun bu
yönde ciddi bir beklentisi vardır.

Bu çerçevede ortak yapılması ge
rekenler hususundaki yaklaşım ve
değerlendirmeleriniz, bu politikala
rın çerçevesini belirleyecektir."

KESİNTİSİZ EĞİTİM
DAYATMASI VE SALMALAR
Yeni Hükümetin iki aylık icraatı
üç kalemde sıralanabilir:

1- Çalışan, emekli ve dargelirli ke
simin üzerine bindirilen zamlar.

2- Bürokrasideki kıyımlar ve ata
malar.
3- Reform adı altında yapılan ve
eğitimi tam bir keşmekeşe sokan 8
yıllık kesintisiz eğitim dayatması.
8 Yıllık kesintisiz eğitimin bir eği
tim reformundan çok parlamento dı
şı güç odaklarının parlamentoya bir
dayatması şeklinde gündeme gelme
si, reformun halka da bir dayatma
olarak şekillenmesine neden oldu.
Eğitimde sorunları ortadan kaldır

mak bir yana, sorunları daha da artıran, eğitimde fır
sat eşitliğini yok eden, mevcut imkanları geliştirmek
yerine performanslarını düşüren, planlanmadan,
programlanmadan yapılan, daha da kötüsü okul ka
patmayla sonuçlanan bu icraat, reformdan çok bir si
lip süpürme operasyonu olarak belleklere kazındı.
Ortaya konulan tepki, görüş ve düşünceler dinle
nilmedi. Bazı odaklar yine hedefe odaklanmıştı ve
herşeye rağmen yapılmak istenen yapıldı.

Hak-İş tartışmaların başından itibaren konunun
masaya yatırılmasını ve soğukkanlılıkla tartışılmasını
önerdi. Ancak bu önerilere kulak asılmadı. Genel baş
kanımız Salim Uslu, geniş bir yazar, gazeteci, bürok
rat ve parlamenter kesimine gönderdiği mektupta
tartışmaların batılı demokratik ülkelerde olduğu gibi
referandumla çözülmesi gerektiğini belirtti ve İsviçre
örneğini verdi. Basında da geniş yer alan bu konu,
belki de hükümet ve bu güç odakları referandumun
sonuçlarını tahmin ettiğinden kabul görmedi.

Kesintisiz eğitim, eğitime ilişkin olumsuz sonuçla
rının yanısıra ekonomiye dayalı da bazı dayatmaları
beraberinde getirdi. Salma olarak da adlandırılabile
cek kesintisiz eğitim vergileri kondu ve yine birçok
hizmet ve ürüne zam yapıldı.

Böylece Cumhuriyet tarihi de Deli Dumrul örneği
ni yaşayan bir icraatla tanıştı. Köprüden geçenden 1
altın, geçmeyene sopa...
SSK GENEL KURULU YAPILDI

SSK'nın 44. Genel Kurulu Ankara'da gecikmeyle de
olsa yapıldı. Hak-İş, SSK'nın taraflarından biri olması

HAK-IS
na rağmen SSK Genel Kurulu na ka
tılma olarak çağrılmamasını protes
to etmek amacıyla genel kurula misa
fir olarak da katılmadı. Genel Kurul
dolayısıyla Salim Uslu bir açıklama
yaparak şunları söyledi:

"SSK'nın gerçekleştirilecek 44. Ge
nel Kurulu'nda Yönetim Kurulu'nun
kimlerden ve kaç kişiden oluşacağın
dan çok, sorulması gereken;
- Nasıl Bir Sosyal Sigorta?
- Nasıl Bir Sosyal Güvenlik?
- Nasıl Daha İyi, Daha Kapsamlı
Sağlık Hizmeti?
- Nasıl Bir Demokratik Genel Ku
rul Kompozisyonu?
- Nasıl Bir Çağdaş
Yapılanma gibi sorular
olmalıdır ve tartışılmalı
dır.

Ancak, ne yazıkki
SSK'nın mevzuatı ve Ge
nel Kurul kompozisyonu
böyle bir değişim ve dö
nüşüm anlayışına kapalı
tutarak, bilakis statüko
nun devamını istemekte
dir.

SSK'nın sorunlarını değişik plat
formlarda tek tek veya birlikte çok
tartıştık.
SSK'nın problemlerine ilişkin çö
züm önerileri ürettik, üretilmeye de
devam ediliyor.

Bir başka ifade ile SSK'nın sorun
larının çözümleri hemen herkesçe bi
liniyor ve kabul ediliyor. Ama uygu
lanmıyor.

Onun için, bugün sorunların çö
zümleri bilindiği halde neden uygula
namıyor, sorusunu gür bir sesle ve
birlikte sorarak haykırmalıyız.

Görünen o ki, SSK problemlerinin çözümüne ilkişkin politikaların uygulanmamasının nedeni, SSK'nın
gerçek sahip ve taraflarının kendi ağırlıklarını yete
rince ve ağırlıklı olarak hissettirememeleridir.
Dolayısıyla sorunlar gizlenemiyor ancak ertelene
biliyor. İşçilerin SSK'da ağırlığını ortaya koyması için
SSK'nın yapısının demokratik olması lazım. İlgili her
kuruluş ve konfederasyon sorumluluğa ortak olmalı
dır. HAK-İŞ, SSK Genel Kurulu'nun misafiri değil, ta
raflarından biridir. SSK'nın yapısı taraflarına kapalı
tutularak gerçeklere de kapalı hale getiriliyor. Bu
şartlar altında HAK-İŞ SSK Genel Kuruluna misafir ol
ma yerine sorumluluğuna paralel olarak katılmak is
ter. Gerçekler ve sorunlar gizlenemiyor. Üstü örtül
meye çalışılan gerçekler üzülerek görüyoruz ki daha
sonra ağırlaşarak önümüze çıkıyor.
Almanya sosyal güvenliğini hem
de her vatandaşı için 1860 da kura
biliyorsa biz bırakın 100 yıl sonra
1960 da değil, 140 yıl sonra 1997'de
de değilse bile müsaade edin 2000
yılında kurabilelim. Doğrudan ilgili
ler sormuyor ve sorgulamıyorlar.
Bizim de sormamız ve sorgulama
mız da istenmiyor. 2000'ne giren bir
darmadağınık
bir
Türkiye'de
SSK'yı, krizdeki, bunalımdaki bir
SSK'yı, batan bir SSK'yı tartışmak
utanç vericidir. Halbuki bugün da
ha iyi ile başlayan konuları yani aydınlık yarınları tar
tışabilmeliydik.

Türkiye, 2000'ne girerken kendini mutlaka yenile
yecektir, yenilemenin ötesinde de bir şansı yoktur, di
ye düşünüyoruz.
Tarafı olduğumuz halde kimi antidemokratik alış
kanlıklar ve uygulamaların hala sürüyor olması
nedeniyle, bizlere konuşma hakkı bile tanımayan bir
Genel Kurul a, sadece konuk olarak katılmamayı doğ
ru buluyoruz. SSK'nın bugünkü sorunlarının baş
sorumlularını kendi yarattıkları ucube ile başbaşa
bırakarak, hiçbir çözüm üretmeyeceğine inandığımız
Genel Kurula katılmayacağımızı kamuoyuna
duyururuz."
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Siyasette yeni
28 Şubat ile başlayan sıcak gelişmeler, ülke
miz siyasetinin termometresini yükseltmişti.
RP'nin Hükümet teki varlığını rejim açısından bü
yük tehlike olarak gören birtakım güçler, sun'i
gündemler
oluşturarak
Türkiye'yi cen
dere içine so
kan bir krizi
pompalamışlar
ve siyasette is
tedikleri tarz
düzenlemeleri
yaptırma yö
nünde gayret
sarfetmişlerdi.

Refahyol'un
yıkılması yö
nünde tüm bu
gayretler sürer
ken, Erbakan'ın Başbakanlık tan istifa etmesinden
sonra, Cumhurbaşkanı Demirel'in, RP, DYP ve
BBP'nin desteğiyle güvenoyu alabilecek DYP Li
deri Çiller'in yerine ANAP Genel Başkanı Mesut
Yılmaz ı Hükümet'i kurmakla görevlendirmesi, bu
üç partinin şimşeklerini çekerken, Demirel, siyasi
literatürümüze de yeni bir söylem kazandırdı:
"Sayısal üstünlüğe göre değil, siyasi üstünlüğe gö
re hareket ettim".

<
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Çiller'in yerine Yılmaz tercih edilirken ölçü alı
nan bu kriter farklı şekillerde yorumlandı. Refahyol Hükümeti'nin sona ermesinde en büyük paya
sahip Meclis dışı odakların bu hadisede de başro
lü oynadığı ve Demirel'in kendi inisiyatifinden
çok, politikanın dışından gelen telkinlerle, hatta
dayatmalarla bunu yaptığı RP, DYP ve BBP temsil
cileri tarafından dile getirildi. Bu üç parti "Çanka
ya darbesi" olarak adlandırdıkları Yılmaz'lı Hükü
met formülünü eleştiri bombardımanına tutarak,
Demirel'i tarafsız davranmamakla suçladılar.

M

OLAYLAR

dönem

ANAP Lideri Yılmaz ın, Çiller ile köprülerin
atıldığı ilk tur görüşmelerinin ardından, kamuoyu
nun hesaplarının aksine güvenoyunu kılpayı de
ğil, kolaylıkla alacağını söylerken herkeste ister
istemez 'Acaba nereye ve kime güveniyor?' soru
ları oluştu.
Mesut Yıl
maz, 30 Haziran'da kur
duğu Anasol-D Hükü
metinin
programını
7
Temmuz'da Meclis'e sundu.
Program gö
rüşüldükten
12
sonra,
Temmuz'de
TBMM Ge
nel Kurulu'nda 256 red oyuna karşılık 281 kabul
oyuyla güvenoyu aldı. Güvenoyuna katılmayan
ANAP Ankara Milletvekili Cemil Çiçek, "Bu Hükümet'te ANAP'ın kendisi yok, sadece adı var.... Hü
kümetin oluşumu millet vicdanını yaralamıştır.
Bu şekilde kurulan bir Hükümet e destek vere
mezdim" dedi. Erbakan da "ucube" ve "azınlık" di
ye nitelediği Hükümet için, "Nasıl Çankaya'dan
geldiyse, en kısa sürede Çankaya'ya gidecektir"
dedi. Erbakan, ayrıca Cumhurbaşkanı Demirel'i

IZ BIRAKAN
de antidemokratik yollara saparak bu Hükümet'in
kurulmasına imkan sağlamakla suçladı.

şında neler yapabileceği, bunu da zamanın göste
receği belirtildi.

Yılmaz'ın kurduğu 55. T.C. Hükümeti, hedefi
nin aksine geniş tabanlı değil, bir azınlık Hüküme
tiydi. ANAP, DSP ve DTP'nin içinde bulunduğu, ba
ğımsızlar ile 8 yıllık kesintisiz eğitimin kanunlaş
ması ve erken genel seçim yapılması şartıyla dı
şardan destek veren CHP'nin kabul oylarıyla ku
ruldu. Demirel'in de onayladığı Hükümet'te
ANAP'tan 21, DSP'den 11, DTP'den 5 milletvekili
ve bağımsız Yalım Erez bulunuyor.

Ancak daha önce Hükümet'e destek veren
CHP'nin, özellikle kesintisizin Meclis'ten geçme
sinden sonra erken seçim noktasında eski hassa
siyetini göstermemesi dikkat çekti. Hükümet'in
diğer bir ortağı olan DSP'nin Lideri Ecevit, 55. Hü
kümet'in seçime hazır olduğunu vurgulayarak,
"Seçim lafı da nereden çıktı?" diyen Baykal'a "se
çimi göze alamıyor" diyerek yüklendi. Ecevit,
"Baykal, Hükümet'in soluğunun kısa sürede tükeneneceğini sandı. Seçime hazırız. Ne kadar uzun
süre Hükümet'te kalırsak o kadar hizmet yaparız"
dedi.

Hükümet'in değişmesiyle beraber 'irtica' eski
yerine, zamanı geldiğinde tekrar hortlatılmak üze
re gönderildi. Gazete sayfalarında birgün öncesi
ne kadar kapkara görünen Türkiye, bir anda 2 bin
li yıllara hazırlanan, çağı yakalamış, hiçbir sorunu
olmayan bir hale gelmişti. Basının bu tavrı karşı
sında "Hani Türkiye'de laiklik tehlikedeydi?" soru
su ister istemez kafalara ilişti.
1980'li yıllarla birlikte Türkiye'nin değişimi ve
dönüşümünde lokomotif bir rol üstlenen ANAP
için, hem son siyasi krizde, hem de yeni Hükü
met'in kurulmasından sonra sergilediği tablo ile
büyük riske girdiği, çünkü şimdiye değin ANAP
politikalarını milletin taleplerinin belirlediğini,
şimdi ise halkın yerini zinde güçlerin aldığı şeklin
de eleştiriler geldi. Milletin sesi olmak yerine dev
letin dayatmacılığını tercih ettiği iddia edilen
ANAP'ın, reform ve devleti yeniden yapılandırma
gibi projelerin yerine, statükocu zihniyete bürünmesinin, partiyi bitireceği vurgulandı.Avrupa'dan
esen sol rüzgarlar ve RP ile sistem arasındaki kav
gada oylarını birkaç puan artıran CHP, Hükümet'e
girmeyerek, bu yükselişini sürdürmek, en azından
korumak istiyordu. Seçimin kaçınılmaz hale geldi
ği bir ortamda kurulan Hükümet'in başarılı olaca
ğına ihtimal dahi vermeyen CHP, böyle bir Hükü
met'te yer alarak, kazandığı birkaç puanı da kay
betmek istemiyordu. RP'nin Hükümet dı
şında kalması durumunda tek alternatif
haline geleceğini belirten CHP'li Ali To
puz, seçmeni ikinci bir alternatifle yüzyüze bırakma isteğinin de CHP'yi Hükümet
dışında kalmaya ittiğini itiraf ediyordu.
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Yeni Hükümet'in ikinci ayında ortaklar arasın
da ilk ciddi kriz patlak verdi. DTP Genel Başkanı
Hüsamettin Cindoruk, atamalarda partisine danışılmadığını ileri sürerek ANAP'ı eleştirdi. Cindo
ruk, Hükümet'teki atama krizini çözmek üzere bir
komisyon kurulmasını teklif ederek, "Hükümet
borükratik atamalarda büyük kıyıma girdi. Öyle
müsteşar, genel müdür değil, en alt kademelerde
bile kıyım var. Gerekirse Hükümet'ten çekilip,
CHP gibi dışardan destekleriz" diyerek rahatsızlı
ğını dile getirdi. Bu açıklama karşısında DYP Ge
nel Başkan Yardımcısı Hasan Ekinci ise "Atı alan
İsküdar'ı çoktan geçti" dedi.

Kurulan yeni Hükümet'in ömrü ne kadar sürer
bilinmez ama, iktidar mensupları seçimden kork
madıklarını, ancak 1998 Sonbaharında seçimin
yapılabileceğini belirtirlerken, muhalefet ise -baş
ta RP, DYP ve BBP- hemen erken genel seçime gi
dilmesi yönünde çaba harcıyorlar.

8 yıl savaşları
Refahyol'un sancılı ağrısı olan, Mesut Yıl
maz'ın Türkiye'yi 21. yüzyıla taşıyacak proje' ola-

Anasol-D'nin, Hükümet'in 'eses oğlanı'
durumunda olan CHP'nin tazyiklerine ne
kadar dayanacağı, Baykal'ın istekleri dı-
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rak nitelendirdiği 8 yıllık kesintisiz eğitim ile ilgili
tartışmalar özellikle son 2 ayın en önemli gündem
maddesini teşkil etti.

8 yıllık kesintisiz eğitim tasarısı Temmuz ayı
ortasında yapılan Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda
alalecele sabaha karşı tüm bakanlarca imzalandı.

Refah Lideri Erbakan Meclisteki grup konuş
masında üç ahbap çavuş, imam hatipleri sen mi
kapatacaksın, ben mi kapatacağım yarışına gir
mişler. Eğer 8 yıllık kesintisiz eğitim tasarısını
Meclise getirirse, bu ANAP'ın intiharı olur" dedi.
ANAP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Dedelek'in imam hatipleri, arap milliyetçiliği ve vehhabilikle suçlaması, Yılmaz ın 8 yıllık kesintisize kar
şı gösteri yapanları önce yarasa' diye nitelemesi,
sonra da PKK ile eşdeğerde göstermesi yoğun
tepkilere yol açtı.

Meclis tarihinde hızlı bir dönem yaşandı. 8 yıl
lık kesintisiz temel eğitim hususunda Plan ve Büt
çe Komisyonu nda 9 günde 'kesintisiz'i fırtınalı bir
biçimde görüşen milletvekilleri yorgun bir şekil
de tamamladılar komisyon çalışmalarını. 136 mil
letvekilinin söz aldığı, 93 saat süren komisyon
toplantılarında ateşli görüşmeler ve tartışmalar
yapıldı. Özellikle Refahlı milletvekillerinin tüm en
gellemelerine rağmen tasarının tüm maddeleri
tek tek incelenerek TBMM Genel Kurulu na geldi.
8 yıl tartışmalarına Cumhurbaşkanı Demirel
de katılmaktan geri kalmadı. Demirel'in, bir ko
nuşmasında hiçbir devletin kendi aleyhine çalışa
cak bir nesil yetiştirmeyeceğini belirterek, "Tek
tip insan yateştirilecektir" şeklindeki sözleri, fa
şist anlayışı içermesi dolayısıyla eleştiri oklarına
hedef oldu.

<
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Kesintisizi protesto et
me maksadıyla en geniş
tepki 29 Temmuz da yur
dun dört bir yanından An
kara'ya akın eden vatan
daşların eylemiyle gerçek
leşti. Bu protesto eylemleri
diğer illere de yansıdı ve
özellikle cuma namazların
dan sonra yapılan eylem
lerle kendisini gösterdi.
29 Temmuz'da Anka

İZ BİRAKAN

ra'daki İHL mitinginde Chantal Zakhari adlı bir
genç kadının, mitinge katılanların bir adım ötesin
de, elinde tuttuğu Atatürk resmiyle tavır alması,
bir kısım medyamızın manşetlerine taşındı. Ve
"Cumhuriyetin kahraman Türk kızı" unvanını al
maya hak kazandı. Ne amaçla yaptığı bilinmeyen
bu hareket karşısında, mitinge katılanlar büyük
bir olgunlukla kıza sadece el salladılar. Buna ben
zer ikinci bir olay da Kütahya'da yaşandı. Bu ili
mizde gerçekleştirilen İHL mitinginde Zühal Sön
mez adlı vatandaş çıktı ve "İmam Hatipler Kapatı
lamaz" sloganlarına karşı tek başına "Yaşasın La
iklik" dedi. Ancak Sönmez'in daha sonra, bu eyle
mi gerçekleştirirken aşırı derecede alkol almış ol
ması dikkatleri çekti.

Gündemdeki bu konunun ülkemizin "eğitim
sorunu" ile gerçekten ilgili bulunduğuna ve çö
züm teşkil edeceğine dair kuşkular var. Zira, bu
konu, "start"ı 28 Şubat'ta verilmiş olan "postmo
dern darbe 'nin başlıca talebi olarak yansımıştı.
Seçimlerden 5. çıkan partinin bayraktarlığında, 4.
çıkan partinin zorlamasıyla ve Yılmaz'ın kendi
grubuna "Benim de içime sinmedi ama mecbu
ruz" sözleriyle açıkladığı tuhaf bir yöntemle ha
zırlanmış olması, daha işin içinde ve başında bir
sakatlığın varlığını gösteriyordu.Halka sorulma
dan, halka rağmen uygulamaya konmak istenen
bu kanun, "eğitim reformu" olmaktan ziyade bir
"zorba uygulama" olacak gibi görünüyor.

RP'yi
kapatmak ya da kapatmamak
RP'nin kapatılmasına ilişkin açılan dava sonra
sında yaşanan gelişmeler gündemi meşgul etme
ye devam etti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı

İZ BIRAKAN
Vural Savaş'ın, RP'nin kapatılması istemiyle açılan
davayla ilgili, esas hakkındaki mütalaası tartışma
lara yol açtı. RP'nin 2.5 ayda hazırladığı 215 sayfa
lık savunmasını Anayasa Mahkemesi'ne verme
sinden bir gün sonra, Savaş'ın 80 sayfalık 'görüş'
hazırlaması, savunmayı okumadığı yorumuna se
bep oldu.

Savaş, Anayasa Mahkemesi'ne gönderdiği yazılı
metinde "RP'nin kapatılmasına karar vermek,
TC'nin demokratikleşmesi yolunda Anayasa Mahke
memizin yaptığı hizmetlerin en şereflisi olacaktır"
derken, RP Genel Başkan Yardımcısı Şevket Kazan,
Savaş'ın önsavunmayı okumadan CMUK hükümleri
ni hiçe sayarak görüş sunduğunu ileri sürdü.
Ancak Anayasa Mahkemesi'nin RP'ye savun
masını hazırlaması için 30 günlük eksüre tanıma
sı, siyasi kulislerde parti kapatılmayabilir yorum
larına yol açtı. Bu arada RP'nin kapatılmasının veyahutta kapatılmamasının sonuçlarının ne olaca
ğının sorularına net cevaplar verilemediği ve ka
patmaya ilişkin verilecek kararda esas düşündü
rücü olan noktanın bu olduğu şeklinde değerlen
dirmeler de yapıldı.

Bu arada RP'nin, ne olur olmaz partinin kapa
tılması durumunda, tedbir olarak kurulacak yeni
parti ile ilgili çalışmalarını tamamladığı belirtildi.
Partinin Kurucular Kurulu Listesi oluşturulurken
emanetçi lider için Bülent Arınç, Abdullah Gül,
Oğuzhan Asiltürk ve Şevket Kazan'ın isimleri de
geçiyor.

Mayın tarlasında tek başına
Yeni Demokrasi Partisi Genel Başkanı Hasan
Celal Güzel, 27 Temmuz'de Batı Çalışma Grubu'na
karşı Demokrasi Çalışma Grubu kurmuş, sivil ira
deye karşı ortaya konan her girişime karşı, de
mokrasi adına karşı çıkacağını ilan etmişti. Bu
çerçevede Güzel, kendisine posta aracılığıyla
ulaştırılan birtakım belgeleri kamuoyuna açıkla
mış ve ordu içerisinde komünist-mezhep cuntası
olduğunu duyurmuştu. Güzel, ordu içerisinde
oluşturulduğu iddia edilen bu cunta ile alakalı
olarak soruşturma ve araştırma yapılması için eli
ne ulaşan belgeleri ilgili makamlara göndermiş,
cuntacı subay ve paşalar hakkında DGM'ye suç
duyurusunda bulunmuştu.

5 Ağustos günü gözaltına alınan Güzel, DGM
Başsavcısı Nuh Mete Yüksel tarafından bir saat
ifadesi alınarak Devlet sırlarını ifşa' fiilini düzen
leyen TCK'nın 136/1 maddesi uyarınca tutuklan
ması talebiyle mahkemeye sevkedildi. Nöbetçi 1
No'lu DGM'de, sorgu hakimi Tanju Güvendiren ta
rafından ifadesi alınan Güzel, hakkında açılabile
cek olası bir davada, tutuksuz olarak yargılanmak
üzere serbest bırakıldı.
Güzel, devletin gizli belgelerini açıkladığı için
tutuklandığı gerekçesine karşı, bu belgelerin as
ker içindeki gayri tabii bir yapılanmanın sonucu
olduğunu, dolayısıyla sır olarak mütalaa edileme
yeceğini açıkladı. Güzel'in bu savunmasına destek
verenler, Türkiye gibi üç tane sıcak darbe yaşa
mış, birçok cuntadan da şartlar tam uygun olma
dığı için son anda kurtulmuş bir ülkede, cunta ih
barı yapanların nasıl yargılanabildiği sorusunu
sorarak, Meclisi'nin duvarında 'Hakimiyet kayıt
sız şartsız milletindir' yazmasına rağmen, milletin
seçtiği kanuni hükümeti devirip, iki dudak arasın
dan ülkeyi yönetmek isteyenleri ifşa etmenin suç
sayılmasını eleştirdiler.

Tutuklanmaya karşı çıkanlar eleştirilerini şu
şekilde sürdürdüler: "Camilere askeri muhbir so
kup, vaazların irtica esintileri taşıyıp taşımadığı
nın tespit edilmesi, Silahlı Kuvvetler in bütün per
sonelinin eşleriyle birlikte istihbarat elemanı gibi
kullanılması yolundaki emirler, neden devlet sırrı
sayılsın.
Normalde,
Güzel'in
açıklamala
rı, tabii ol
mayan ge
lişmelerin
ortaya çık
masına im
kan vermiş,
hükümetin
bu konuda
tedbir al
ması için
bir
fırsat
doğurmuş
tur."

ot
<

>
<

Güzel in özellikle 28 Şubat tan itibaren sivil ini
siyatife baskı kurulmasına direnen biri olarak ta
vır ortaya koymuştu. Bu bakımdan gözaltına alın
ması hadisesi, 'ancak militarizmin bir ifadesi ola
bilir' şeklinde yorumlandı. Bu tutuklamanın, çok
otoriter bir devlete gönderme yapan bir uygula
ma olduğu ve halkın yönetime katılma hakkına, fi
kir özgürlüğüne indirilmiş bir darbe olarak nite
lendirilerek, demokrasilerde bir parti genel baş
kanının apar topar gözaltına alınmasının olmadığı
dile getirildi.
Bir köşe yazarımız gazetesindeki köşesinde,
Güzel den önce Sabah Gazetesi nin de yine üzerin
de gizli ibaresi taşıyan aynı belgeyi yayınladığını
ve bu gazete yöneticilerinin, devlete ait bir sırrı
açıklamaktan dolayı gözaltına alınmadığını hatır
latarak şunları söyledi: "Öyleyse niçin Güzel e bu
hücum? Çünkü görüşlerini ifade eden üç-beş kişi
den biri o. Suskun bir Türkiye yaratmak isteyen
ler, işte onu susturmakla başladı.

vırlarıyla ilgili değerlendirme ve tesbitleri ne işe

yarayacaktı?
İşte bu soruların cevabı Temmuz ayında tartı

şılan Emniyet ile Genelkurmay Başkanlığı arasın
da yaşanan köstebek skandalı'nda günyüzüne
çıktı. Asker-sivil iktidar çekişmesinin hemen ar
dından ortaya çıkan kriz, gün geçtikçe daha da

derinleşerek gündemi meşgul etti.

Temmuz ayının başlarında ortaya çıkan bu

skandal ile Ankara sarsılırken, ABD'de yıllar önce
yaşanan Başkan Nixon'u deviren Watergate olayı
nın bir benzeri yaşandı. Herşey, İçişleri eski Baka
nı Meral Akşener'in, ordunun içine casus sokarak

bilgi topladığı iddialarıyla başladı. Bu hadise, Erbakan'ın Başbakanlığı döneminde, Cumhurbaşka
nı Demirel'e, Deniz Kuvvetleri yle ilgili bir istihba
rat belgesini vermesiyle ortaya çıktı. Bu gizli bel
genin nasıl dışarı çıkabildiğini öğrenmek üzere
Demirel'in belgeyi Genelkurmay Başkanı Org. Ka-

Türk YVatergate'i asker

radayı'ya iletmesiyle olay açıklık kazandı. Karadayı araştırmaları sonucunda, gizli belgeyi dışarı

polis karsı karşıya!

sızdıran kişinin Onbaşı Kadir Sarumsak olduğunu
belirledi. Sarumsak, kendisini eski Emniyet İstih

Siyasi hareketliliğin yoğun yaşandığı günlerde
patlak veren bir olay ile, Emniyet istihbaratının

barat Daire Başkanvekili ve Akşener'in sağ kolu
Bülent Orakoğlu'nun görevlendirdiğini itiraf etti.

yetkisini aştığı iddia edilirken, "BÇG'nun bilinen
hiçbir kanuna dayanmadan MİT ve Emniyet'in gö

Hadise, Orakoğlu ile 5 emniyet görevlisinin Genelkurmay'da katıldığı gizli toplantılardan edin

rev alanlarına müdahalesinin yetkiyi aşması ma
nasına gelmekte midir? sorusu sorulmaya başlan

dikleri bilgileri dışarıya sızdırmalarıydı.

dı. Batı Çalışma Grubu (BÇG), kim tarafından,
hangi maksatla ve hangi kanuna dayanarak kurul
muştu ve çalışanlarının or

tak özellikleri neydi? Orta
da takibi gereken illegal bir
yapılanma var ise ve bu

MİT ile Emniyet'in bilgisi
dışında belirlenecekse, el
de edilecek bilgiler ne za

man ve ne maksatla kulla
nılacaktı? İl ve ilçelerdeki
mülki amirlerin biyografile
ri, siyasi parti ve sivil top
lum örgütlerinin siyasi ta-

BIRAKAN

Sarumsak'ın eski bir polis olduğu ve Orakoğ
lu'nun Niğde Emniyet Müdürü iken emrinde çalış
tığı belirlendi. Askeri mahkemece tutuklanan Sa
rumsak, talimatı Orakoğlu'nun yardım
cısı Hanefi Avcı dan aldığını da itiraf et
ti. Olayın bu şekilde ortaya çıkması

üzerine Org.Karadayı, Akşener'e bir
yazı yazarak bu operasyonu yönlendi
ren Orakoğlu'nun görevden alınmasını
istedi. Akşener, bu estik üzerine Orakoğlu'nu görevden alarak ABD'ye eği
tim için gönderdi.

Hükümetin hemen devrilmesinden
sonra medyaya yansıyan bu casusluk

İZ BIRAKAN
olayı ile ilgili olarak, olayın başaktörü Akşener,

böyle bir dinlemeyi yapan Emniyet Genel Müdür
lüğü İstihbarat Teşkilatı nı kutladı ve kendisinin
muhtemel bir darbeyi önlediğini açıkladı. Akşe
ner, "Elinde bilgi, belgesi olan varsa ortaya çıksın.
Ben gereğini yaptım" dedi. Yeni İçişleri Bakanı
Murat Başeskioğlu ise olayla ilgili olarak şoruşturma başlattı.

İşte burada asker ile polisi karşı karşıya geti
ren olayla ilgili olarak karşılıklı atışmalar ve de

zel'in yaptığı ile aşağı yukarı aynı çerçevede ele
alınabilecek durum. Bu iki olay da, 'bundan böyle

hiçbir darbe girişiminin ortaya çıkarılamayacağı
nın teminatı mı olacaktır?' sorusunu sordurdu. Zi

ra darbeyi ihbar edenin suçlanıp yargılandığı bir
ülkede, darbeye ve darbeciye zemin hazır demek
tir.

meçler gelmeye başladı. Orakoğlu ve Avcı suçla
malara karşı "Darbe hazırlığı dahil her türlü yasa
dışı faaliyeti izlemek, polisin görev ve yetki alanı

gün ve bir üyeden oluşan mahkeme heyeti, duruş
mayı açmadan televizyon ve foto muhabirlerinin

na girer" diye karşılık verince, Genelkurmay ın
"girmez" cevabı da fazla gecikmedi.

çekim yapmasına izin verdi. Savcının iddianame
sini okuması ve sanıkların kimlik tespitinin ardın

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Güven
Erkaya, "Yasadışı iş yapmış gibi gösterilmeye çalı

dan Sarmsak'ın ifadesi alındı, sarmusak'ın ifadele
ri tüm Türkiye'yi sarstı. Çünkü Sarmusak daha ön
ce verdiği ifadeleri reddediyor ve polis için değil

yordu" dedi. Erkaya, şeriatçıların yasadışı çalış
malarına karşı kurulduğu belirtilen BÇG'nun faali
yetlerini sürdürdüğünü söyledi.

RP Lideri Erbakan, "Asker kendi başına iç teh
dit değerlendirmesinde bulunamaz. Bu görev si

asker için çalıştığını söylüyordu. Deniz Kuvvetleri
İstihbarat Dairesinin Emniyet İstihbaratından so
rumlu Haünefi Avcı ve Emniyet Genel Müdürlüğü

İstihbarat Dairesi Başkanvekil Büleht Orakoğ
lu'nun izlenmesinin yanısıra komutanlığın adli

yasi iktidarındır ve uygulayıcısı MİT'tir" derken

müşavirliğini ve davayı açan askeri savcıyı bile
dinletiğini anlatan Sarmusak, "Avcı ve Orakoğulu

MİT'in bu olay karşısında ses çıkarmamasını eleş
tirdi.

hakkında tek tek istihbarat yaptım? Bunların tele
fon kayıtları mevcuttur" derke; Levent Dilmen ad

Orakoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Aske

lı yüzbaşının eşi tarafındanh Çalışma Bakanlığın

ri Savcılığı tarafından ifadesi alındıktan sonra tu
tuklandı. İfadesinde iddiaları reddeden Orakoğlu

dan çalınan atamalara ilikin kasetin de CHP'ye ile

"Kanun bize devletin genel güvenliğiyle ilgili iç
tehditlere karşı haber toplama, bunları değerlen

direrek üst makamlara verme görevi vermiş. As
kerin içine gir, casusluk yap diye birşey sözkonusu değil" dedi. TCK'nun 132. maddesi uyarınca
yargılanacak olan Orakoğlu, Onbaşı Kadir Sarmusak'la birlikte Mamak Cezaevi'nde ayrı hücrelerde
bulunuyorlar.
Türk Ceza Kanunu nun 151. maddesinde ifade
sini bulan, "Darbeyle ilgili bilgi sahibi olan her
fert, Hükümet e derhal haber vermeye mecbur
dur' amir hükmü mucibince görevini yaparken
suçlanan Orakoğlu'nun yaptığı da Hasan Celal Gü

Ö

Köstebek olayı 11 Eylül 1997 tarihinde yapılan
davada daha da karmaşık bir noktaya geldi. Mah

keme Başkanı Tuğamiral Mehmet Celayir, Hakim
Binbaşı Mesut Kurşun, Savcı Albay Mehmet İyi-

şılan BÇG'nu Erbakan, Çiller ve Akşener de bili

<

tildiğini açıkladı. Albay Şahan'ın kendisinden Ora
koğlu'nun daire başkanı olması sonra ı istihbarat
toplamasını istediğini ileri süren Sarmusak, "Emniyet'e birçok kez gittim, ama hiçbir zaman kendi
talebim üzerine gitmedim" diyen Sarmusak, "Bu
hükümetin kuruluşu da dahil bildiklerim, oradaki
leri zor durumda bırakacak. Olayın bir an önce
örtbas edilmesi için beni harcamak istediler. Baş
larını derde sokabilecek bilgiler arasında yeni hü
kümetin kurulmasına ilişkin çok önemli bilgilere
sahip olmam da vardı. Bu da suçlanmam için se
bep teşkil etmiş olabilir." Sarmusak açıklamaların
dan dolayı can güvenliği de istedi.

İlk dava sonucunda tutuksuz olarak yargılan
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mak üzere tahliye edilen Emniyet Genel Müdürlü
ğü İstihbarat Dairesi Eski Başkanvekili Bülent

Orakoğlu "Devletin iki önemli kurumu arasında sı
kıntı yaratılmaya çalışılıyor. İfadelere göre, Genel
kurmay dinlenmiş, Cumhurbaşkanlığı dinlenmiş.
Üç ayda neler yapmışız. Bu olayda şahsıma karşı
komplo düzenlenmiştir. Bu komplonun başında
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlı

yıl ağır hapis istemiyle yargılanmasını öngörüyor

du.
Çiller, tüm bu iddiaları reddederken, yapılan
bu saldırının kendini karalama ve yok etme planı

nın bir parçası olduğunu dile getirdi. Daha önce
de kendisi hakkında hem Meclis içinde, hem Mec

lis dışında birçok suy duyurusu ve araştırma

ğı vardır. İddianame tam bir senaryo hayalidir"
dedi. Orakoğlu, Türkiye'den kaçmadığını, can gü
venliği için ABD'ye gittiğini belirterek, dönemin

önergesi verilen ve hepsinden de aklanarak çıkan

Emniyet Genel Müdürü Kemal Çelik'in kendisine
gelen bir bilgiyi aktardığını belirterek, "Kaynakla

bet sökonusuydu. Bunların ilkini "zamanlama",

rı biraz sıkıştırdımda bu bilginin Genelkurmay karargıhından üst düzey bir kamutandan geldiğini

belirledim. Ben ABD'den ülkeme döndüm, emekli
edilip silahım alındı. Korumasız bırakıldım" ifade
leri kullandı.
Köstebek Davasının önümüzdeki günlerde ne
getirip ne götüreceğini hep beraber göreceğiz.

Çiller, bu davadan da aklanarak çıktı.
Çiller in CIA ajanlığıyla suçlanmasında iki gara

ikincisini ise "ihbarcı"nın kimliği oluşturuyor. Za
manlama olarak, genel başkanlığını yaptığı parti
nin RP ile Hükümet kurmasından dolayı Çiller'in

tasfiye edilmesine dikkat çekilirken, ihbarcının
kimliği noktasında da İP Lideri Doğu Perinçek
üzerinde yoğunlaştı. Kadim dostu Apo'yla asker
katillerini teftiş ederken objektiflere poz veren ve

şimdilerde de strateji gereği Kuvay-ı Milliyeci rolü

Perinçek'in belgeleriyle

oynayan Perinçek'in iddialarının Genelkurmay

CIA ajanlığı suçlaması

şelere şevketti.

nezdinde de dikkate alınması, insanları haklı endi

Genelkurmay Askeri Savcılığı'nın DYP Genel

Gazeteci Cengiz Çandar ise köşesinde olayı

Başkanı Tansu Çiller hakkında 'CIA hesabına cu-

şöyle yorumladı: "Eğer 'CIA ajanı' ise, devletimi

susluk' iddiasıyla başlattığı soruşturma Anka-

zin, yüksek komuta heyeti dahil, en üst düzeyinin

ra'daki tansiyonu iyice yükseltti. İşçi Partisi Genel

'CIA amaçlarına uygun' biçimde göreve getirildiği

Başkanı

Doğu

| Perinçek'in Yar

Peki, koskoca TC Devleti'nin bunca istihbarat

gıtay Cumhuri

kuruluşu, 7 yıldır, bu kadar önemli pozisyonlarda

yet Başvascılığı

yer alan bir kişinin 'CIA ajanı' olduğunu tespit

kanalıyla Anka

edememişse, vay halimize!"

ra DGM Başsav

cılığına, oradan

&
<
>
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da

görevsiz

likle Genelkur-
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Kırıkkale'de

60 yıllık ihmalin bedeli

may'a gönderdi

Yılların ihmali Kırıkkale'de 11 sene sonra yine

ği suç duyurusu

bir faciaya sebep oldu. MKE'ye ait Kırıkkale Mü

üzerine

açılan

himmatsan Fabrikası Doldurma Tesisleri nde baş

soruşturma, Çil-

layan ve TNT kalıpları, el bombaları ve uçaksavar

ler'in en az 15
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ni düşünmek yanlış mı olur?
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duğunu ve kimsenin patlama olabileceğine ihti
mal vermediğini belirtti. Kırıkkale, benzer anları

1983 ve 1986 yıllarında da yaşamıştı. Uzmanlar,

>
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bu tip bir fabrikanın yerleşim bölgelerinden en

az 5 kilometre uzakta kurulması gerektiğine dik
kat çektiler.

Kıbrıs'ta gergin günler
Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit, Türkiye'ye

tam üyelik kapısını kapatan AB'nin "Kıbrıs Cum

huriyeti" adı altında G.Kıbrıs Rum Kesimi'yle
üyelik için görüşmelere başlanacağını açıklama
sını eleştirdi. Ecevit, Türkiye'nin daha güçlü bir

şekilde KKTC'nin arkasında olacağını söylerken,

"Denktaş'a baskı yapacak devletler Türkiye'yi

eskisinden daha belirgin bir şekilde karşılarında
bulacaklar" dedi. G.Kıbrıs Rum Kesimi'nin Türki

ye'ye karşın AB'ye alınması durumunda KKTC
ile kısmi bütünleşme sürecine girileceğini tek

rarladı.
Başbakan Mesut Yılmaz ise, Türkiye'nin Kıb

rıs'ta "iki kesimlilik, iki toplumluluk ve eşit ege

mermilerinin infilak etmesiyle ard arda nedeni be

menliğe dayalı çözüm ile Türk garantisinin de

lirlenemeyen bir sebeple gerçekleşen patlamalar,

vamından" vazgeçemeyeceğini kaydetti. Başba

Kırıkkale'yi bir hayalet şehre dönüştürdü. Yangı

kan, Türkiye üye olmadan, Kıbrıs'ın AB'ye üye ya

nın, mühimmatın depolandığı bölgeye sıçrama

pılmasının mümkün olmadığını söyledi.

sından endişe duyulurken, Kırıkkale'de bir kriz
masası oluşturularak, kent boşaltıldı. Kırıkkale

Cezaevi nde bulunan 33 tutuklu ve hükümlü de Kı

rıkkale'nin Delice İlçesindeki Cezaevine nakledil
di. Patlama ve yangına üretim sırasında hunide
oluşan kıvılcımların neden olduğu açıklandı. Pat
lamalar sonucunda 2 kişi hayatını kaybederken,
çok sayıda vatandaş da ağır yaralandı. Olayları

yerinde inceleyen İçişleri Bakanı Başesgioğlu, ha
sarın yaklaşık "1 trilyon lira" olduğunu açıkladı.
Başbakan Yılmaz, ABD ve Almanya'dan yangın

söndürme uçağı talep ettiklerini, Cumhurbaşkanı
^mirel ise, fabrikanın 60 yıldır aynı yerde bulun

Bu arada Türkiye, Rusya'nın Kıbrıs Rum Kesimi'ne S-300 füzesi satmasını engellemeye çalışır
ken, bu kez Yunanistan bu füzelere talip oldu.
Rusya'nın Kıbrıs Rum kesimi'ne 440 milyon dolar

lık bir anlaşma uyarınca sattığı S-300 PMU1 füze
lerini PKK'ya satmış olabileceği öne sürülürken,
Suriye'nin de S-300 füzelerini satın almak için İran

ve S.Arabistan'dan kredi talep ettiği iddiaları, Tür
kiye'nin Rus füzeleriyle kuşatılma kaygısını artır
dı. Amerikan Patriot'larına rakip olarak geliş

tirilen yeni S-300'lerin vuruş menzili 200 kilomet
re.
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\ - Bugüne kadar Türkiye'nin tutarlı, ihtiyaçlarına uygun ve uzun soluklu bir
enerji politikasının olmadığı ciddi bir şekilde tartışılmaktadır. Eğer böyle ise, bu

nun nedenleri nelerdir? Sizce Türkiye'nin enerji politikası nasıl olmalıdır?

2

"*Son zamanlarda, Türkiye'deki enerji sıkıntısını aşmak için özel sektörün bu

alana yönlendirilmesini teşvik edici mahiyette düzenlemeler yapılmaktadır. Tür

kiye'nin enerji politikalarında özelleştirmenin yeri ne olmalıdır? Yapılan bu dü
zenlemeleri bu perspektiften nasıl değerlendiriyorsunuz?

3- Türkiye'nin önümüzdeki yıldan başlayarak elektrik sıkıntısı ile karşılaşaca
ğı, devletin yetkili makamlarınca ifade edilmektedir. Ayrıca, ülkemizin enerji ba

kımından kendi kendine yeten bir ülke olmadığı da bilinmektedir. Tüm bunlara

bir çözüm olarak, ülkemizin nükleer enerjiden faydalanması gündeme gelmiştir.
Buna mukabil, nükleer enerjinin taşıdığı riskler de gündemin diğer cephesini

oluşturmaktadır. Size göre, Türkiye tercihini nükleer enerjiden yana yapmalı mı
dır?
j--Tüm tarih boyunca savaşların, uluslararası sorunları ve krizlerin arkasında

zaman zaman enerjiyi görmek mümkündür. Günümüzde ise enerjinin uluslarara
sı ilişkilerde daha belirleyici rol oynadığı görülmektedir. Ülkemiz bu açıdan dün

yanın en sorunlu bir bölgesinde yer almaktadır. Hal böyle iken, dış politikamızın
oluşmasında enerji konusunun yeri ne olmuştur? Ülkemizin enerji ihtiyacının
karşılanmasında dış politikalarımızın katkısı ne olabilir?

mmm
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Gündemimizdeki sorunlardar
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Vedat OYGUR

Enerji, hem günlük yaşantımızda vaz ge
çilemez bir hizmet aracı olması, hem de sa
nayinin temel girdisini oluşturması nedeniy
le, şüphesiz, en önemli ihtiyaçlarımızdan bi
risidir. Günümüzde, toplumların refah dü
zeylerinin belirlenmesinde, ekonomik ve
sosyal kalkınmanın temel göstergelerinden
birisi olarak kişi başına enerji tüketimi kulla
nılmaktadır. Artan nüfusumuz ve hızla büyü
yen sanayi yatırımlarımıza bağlı olarak ener
ji tüketimimiz her geçen gün yükselmektedir
ve gelecekte de hiç durmadan artacaktır. Bu
nedenle, artan nüfus ve gelişen sanayinin
enerji ihtiyaçlarının yeterli ve güvenli bir bi
çimde ve düşük maliyetle sağlanması büyük
önem taşımaktadır.

<

>
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• Türkiye'nin ana enerji politikası, Yedinci
Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda "ülke ihtiyacı
nın amaçlanan ekonomik büyüme, sosyal
kalkınma hamlelerini desteklemek ve yön
lendirmek üzere zamanında yeterli, güvenilir
şekilde, ekonomik koşullarda çevresel etki
de gözönüne alınak sağlanması" olarak ifade
edilmektedir. Artan enerji talebini karşılama
da ana hedef, ihtiyacımız olan enerjinin za
manında, güvenilir, ucuz ve kaliteli olarak te
min edilmesidir. Dış ticaret açığının giderek
büyüdüğü bir süreçte, enerji ithalatı için ye
terince kaynak ayrılamamasının veya kıt
kaynakların enerji sektöründe kullanılması
nın yarattığı zorluk meydandadır. Kaldı ki, ki
şi başına 1400 kWh civarındaki yıllık enerji
tüketimiyle Türkiye, dünya ortalamasının
yaklaşık olarak yarısına ulaşabilmektedir.
Enerji tüketim rakamları OECD için 7800
kWh/kişi ve dünya ortalaması için 2250
kWh/kişi düzeyindedir.

DOSYA

Dünya Enerji Konseyi'nin 1993 yılında yayımladığı "Yarı
nın Dünyası İçin Enerji Raporu", geçtiğimiz yıl DEK Türk Milli
Komitesi tarafından Türkçe'ye çevrilmiştir. Raporda, 2020 yılına
kadar enerji teminini ve kullanımını belirleyecek olan temel so
runlar global bir yaklaşımla ele alınmıştır. 1994 yılında toplanan
6. Türkiye Enerji Kongresi ve 1996 sonunda yapılan Türkiye
Enerji Sempozyumu nda, yaşamımızın bir parçası haline gelen
enerji sorunları tartışılmış ve bugüne kadar bu sektörde izlenen
politikalar değerlendirilmiştir. Yini 1966 sonbaharında, DEK
1996 yılı İcra Meclisi Toplantısı ülkemizde yapılmıştı. 1997 Şu
bat ayındaysa DEK Türk Milli Komitesi Türkiye'de Elektrik
Enerjisi ve Sorunları" forumunu toplamıştır. Enerji, bu kadar
ağırlıklı bir biçimde ülkemizin gündemine girdiğinden bu sayı
daki Dosya mız enerji konusuna ayrılmıştır.

Enerji Kaynakları
Dünya enerji kaynakları, yenilenemez (fosil) ve yenilenebi
lir (fosil olmayan) kaynaklar olarak iki ana grupta sınıflandırıl
maktadır. Yenilemez kaynakların % 75'ini kömür, % 14'ünü pet
rol ve m% İl ini ise doğalgaz oluşturmaktadır. Bunlar ticari kay
naklar olarak adlandırılmaktadır. Odun, hayvan ve bitki artıkla
rı ise ticari olmayan kaynaklardır. Yenilenebilir kaynaklar ise
hidrolik, jeotermal, güneş, rüzgar, dalga, vb.dir. Ülkemizdeki ye
nilenemez enerji kaynakları dünya rezervleri ile karşılaştırıldığındna, miktar ve kalite bakımından yetersiz oldukları görülür.
Buna karşılık, yenilenebilir kaynaklardan hidrolik, jeotermal ve
güneş enerjisi potansiyeli açısından ülkemiz zengin ülkeler sını

fında yer almaktadır.

• Dünya petrol rezervi 137 milyar tondur ve bu rezervin ye
terlik süresi 43 yıldır. Petrol rezervimiz 41.4 milyon ton civarın
dadır. 1996 yılı petrol tüketimi 27.3 milyon ton olup, bunun 2.7
milyon tonu yurtiçi üretimden ve 24.6 milyon tonu da ithalatla
karşılanmıştır. Şu halde, petrol rezervlerimiz, mevcut tüketimi
mizi ancak 2 yıl için karşılayabilecek seviyededir.
142 trilyon 3 düzeyindeki dünya doğalgaz rezervinin 65 yıl
süreyle dünya tüketimini karşılayacağı bilinmektedir. Doğal gaz
rezervimiz 11 milyar m3 düzeyindedir. 1996 yılı doğalgaz üreti
mi 195 milyon m3 olduğu halde, talep 10.8 milyar olmuştur. Do
ğalgaz ihtiyacımızın karşılanabilmesi için 10.6 milyar m3 ithal
edilmiştir. Yani, bütün dooğalgaz rezervimiz bir yıllık tüketimi
bile karşılayamayacak durumdadır.
Dünya toplam kömür rezervleri, bugünkü tüketim düzeyine
göre 236 yıl yetecek seviyededir. Taşkömürü rezervimiz 1.1 mil
yar ton ve linyit rezervimiz ise 8 milyar tondur. Taşkömürü re
zervimizin sadece 428 milyon tonu görünür rezerv sınıfındadır.
2.8 milyon ton olan yıllıktaşkömürü üretimimiz ihtiyacı karşıla

n önemlisi: Enerji
yamamaktadır. 1995
yılı taşkömürü ithala
tımız 6.5 milyon ton
dur. Linyit rezervimi
zin ise sadece yarısı
işletilebilir düzeyde
dir. Linyit üretimimiz
55 milyon ton ve tüke
timimiz ise 51.5 mil
yon ton seviyelerindedir. Bugünkü tüketim
temposuyla işletilebi
lir kömür rezervleri
mizin ülke ihtiyacını
60 yıl süreyle karşıla
yabileceği öngörül
mektedir.

• Hidrolik enerji, ye
nilenebilir kaynak olu
şu, çevre kirliliğine
neden olmaması, iş
letme ve bakım mali
yetlerinin düşük ol
ması ve güvenilir enerji arzını sağlaması ba
kımlarından en başta gelen enerji kaynağı
mızdır. Hidrolik enerji kapasitemiz, kurulu
güç içerisinde 1977 yılında % 40 paya sahip
ken 1996'da % 47'ye yükselmiştir. Ülkemizde
halen işletmede olanlar, inşa halindekiler ve
fizibilite etüdü tamamlanmış olanlar dahil ol
mak üzere 510 hidroelektrik santral vardır.
1996 yılı itibariyle 97 adet hidroelektrik sant
ral işletmede olup, ülkemizin hidroelektrik
potansiyelin % 29'u geliştirilebilmiştir. İnşaat
halinde 30 adet santralın tamamlanmasıyla
da bu oran % 38'e ulaşacaktır. Söz konusu
patansiyelin % 63'lük bölümüne sahip olan
381 adet santral ise henüz planlama ve pro
je aşamasındadır.
• Jeotermal enerji, yeryüzünden aşağıya
süzülen yüzey sularının yer kabuğunun çe
şitli derinliklerinde birikmiş ısıyla ısınıp tek
rar yüzeye sıcak su ve buhar halinde çıkma
sıyla yenilenebilir kaynaklar arasında dikka
ti çekmektedir. Bugün için jeotermal enerji,
dünya enerji sektöründe sadece % 0.2'lik bir

TÜRKİYE'Yİ
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paya sahipti. Ülkemizde, bugü
ne kadar yapılan çalışmalara
göre elektrik üretiminde 200
MW ve kent ve sera ısıtmacılığında ise 1000 MW potansiyel
var olduğu belirlenmiştir.
Elektrik üretiminde 20.4 MW ve
ısıtmadaysa 160 MW kurulu ka
pasiteyle bu potansiyelin kü
çük bir bölümünden yararlanıl
maktadır. Jeotermal enerji, ül
kemizin toplam elektrik enerji
si arzında % 0.1 paya sahiptir.
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Hızla tükenmekte olan petrole
karşı, birim enerji maliyeti çok
daha düşük olan ve bir santra
lın 7-10 yıllık yakıtını depola
ması mümkün olduğundan dı
şa bağımlılığı en az olan nükle
er enerji alternatif olarak gös
terilmektedir. Örneğin, 1000
kWh elektrik enerjisi elde ede
bilmek için 125 kg taşkömürü,
400 kg linyit, 75 kg petrol gerekirken nükleer santral yakıtı ola
rak 0.04 gr uranyum metali kullanılmaktadır. 1996 yılı itibariyle
birçok ülke 437 adet nükler santral elektrik üretmekte ve bunun
yanı sıra 39 adet santral da inşa halindedir. Günümüzde dünya
nükleer enerji üretiminin toplam elektrik enerjisindeki prayı %
20 civarındadır. Ülkemizdeyse, nükleer enerji henüz projelen
dirme aşamasındadır. Dünyadaki görünür uranyum rezervleri
1.5 milyon ton dolayındadır. 1995 yılı dünya üretimi 37 bin ton
olup, 2010 yılında 24 bin tona düşeceği tahmin edilmektedir.
Uranyum tüketimininse 1995 yılında 60 bin ton iken, 2010 yılın
da 76 bin tona çıkacağı öngörülmlektedir. Buna göre, 2000 yılın
dan sonra uranyum üretimi, halen kurulu santralların ihtiyacını
dahi karşılayamayacaktır. Ülkemiz uranyum rezerviyse 9 bin
ton civarındadır.

Dünyada Enerji Üretimi ve Tüketimi
Dünya enerji tüketimi toplam 8 milyar ton petrol eşdeğeri
(Tep) civarındadır. Tüketimin yaklaşık % 32'si petrol, % 26'sı kö
mür, % 19'u doğalgaz, % 6'sı hidrolik, % 5'i nükleer kaynaklar
dan ve kalan % 2'siyse diğer yenilenebilir ve ticaryi olamayan
enerji kaynaklarından karşılanmıştır.
Dünya elektrik üretiminde bugün en çok kullanılan birincil
kaynak, % 42 payla kömürdür. Bunu % 20 oranındaki kullanımla

o
>

nükleer, % 18 ile doğalgaz, % 12 ile petrol ve
% 8 ile hidrolik kaynaklar izlemektedir. Önü
müzdeki on yıl içinde bu kompozisyonun de
ğişmesi, nükleer kaynaklı üretimde azalma
ve doğalgaz kaynaklı üretimdeyse belirgin
bir artış beklenmektedir.
Kişi başına elektrik tüketim değerleri
Norveç'te 22800, Kanada'da 18100, ABD'de
12200, İngiltere'de 5900, Yunanistan'da 3700
ve OECD ülkelerinde ortalama 8000 kWh'dir.

Ülkemizde Mevcut Durum
• Ülkemizin enerji ihtiyacının karşılanma
sında gereli olan çalışmaların yapılması ama
cıyla çoksayıda ve çeşitli kamu kuruluşları
görevlendirilmiştir. MTA katı yakıt potansi
yelinin tesbiti, TKİ ve TTK kömür yatakları
nın işletilmesi TPAO petrol araştırması ve
üretimi, DSİ ve EİEİ hidrolik enerji potansiye
linin araştırılması ve hidroelektrik santralların kurulması, 1993 yılında TEK'in ikiye ayrıl
ması sonucunda TEAŞ elektrik üretim ve ile
timi ve DETAŞ ise elektrik dağıtımı alanlarındak hizmet vermektedirler.
• Halen ülkemizin elektrik enerjisi kurulu
gücü 22 bin MW ve üretim kapasitesi ile 105
milyar kWh düzeylerindedir. Kurulu gücün %
53'ü olan 12 bin MW'ı ternik santrallardan ve
% 47'si olan 10 bin MW'iysa hidrolik santral
lardan ibarettir. 94 milyar kWh olan 1996 yılı
elektrik enerjisi talebi, mevcut üretim kapa
sitesiyle karşılanabilmiştir. Ancak, 1997 yılı
sonlarından başlamak üzere, ülkemiz elekt
rik enerjisinde arz yetersizliği ile karşı karşı

ya kalacaktır. İyimser bir tahminle, 1996 yı
lındaki açığın 2.5 milyar kWh ve 1998'deyse 7
milyar kWh olacağı ifade edilmektedir.
Ülkemizde birincil enerji tüketiminde
petrol % 47'lik payla birinci sırayı almakta ve
onu % 30 ile kömür % 8 ile doğalgaz izlemek
tedir. Birincil ticari enerji (odun, hayvaan ve
bitki artıkları, vb. dışındaki enerji) tüketimi
bazında incelendiğinde, 1994 yılında 51.5
milyon Tep (ton eşdeğeri petrol) düzeyinde
ki enerji arzının % 53'ü petrol, % 33 u kömür
ve % 10'uysa doğalgazdan ibarettir. Elektrik
enerjisi tüketiminin % 56.4'ü sanayi, % 21'i
mesken, % 6.2'si ticarethane, % 4.5'i resmi
daireler ve % 11.4'ü diğer sektörlerde ger

çekleşmiştir.Türkiye'de toplam birincil enerji üretiminin
% 73'ü ticari enerji kaynakları ve % 27'si ticari olmayan
kaynaklardan karşılanmaktadır. Ticari enerji kaynakları
içerisinde linyitin % 41 ve taşkömürünün % 5 olmak üze
re toplam kömürün payı % 46'dır. Petrol % 14, hidrolik %
12 ve jeotermal % 1 paya sahiptir. Odunun birincil ener
ji üretimindeki payı % 21, hayvan ve bitki artıklarının ise
% 6 dolayındadır. Elektrik enerjisi üretiminin % 41'i hid
rolik kaynaklardan, % 32'si kömür, % 19'u doğalgaz ve %
7,5'i petrolden sağlanmıştı. Yerli üretimin tüketimi karşı
lama oranı 1992'de % 48 iken 1995 yılında toplam birin
cil enerji talebinin % 42'sini karşılamıştır. 2000 yılınday
sa bu oran % 38 olacaktır.
Hidroelektrik santrallarımızın elektrik enerjisi üreti
mindeki prayı % 38 seviyesindedir. Hidrolik enerjideki
kurulu gücümüz 10 bin MW'dir. Halen çalışan 97 adet
hidroelektrik santralın yıllık elektrik üretimi 36 milyar
kWh dolayındadır. İnşaatı devam etmekte olan 32 adet
santralın kurulu gücü ise 3400 MW ve elektrik üreti
miyse 11 milyar kWh'dir.

Özel sektörün de enerji alanında faaliyet gösterme
sini ve yatırıma yönlendirilmesini temin etmek üzere
değişik modeller uygulamaya konulmuştur. Bunnların
başında Yap-İşlet-Devlet (BOT) modeli gelmektedir. Bu
kapsamda, 18.8 milyar dolarlık bir proje stoğu mevcut
tur ve bu projelerin 3 milyar dolarlık kısmı inşaat ha
lindedir. Ancak, bu çerçevede gerçekleştirilecek proje
lere enerji alımı ve fiyat garantisi sağlanması, enerji
sektöründe bir serbest piyasa düzeni kurulabilmesi im
kanlarını zorlaştırmaktadır. YİD modelinin sorunlarına
çözüm getirmek üzere Yap-İşlet-Sahip 01 (BOO) modeli
geliştirilmiştir. Bu model çerçevesinde 9.8 milyar dolar
tutarında 13 adet proje için ihaleye çıkılmış, ancak Da
nıştay tarafından yürütmeyi durdurma kararı alınmış
tır. Bu modellere ilave olarak İşletme Hakkının Devri ve
Otoprodüktör (tüketicinin kendi elektriğini üretmesi)
modelleri de geliştirilmiştir. Ancak, yasal ve bürokratik
sorunlar nedeniyle bu modellerin uygulanmasından
tatmin edici sonuçlar alınamamıştır. Sadece otopro
düktör statüsünde herhangi bir yasal sıkıntı bulunma
maktadır.

Geleceğe Bakış
Gelecek için yapılan tahminlere göre, dünya enerji
tüketimi 2000 yılında 9 milyar Tep e, 2010'da 11.5 mil
yar Tep'e ve 2020'deyse 13 milyar Tep e çıkacaktır. DEK
verilerine göre, kişi başına tüketim ise 2020'de 1.7
Tep'e yükselecektir.
Bilindiği gibi enerji tüketimini artıran iki ana faktör,
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geliştirilecği muhakkaktır. Bu da, enerji bi
rim maliyetini artıracaktır. Fosil yakıtlara
olan talebin artması, gelecekte bu kaynak
ların fiyatlarının artacağını göstermekte
dir. Günümüzdeki 23 dolar/varil fiyatının
2010'da 35 dolar/varile çıkacağı düşünül
mektedir.
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Altmernatif enerji kaynakları gerek çevre
sel, gerekse yenilenebilme özellikleri bakı
mından gelecekte insanlığın kurtarıcısı gi

nüfus artışı ve ekonomik büyümedir.
1990'da 5.3 milyar olan dünya nüfusu
nun 2020'de 8.1 milyara çıkacağı tah

min edilmektedir. Bu nüfus patlaması
nın % 90'da fazlasının gelişmekte olan
ülkelerde olacaı beklenmektedir. Geliş
mekte olan ülkelerin çoğundaki eko
nomik gelişme ve nüfus patlamasının,
önümüzdeki birkaç on yıllık süre için
de kayda değer bir artış sergileyerek
aşırı enerji tüketimine neden oılması
kaçınılmazdır. Gelişmekte olan ülkeler
de yaşayan dünya nüfusunun % 75'İ,
1990'da, dünya enerji tüketiminin sa
dece % 33'ünü kullanmıştır. 2020 yılına
kadar, bu % 75'lik nüfus oranı muhte
melen % 85'e yükselecek ve dünya
enerjisinin yaklaşık % 55'ini tüketecek
tir. Böylece, dünyanın temel enerji so
runları sanayileşmiş ülkelerden geliş
mekte olan ülkelere doğru kayacaktır.
2020 yılına kadar olan dönem içeri
sinde, yatırım için büyük miktarda ma
li kaynağa gereksinim duyulacaktır. Bu
miktar, 1992 yılı fiyatlarıyla 30 trilyon
ABD dolarını bulacak olup, karşılaştır
mak gerekirse 1989 yılında küresel
GSYH 20 trilyon ABD dolarıdır.
® Fosil yakıtla, ekonomik kullanım
yönünden doğada en bol bulunan kay
nak olduklarından, çevre konusundaki
bütün endişelere rağmen egelecek
yüzyılda da en önemli enerji kaynağı
olmaya devam edecektir. Ancak çevre
yi korumaya yönelik önlemler için da
ha fazla yatırım yapılacağı ve teknoloji

bi görülmlektedir. Ancak, bu konudaki
teknolojik gelişmeler çok yavaş ilerledi
ğinden 2050 yılından önce bu kaynaklar
dan çok yüksek seviyede üretim beklenmemektedir.
2020 yılında dünya toplam enerji tüketiminde petrolin
payı % 28, kömürün % 23, doğalgazın % 22, nükleer
enerjinin % 6, hidroelektriğin % 7, geleneksel yenilene
bilir kaynakların (jeotermal, güneş, rüzgar) % 10 ve
"yeni" yenilenebilir kaynakları (canlı kütle, gel-git, ok
yanus sıcaklığı) % 4 olacağı tahmin edilmektedir.
Türkiye'de önümüzdeki dönemlerde yıllık ortalama
% 6 oranında ekonomik büyüme ve % 2 civarında yıllık
nüfus artışı beklenmektedir. Türkiye nüfusunun 2010
yılında 83 milyon olacağı ve nüfusun % 70'inin şehirler
de oturacağı tahmin edilmektedir. Bu tahminlere göre,
toplam enerji tüketimi yıllık % 5.3 oranındaki artışla
2000 yılında 85 milyon Tep, 2010'da 135 milyon Tep ve
2020'deyse 200 milyon Tep olacaktır. Kişi başına tüke
tim ise 2000 yılında 1.3 Tep olacak, ancak 2020 yılında
bugünkü dünya ortalaması olan 1.6 Tep değerini yakalayabilecektir.Dünyanın büyük bir bölümünde olduğu
gibi ülkemizde de elektrik talebi, genel enerji talebin
den dah afazla artmaktadır. Örneğin 1970 ile 1995 ara
sında toplam genel enerji tüketimi 4 katına çıkmışken,
elektrik kullanımı 10 katına yükselmiştir. DPT'nin Ye
dinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ndaki enerji sektörü ra
porunda, ülkemizdeki büyüme senaryolarına dayalı
uzun vadeli projeksiyonlara göre elektrik enerjisi talebi
2000 yılında 130 milnyar kWh, 2005'de 200 milyar kWh
ve 2010'daysa 290 milyar kWh düzeylerine yükselecek
tir. Elektrik enerjisi talebinin 2020 yılında 547 milyar
kWh olacağı tahmin edilmektedir Kişi başına elektrik
tüketimiyse 2010'da 2900 kWh'e yükselecek ve dünya
ortalamasının bugünkü seviyesini geçecektir.

Mevcut elektrik enerjisi kapasitesine göre hayli
yüksek oranları temsil eden bu talep artışının karşıla
nabilmesi için elektrik enerjisi kurulu gücünün 2010 yı
lına kadar yaklaşık üç kat artırılarak 65 bin MW düzeyi
ne çıkarılması gerekmektedir. Bu kapasite artışı için ge
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rekli yatırım miktarı, sadece santrallar
için 60 milyar doların üzerindedir.
2020 yılına kadar ise 40 milyon dolar
daha yatırım yapılarak kurulu güce 44
bin MW eklenmesi gerekmektedir.

Yakın dönemdeki enerji sıkıntısını
aşabilmemiz için önümüzdeki 2 yıl için
de 5 bin MW ve 5 yıl içindeyse en az 12
bin MW kurulu gücündeyeni santral
yapmak zorunluğu vardır. Bir hidro
elektrik santralın inşasını, barajıyla bir
likte en az 5 yıl ve bir termik santralın
inşasının ise 3 yıl olduğu göz önüne alı
nırsa, bu yatırımların sadece teknik
açıdan ne kadar zor olduğu ortadadır.

30.7 milyon tona yükselmesi beklenmektednir. Enerji
tüketiminde dışa bağımlılığımız 1974 yılında % 59 iken,
bu oran 1984'de % 65'e ve 1994'deyse % 69'a çıkmıştır.
Toplam enerji (ticari olamayanlar da dahil olmak üze
re) bazında ele alındığında, 1994 yılında enerji arzının
% 45'i yerli üretimle karşılanmıştır. 2010 yılında, yerli
kaynakların talebi karşılama oranı % 38'e düşecektir.
Enerji ihtiyacımızın % 62'sini ithalatla karşılayacağımız
tahmin edilmektedir. Bugün kömür ithal fiyatı 40-50 do
lar/ton düzeyindedir. 2010 yılında kömürün yerinde sa
tış fiyatının 75-85 dolar/ton olacağı ve bunal5 do
lar/ton seviyesindeki navlun fiyatlarının da eklenmesi
gerekeceği düşünülmektedir.

g Teknolojideki sınırlamalar nedeniyle petrol talebi
nin başka alternatif kaynaklar ile karşılanması mümkün

değildir. Bunun yanı
sıra, artan nüfusu
muza bağlı olarak
petrol talebinin dü
şürülmesi imkanı da
yoktur. Ayrıca, re

zervlerin yetersizli

Ülkemizin, enerji konusunda dış
abağımlılığının giderek artışı önemli
endişe kaynağı olmaktadır. Enerji tale
binin temini içerisinde ithal güç payı
1994'de % 26 seviyesindne olmuştur.
Bu payın 2000 yılında % 33 ve 2010 yı
lındaysa % 45 değerlerine yükselmesi
beklenmektedir. Enerji tüketimimizin
yaklaşık yarısını oluşturanr petrolde,
üretimimiz giderek azalırken talep hız
la artmaktadır. 1994 yılında 3.9 milyon
tonolan petrol üretimimiz 1996'da 2.7
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milyon tona düşmüş ve 1999'daysa 1.7
milyon tona düşeceği tahmin edilmek
tedir. Bun akarşılık talep 1994'de 27.3,
1996'da 27.3 milyon ton iken 1999'da
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ğinden dolayı yurtiçi
kaynaklara bağlı bir
petrol politikası dolnuşturulması müm
kün değildir ve pet
rol talebimizin nere
deyse tümünün itha
latın yoluyla karşı
lanması kaçınılmaz
dır. Dünya ölçeğinde
çeşitli ve çoksayıda
tedarik alternatifleri
nin bulunduğu petrolde, şimdilik bir arz sorunu yoktur.

Elektrik enerjisindeki ülke talebinin karşılanması
amacıyla yapılan planlamaya göre hidrolik potanzsiyelimizin tümünden yararlanılacaktır. (Tablo 1). Hidrolik
enerjinin kurulu gücü yalaşık 3 kat artarken, toplam
kurulu güç içerisindeki payı neredeyse yarıya düşecek
tir. Termik santrallarda da benzer bir durum görüle
cektir. Doğalgazla çalışan santrallarda büyük bir gelnişme olacaktır. Kurulu güç yaklaşık 10 kat artarken, top
lam kurulu güç içerisindeki payı da 2010'da 2 katına çı
kacaktır. 2020 yılında, toplam kurulu gücün % 60'ını
hidrolik ve doğalgazın karşılaması planlanmıştır. Bir
diğer gelişmede, 2010 yılına kadar herbiri 1000 MW'lik
2 adet ve 2020'deyse 8 adet nükleer santralın kurulma
sıdır.
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Türlerine Göre Elektrik Üretim Tesislerinin Kurulu Güçleri

2010

1996

Hidrolik

Kömür
İthal

2020

Toplam
kurulu
güçte
payı%

Kurulu
güç MW

Toplam
kurulu
güçte
payı%

Kurulu
güç MW

Toplam
kurulu
güçte
payı%

Kurulu
güç MW

46.9

9.925

40.0

25.872

28.0

30.037

30.9

6.534

18.0

11.641

16.0

17.840

4.0

2.500

8.0

9.000

kömür

14.25

3.015

29.0

18.440

32.0

33.840

Petrol

7.9

1.675

6.0

4.200

7.0

8.052

Nükleer

-

-

3.0

2.0000

9.0

10.000

100.0

21.150

100.0

64.655

100.0

108.770

Doğalgaz

Toplam

•I Ancak, bu tablo beraberinde bazı
sorunları da getirecektir. Hidroelektrik
santralların inşaasında özel sektörün
de görevlendirilmesi düzenlenmiş, ancakson 10 yıl içerisinde beklenilen se
viyeye ulaşılamamıştır. Bugüne kadar
olan gelişmeler ışığınnda, hidroelekt
rik potansiyelinin geliştirilmesinde
devletin payının aşağıya çekilmesi
mümkün görülmemektedir. Termik
santrallarımızda yakılan düşük kalorili,
bol kükürtlü ve küllü linyitlerimiz, ön
lemleri alınmadığı takdirde ciddi çev
resel sorunlar yaratmaya devam ede
cektir. Nükleer santral yatırımlarının
kesintisiz yürüyebilmesi için kamu
oyundaki tepkileri giderecek ve endi
şeleri yatıştıracak çalışmalar yapılma
sı gerekmektedir. Elektrik enerjisi ar
zında yeralması planlanmış olan nük
leer enerjinin ülkemizdeki geleceği
halktan kabul görmesine bağlıdır.
Kamu sektöründeki sınırlı finans
man imkanları dikkate alındığında,
enerji sektöründe ihtiyaç duyulan yük
sek orandaki yatırımın sadece kamu
kaynaklarıyla karşılanabilmesininzorluğu ortadadır. DPT verilerine göre,
1996 yılı kamlu yatırım projeleri için
8155 trilyon lira (95 milyar dolar) ge

rekli olup, bunların içerisindeki enerji projelerinin
değeri 32.4 milyar dolardır. Oysa ki 1996 konsolide
bütçe harcamalarından kamu yatırımlarına sadece 516
trilyon lira (6 milyar dolar) ayrılmıştır. Bu nedenle,
özel sektörün enerji sektöründe ağırlıklı bir rol üstlenmesiyararlı olacaktır. Bu çerçevede, Yedinci Beş Yıllık
Kalkınma Planı nda enerji sektörünün yeniden yapılan
dırılmasını hedefleyen bir yapısal değişim projesine
yer verilmiştir. 2000 yılına kadar tamamlanması bekle
nen bu proje ile özel sektörün enerji alanında üretim
den dağıtıma, hatta sektörünplanlanmasına ve yöneti
mine kadar tüm alanlarda aktif bir rol üstlenmesini ko
laylaştıracak ve teşvik edecek bir ortamın yaratılması
hedeflenmemiştir. Bu düzenlemeler çerçevesinde,
enerji sektöründe yapılması gereken 100 milyar dolar
lık yatırımın yaklaşık 45 milyar dolarlık bölümünün ka
mu ve 55 milyar dolarlık bölümünün ise özel sektör ta
rafından üstlenilmesi beklenmektedir.

Neler yapılabilir?
Enerji sektöründe arz güvenliğinin sağlanması için
yapılması gerekli görülen yatırımların gerçekleştirilme
sinin zamanı neredeyse geçmiştir. Yatırımın başlama
sıyla elektriğin üretilmesi arasında en az 3-5 yıl geçti
ğinden, bundan sonra başlanacak yatırımlar için bol
para da temin edilse kaybedilen zamanı telafi etmek
mümkün olmayacaktır.
Ülkemizin birincil enerji tüketimindne % 55 ve birin
cil ticari enerji tüketimindeyse % 63 pay ile petrol ve
doğalgaz başta geldiğine göre, gelecekte enerji talebi
nin yurtiçi kaynaklardan karşılanabilme oranı % 50 de-
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gerine bile ulaşamayacaktır. Peki pet
rol ve doğalgazda talebin nisbi ölçüler
de yurt içinden karşılanması için neler
yapılabilir?

mak üzere petrol tüketimin en yüksek olduğu ulaşım
sektöründe toplu taşımacılık ile ulnaşım araçlarında
yakıt verimliliği tedbirlerinin alınması ve teşvik edilme
si önem kazanmaktadır.

Türkiye, karmaşık jeolojik yapısı
nedeniyle petrol ve doğalgaz konusun
da arama riski yüksek ülkeler arasında
yer almaktadır. Uluslararası şirketler
ülkemizde aramalara son verdiğine gö
re, arama ve üretimin TPAO tarafından
yapılması kaçınılmaz bir sonuçtur.
TPAO'nun riskli yatırımlara girebilmesi
için finansman desteğine ihtiyacı var
dır. Bunu temin etmek için, petrol sa
nayinin en kârlı kısmı olan rafinaj, taşı
ma ve pazarlama hizmetlerinin TPAO

8 milyar ton olan linyit rezervlerimizin sadece 3.9
milnyar ton işletilebilir, yani teknik ve ekonomik olarak
üretim yapılabilir düzeydedir. Bu miktarın n2.1 milyar

tarafından yapılmasına imkan tanınmalıdnır.

Ayrıca, tedarik risiklerini azaltmak
için, TPAO ve mözel sektörün yurtdı
şında petrol ve doğalgaz arama ve üre
tim çalışmalarında bulunması bir hü
kümet politikası olarak sürdürülmeli
ve teşvik edilmelidir.
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Petrol ithalatm yükünü azaltmak
üzere komşularımızdaki petrolün, ülkemizüzerinden boru hatlarıyla taşın
ması mutlaka gerçekleştirilmelidir.
Önümüzdeki yıllarda karşılaşacağımız
doğalgaz açığının giderilmesine yöne
lik olarak yeni doğalgaz anlaşmaları ve
boru hatlarının inşasına başlanmalıd-

nır.
Bütün bunlara ilave olarak, petro
lün daha verimli kullanılmasını sağla
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tonu da Elbistan havzasında olup, bu yöredeki ternik
santmralda kullanılmaktadırn. Geriye kalan linyitm re
zervimiz, ülkemiz tüketimin 40 yıllık bir süreyle karşıla
yabileceğinden enerji üretiminin güvence altına alma
maktadır. Bu bakımdan, işletilebilir sınıfındaki kömür
rezervlerimizin artırılması için yeni kömür sahalarını
arama ve projelendirme çalışmalarını yoğunlaştırmak
gerekmektednir.
Ülkemizi linyit potansiyeli kendimize yetecek sevi
yededir. Ancak, potansiyelimizin tümüyle değer
lendirilebilmesi için linyitlerimizin öncelikle zen
ginleştirilmesi gerekmektedir. Bu knu değişik za
manlarda gündeme gelmesine rağmen önemli
bir gelnişme kaydedilememiştir.

Mevcut termik santrallarımızın kapasite kulla
nım oranı % 57 gibi çok düşük bir seviyededir.
Görülen bu teknik ve yönetsel yetersizliği aşma
nın yolu salt özelleştirme değildir. Şu halde, önü
müzdeki yıllarda doğması kaçınılmaz olan elekt
rik sıkıntmısının aşılmasında ilk ve öncelikli
adım, mevcut elektriküretim tesislerindeki ve
rimliliklerin en azından proje değerlerine ulaştı
rılması için gerekli teknik ve yönetsel önlemlerin alın

masıdır.
Yeni ternik santral kurma çabalarından önce, mev
cut kapasitenin kullanılabilirliğini artırmak gerekmek
tedir.

M Termik santrallarımızın birim elektrik işletmle malniyetleri incelendiğinde, bir teknik santralda, elektrik
üretiminde kömür girdisi işletme maliyetinin % 60'ını
oluşturmaktadır. Kömürün üretim maliyeti ve ısıl değe
ri bilindiği takdirde, bir kömür sahasından ekonomik
olarak elektrik enerjisi üretiminin mümkün olup olmhadıı kestirilebilir. Şu halde, ternik santral kurulması
drüşünülen kömür sahalarında birim elektrik işletmle
maliyetleri karşılaştırılarak bu sahalar arasından han
gilerinin öncelikli ve lekonomik oldukları kolaylıkla be
lirlenebilir. Bu kritere göre, Elbistan ve Çan kömür hav
zaları, teknik ve ekonomik açılardan geliştirmeye en
uygun olanlardır. Bu havzalar, elektrik üretimi amaçlı
olarak acilen gelniştirilmeli ve planlanan tevsii myatı-
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rıınlar zaman geçirilmeksizin yapılma
lıdır. Diğer kömür havzalarında termik
santral amaçlı yatırımlar, günümüz
ekonomik şartlarında uygun görülme
mektedir.
Hidrouelektrik santralların yenile
nebilir enerji kaynaklarını kullanıyor
olması, fosil yakıt kullanan santrallar
yanında onlara bir avantaj sağlamakta
dır. Hidroelektrik santmralların inşa
sürelerinin uzun olmasına karşın, eko
nomik ömürleri termik santralların 2-3
katıdır ve işletme ile bakım maliyetleri
çok daha düşüktür. Yapılabilirliği llortaya konmuş 381 hidroelektrik santra
lın inşaası için bugünkü değerlerle ya
tırım tutarı 33 milyar dolardır. Hidroixik enerji kaynaklarımızın geliştirilme
sine ilk sırada önem verilmişse de ay
rılan ödeneklerin yetersiz olması ne
deniyle yatırıml programlarında önem
li gecikmeler olmuştur. Yaşanan enerji
darboğazının aşılmasında, hidrolik
enerjiye yatırım bütçelerinde ayrılanpayın mutlaka artırılması ve ödenekle
rin dağılımında da santralların yapım
programlarının aksatılmamasına önem
vermek gerekmektedir.

Jeotermal enerjinin, ülkemizin ar
tan enerji talebinde kayda değer bir
katkıda bulunması söz konusu değil
dir. Ancak, ucuz, yenilenebilir ve daha
az çevre sorunu bulunmhası nedeniyle
jeotermal aramaları ve geliştirmeleri
teşvik edilebilir.

Ülkemizde elektrik enerjisi talebi
yılda ortalama % 8-10 oranında art
maktadır. Buna karşılık, kalkınmamız
ve yaşam düzeyimizin yükseltilmesi
için gerekli enerjiyi üreten doğal kay
naklarımız çok kısıtlı olup, bu kaynak
ların büyük kısmı tüketilmektedir.
.Enerji açığının karşılanması amacıyla
yerli kaynaklarımıza kilave olara, ithal
kömür ve doğalgaz da kullanılmakta
dır. Buna rağmen, gerekli elektrik ener
jisinin sağlanabilmesi için nükleer
santrallara da ihtiyaç vardır.
İlk kez 1976 yılında yapımı karar

laştırılmış olan nükleer santral kurulması çalışmaların
da ihale aşamasına gelinmişti. Bu ihale kapsamında,
yaklaşık 600-1100 MW arasında ünite gücü olan 1 veya
2 ünitelik nükleer santral inşa edilecektir. Santralın in
şasının 9 yılda tamamlanması ve 2006-2007 yılında hiz
mete girmesi planlanmıştı. Nükleer enerji üretimindeki
en önemli sorunlardan birisi de kaynak olduğundan
uranyum aramalarına önem verilmelidir.
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Ülkemizin enerji tasarruf potansbiyeli incelendiğin
de, sanayide genel enerji için % 20 ve elektrik enerjisi
için % 5, elektrikli ev aletlerinde % 10-15, aydınlatmada
% 80 ve sokak aydınlatmasındaysa % 20 oranında ta
sarruf potansiyeli olduğu tahmin edilmektedir. Enerji
nin tüketim merkezlerine nakledilmesi sürecinde, ile
tim hatlarında % 3 ve şebekeden dağıtında % 14 dola
yında kayıp vardır. İletim hat kaybı kabul edilebilir li
mitlerin altında iken, şebeke kayıplarında % 7-8 tasar
ruf edilebilir potansiyel bulunmaktadır. Ancak, bu potansbiyelin kazanılabilmesi için öncelikle çarpık kent
leşme ve göçün önlenmesi, otomasyon ve modernizas
yon yatırımlarının yapılması gerekmektedir.

Özel sektörün enerji alanında faaliyet göstermesini
sağlayacak modellerin uygulanmasını kolaylaştıracak
önlemler zaman geçirilmeksizin alınmalıdır. Bunların
başında, darboğaz yaratan sorunlara çözüm getirmek
üzere yasal düzenleme ve hukuki altyapı çalışmalarının
tamamlanması gelmektedir. Ancak, özel sektörün hiz
met vermesini sağlarken meydana gelecek olan bölün
müşlüğü, mevcut enterkonnekte sistemin yönetimini
zayıflatmamasına ve işletmesini zorlaştırmamasına dik
kati edilmelidir. Bu alanda etkin koordinasyon görevini
yapacak bir düzenleme de oluşturulmalıdır.
• Ülkemizde çevre sorunları, son yıllarda giderek ar
tan bir oranda gündeme gelmektedir. Enerji sektörün
de üretim, iletim ve tüketim aşamalarında çevre so
rumları yaratmakta ve kamuoyunun tepkisine neden
olmaktadır. Öte yandan, çevre kirliliği yaratıyor diye
enerji üretim ve tüketiminden vazgeçmek ise kalkınma
nın ve gelişmenin sağladığı ve sağlayacağı faydalardan
vaz geçmek anlamına gelmektedir. Dikkatli olunması
gereken husus, çevre konusuna siysah-beyaz olarak
yaklaşmak yerine artılar ve eksileri göz önüne alarak
optimal bir çözüm bulunmasıdır. Bunun için araştırma
ve geliştirme çalışmalarında, teknolojinin seçiminde
ve yatırımların planlanmasında çevre öncelikleri göz
ardı edilmemelidir. Enerji temini sırasında çevre kirlen
mesini en aza indirecek tedbirlerin alınması, sürdürüle
bilir kalkınmayı gerçekleştirmek açısından gereklidir.
r-s.

o

soruşturma cevaplan
*"Bugüne kadar Türkiye'nin uzun soluklu bir enerji poli

tikasının bulunmadığı" iddiası, kanaatimce, eksik bilgilendi
rilmekten kaynaklanmaktadır. Elektrik İşleri Etüt İdaresi (Eİ-

Prof. Dr. Ahmet Yüksel ÖZEMRE

Eİ), Devlet Su İşleri (DSİ), eski Türkiye Elektrik Kurumu
(TEK) ve bunun ikiye bölünmesiyle ortaya çıkmış olan Tür

kiye Elektrik Üretim-İletim A.Ş. (TEAŞ) ile Türkiye Elektrik
Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
• 1935 yılında Üsküdar'da doğdu. Galatasa
ray Lisesi, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi
Matematik-Fizik dalından ve 1958 yılında da
Fransa Nükleer Bilimler ve Teknoloji Milli
Enstitüsünden mezun oldu. Türkiye'nin ilk
"Atom Mühendisi"dir. Teorik Fizik dalında
doktorasını 1960 da verdi. 1964 de Doçent ve
1969 da Profesör oldu. 1973'te İstanbul Üni
versitesi Fen Fakültesi Teorik Fizik Kürsü Pro
fesörlüğüne atandı ve kendi isteğiyle 1984'te
emekliye ayrıldı. Ayrıca pek çok ilmî ve idarî
görevlerde bulundu. Bazıları şunlardır: Çek
mece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi
Müdürü (1969-1973), İstanbul Teknik Üniver
sitesi Nükleer Enerji Enstitüsünde boca
(1962-1972), İstanbul Üniversitesi Fen Fakül
tesi Dekanı (1980-1982), Türkiye Atom Enerji
si Kurumu Başkanı (1985-1987), Türkiye Bi
limsel Ve Teknik Araştırma Kurumu Bilim Ku
rulu Üyesi (1972-1974), Bilim ve Teknoloji
Vakfı kurucu üyesi ve Genel Müdürü (1989
1991), vb... Bundan başka Türkiye'yi uzun yıl
lar NATO Bilim Komitesi'nde, OECD Nükleer
Enerji Ajansı Yönetim Kurulunda ve Uluslara
rası Atom Enerji Ajansı nezdinde temsil etti.
Prof. Özemre şu anda profesör olarak üniver
sitelerde görev yapan ve "hayrülhaleflerim"
diye nitelendirdiği 52 profesörün de üniversi
teden hocasıdır ve bunlardan bir kısmının, on
lara öğretmiş olduğu ilimlerde, kendisini aş
mış olduklarını görmekden de fevkalade mut
ludur. Halen üniversitelerde lisans, yüksek li
sans ve doktora düzeylerinde yararlanılan 13
te'lif 9 da tercüme kitabı vardır. İlmi makale
leri, inceleme ve raporları birkaç yüzü geç
mektedir. Bundan başka genel kültür alanın
da İlimde Demokrasi Olmaz (Yeni Asya Yay.
1991), Türkiye'nin Çernobil Çilesi (Nehir Yay.
1993), Üsküdar'da Bir Attar Dükkanı (Kubbealtı Akademisi Yay., Mayıs 1996, 2. baskısı
Ocak 1997; Türkiye Yazarlar Birliğinin 1996
yılı Hatırat Dalı Ödülünü kazanmıştır), İs
lam'da Aklın Önemi ve Sınırı (Denge Yay.
1996), Gel de Çık İşin İçinden (Seyran Yay.
1996) başlıklı kitapları vardır. Prof. Özemre
evli ve iki çocuk bir de torun sahibidir.

(ETKB), Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), Türkiye Pet
rolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Türkiye Kömür İşletmeleri
(TKİ) ve Maden Tetkik Arama (MTA) Türkiye'nin enerji ihti

yacının karşılanmasının çeşitli vecibelerine cevap vermek

üzere kurulmuş olan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de

netimi altında çalışan milli müesseselerdir.
Bunların çalışmalarını koordine edip yönlendiren, hedef

ler gösteren milli kuruluşumuz ise Devlet Planlama Teşkilatı

(DPTJdir. "Beş Yıllık Kalkınma Planları nın sayfaları karıştı
rıldığı zaman Türkiye'nin iyi belirlenmiş ve de uzun soluklu
bir enerji politikasının bulunmadığını iddia etmek mümkün

değildir.
Enerji planlamasının tek hedefi: yılda % 2,4 lük bir nüfus

artış hızına sahip ve 1980'lerin başından itibaren hızlı bir sa
nayileşme süreci içinde bulunan Türkiye'nin bu gelişmesini

aksatmayacak düzeyde enerji ve öncelikle de elektrik enerji

si üretimini sağlamaktır.
• Türkiye'nin, hatırlayabildiğim kadarıyla, ilk uzun vadeli
enerji ihtiyacı projeksiyonu Prof. Dr. Nejat Aybers ve Prof.
Dr. Sadık Kakaç ile benim TAEK Çekmece Nükleer Araştırma
ve Eğitim Merkezi Raporları dizisinde 1972 yılında yayınladı

ğımız bir inceleme ve değerlendirmenin sonucu olarak ger
çekleştirilmiştir.
Bu inceleme Türkiye'nin 2020 yılında büyük bir elektrik

enerjisi dar boğazına gireceğini ve bunu aşabilmenin tek ça
resinin de iyi bir planlama ve stratejiyle nükleer enerjiden

yararlanmak suretiyle mümkün olduğunu ortaya çıkarmıştır.

O tarihten sonra ETKB ve bağlı kuruluşları tarafından ha
zırlanmış olan bütün enerji projeksiyonları bu raporumuzun

sonuçlarını hep te'yid edegelmişlerdi. 1992 yılı sonunda Ba

kanlar Kurulu'na zamanın ETK Bakanı Ersin Faralyalı tarafın-

TÜRKİYE'Yİ
dan takdim ed ^ur|<jyenjn
len bir rapor bi
zim 1972 tarihli
raporumuzun

sonuçlarını bir

enerji ihtiyacı açığını

kapatabilmek için artık nükleer
enerjiden de istifade edilecekti^

kere daha te'yid
etmiş fakat enerji darboğazını 2010 yılı

için öngörmüştür.

ce, fahiş hata

dır.

Türkiye enerji
ihtiyacı açığını

kapatabilmek

için artık nükle
er enerjiden de istifade edilecektir. Bundan böyle Türki

nunun, yukarıda sözünü etmiş olduğum, milli bir nükleer

rince uzman kadroya sahiptir. Ancak görü

politika ve stratejinin tesbitine dair 1983 tarihli raporu da

nen odur ki bu kıymetli uzmanların "Beş

uygulamaya konulmalıdır.

Yıllık Kalkınma Planları nda da yer alan
bütün akılcı planlamalarına ve önerdikleri
bütün stratejilere rağmen hükümetlerde
bu planlamalara harfiyyen uyma hususun

daki siyasi zaaf bu planların uygulanma
sında büyük aksaklıklar doğurmuştur ve

* Barajlar ve nükleer enerji üretim santrallerinin dışında

kalan her türlü elektrik üretim tesisinin özel sektör tarafın

dan da kurulabilmesine imkan veren bir "Kanun Hükmünde
Kararname" 1996 yılında yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
Kanaatimce bu kısıtlamalar da kısa sürede kaldırılmalıdır.

doğurmaktadır. Buna, son beş yılda enerji

Gerek A.B.D. gerek Kanada ve gerekse Avrupa'nın bazı ül

sektöründe hiç bir hatırı sayılır büyüklük

kelerinde enerji üretimi serbest piyasa ekonomisinin şartla

te üretim biriminin devreye sokulamamış

rına uygun olarak rekabete açık bir şekilde, özel sektör tara

olması örnek olarak yeter, sanırım.

fından gerçekleştirilmektedir. Devletçiliğin hantal mekaniz

Nükleer enerjiye geçilmesi halinde, bu

çok hassas konuda ülkenin menfaatlerine
en uygun milli politika ve stratejinin ne ol

ması gerektiği ve nasıl uygulanacağına da
ir bir rapor 1983 yılında TAEK Atom Ener

O

ye'nin enerji politikasında TAEK Atom Enerjisi Komisyo

Türkiye, enerji planlaması için, yete

•
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masına oranla özel sektörün büyük bir dinamizme sahip ol
ması dolayısıyla, tekelleşmelere müsaade edilmediği sürece,

Türkiye'nin de bu yönde hareket etmesinin uzun vadede ül
kenin lehine tecelli edecek bir husus olacağını ümid ediyo

rum.

jisi Komisyonu tarafından hazırlanıp kara

® Özel sektörün elektrik enerjisi üretimine katkısı: 1) en-

ra bağlanarak Başbakan'a takdim edilmiş

terkonnekte elektrik dağıtım şebekesine girmeden, bir bü

se de, ne kadar acıdır ki, yankısız kalmış

yük fabrikanın ya da fabrikalar kompleksinin yahut da bir

şehrin elektrik ihtiyacını karşılayacak olan yerel tesislerle,

tır.

Türkiye'nin ilk nükleer santralinin iha
lesine çağrı 17.12.1996 gün ve 22850 sayılı

ya da 2) enterkonnekte dağıtım şebekesini besleyen tesisler
le iki türlü olabilir.

Resmi Gazete'de yayınlanmış bulunmakta

Özel sektörü yerel tesislerle belirli bir kompleksin ya da

dır. Konuya vakıf nükleer mühendisler ve

yörenin elektrik ihtiyacını karşılamasında serbest bırakılma

bilim adamları, yalnızca bu santralin güç

sı isabetli olur. Ama enterkonnekte dağıtım şebekesini bes

sınırlarını belirleyen şartına dahi bakmak

leyen üretim tesisleri söz konusu olduğunda, özel sektör

la, bu ihalenin nasıl 1) bilimsel ve teknolo

Devlet'in bu konudaki makro ve mikro planlarıyla bağlı kal

jik kriterler ve 2) milli bir politika bir yana

malıdır.

bırakılarak uygulamaya konulmuş olduğu

* Türkiye'nin kurulu elektrik enerji üretim gücü halen

nu derhal teşhis etmektedirler. Bu ihale

23.000 MW (megavat) civarındadır. Gerek nüfus artışı hızının

yalnızca ve yalnızca parasal çıkarlar ön

yüksekliği gerekse hızlı sanayileşme sebebiyle ülkemiz her

O
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plana alınarak yapılmaktadır ki, kanaatim

—
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yıl bir öncekine oranla % 8-12 kadar daha

ETKB'nın tesbitine göre ülkenin 2010 yılındaki elektrik

çok elektrik enerjisine ihtiyaç göstermek

enerjisi ihtiyacı 271, 4 milyar kWh'dir. Oysa tüm hidrolik po

tedir. Bu oran geçen yıl % 14,75 gibi rekor

tansiyelimiz 122,4 milyar kWh'dir. Ayrıca Türkiye'nin enerji

bir düzeye yükselmiştir. Halbuki sanayi

üretimi açısından dışa bağımlılığı da günden güne artmakta

leşme sürecini tamamlamış da enerji ihti

dır. Halen enerji üretiminin % 38 kadarı yurt dışı kaynaklı

yacı doyuma ulaşmış olan gelişmiş ülke

olan Türkiye'nin dışı bağımlılığı 2010 yılında % 45'e erişecek

lerde bu oran % 0,5-1,5 arasında kalmakta

tir.

dır.

İyi bir milli nükleer enerji politikası seçilecek olursa nük

Ülkemiz için bu oran % 10 olarak sabit
kalsa bile bu, her 7 yılda

bir kurulu gücün iki misli

olması gerektiğine işaret
eder. Buna göre 1997 yı

lında kurulu gücü 23.000
MW olan ülkemizin kuru

lu gücünün, bu artış hı
zıyla, 2004 yılında 46.000
MW ve 2011 yılında da

92.000 MW düzeyinde ol

ması gerekir. Türkiye'nin

14 yılda 92.000 -23.000 =

69.000 MW kadar bir ek

leer enerji kısa, orta ve uzun vadede ülkenin enerji darboğa

V İyi bir milli nükleer
enerji politikası seçilecek
olursa nükleer enerji
kısa, orta ve uzun
vadede ülkenin enerji
darboğazı için isabetli
bir çözüm olacaktır.
Enerji üretimindeki en
önemli mesele kaynak
meselesidir
^

zı için isabetli bir çözüm

olacaktır. Enerji üreti
mindeki en önemli mese

le kaynak meselesidir.

Nükleer yakıt hammad

desi açısından Türkiye
şanslı

görülmektedir.

Başka madenlerin araştı
rılması esnasında yapı
lan yüzeysel tesbitler so

nucu ülkemizde yaklaşık
10.000 ton uranyum ve

380.000 ton da toryum
rezervi bulunduğu orta

kurulu güç ihdas etmesi

mümkün değildir. ETKB'ında yapılan çalış

ya çıkmıştır. Toryum rezervimiz, bu haline rağmen, gene de

malar 2010 yılı için hedef kurulu gücü

Dünya nın Hindistan'ınkinden sonra ikinci büyük rezervidir.

59.700 MW olarak vermektedir. Bunun ger

Eğer bütün ülke uranyum ve toryum prospeksiyonu için

çekleştirilebilmesi için: 1) yıllık nüfus artış

hem yüzeyden ve hem de derinliğine sistematik bir biçimde

hızımızın % 2,4 den % 1,5 düzeyine çekil

araştırılacak olursa rezervimizin katbekat artması mümkün

mesi ve 2/ sanayileşmenin de akılcı bir dü

dür.

zen ve planla kontrol altında tutulması el
zemdir. 1997 ile 2010 arasında gerçekleşti

rilmesi gerekecek olan bu 36.700 MW'lik ek
kurulu gücün sağlanması dahi fevkalade

zor olacaktır. Türkiye'nin hidrolik potansi
yeli 34.739 MW'e olup bunun da % 31,5 ine

tekabül eden 10.954 MW'e kadarından

elektrik üretilmektedir. DSİ'nin incelemesi

Türkiye için en akılcı nükleer politikanın ise nükleer ham
madde kaynakları açısından bağımsızlığımızı sağlayan bir
politika olması gerektiği aşikardır. Bu bakımdan doğal uran
yum değil de zenginleştirilmiş uranyum kullanan nükleer re
aktörlerin devreye sokulması Türkiye'yi; 1) yabancı birkaç

ülkenin bağımlısı, ve 2) uysal davranmadığı zaman ise, nük
leer yakıtına ambargo koymak suretiyle rahatlıkla cezalandı

rabilecek bir günah keçisi konumuna sokacaktır.

ne göre geri alan 23.785 MW'lik hidrolik
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potansiyeli değerlendirmek için kurulması

Nükleer enerjinin taşıdığı iddia edilen risklere gelince,

planlanan 60 kadar barajın tümünün inşa

asıl önemli olan böyle bir riskin varlığı değil, fakat bu riskin

atının ise ancak 70 senede tamamlanabil

ölçeğidir. Karşılaştırma imkanı olan iki örnek vermek gere

miş olacağı ifade edilmiştir.

kirse, önce 60 yaşındaki bir adamın sokakta kalp sektesin

DOSYA

den ölmesinin riskini ve sonra da paraşütle koşarak uçuru

TÜRKİYE"
ma atlama sporundaki kaza riskini karşı

maksimum gamma radyasyonu dozu" 5000 mRem olarak tes

laştıralım.

bit edilmiştir (mRem: milirem). Buna karşılık Dünya Sağlık

60 yaşındaki bir adamın sokakta kalp

Örgütü (WHO) ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) bu

sektesinden ölmesinin riski onbinde bir

normdan, daha kısıtlayıcı emniyet mülahazalarıyla, bir baş

den (1/10.000'den) daha küçüktür. Böyle

ka norm türeterek radyasyonla uğraşmayan sivil halk için

bir ölüm riski mevcud iken 60 yaşındaki

yıllık müsaade edilebilir maksimum radyasyon dozunu 500

bir kimse sokağa çıkmaktan kaçınmalı,

mRem ile sınırlı tutmuşlardır. "Batı Anlamında Nükleer Gü

evinden dışarı hiç ama hiç çıkmamalı mı

venlik Doktrini" uyarınca, nükleer santrallerin tasarımı ve in

dır? Şüphesiz ki hayır! 60 yaşındakilerin

şaatı ise reaktörü koruyan betonarme kabuğun dışına bir yıl

bu ölüm riskini düşünmeksizin sokağa çık

da bu değerin binde birinden (1/1000 den) az bir radyasyon

malarından anlaşılmalıdır ki 1/10.000 lik

dozu sızacak şekilde gerçekleştirilmektedir.

bir risk kimsenin hatırına bile getirmediği,

Ayrıca termik santrallerin aksine, nükleer santraller at

hiç bir özel önleme başvurmaya gerek

mosfere ne duman ne karbon dioksit ne azot oksit ve ne de

duymaksızın kabul edilebilen bir risktir.

sülfür oksit gazları yayarlar. Bundan dolayı: 1) sera etkisine

Buna karşılık, paraşütle koşarak uçu

de 2) asit yağmurlarının oluşumuna da ve 3) bunlara maruz

ruma atlama sporundaki kaza riski 1/260

kalanlarda sıkça görülen üst solunum yolları hastalıklarına

dır. Bu, 60 yaşındaki bir adamın sokakta

ve amfizemaya da hiç bir katkıları yoktur. Bu bakımdan nük

kalp sektesinden ölmesinin riskinden, ya

leer santraller gerçek çevre dostu enerji üretim araçlarıdır.

ni kabul edilebilir riskden, yaklaşık 40 ke

• Nükleer santrallere nükleer kaza açısından bakılacak

re daha büyük bir risktir. Yani bir kimsenin

olursa bunlarda, şimdiye kadar, çevreyi etkileyen 3 önemli

paraşütle koşarak uçuruma atlamadan ön

kaza vuku bulmuş olduğuna dikkati çekelim. Bunların ilki İs-

ce bu işin riskini 40 kere düşünmesi gere

koçya'da Windscale nükleer santralinde 1957 yılında vuku

kir.

bulmuş olan kazadır. Bu kazada kimsenin burnu kanamamış

Dünya'da risklerini olabildiğince azalt

mak üzere en katı kalite temini, kalite
kontrolü ve güvenilirlik normlarını uygu

landığı iki teknolojiden biri "Uzay Teknolo

jisi", diğeri ise "Nükleer Teknoloji"dir. Nük
leer teknolojinin riskleri, nükleer santral

ama çevreye bir miktar radyasyon yayılmıştır. Bu kaza nük
leer santral yapımcılarına bir daha böyle birkazada çevre

kirliliği yaşanmaması için alınması gereken önlemler hakkın

da bir uyarı olmuştur. Bu uyarının sonucu olarak 1960'lı yıl
ların ortalarına doğru "Batı Anlamında Nükleer Güvenlik
Doktrini" geliştirilmiştir.

lerin: 1) normal çalışma konumunda çev

Bu doktrininin önlemlerinden biri nükleer santralde re

reye etkilerinin riskleri, ve 2) nükleer kaza

aktörü ve bazı müştemilatını her türlü terörist saldırısına,

riskleri olarak iki bölümde incelenebilir.

her türlü zelzeleye ve üzerine uçak düşmesine bile dayanık

• Uluslararası Radyasyondan Korunma
Komitesi (International Committee on Ra

diological Protection/ICRP) insanların

lı 2,5-3 metre kalınlığında betonarme bir kabuk içine hapset

meyi öngörmektedir. Buna faydası 1979 yılında A.B.D.nde
vuku bulan Three Miles Island nükleer santrali kazasında or

radyasyondan korunmasının normlarını

taya çıkmıştır. Bu santralin reaktörünün, beşeri bir hata ötü

ve bir yılda alabilecekleri müsaade edile

rü, ambale olmasıyla reaktörün kalbi erimeye başlamıştı. Bu

bilir maksimum radyasyon dozlarını bilim

nun üzerine reaktör personeli betonarme koruyucu bir ka

sel olarak tesbit eden örgüttür. ICRP'ye gö

buk içine yerleştirilmiş olan reaktörü hemen terketmişler ve

re, bir kimsenin kanser riski olmaksızın

binanın kapısını kapatarak çıkan radyasyonu ebediyete ka

"bir yılda alabileceği müsaade edilebilir

dar bu koruyucu kabuğun içine hapsetmişlerdir. Bu kaza da
kimsenin burnu kanamamıştır.

Enerji kaynakları çoğu
kere güçlü devletlerin uzun
vadeli dış politikalarında bi
rinci önceliği haiz bir konu
olarak gerçekten de belirle
yici bir rol oynamaktadır

nin 2070 ve kömür rezervinin de 2150 yılı
civarında tükenmiş olacağına işaret etmek
tedirler. A.B.D., bu durumun bilinciyle, ken

di ülkesindeki petrol rezervinin yaklaşık

%40 kadarını kullanmayıp saklamakta; bu
nun yerine, ihtiyacını karşılamak üzere, Or
tadoğu petrolönü satın alıp kullanmayı ter

cih etmektedir. A.B.D. rezerv olarak sakla

dığı petrolü Dünya'nın diğer bölgelerindeki
petrol rezervlerinin tükenmesinden yani

Buna karşılık 26 Nisan 1986 da gene be
şeri bir hata yüzünden tıpkı Three Miles

2050 yılından sonra kendi benzin ve petrokimya sanayii ihti
yaçları için kullanmayı planlamıştır.

Island reaktörü gibi ambale olup da kalbi

1950'lerin sonunda Cezayir'den çekilmek zorunda kalıp

erimeye başlayan Çernobil Nükleer Sant-

da Büyük Sahra'nın zengin petrol yataklarının imkanların

rali'nin 4 numaralı reaktörü tek tuğla bir

dan mahrum kalan Fransa büyük bir siyasi irade ve kararlı

bina içinde bulunduğundan çevreye çok

lıkla, kendi ülkesinin selameti ve halkının refahı için, tüm

zarar vermiş ve 31 kişinin de ölümüne se

elektrik enerjisi ihtiyacını nükleer santrallerden karşılamayı

bep olmuştur.

Türkiye "Batı Anlamında Nükleer Gü
venlik Doktrini'ne uygun nükleer santral

ler tesis edecektir. Bu çeşit santrallerde

maliyetin kabaca % 40 kadarı hep nükleer
güvenlik önlemlerine sarfedilmiş olmakta
dır. Böyle bir santralde Çernobil tipinde

planlamıştır. 40 yıldan beri selabetle sürdürdüğü bu politika

nın sonucu olarak, Fransa'nın bugün üretmekte olduğu
elektriğin % 75 den fazlası nükleer kökenlidir. Bugün Ceza
yir'in yaşamakta olduğu siyasi ve içtimai huzursuzluk orta

mının da, kontrolünü kaybettiği Büyük Sahra Petrol kaynak
larına tekrar ulaşabilmek için, Fransa'nın tahrik etmekte ol

duğu da ileri sürülmektedir.

bir facianın vuku bulması riski ise milyon

Bu misallerden de kolayca görülebileceği gibi enerji kay

da birin (1/1.000.000 in) çok altındadır ve

nakları çoğu kere güçlü devletlerin uzun vadeli dış politika

bu risk kabul edilebilir riskden de en azın

larında birinci önceliği haiz bir konu olarak gerçekten de be

dan 100 kere daha küçüktür.

lirleyici bir rol oynamaktadır. Yetkili kurumların hazırladıkla

• * XX. yüzyılda vuku bulmuş olan sa
vaşlar incelendiğinde, bunların çoğunun

arka planında, ya enerji kaynaklarını ele

geçirme ya da enerji kaynaklarını tekelden

kurtarıp serbest piyasa rekabetine açma
hedeflerinin yatmakta olduğu gözlenir. Ba

ğımsız ve kendine yeterli birincil enerji
kaynaklarına sahip olmak her ülke için: 1)

siyasi ve mali bağımsızlık ve dolayısıyla da
2) siyasi yaptırım gücü demektir. Bugünkü
tüketim hızları göz önünde tutulduğunda

yapılan teorik değerlendirmeler: Dünya

petrol rezervinin 2050, doğalgaz rezervi

rı bunca rapora ve plana, önerdikleri bunca stratejiye rağ
men enerji üretimi ve enerji kaynakları konusunu Türkiye'de
hiç bir hükümetin uzun vadeli bir pespektif içinde birinci de

recede öncelikli, hayati bir problem olarak ilmi ve siyasi bir

ciddiyetle ele almış olduğu görülmemiştir. Enerji konusunda
partilerin programlarındaki basmakalıp sözler, kendi iktidar

ları döneminde, haleflerine miras bırakabilecekleri icraata
asla dönüşememiştir. Türkiye'de hükümet edenlerde kısa

vadeli çıkarlar hakim olmuş ve politikacılar kendilerini hata

dan koruyacak ilim adamlarına itibar edecek yerde bunlara
çoğu kere kendi nefsani (sübjektif) tercihlerine kılıf hazırla
makla yükümlü vitrin malzemesi gözüyle bakmışlardır. Bu

bakımdan bu sorunuza, kanaatimce, iyimser bir cevap bu
lunmadığını ifade etmekten dolayı müteessirim.
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soruşturma cevapları
vik eder mahiyette iken, arka arkaya gelen iki petrol krizi bu
tür santral yapımlarını tamamen devre dışı bırakmıştı. Gene

80'lerde durum aniden değişmiştir. Yerli veya ithal kömürlü

Prof. Dr.Mehmet Ergin

santrallar nisbeten ucuz görülmekle birlikte çevre kirlenme
sin e büyük katkıları olmasından dolayı bugün hiç de elveriş

li görülmemektedir. Benzer şekilde, 1980'li yılların başların

da nükleer santral ihalesi neredeyse tamamlanmışken,

Türkiye'nin ihtiyaçlarına uygun ve

1986'da Çernobil faciasının meydana gelmesi, siyasi otorite

uzun soluklu bir enerji (enerjiden özellikle

leri nükleer santraldan soğumasına ve sonuçta vazgeçmele

elektrik enerjisini anlamaktayız) politikası

rine sebep olmuştur.

olmadığı pek doğru değildir. 19601ı yıllar

dan başlayarak Beş Yıllık Kalkınma Planla
rı (BYKP) çerçevesinde uzun vadeli enerji

politikaları yapılmıştır. Ancak bu planların
tam olarak uygulanamamasının çeşitli se
bepleri vardır. Şöyle ki:

Türkiye'nin enerji politikasının oluşturulmasında, enerji
talebinin yerli kaynaklarla karşılanma oranı, sermaye yatırı
mı, ekonomik büyüme, enerjinin ucuz ve yeterli miktarda

sağlanması gibi faktörler temel girdiler olarak ele alınmalı
dır. Enerji ihtiyacının tümünün yerli kaynaklardan ekonomik
bir biçimde sağlanması, ulaşılması istenen ideal hedef ol

a) Nüfus artış hızı ve özellikle 1970'li

makla birlikte ülkemizin enerji potansiyeli gözönüne alına

yıllardan sonra kırsal alanlardan şehirlere

rak yapılan ileriye dönük projeksiyonlarda maalesef bunun

plansız göç patlaması elektrik ihtiyacını

sağlanamadığı görülmektedir. İleriye dönük olarak ülkenin

tahminlerin üzerine çıkarmıştır.

enerji dengesi incelendiğinde enerji bakımından dışa bağım

b) Öngörülen enerji üretim santralları

lılığın arttığı görülmektedir. Yapılan tahminler uyarınca

için gene 1970'li yıllardaki ekonomik dar

enerji talebinin 1995 yılında 67 milyon Ton Eşdeğeri Petrol

boğazlar yüzünden gerekli yatırımlar yapı

(TEP) 2000 yılında 117 milyon TEP, 2010 ise 156 milnyon

lamamıştır; buna ilaveten 1980'li yılların

TEP olması beklenmektedir. Enerji talebinin yerli üretimle

beklenmedik hızlı sanayileşme temposu

karşılanma oranlarının yine aynı tahminlerde 1995 yılında

yine elektrik enerjisi üretiminin yetersiz

%46, 2000 yılında, % 44, 2005 yılında % 42 ve 2010 yılında %

kalmasına yol açmıştır.

38 olması beklenmektedir.

c) Bunun dışında, elektrik enerjisi üre

Görüldüğü gibi yerli üretimin talebi karşılama oranı gide

timinde kullanılan enerji hammaddeleri

rek azalmakta olup 2010 y ılında 1995 yılı enerji tüketimimi

nin fiyatlarındaki umulmadık oynamalar

zin yaklaşık 1.5 katı kadar enerji ithal etmek zorunlu olacak

ile çevreye ilişkin kaygılar kurulacak ener

tır. Bu durum, sanayi, konut, nüfus, kentleşme, teknoloji ve

ji santrallarının türleri üzerinde öngörül

tasarruf gibi faktörlerin gözönüne alınması ile tahmin edil

memiş değişikliklere sebep olmuştur. Me

miştir. Halen bilinen ve değerlendirilmekte olan yerli kay

sela 1975'ten önce petrolün çok ucuz ol

naklar ekonomik ve sosyal kalkınma sonucunda giderek ar

ması fuel-oil'li santralların yapılmasını teş

tan sektör taleplerini karşılayamaz duruma gelecektir. îleriki
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olarak temini için mevcut iletim ve dağıtım hatlarının iyileş
tirilmesi,

<

Türkiye'nin enerji sektöründeki
problemlerinin çok büyük bir kıs
mı acil çözümler ve buna bağlı
olarak yoğun sermaye yatırımı ge
rektiren faaliyetleri içermektedir^

- çevrenin ve kamu sağlığının ko

runmasına özen gösterilmesi,
- araştırma ve geliştirme çalışmala
rının, ihtiyaca cevap verecek şekil
de bir programa bağlanması,

- yeni üretim projelerinin seçimin
de, ülke ihtiyaçlarına en kısa za

yıllarda enerji talebimizin mümkün olduğu

kadar yerli kaynaklardan karşılanmasını,

manda ve en ekonomik çözümlerle cevap verecek öncelikle
rin tespit edilmesi,

enerjinin nihai tüketim aşamasına kadar

tüm evrelerde verimli kullanılmasını temin
etmek üzere gerekli kısa, orta ve uzun va

deli enerji politikalarının oluşturulması ge

reği herkesin bildiği bir gerçektir. Nihai he
deflere ulaşabilmek için belirlenen ulusal

enerji politikamızın oluşturulmasında yu

karıda değinilen temel girdilere ilaveten

- kullanılabilir termik ve hidrolik enerji potansiyelimizin

sağlıklı bir şekilde tesbit edilmesi,
- nükleer teknolojiye biran önce girilmesi için gerekli ha

zırlıkların yapılması,
- dış pazarlardaki gelişmeler de yakından izlenerek ge
rekli güncel düzenlemeler yapılması gibi genel ve ülkeye

özel durumlar da özenle nazarı itibare alınmalıdır.

özet olarak;

2) Enerji sektöründe özelleştirmenin yeri gerek fayda
-Elektrik sektöründe özelleştirme fa

aliyetlerine hız verilmesi,
- kamu, özel ve sermaye katılımı saye
sinde uzun vadeli talebin karşılanması,

-yeni kaynak arayışı çalışmalarının
hızlandırılarak yerli enerji kaynağı payının
fazlalaştırılması,

gerekse felsefe yönünden kamu sektöründeki diğer özelleş

tirmeler ile aynı ağırlıktadır. Enerji sektörü sermaye yatırımı
yüksek olan bir sektördür. Bu yüzden kamu finansmanının

yanısıra özel ve yabancı sermayenin de katılımını sağlandı
ğından ve dolayısı ile kamu yatırım harcamalarını azalttığın

dan, düzenlemeler son derece gereklidir. Türkiye'nin enerji

sektöründeki problemlerinin çok büyük bir kısmı acil çö
zümler ve buna bağlı olarak yoğun sermaye yatırımı gerekti

- ithal enerjide, enerji ve arz maliyeti

nin dikkate alınması,

<
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ren faaliyetleri içermektedir. Bu yatırımların sorumlu kamu
kuruluşlarınca kaynak bulunarak yapılması oldukça zor ol

-büyük yatırım gerektiren projelerde

maktadır. Kredi faizleri ve dış borçlanma sonucu enflasyo-

yabancı sermaye katkılı yap-işlet-devret

nist baskıların oluşmasından endişe edilmektedir. Birikmiş

modelinin uygulanarak özelleştirme için fi

dış borç yükünün fazlalığından dolayı bu yatırımların ticari

nansman sağlanması,

kredilerle yapılmasında riskler bulunmaktadır. Bütün bu se

- verimliliğin arttırılması,

beplerden dolayı özel sektörün de enerji üretim yatırımları
na yönelmesi sağlanmalıdır. Bu yatırımlara talip yabancı ser

- elektrik enerjisinin sürekli ve kaliteli

DOSYA

mayeye yap-işlet-devlet veya yap-işlet yolu yasal düzenle
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melerle sağlanarak teşvik edilmelidir.

tif bir enerji kaynağını da hizmete sunmaktadır. Nükleer

2000'li yıllarda enerji ekonomi-maliyet-

enerji santrallarından üretilen enerji birim maliyeti fosil ya

çevre bazına oturtulacak bir enerji reji

kıt kullanılarak üretilenden daha ucuzdur. Bugün dünyada

minde yerli ve yabancı sermayeli özel sek

437 adet nükleer santral işletmede olup toplam kapasitesi

tör ve özel sektör yatırımlarından faydala-

344422 MW'dir. Toplam 32594 MW gücünde 39 adet nükleer

nılmalıdır.

santral da inşa halindedir. Dünya elektrik enerjisinin yakla

3) Türkiye'nin özellikle önümüzdeki

şık % 17 kadarı nükleer enerjiden sağlanmaktadır.

yıllardan itibaren elektrik enerjisi talebini

Termik santrallerden yılda milyonlarca ton karbon diok-

karşılamakta sıkıntıyla karşılaşacağı doğ

sit onbinlerce ton azot oksit ve kükürt dioksit gazlan ve yüz-

rudur. Yapılan çalışmalarda 2015 yılı için

binlerce ton katı atık (kül) çıkar. Doğal gaz santrallerinde

314 TWh/yıl (teravatsaat/yıl) ve 2030 yılı

karbon dioksitten başka gaz çıkmaz. Nükleer santrallerde

için de 520 TWh/yıl elektrik enerjisi üretim

ise yılda 50 ton kadar kullanılmış yakıt çıkmaktadır. Bunun

kapasitesi öngörülmüştür. Üstelik bu de

dışında nükleer santrallerin atmosfere saldığı herhangi bir

ğerler % 6 büyüme hızı ve yıllık % 3.5 orta

gaz bulunmamaktadır. Kullanılmış yakıtlar uzun süre (10 yıl

lama talep artış hızına göre hesaplanmıştı.

kadar) santral binasında özel olarak imal edilmiş bekletme

Türkiye'nin bütün hidrolik potansiyeli 122

havuzlarında emniyetli bir şekilde muhafaza edilmektedir.

TWh/yıl'dır; bu değerin ancak %63'ü 2010

Dolayısıyla nükleer güç santralleri çevreye hiç bir olumsuz

yılında devreye girecertir. Yerli linyitler

etki yapmadan güvenle çalışan enerji üretim sistemleridir.

den ise 2010 yılında 90 TWh/yıllık bir üre

Nükleer santralların kurulması elbetteki diğer konvensiyo-

tim sağlanabilecekti. 2030 yılında ise, lin

nel santralların kurulmasını yavaşlatmayacak, fakat enerji

yit kaynakları artık tükenme noktasına ge

çeşitliliği bakımından çok cazip bir alternatif enerji kaynağı

lecek ve en fazla 115 TWh/yıllık bir üretim

oluşturacaktır.

sağlayacaktır. Geri kalan miktarlar ise ithal
enerji kaynakları ile karşılanmak duru
mundadır.

4)Özellikle 20. asrın başlarından itibaren uluslararası

sorunların ve krizlerin odak noktasında enerjiyi görmekte
yiz. Çevremize baktığımızda yakın komşularımızın petrol ve

Bunların ışığı altında nükleer enerjiden

doğalgaz bakımından dünyanın en büyük rezervlerine sahip

faydalanmak, dar boğazı aşmak için bir al

olduğunu görürüz. Daha uzak komşularımızda Orta Asya

ternatiftir. Şunu açıkça belirtmek gerekir

Türk Cumhuriyetlerinin de büyük miktarda petrol ve doğal

ki nükleer enerjiyi diğer enerji kaynakları

gaz rezervlerine sahip olduğu görülür. Türkiye doğalgaz ihti

nın yerini alacak onların yerine ikame edi

yacının tamamına yakın kısmını Bağımsız Devletler Toplulu-

lecek bir enerji kaynağı olarak değil, fakat

ğu'ndan (BDT) temin etmektedir. Sadece bu tabloya bakıldı

diğerlerine ilave edilebilen alternatif bir

ğında ve Türkiye'nin enerji ithal etmek zorunluluğu gözönü-

kaynak türü olarak düşünmek gerekir. Bu

ne alındığında, dış politikamızın oluşmasında enerji konusu

durum kaynak çeşitlendirilmesi ve müm

nun ne kadar önemli bir yerde olduğu anlaşılabilir. Politik

kün olduğunca aynı cins kaynağa bağlı kal

dengelerin oluşmasında enerjinin yeri daima en önlerde ol

mama ilkesine de uygundur. Türkiye, ener

muştur. Enerji ihtiyacımızın karşılanmasında dış politikamı

ji üretimi yönünden tüm tercihini nükleer

zın katkısı siyasal yönden hassas dengelerin lehimize oluş

enerjiden yana yapmamakta fakat alterna

masını sağlamak olabilir diye özetleyebiliriz.

soruşturma cevapları
Uzun vadeli politikalarımızın olmaması sadece enerji
konusunda değil, hemen her konuda ülkemizin kronikleş

miş bir tuhaf hastalığıdır. Bu hastalığın en önemli nedeni

Prof. Dr. Şarman Gençay

Türkiye'nin yetenekli takımlar kurma konusundaki yeter
sizliğidir. İşler sürekli olarak eşe dosta verilmekte, adam

kayırma, kadrolaşma gayretleri uygun kişinin uygun işe ve
rilmesini engellemektedir. Aslında uygun ve yetenikli insan
• 1937 Kayseri doğumlu olup, 1961 yılın

malzemesi bulmak mümkündür. Şöyle de diyebiliriz; ülke

da İ. T.Ü. 'den Makina Yüksek Mühendisi ola

mizde un, yağ, şeker ve helva yapacak ahçımız vardır, an

rak mezun oldu.

cak ahçı mutfağa sokulmamaktadır. Durum bu olunca, kök

1961 yılı Ekim ayında İ.T.Ü. Makina Fa

lü politikalar oluşturmak onun meyvelerini toplamak bir

kültesine Asistan olarak girdi. 1963 yılında

düş olmaktan öteye gidemez. İşleri bilene vermediğiniz, ye

İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü'nü bitirerek

tenekli takımlar kuramadığımız veya kurduğumuzda öneri

Uzmanlık Belgesi aldı. 1964-65'de Çekmece

lerini dikkate almadığınız sürece sağlam politikalar oluştu

Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi nde,

ramazsınız.

1965-66da 15 ay A.B.D.'de, 1970-71 de 12
ay Hollanda'da çalışmalar yaptı.
1977 yılında İ.T.Ü. Elektrik Fakülte

sinde Nükleer Mühendislik alanında Dok
torasını tamamladı. 1977-80'de 27 ay süre

ile Kanada'da çalıştı. 1982'de Doçent,
1988'de Profesör ünvanını aldı.

• Türkiye'nin enerji politikasının nasıl olması gerektiği
konusuna gelince; bunu kısa, uzun ve çok uzun vadeli ol
mak üzere üçe ayırmak gerekir. Politikanın kısa vadeli bö

lümü, doğal gaz santrallarının biran evvel devreye sorul

masını ve yapımı süren hidrolik santralların kısa sürede ta
mamlanmasını öngörmelidir. Uzun vadeli politika; nükleer

santralların kurulmasını, özellikle nükleer teknoloji trans
1986-89'da Çekmece Nükleer Araştırma
ve Eğitim Merkezinde, 1989-90'da 12 ay

Kanada'da çalışmalar yaptı. 1972-82 tarih
leri arasında Boğaziçi Üniversitesinde yarı

zamanlı olarak ders verdi.

ferini ve hidrolik potansiyelin kullanımında % 65-70 seviye

lerine ulaşmayı hedef seçmelidir. Çok uzun vadeli politika
mızın oluşturulmasında şu husus dikkate alınmalıdır; dün

yada bu günkü kullanım hızı ile 40 yıllık petrol, 60-80 yıllık
doğal gaz ve 240 yıllık kömür kalmıştır ve ülkemizin 2010

İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer
Uygulamalar Anabilim Dalında (1983-86)

ve Nükleer Bilimler Anabilim Dalında

(1988-93, 1994-96) Ana Bilim Dalı Başkanlı
ğı görevlerinde bulundu.

yılında enerji kaynağı bakımından dışa bağımlılığı % 65 lere ulaşacaktır. Bu manzara bizi torunlarımıza karşı çok
önemli bir göreve çağırmaktadır. Bu görev, ülkemizin uzun
vadeli enerji politikasını bu günden sağlam bir şekilde

oluşturmaktır. Bu politikanın içersinde sahip olduğumuz
Nükleer Mühendislik alanında makale,

bildiri ve araştırma raporları bulunmakta
dır. Kanada'da bulunuu sürede EPRİ ve

AECL'nin araştırma projelerinde çalışmış
tır.

çok zengin toryum yataklarını değerlendirmek baş köşeyi

almalıdır. Toryum reaktörleri 15-20 yıllık çalışmayı gerekti

rir (elbette bugünden başlayarak). Yoksa ihmalimizle, 40

yıl sonra, tüm kaynakları tükenmiş ve o günlerde devreye
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büsten beklemek gerçekleşmesi olanaksız bir hedeftir. Bu

işin aceleye getirilmesi ve özel teşebbüsün payının hızla

Özelleştirme ancak halkın ve ülke
nin yararına yapılması durumunda
savunulacak bir politikadır. Özellik
le elektrik üretimi alanında bunu
gerçekleştirmek zordur ve dünya
deneyimi bu konuda büyük bir
özen gösterilmez ise sonucun bek
leneni sağlamıyacağını gösterir
M

artırılmak istenmesi dünyadaki bazı

örneklerde de görüldüğü gibi, devletin
yerine aynen özel teşebbüsün geçme

sine neden olacak ve bu durumda libe
ral ekonominin erdemi olan serbest
rekabetin çalışması mümkün olamıya-

cağından yapılanların halk ve ülke ya
rarına olmaması tehlikesi doğacaktır.
Bu nedenle, devlet bu sektörden tümü

ile çekilmeyip sektörü organize etmeli

girecek teknolojisi çok zor dolayısiyle geç

ve özelleştirme sonrası düzenleme iş

yaygınlaşacak füzyon reaktörlerinden bol

levi görerek, sosyal olumsuzlukları engellemede, düzenli

enerji üreten gelişmiş ülkelerin yanında

hizmeti, kaliteli üretimi ve serbest rekabeti sağlamakta et

pek zor durumda kalmış bir Anadolu ya

kili olmalıdır. Tüm bu hususların özel teşebbüs tarafından

ratılmasına bugünden katkıda bulunmuş

sağlanması ve serbest piyasada kendiliğinden oluşmasını

oluruz. Ayrıca, toplam enerji üretiminde

beklemek enerji sektörü için olanaklı değildir.

ufak bir yer tutacak dahi olsa, rüzgar, gü

Türkiye 2010 yılına kadar kurulu elektrik enerjisi gücü

neş ve bio-kütle enerjisine önem vermeli,

nü yaklaşık üç kat arttırmak gibi bir büyük sorunla karşı

enerji tasarrufu ve verimli kullanımı da

karşıyadır. Üstelik bu hedef mütevazi bir hedef olup, kişi

politikalarımızda yer almalıdır.

başına elektrik tüketiminde 2010 yılında bugünkü dünya

Özelleştirme ancak halkın ve ülkenin

ortalamasına ulaşmamızı sağlayacak bir hedeftir. Bu ne

yararına yapılması durumunda savunula

denle, yüksek güçlü santrallar kurmak ve aynı zamanda

cak bir politikadır. Özellikle elektrik üreti

üretimde güvenilirlik nedeniyle enerji üretim kaynaklarını

mi alanında bunu gerçekleştirmek zordur

çeşitlendirmek zorundayız. Hedef bu olunca; Türkiye, hid

ve dünya deneyimi bu konuda büyük bir

rolik santrallar, doğalgaz santralları, çevreyi kirletmesi en

özen gösterilmez ise sonucun bekleneni

aza indirilmiş kömür santralları ve nükleer güç santralları

sağlamıyacağını gösterir. Bu konuda çok

(nükleer teknoloji transferi ön koşul olmak üzere) kurmak

etraflı ve uzun açıklamalar yapılabilir. Bu

zorundadır. Nükleer santrallar enerji üretimi yönünde dışa

rada özeleştirmeden ne anlaşılması ge

bağımlılığı azaltan bir özelliğe sahiptirler. Çünkü bir santra

rektiğini, kendi kanımca, kısaca açıkla

lın 7-10 yıllık yakıtını depo etmek mümkündür. Reaktöre

mak istiyorum.

girmemiş taze yakıtların radyoaktivitesi çok düşük oldu

Ülkemizin elektrik enerjisi ihtiyacının
karşılanmasını ve bunun doyurucu bir

hizmetle sunulmasını tümü ile özel teşeb

ğundan kolayca depo edilebilirler. Bu özellik diğer enerji
üretim yöntemlerinde bulunmayan çok önemli bir özellik

tir. Doğalgaz ve kömür santralları için ancak 1-2 aylık yakıt
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ya dağılması ve kullanımı konusunda üzerinde plan yapılan

değil, fakat yapılan planlarda fikri sorulan ve katkısı olan

<

bir ülke durumunda olmak önemlidir. Bu da tüm dış politi

kamızı şekillendirirken, civardaki enerji kaynaklarını dikka-

kaynağının % 50 sini Atıal eden bir
ıjfice için, enerji konusunun dış politikanın
otuşlurufcnasinda önem* br ağırlığı olmalıdır

te almamızı gerekli
kılmaktadır. Söz konu

su petrol ataklarının

kullanım,nda Qstlene.

JKm ceğimiz rol ve etkinli
depo edilebildiği dikkate alınırsa nükleer
reaktörlerin dışa bağımlılığı azaltmaktaki

ğimiz, bizi saygın bir ülke olmak ve olmamak konumların
dan birine yerleştirecek kadar önemlidir.

önemi daha iyi anlaşılır. Ayrıca çevreyi te

Rusya ile doğal gaz anlaşmamızda, gazın sağlanması yö

miz tutmanın ve atmosferi kirletmemenin

nünden aksaklık çıkmaması ve bu bakımdan geleceğe gü

önemi de hızla kirlenmekte olan dünya

venle bakabilmemiz, Azerbeycan ve Orta Asya petrolleri

mız için çok büyüktür. Bu nedenle de

dağıtım ve kullanımında söz sahibi olmamızla bağlantılıdır.

ürettiği temiz enerji ile nükleer güç reak

Irak petrollerine ilişkin rolümüz, oradoğudaki su sorunu ile

törleri, hidrolik enerjiden sonra en fazla

ilgili konularda ülkemizin başarısını etkileyebilir. Avustu-

itibar edilmesi gereken enerji santralları-

ralya ile ilişkilerimizde; yoğun kömür ithalatımız, ticaret

dır. Nükleer enerji üretiminin taşıdığı

dengesi ve kömür taşımacılığı ile ilgili olarak, dış politikada

riskler abartılmaktadır. Neden olduğu kir

dikkate alındığında ülkemiz yararına olumlu sonuçlar elde

lilik ve risk, termik santrallardan daha az

edilebilir. Teknik bir eleman olarak bu konuda aklıma ge

dır.

lenler ancak bu kadardır. Dış işleri uzmanlarımızın gereken

• Enerji kaynağının % 50'sini ithal eden

önemle konunun üzerinde duracağı kesindir.

bir ülke için, enerji konusunun dış politi
kanın oluşturulmasında önemli bir ağırlı

ğı olmalıdır. Gelişmiş ülkelerin petrol zen

gini olan bölgelere, dolayısı ile bölgemize
olan ilgisi bilinmektedir. Ayrıca, gelişmiş

ülkelerin, petrol sözkonusu olunca, insan

hakları ve demokrasiyi unuttukları ve bir
çifte standardı baş tacı ettikleri de bilin
mektedir. Bu gözle değerlendirilen bir

bölgede Türkiye'nin gayeye hizmet et

mek üzere kullanılmak istenmesi müm
kündür. Dolayısı ile ülkemiz üzerinde ya
pılan planlar, kendisinin dış politikasında
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bu hususu iyi değerlendirip tavrını orta
ya koyması ile belirlenecektir. Irak, Azer

baycan ve Orta Asya petrollerinin dünya-
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Bize göre enerji politikalarında temel ve vazge
çilmez tercih, yerli kaynaklara öncelik verilmesidir.

ismet KASAPOGLU
Türkiye Madenciler Derneği Başkanı

Eğer enerji açığı sözkonusu ise; bu defa dışarıdan te
min edilecek enerjinin güvenli ve istikrarlı oluşu
önem kazanacaktır.

2- Özel sektörün enerji üretiminde yer alması

doğru bir karardır. Ancak Türkiye, enterkonekte sis
1- Türkiye; başlangıçta, tutarlı ve

doğru eııerji politikaları saptayıp uy
gulamaya sokmuştu. Bu politikanın
en önemli yanı, yerli kaynaklara ön
celi vermektir.
• Nitekim, Raman'da petrol bulun
ması 1946 da gerçekleşmişti. Olayın

şanssız yanı, bulunan kaynakların sı
nırlı kalıp, geniş rezervlere ulaşamamasıdır. Yine 1950'lere kadar elektrik

temini ayakta tutmak ve geliştirmek zorundadır. Bu
nun için mutlaka bir devlet kurumuna ihtiyaç vardır.
Yöresel dağıtım ise yerel yönetimlere verilmelidir.
Dağıtımın özelleştirilmesi yanlıştır. Bu yanlış, bugün

özelleştirilen bölgelerde açıkça görülmektedir. Elekt
rik enerjisi dağıtımı, halka karşı sorumluluğu olan ye
rel yönetimlerce yapılır ise daha güvenli ve rasyonel

olacaktır. Bu konu, kamusal bir görev olarak algılan
malıdır.
3- Türkiye, tercihini nükleer enerjiden yana yap

enerjisi üretimi yerli taşkömürüne
dayandırılmıştır.

ma konumunda değildir. Türkiye tercihini, hidro
elektrik ve termik santrallerden yana yapmıştır. An

1950 sonrası, ülkenin, sağladığı

cak bu kaynaklardan karşılanamıyan kısım için nükle
er santraller bir zorunluluk olarak önümüze gelmek

dış imkanlardan da yararlanarak, yi
ne doğru bir kararla, baraj ve hidro
elektrik santralları yapımına başlan
mıştır.
1960 larda vahim bir hata yapıla
ra, hidroelektrik ve kömüre dayalı

termik santral yapımları yavaşlatıla
rak petrole dayalı fuil-oil santralları

devreye sokulmuştur. Buna paralel
olara, sannayi ve ısınma sektöründe
de, kömür yerine fuil-oil tercih edil
miştir.
Bu yanlış tercih, 1970 li yıllarda
ortaya çıkan pertor krizi ile Türkiye-

yi bir enerji krizi çıkmazına sokmuş
tur. Bu kriz; o yıllarda, fuil-oil'den
vazgeçip tekrar kömüre dönme ve yi
ne linyite dayalı termik santral yapı
mı süratlendirilerek aşılabilmiştir.

tedir. Bu konuda ülkemiz geç kalmıştır. Nükleer sant
ral projelerinin süratle devreye sorulması şarttır.
Çevre endişeleri her zaman konuşulacaktır. Bu tartış

malar sonucu engellememelidir.

4- Türkiye hiçbir zaman dış politikasına enerji ar
gümanını almamıştır. Niteki 1970 li yıllarda yaşanan
petrol krizinde üretici Arap ülkelerinden herhangi bir
taviz elde edilemiştir. Yine, Türkiyenin en önemli

fiziki enerji bağlantısı olan Kerkük-Yumurtalık boru
hattı halen kapalıdır.

• Bugüne baktığımızda, doğalgaz hattımızda da
önemli riskler olduğu görülmektedir. Rusyanın doğalgazına alternatifsiz bağlı olduğumuz sürece, bu ül
kenin Kıbrıs Rum kesimine füze satmasına mani ol
mak mümkün değildir. Ya uzun vadeli temel dış
politikamıza uygun, bir enerji temin politikası uy
gulayacağız, ya da enerji ihtiyacımızın giderilmesine
dış politikamızı uyduracağız.
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DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ ÜZERİNE

Yusuf ENGİN

Hak-İş Konfederasyonu
Genel Eğitim Sekreteri
Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı

• Geçtiğimiz Ağustos ayı içinde 12 Tem
muz 1997 tarihine kadar sorumlu müdür
sıfatıyla mahkum olan gazetecilerin ceza
larını şartlı olarak affeden bir "basın affı
yasası" çıktı. Bu yasayı Anasol-D hüküme
ti çıkardı ve hükümet bu yasayla basın öz
gürlüğü adına önemli bir adım atıldığını ve
bu adımı daha başkalarının da takip ede
ceğini bildirdi. Anasol-D hükümetinin, hü
kümet programında her hükümet gibi ak
ve özgürlükler adına güzel ifadelere yer
verdiği bir gerçek: Demokratikleşme başlı
ğı altında, "hükümet,.... düşünce ve anla
tım özgürlüklerini geliştirmeyi" toplumsal
hayatın vazgeçilmez bir ilkesi olarak gör
mektedir.

İnsan haklarına saygının bir insanlık
ideali olduğu... ve bu idealin gerçekleşme
si, evrensel ölçülere uygun olarak korun
ması, geliştirilmesi, insan haklarıyla bağ
daşmayan uygulamalara meydan verilme
mesi için gerekli önlemlerin alınacağı,...

Demokrasimizdeki eksikliklerin gideri
leceği ve bunun insanlık borcunun bir ge
reği olarak yapılacağı,
• Basın özgürlüğünün demokratik bir
toplumdaki önemi vurgulanarak bu konu
da da gerekli düzenlemelerin yapılacağı..."
sözü 55. hükümetin hak ve özgürlükler
adına verilmiş sözleri arasındadır.
Nitekim, hükümet sözkonusu "basın af
fı" yasasını da çıkararak bir nevi hükümet

programındaki ilk vaadlerini yerie getiriyor izlenimini ver
meye çalışmıştır. Hükümet yetkililerinden başka, bazı gaze
telerde de yine sözkonusu yasa düşünce ve basın özgürlüğü
nü gerçekleştirme yönünde önemli bir adım olarak görül
müş ve bu konuda ümitvar tablolar çizilmiştir.
• Fakat gerçekten, pembe tablolar çizilmesi için haklı ne
denler var mı ve bu yasa düşünce ve basın özgürlüğü önün
deki engellerin kalkmasını sağlayabilecek mi? Yine üzerinde
düşünülmesi gereken başka birtakım sorular daha var: Bir
kere bu yasa Işık Yurtçu adıyla neden bu kadar özdeşleştirilmiştir ve son günlerde dilimize dolanan düşünce özgürlüğü
nedir ve hangi esaslara dayanır, bu özgürlüğün sınırı nedir,
Türkiye'de düşünce özgürlüğü sorunu böyle geçici tedbir
lerle çözülebilir mi ve son olarak hükümet, programında vadettiği gibi, düşünce ve basın özgürlüğü konusunda samimi
mi? İşte tüm bu sorular üzerinde samimi bir şekilde düşü
nülmesi gerekir.

Neden Işık Yurtçu ?

Hatırlanacağı gibi, Işık Yurtçu ve daha birkaç sorumlu
müdürün özgürlüğüne kavuşmasını sağlayan af yasasında
baştan beri hep Işık Yurttçu ismi telaffuz edilmiştir. Buna
karşılık aftan yararlanan diğer sorumlu müdürlerin adı üze
rinde nedense pek durulmamıştır. Oysa bir Yurtçu nun öz
gürlüğü ne kadar önemliyse, diğerlerinin özgürlüğü de o de
rece önemlidir. Peki Işık Yurtçu isminin bu kadar ön plana çı
karılmasının sebebi nedir acaba? Yasanın çıkarılış amacı
Işık Yurtçunun özgürlüğüne kavuşturulması mı, yoksa dü
şünce ve basın özgürlüğünün gerçekleşmesi miydi? Birkaç
ay geriye gidilirse bu sorulara bir cevap bulunabileceğini sa
nıyorum:
• * 25 Kasım 1996 tarihinde Gazetecileri Koruma Komitesi
(CPJ) tarafından Işık Yurtçu ya düşünce ve basın özgürlüğü
alanındaki çalışmalarından dolayı bir ödül verilmiştir.
* 22 Aralık 1996 tarihinde Yurtçuya Sınır Tanımayan Ga
zeteciler Örgütü (RSF) de aynı sebepten dolayı bir ödül ver
miştir.
* 1997 yılının başında Dünya Gazeteciler Birliği (FİEJ) bir
rapor yayınlamış ve bu raporda dünya çapında 180 tane ga
zetecinin hapiste bulunduğunu ve bu gazecilerin 80 tanesi
nin TüVkiye'de bulunduğunu açıklamıştır. Bu rapor, tüm dün
yada ciddi bir eleştiri sebebi olmuş ve uluslararası alanda
Türkiye'nin başını ciddi bir şekilde ağrıtmıştır.
* 3 Mayıs 1997 günü Avrupa Gazeteciler Birliği (AEJ) bir
deklarasyon yayınlayarak 1997 yılını Işık Yurtçu için daya-
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nışma yılı ilan etmiştir.
P * 12 Temmuz 1997 günü Sınır
Tanımayan Gazeteciler Örgütü
(RSF), Gazetecileri Koruma Komi
tesi (CPJ) ve daha pek çok basın
örgütü Türkiye'ye gelerek, Türki
ye'de pek çok devlet yetkilisi ile
görüşmüş ve Türkiye'de düşünce
ve basın özgürlüğü yönünde ciddi
sıkıntıların yaşandığını ve cezaev
lerinde yatan gazetecilerin özgür
lüklerine kavuşturulması gerektiğini be
lirtmiştir.

Uluslararası alanda yaşanan bu olay
lardan sonra,
* 24 Temmuz 1997 tarihinde Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti İşık Yurtçuya bir
ödül vermiştir.

* 14 Ağustos 1997 tarihinde Meclis "ba
sın affı" yasasını çıkarmıştır.
Olayların kronolojik sırasına bakıldı
ğında esasen ümitvar olmayı gerektirecek
bir sebep olmadığı hemen görülebilecek
tir. Ve belki de olayların seyrine bakıp se
vinmekten çok üzülmemiz gerekecektir. Zi
ra bizlere "basın affı" yasası diye sunulan
bir yasa esasen düşünce ve basın özgürlü
ğünün sağlanmasından çok, dış baskılar
sonucu çıkarılmış, çıkarılmak zorunda ka
lınmış bir yasadır. Nitekim af konusunda
İşık Yurtçu adının seçilmiş olmasının sebe
bi de budur. Uluslararası alanda bu kadar
konuşulan bir isim için bir af yasasının çı
karılması Türkiye'yi uluslararası alanda bi
raz olsun rahatlatabilecekti. İşte bu hesap
ları yapan hükümet de Işık Yurtçuyu ve
dolayısıyla kendisini sıkıntıdan kurtaracak
yasayı hemen çıkarıverdi. Burada "önemli
olan yasanın çıkmış olmasıdır, gerisi
önemli değil" şeklinde bir yorum yapılarak
olayın geçiştirilmemesi gerektiğini de
özellikle vurgulamak gerekir.

• Türkiye'de yaşayan her insanın her va
tandaşın insan onuruna uygun yaşama
hakkı vardır. İnsan onuruna uygun bir ya
şam için zaruri olan özgürlükler konusun
da düzenleme yapılırken de dış baskılar

sonucu, yahut Avrupa
Birliğine üye olmak, dı
şarıdan kredi sağlayabil
mek gibi sebeplerle değil
gerçekten insanımız bu
na layık olduğu için giri
şimlerde bulunulmalıdır.
Şayet böyle yapılmazsa
bugün olduğu gibi bütün
yasal değişiklikler hava
da kalacak ve pratik ya
şama geçirilemeyecekir. Nitekim, Anasol-D hükümeti, kendi
insanına olan borcunun bir gereği olarak insan hakları ala
nında bir iyileştirmeye gideceği, sözünü vermiş -işin doğru
sunun da bu olduğunu kabul etmiş- fakat bu sözünü tutama
mıştır.

• Hükümet Samimi mi?
Hükümetin özgürlükler alanında samimi olmadığı, af ya
sasının çıkarılış sebebinden anlaşılmaktadır. Fakat bu konu
da başka kanıtlar da sunulabilir, elbette ki:

* Meclisteki görüşmeler sırasında CHP basın affı yasası
nın kapsamının genişletilmesi yönünde bir önerge vermiş fa
kat hükümetin olumsuz oyu sebebiyle bu affın kapsamı genişletilememiştir.
* Yine bir parti lideri eleştiri özgürlüğünü kullandığı için
ve TSK içinde cunta iddiasında bulunduğu için iddiasının
doğru olup olmadığı incelenmeden gözaltına alınabilmiştir.
Hem de devlet sırlarını ifşa etmekten dolayı. Burada eleştiri
ve ifade özgürlüğünün mü kullanıldığı, yoksa asılsız bir iddada mı bulunulduğu incelenmesi gerekliyken maalesef bu ya
pılmamış ve bu olaylar hakkında görüşü istenen başbakan
da konuyu adli bir olay olarak nitelendirmekle yetinip özgür
lükler konusunda verdiği vaadleri o an unutmuştur.
* Şimdi de 28 Şubat 1998 günü Avrupa İnsan Hakları Mah
kemesi önünde TCK'nın 312. maddesi (bu madde bir düşün
ce suçuna ilişkindir), DGM"ler CMUK'taki bazı maddeler sor
gulanacağı ve Eylül ayı içinde Avrupa İnsan Hakları Komis
yonu Türkiye'ye gelip insan hakları konusunda incelemeler
de bulunacağı için hükümet hummalı (!) bir çalışma içine
girmiştir. Bir yandan İnsan Hakları Yüksek Koordinasyon Üst
Kurulu, diğer yanda Avrupa Birliğine girmek için insan hak
ları alanında yapılması gereken iyileştirmeleri içeren planlar
hazırlanmıştır.

• Belki tüm bu çalışmaların yetersiz ve yüzeysel bulunma
sı hoş karşılanmayabilir, fakat geçici birtakım çözümlerin
düşünce ve düşünceyi ifade özgürlüğünü yahut diğer hak ve
özgürlüklerin Türkiye'de yerleşmesini sağlayamayacağı ger
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çeğini artık görmemiz gerekir.
Ve yine geçici çözümler, sanki
kesin bir çözümmüş gibi göste
rilerek halkın kafasında yanlış
kanaatlar uyanmasına da sebe
biyet verilmemelidir.

• Yapılan düzenlemeler sıra
sında önde gelen amacın insa
nımıza duyulan saygının bir so
nucu olarak değil, birilerinin
gözünü boyamak için yapılması
Türkiye'deki özgürlük sorununu çözeme
yecek; bugün Işık Yurtçu yarın bir başkası
özgürlüğüne kavuşacak fakat asıl özgür ol
ması gereken düşünce, özgür olamayacak
tır.
Demokrasinin Olmazsa Olmaz Şartı
Demokratik bir sistemin varlığı bazı
şartların gerçekleşmesine bağlıdır. Huku
kun üstünlüğüne dayalı, çoğulcu ve insan
hak ve özgürlüklerinin yerleştiği bir top
lum ancak demokratik olabilir. İnsan hak
ve özgürlüklerini düşündüğümüzde de
özellikle düşünce özgürlüğünün bütün hak
ve özgürlükler için de ayrı bir yeri ve öne
mi vardır. Düşünce ve düşünceyi ifade öz
gürlüğü bütün diğer hak ve özgürlüklere
kaynaklık eder. Gerçekten de düşünce öz
gürlüğünün olmadığı bir yerde örneğin bir
dernekleşme ve sendikalaşma özgürlüğü
nün, bir toplantı ve gösteri yürüyüşü yap
ma özgürlüğünün, bir eğitim özgürlüğü
nün, bir basın özgürlüğünün gereği gibi
kullanılamayacağı bir gerçektir. Bu neden
le, bir toplumda demokrasi sorununun çö
zümü o toplumda öncelikle düşünce öz
gürlüğü sorununun çözümüne bağlı kal
maktadır.
• Peki Düşünce Özgürlüğü Nedir?
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Esasen düşünce özgürlüğünün üç aşa
madan oluştuğunu ve bu aşamalardan bi
rinin yokluğu halinde düşünce özgürlüğü
nün varlığından söz edilemeyeceğini ka
bul etmek gerekir. Bireyin bu özgürlüğünü
kullanabilmesi için önce çeşitli bilgi ve dü
şüncelere ulaşabilmesi gerekir ve bunun
için gerekli ortamın sağlanması gerekir. El
de edilen bilgi ve düşünceler sonucunda
kişinin kendi kafasında bir başka düşünce

DOSYA

oluşacaktır ve bu kişi, bu
düşüncelerinden dolayı kı
nanmayacak, düşüncelerini
açıklamaya zorlanmayacak
tır. 3. olarak birey bu düşün
celerini başkalarına açıkla
yabilmen, yayabilmeli, tel
kin ve propagandasını yapa
bilmelidir.
Düşüncelerin
başkalarına aktarılması söz,
yazı ve diğer şekillerde ola
bilir. Düşüncelerin ifade edilmesi ve dolayısıyla aktarılması
nı sağlayan 3. aşama özellikle önemlidir. Çünkü insanlardan
düşüncelerini kafalarına hapsetmelerini isteyemeyiz. Bunu
istediğimiz an düşünce özgürlüğünü de yok etmiş oluruz.

• O halde belirli görüşlerin, ideolojilerin, devlet sistemleri
nin benimsenmesi, başkalarına telkin edilmesi, savunulması
bir toplumda yasaksa orada düşüncenin özgür olduğunu
söylemek artık mümkün olmayacaktır.

Kişi düşüncelerini açıklama hürriyetini tek başına kulla
nabileceği gibi (mesela bir yazı yazarak) topluca da kullana
bilecek (mesela bir dernek kurarak) ve düşüncesini başkala
rıyla birlikte açıklayabilecektir. Bireyin düşüncelerine uygun
olarak hareket etme ve yaşama imkanı da vardır ve tüm bu
hususlar düşünce ve düşünceyi açıklama özgürlüğünün kap
samı içinde yer alır.
Düşünce Özgürlüğünün Sınırı Yok mudur?
Her özgürlük gibi düşünce özgürlüğünün de bir sınırı
vardır. Fakat bu sınırın iyi tâyin edilmesi ve sınır getirilirken
özgürlüğün yok edilmemesine özellikle dikkat edilmesi ge
rekmektedir.

• Düşünce özgürlüğünün varlığından sözedilen bir top
lumda kişilere sadece hükümetin yahut çoğunluğun görüşle
rine uygun düşünme hakkı veriliyorsa bu toplumda düşünce
özgürlüğünün varlığından söz edilemeyecek ve düşünce öz
gürlüğü yok edilmiş olacaktır. Nitekim Avrupa İnsan Haklan
Mahkemesi de düşünce ve ifade özgürlüğünün sınırlarının
aşılıp aşılmadığını değerlendirirken ölçü olarak o devletin
sisteminin değil, demokratik toplum düzeninin ölçü olarak
alınması gerektiğini belirtmiştir. Demokratik bir toplumda
her görüş eşit değerde olup, eşit derecede koruma görecek
tir. Fakat düşünceyi açıklama özgürlüğünü kullanma adı al
tında başkalarına hakaret ediliyorsa, şiddet ve savaşı öven
ve teşvik eden beyanlarda bulunuluyor insanlar suç işleme
ye teşvik ediliyor, hukuk devletini ortadan kaldırmayı amaç
layan düşünce açıklamalarında bulunuluyorsa artık burada
açıklanan düşünceler koruma görmez. Çünkü bütün özgür
lükler eşit derecede korunmaya layıktır.

TÜRKİYE'Yİ
• Türkiye'de Düşünce Özgürlüğü
Düşünce özgürlüğü konusunda Türk
Hukuk Sistemine bakıldığında yukarıda
açıklanan şekliyle bir düşünce ve ifade öz
gürlüğünün varlığından söz edilemez. Hu
kukumuzda başta Türk Ceza Kanununda
olmak üzere pek çok yasayla düşünce suç
ları ihdas edilmiştir. Hukuk sistemimizde
mutlak dokunulmaz alanlar oluşturularak
belirli konularda bireylerin düşüncesi, fi
kir açıklaması, eleştiri haklarını kullanma
sı yasaklanmıştır. Nitekim Mazlum-Der'in
1996 yılı İnsan Hakları raporuna göre, 1996
yılı içinde yargılanan düşünce suçlularının
sayısı 236'dır, cezaevindeki düşünce suç
lusu yazar ve gazetecilerin sayısı 148, iste
nilen hapis ve para cezalarının toplamı
2538 yıl., ve 10 milyardır. İnsan Hakları
Derneğinin yaptığı bir araştırmaya görey
se, 1997 yılı itibariyle 160'a yakın düşünce
suçlusu hapistedir. Yine Türkiye'de dü
şünceyi suç sayan 152 yasa maddesinin
varlığından söz edilmektedir. Bu ürkütücü
rakamlar devlet yetkililerimizi de artık
Türk Hukukunda uluslararası normlara ay
kırı düşünce yasalarının mevcutolduğu
gerçeğini, kabule zorlamıştır.

• Nitekim Türkiye'nin taraf olduğu İnsan
Hakları Evrensel Bildirgesinin ön sözünde
insanların içinde söz ve inanma hürriyet
lerine sahip olacakları bir dünyanın kurul
masının en yüksek amaç olduğu" belirtil
miş ve bu amacın gerçekleştirilmesi taraf
devletlerden istenmiştir. Yine bildirgenin
19. mhaddessinde düşünce özgürlüğünün
güvence altına alınması yükümlülüğü taraf
devletlere getirilmiştir. Türkiye'nin taraf
olduğu bir başka sözleşme, Avrupa İnsan
Hakları sözleşmesidir ki, bu sözleşmenin 9
ve 10. maddelerinde düşünce ve ifade öz
gürlüğünün sağlanması imzacı devletler
den istenmiştir. Türkiye bu bildirge ve söz
leşme dışında düşünce ve ifade özgür
lüğünün sağlanması yükümlülüğü getirilen
başka sözleşmelere de uzun yıllardan beri
taraf olduğu halde düşünce ve anlatım öz
gürlüğü konusundaki sorunlar ülkemizde
hala çözümlenememiş olan problemlerin
başında yer almaya devam etmektedir.

• Bu Özgürlük Sorunu Nasıl Aşılabilir.

* Öncelikle hukuk sistemimizde hala yürürlükte olan ve
düşünceyi suç sayan yasalar bu özgürlüğün anlamına uygun
olarak, tek tek tesbit edilmeli ve bunlar yürürlükten kaldırıl
malıdır.
* Bu çalışmalar esnasında insan haklan ihlalleri
konusunda çalışmalar yapmak için kurulmuş dernek ve
vakıflar başta olmak üzere toplumdaki diğer sivil toplum
kuruluşlarının da katkısı istenmeli, onlarla işbirliği içinde
çalışılmalıdır. (Bu işbirliği sağlanırken Strasbourg'taki davet
te yapıldığı gibi bazı sivil toplum kuruluşlarının dışarıda
bırakılmaması gerektiğini de özellikle hatırlatmak gerekir.

* Düşünce suçları ayıklanırken Türkiye'nin taraf olduğu
sözleşmelerle düşünce özgürlüğü konusundaki evrensel
normlar da dikkate alınmalıdır.
* Gerek insan hakları ve gerek düşünce özgürlüğü
konusundaki çalışmalar dış baskılar sonucu veya sadece Av
rupa İnsan Hakları Komisyonunun Türkiye'yi ziyaret edeceği
dönemlerde değil, bunun dışındaki zamanlarda da sistemli
bir şekilde yürütülmelidir.
B * Çözüm arayışları sırasında konuya partizanca tavırlar
la yaklaşılmamak, bütün siyasiler bu soruna bir özgürlük
sorunu olarak bakabilmelidir.
* Günübirlik çözümler yerine kesin ve yapıcı çözümler
üzerinde durulmalı ve düşünce özgürlüğü sorununun,
DGM'ler, CMUK- Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu
Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu gibi düşünce özgürlüğünü
doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren kanunlarda da
gerekli değişiklikler yapılmadan çözülemeyeceği bilin
melidir.

* Değişikliklerin pratik yaşama geçip geçmediği mutlaka
denetlenmelidir.
• Şüphesiz düşünce ve ifade özgürlüğünün mutlak olarak
sağlandığı bir Türkiye'niN tesis edilebilmesinde mev
zuatımızda mevcut olan ve düşünceyi suiç sayan mad
delerin yürürlükten kaldırılması önemlidir. Ancak, bundan
önce Türkiye'de yaşayan herkesin gerçekten düşünce özgür
lüğünün önemini kavraması ve ona sahip çıkması gereklidir.
Bu konuda Voltraire'nin düşünce özgürlüğüne gösterilmesi
gereken saygıyı çok özel birşekilde anlatan sözündeki savaş
çıların sayısı artmadıkça Türkiye'nin düşünce özgürlüğü
sorunu kökünden çözülemeyecektir. Bu nedenle, "sizin
görüşlerinize tamamen karşıyım, ancak, düşüncelerinizi öz
gürce söyleyebilmeniz için sonuna kadar savaşacağım"
diyen savaşçı kahramanların yetişmesi için ciddi bir uğraş
verilmesi gerektiğini de unutmamalıyız.
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Uslu,

SEMİNER
bunun yolunun da seçim olduğunu söyledi.

Türkiye'de yeni bir hükümetin kurulmasıyla
siyasi gerginlikleri tırmandıran nedenlerin orta
dan kalkmadığını belirten Uslu, siyasi gerginli

ğe neden olan nedenlerin başında irticaın değil,
sistem tıkanmasının olduğunu da dile getirdi.

yönünden çok sayıda kanun bulunmakta, çeşit
li kurum, kuruluş ve hatta birden çok Bakanlık

görev yapmaktadır. Mevzuatın dağınıklığı, yer
yer uyumsuzluk ve çelişkilere yolaçmış, bazen

de ayrıcalık öngörmek üzere özel kanunlar çı-

LU

karılmıştır.

Salim Uslu Devlet içinde çıkan çeteler konu

Mevcut kanunların en önemlileri, sık sık, çe

suna da değindi. Devlet içinde çıkan çetelerin

şitli, hatta zıt yönlerde değişikliklere uğra

halk ve sivil toplum örgütleri istediği için değil,

mış,bu değşiklikler sırasında bazen kanun yap

kendi içlerinde çatışma çıktığı için ve birbirleri

ma tekniğine uyulmamış, bazı ek maddelerin

ni deşifre etmeye başladıkları için olayın aydın
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numaralandırılmalarının dahi gereği gibi yapı

lığa kavuştuğunu belirten Uslu, "Dev
letin kurumları arasındaki çatışmala

rın gerçek nedenini bilmek istiyoruz.
Bu çekişmeler halka güdümlü şekilde

sunulmaktadır. Türkiye'de rejim soru
nundan öte, çete üreten sistem soru

nu vardır" diyen Uslu şöyle devam et
ti: "Sivil toplum örgütlerinin bunu gör

memelerini anlamıyorum. 'Gerçeğin

tümünü istiyorum' diyerek sokağa çık
mak, sendikaların üzerine düşen bir
görev olmalıdır. Birilerinin çıkıp Kral
Çıplak' diye bağırması gerekir. Biz

'Kral Çıplak' diye bağırmaya devam edeceğiz"

lamadığı olmuştur. Kanunların birden çok ol
ması, hizmet birleştirilmesi gibi konularda ayrı

kanunlar çıkarılmasını da gerektirmiştir.
Uslu'nun açış konuşmasından sonra ilk teb
liğ ve tartışmalara geçildi.

Sosyal Güvenlik Hukukundaki bazı sorun
lar da asgari ücret gibi diğer alanlardaki yeter
siz düzenlemelerin ve yanlış uygulamaların so

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deka
nı Prof. Dr. Fehim Üçışık, "Sosyal Güvenlikte

Arayışlar" konulu tebliğini sundu.
Prof. Dr. Fehim Üçışık'ın bu tebliğini buraya

nucu olarak ortaya çıkmıştır.

Bu tebliğde, önemli ve acil saydığımız ba
zı sorunlara değinilerek bunlara ilişkin çözüm

önerileri ortaya konulmaya çalışılacaktır.

aynen alıyoruz:

II-SOSYAL GÜVENLİKTE YAPISAL

SOSYAL GÜVENLİKTE ARAYIŞLAR

TüTARSIZLIKLAR VE DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ

I- GİRİŞ :
Ülkemizde Sosyal Güvenlik alanında gerek

sosyal sigortalar ve gerekse sosyal yardımlar

1- Halen Sosyal sigortalar ve sosyal yardım

larla ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
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kanlığı ile Başbakanlık, bazı Devlet Bakanlıkları,
Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağ-
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lık Bakanlığı görev yapmakta

Sosyal Yardımlar alanında

görev yapan kuruluşlar çok sa

dır.

Sosyal Yardımlaşma ve Da

yanışma Fonu bir Devlet Ba
kanlığına, Toplu Konut İdaresi

bir başka Devlet Bakanlığına,
Türkiye Cumhuriyet Emekli

Sandığı Maliye Bakanlığına,
Yüksek Öğrenim

Kredi ve

Yurtlar Kurumu Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı bulunmakta,

Yeşil Kart Kanunu ile ilgili ida
rî ve malî işlemler ve genel

sağlık sigortası hazırlık çalış

maları Sağlık Bakanlığınca yü
rütülmektedir.

yıdadır ve bazı yardımların uy
gulaması gereksiz olarak bir

den çok kurum ve kuruluş ta
rafından yapılmaktadır. Mese

la 65 Yaş Kanunu ile Sosyal

Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu Kanunu ve Sosyal

Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakıfları uygulamaları arasın

da gereksiz tekerrür bulun
maktadır. Bu konuda ikinci bir

örnek olarak, yükseköğrenim
öğrencilerine, Yüksek Öğenim

atanmışlar karşısında azınlık
tadır.
İlgili kesimlerin temsilci

leri, birden çok üst kuruluş
mevcut olduğunda, bu kuru
luşların her biri tarafından nis
pi temsil esasına göre belirlen
melidir. Genel Kurullara, daha

önce olduğu gibi, ibra ve büt
çe konularında yetki tanınma

lıdır. Yönetim Kurullarındaki
seçilmiş üyelerin sayısı, atan

mış üyelerin sayısından fazla

olmalıdır.
IIİ'SOSYAL GÖVI MtK

Kredi ve Yurtlar Kurumunun
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yanısıra Devlet Bakanlığınca,
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Fikrimizce sosyal güven

Üniversitelerce, bazı Belediye

lik alanında yalnızca bir ba

lerce ve primli sosyal güvenlik

Sosyal Güvenlik alanındaki

kanlık faaliyet göstermelidir.

kuruluşlarınca mali yardım ya

kanunlar, çok sayıda, dağınık,

pılmasını gösterebiliriz.

yer yer uyumsuz, hatta çelişki

Bize göre, sosyal güven-

liğn yüksek öğrenim kredisi,

Fikrimizce, bir tür sosyal

harç kredisi ve konut kredisi

yardım, ilke olarakyalnızca bir

gibi çalışma alanıyla çok az ve

kuruluş tarafından yapılmalı

ya dolaylı bağlantısı olan ve

dır. Aynı veya benzer yardım

hatta hiçbir bağlantısı olma

öngören kanunlar ayrı ayrı yü

yan yardımları gözönünde tu

rürlükte kalsa da bu ilkeye

tularak, Çalışma ve Sosyal Gü

uyulmalıdır.

venlik Bakanlığı yerine, Sosyal
Güvenlik Bakanlığı ve Çalışma

Bakanlığı şeklinde iki ayrı Ba
kanlık kurulmalıdır.

lidir. Bazı kanunlar belirli züm-

relereayrıcalık öngörmek üze

re çıkarılmıştır. Temel kanun
lar çok sayıda değişiklik gör

müş olup, başlangıçtaki siste
matiği ek hükümlerle bozul

muştu. Bazı hükümler, değişik

lik sonrasında da aynen yürür

Primli sosyal güvenlik

lükte olduğu görüntüsünü ver

kuruluşlarının yönetimi konu

mekte, oysa kanunun sonun

sundaki

düzenlemelerde

daki ek düzenlemelerle bam

özerklik ilkesi gereği gibi ge

başka bir şekle dönüştürül

Sosyal Hizmetler ve Çocuk

çerli kılınmamıştır. İlgili kesim

müş bulunmaktadır. Bazı ka

Esirgeme Kurumu Kanununda

temsilcilerinin tümü, kesimle

nunların amaç, kapsam ve il

öngörülen Danışma Kurulu

rin üst kuruluşlarından en faz

keleri belirten başlangıç hü

nun yapısında ve görev alanın

la üyeye sahip olan tarafından

kümleri, bu kanunların içerik-

da değişiklik yapılarak bu ku

belirlenmektedir. Genel Kurul

leriyle

düşmüştür.

rul, tüm sosyal güvenlik alanı

ların yetkileri çok kısıtlıdır. Yö

için bir üst kuruluş haline geti

netim Kurullarında ilgili ke

rilmelidir.

simlerin seçilmiş temsilcileri

bağdaşmaz

duruma

Fikrimizce, çeşitli kanun
lardaki sosyal yardım ve sos-

yal sigorta düzenlemeleri, ya bir Sosyal Kanun

ve Yaşlılık hallerinde de Sosyal Sigortalar Kuru

da yahut biri Sosyal Yardım Kanunu, diğeri Sos

mu, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı uygulamaları

yal Sigorta Kanunu olmak üzere iki kanunda

arasında gereksiz ve sakıncalı farklılıklar bu

toplanmalıdır. Mevzuatın böylece toparlanma

lunmaktadır. Sosyal Sigortalar uygulamasında

sı, uygulamada kolaylık sağlayacağı gibi, dü

ki iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası ile

zenlemeler arasındaki uyumsuzlukları, çelişki

malûllük sigortasına karşılık, Emekli Sandığı

leri ve istenilerek ortaya konmuş, gereksiz ayrı

uygulamasında malûllük hali, vazife malûllüğü

calıkları gidermek yönünden de yararlı olacak

ve adi malûllük olarak ayrılmaktadır. İş kazası

tır.

ve meslek hastalığına vazife malûllüğü, malûl

IV-SOSYAL SİGORTA HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

lüğe adi malûllük tekabül etmektedir. Yaşlılık ve

KONÜSÜNDAKİ TÜTARSIZLIKLAR VE

emeklilik prim ve kesenek örneklerinde olduğu

DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ

gibi terim farklılıkları da bulunmaktadır

Vatandaşlarımızın önemli bir kısmı sağlık

Bizce, primli sosyal güvenlik kuruluşları

sosyal güvencesinden yoksundur. Sosyal Sigor

uygulamasında her kesime aynı sigorta kolları

talar, Bağ-Kur, Emekli Sandığı uygulamaları ile

uygulanmalıdır.

Yeşil Kart Kanunu uygulaması arasında da eşit
lik ilkesine aykırı derin farklılıklar bulunmakta
dır. Sosyal Sigortalar Kuruluşlarının sağlık ala

nındaki sigorta kolları da paralellik arzetme-

mektedir. Bağ-Kur'daki Sağlık Sigortasına karşı
lık, Sosyal Sigortalar Kurumu uygulamasında

Hastalık Sigortası ile Analık Sigortası şeklinde

bir ayırım bulunmaktadır.

Prim veya kesenek oranları prim veya ke

seneğe esas alınan kazancın alt ve üst sınırları
ve aylık veya gelir şeklindeki yardımlara hak

kazanma şartları, yardımların süresi ve oranla

rı arasında sakıncalı farklılıklar bulunmakta,
gereksiz ve sosyal güvenlik amacına aykırı yar

dımlar yapılmaktadır. Kesenek veya primlerin
oranlarıyla alt ve üstsınırları ve bu sınırlara

Fikrimizce, genel sağlık sigortası olabildi

bağlı olarak yardımların miktarı ve şartları eşit-

ğince süratle kurulmalıdır. Yeşil kartlılara ve

lenmelidir. Bu uygulama, sosyal güvenlik kuru

Devlet Memurları ile yakınlarına yapılan sağlık

luşlarının prim gelirini artıracaktır.

harcamaları ve Sosyal Yardımlaşma ve Daya

nışma Vakıflarından sağlık sebebiyle yapılan
yardımların toplamı, Genel Sağlık Sigortası için

gerekli kaynağın sağlanmasında kullanılabile
cektir. Genel Sağlık Sigortasının kurulması, sağ

lık sosyal güvencesi yönünden çeşitli kesimler
arasındaki sakıncalı farklılıkları ortadan kaldı

racak ve Bağ-Kur'da bir sigorta kolu olan Sağlık

Sigortasına karşılık Sosyal Sigortalar Kurumu

mevzuatında ve uygulamasında yapılmakta

Sosyal güvenlik kuruluşlarından ileri yaş
taki hanımlara, hatta çok yaşlı hanımlara kız

çocuğu nitelemesiyle gereksiz yardım öngören
düzenlemeler değiştirilmeli,

sosyal güvenlik

destek primi uygulaması ve sosyal yardım adı
nı taşkıyan ve primli sosyal güvenlik sisteminin
yetersizliğinin kabulü anlamına gelen ilginç
ödeme türü kaldırılmalıdır.
Yükseköğrenim öğrencilerine yapılan ve

olan Hastalık Sigortası ve Analık Sigortası sağ

meslek eğitimiyle yetinip hayata atılan diğer

lık yardımları şeklindeki gereksiz ayırıma da

gençlere göre savunulamaz farklılık teşkil eden

son verecektir.

ödemeler de durdurulmalıdır. Yükseköğrenim

İş Kazaları Meslek Hastalıkları, Malûllük

yardımı, kamu kuruluşları arasında yalnızca

Kredi ve

metler ve Çocuk Esirgeme Ku

Kredi ve Yurtlar Kurumu kon

Yurtlar Kurumunca ve ödünç

rumu Kanunu öncesinde çıka

tenjanlarının yarısı kadarının

şeklinde sürdürülmeli, bu yar

rılan ve benzer yardımlar ön

öğrencilerce tercih edilmeme

dım oynak merdiven sistemi

gören kanunlar kaldırılmalıdır.

si dolayısıyla kullandırılama-

Yüksek Öğrenim

ne göre belirlenmeli ve geri

alınmalıdır.

Yeşil Kart Kanununda ka
bul edildiği gibi, aile içi veya

Asgari ücret ve prime

hane içi gelir payı esas alına

esas kazancın üst sınırının

rak, maddi yardım ihtiyacı bu

gerçekçi

şekilde

belirlenip

lunan tüm vatandaşlar,

aile

ması gibi ilginç ve sakıncalı so

nuçlar ortadan kalkacaktır.

Yükseköğrenim gören gençle

re yapılan bu yardım, mesleğe
atılma kredisi ile tamamlanma
lı ve bu krediler, çıraklık, kalfa

prim oranlarının düşürülmle-

hukukundaki nafaka hükümle

si, işsizlik sigortasının ve aile

ri ile uyumlu olarak,

yükleri sigortasının kurulması

olarak değil, aileleri gözönün-

nı kolaylaştıracaktır. İşsizlik si

de tutularak korunmalıdır. Ye

Konut edindirmeye yö

gortası kurularak, çocukları

şil Kart Kanununda esas alı

nelik yardımlar, döviz esasıyla

nın eğitimine ayrılan zaman

nan ve 1985-1990 yıllarındaki

konut kredilerinin sakıncalı

larda yarım gün çalışma imka

genel nüfus sayımları sonuçla

sonuçları ve Toplu Konut Kre

nı bulamayan küçük çocuklu

rına göre ortaya çıkan, bir kişi

dilerine ayrılan kaynakların

çalışan hanımlar, öncelikle ve

nin kazancından toplam üç ki

enflasyon karşısında erimiş ol

daha uzun bir süreyle işsizlik

şinin yararlandığı esası, genel

duğu gözönünde tutularak oy

sigortasından yararlandırılma-

kural olarak kabul edilmelidir.

nak merdiven sistemiyle yeni

lı, belirli dönemlerde çocukla

Yardımlar oynak merdiven sis

den düzenlenmeli ve yaygın

yalnız

lık, yolunu seçen gençler için

de öngörülmelidir.

rının yetişmesi için çalışma

temine göre belirlenmeli ve

şekilde uygulanmalıdır. Kredi

ması gereken annelere mali

memur maaş katsayısı yerine,

verilmiş vatandaşların ödeme

yardım yapılmalıdır.

Yeşil Kart Kanununda olduğu

lerinin hızlandırılması için ver

V-SOSVAL YARDIMLAR

gibi asgari ücret esas alınma-

gi muafiyeti veya indirimi gibi

ALANINDAKİ TUTARSIZLIKLAR

lıdnır.

bazı tedbirler öngörülmelidir.
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Yüksekokul

öğrencileri

Primli sosyal güvenlik

Primsiz sosyal güvenlik

ne Devlet Bakanlığı, bazı Bele

kuruluşlarından aylık veya ge

alanında da kanun ve bu ka

diyeler, Bağ-Kur, Emekli Sandı

lir alan ve yetiştirme yurtların

nunları uygulayan kurum sayı

ğı, Sosyal Sigortalar Kurumu,

da koruma altına alınan kız ço

sı fazladır, mükerrerlikler orta

Üniversiteler ve Yüksek Öğre

cukları için öngörülmüş olan

ya çıkmaktadır ve çok sayıda

nim Kredi ve Yurtlar Kuru

evlenme yardımı yaygınlaştı

mevzuata rağmen boşluklar

munca yapılmakta olan sosyal

rılmalı, 1982 Anayasasının aile

da bulunmaktadır.Fikrimizce,

yardımlar, sadece Yüksek Öğ

ile ilgili özel düzenlemesine

bir yardımın sadece bir kuru

renim Kredi ve Yurtlar Kuru

(m.41) uygun olarak, kız ve er

luşça yeknesak bir şeklide ya

mundan yapılmalı, bu yardım

kek çocuk ayrımı yapılmadan,

pılması esası geçerli kılınmalı

lar yeterli miktarda olmalı ve

ihtiyaç içindeki her vatandaşa

dır. Böylece 65 Yaş Kanunu,

maddi ihtiyaç duyan her öğ

evlenme kredisi verilmelidir.

Muhtaç Asker Ailelerine Yar

renci kolayca yararlanabilme-

dım Kanunu gibi Sosyal Hiz

lidir. Böylece Yüksek Öğrenim

Medya ve Çalışma Dünyası
Semineri Prof. Dr. Fehim Üçı-

SEMİNER
şık'ın bu tebliğinden sonra tartışma ile devam

munda olduğu iki yol vardır. Bu yollardan biri

etti. Seminere katılan gazeteci arkadaşlarımız

si güçlü bir yenden yapılanma yaklaşımı ile yir-

ve sendikalarımızın uzman ve yöneticileri ko

mibirinci yüzyılın güçlü iktisadi vepolitik ağır

nuyla ilgili sorularını yönelttiler ve yorumlarını

lık noktalarından birisini oluşturmak olarak so-

yaptılar.
Seminerin ilk günü seminere katılanlar hep

birlikte öğle yemeği yediler. Genel Başkanımız
Salim Uslunun da katıldığı yemek de gazeteci

lerin ve sendikamız yöneticilerin görüş alışveri

şinde bulunduğu, sohbet ettiği bir ortamda
gerçekleşti.
Yemekten sonra ise konuklar otelin imkanla

rını kullanarak dinlendiler.

</>

mutlaşırken, ikincisi ise mevcut yapıda ısrar
ederek çürümenin /yozlaşmanın/eskimenin ge
tirdiği yeni sorunlarla yeni krizlere ve açmazla
ra yol almaktır. Kuşkusuz birinci yol Türkiye

için kafa yoranlar bakımından aklın, sağduyu

nun ve sorumluluk sahibi oluşun ürettiği zo
runlu bir tercihtir.

Değişim ve yeniden yapılanma Türkiye gi
bi ülkeler için bir tercih olmaktan öte bir kader-

se -ki öyledir- bunun temel stratejisi hangi te

Seminerin 20 Temmuz'daki ikinci gününde

mel tercihler üzerine oturmalıdır? Bu soruya

Tebliği sahibi Gazi Üniversitesi Öğrtemi Üyele

çok boyutlu tartışmaların ötesinde yalın bir ce

rinden Doç. Dr. Erdinç Yazıcı idi. Otelde bulu
nan katılımcılar sabah kahvaltıdan sonra Ote

lin toplantı salonunda toplanarak Yazıcı'nın
sunduğu tebliği dinlediler. "Yeni Sendikal Ara

yışlar' konulu tebliğ dinleyicilerin de katıldığı
bir forum ortamında gerçekleşti. Doç. Dr. Er
dinç Yazıcının "Yeni Sendikal Arayışlar" başlık

lı tebliğini buraya özetleyerek alıyoruz:

DÖNÜŞEN DÜNYA VE YENİ SENDİKAL ARAYIŞLAR
Dünya'da Değişen ve Dönüşen Nedir?

Yaşlı Dünya bugün çok önemli bir değişim

ve yeniden yapılanma sürecinden geçmektedir.
Bu süreç yerleşik kurumlarla karşı karşıya kalı
nan sorunların çözülebilme kabiliyeti arasında
ki uyumu gün geçtikçe bozmakta, yeni çözüm

mekanizmalarını, yeni ilişki setlerini zorunlu
kılmaktadır.

Türkiye gibi ülkeler bugün yeryüzünde

yaşanan çok boyutlu değişim olgusunu iyi anla
yarak ve kurumsal yapılanmada,yeni yönelim

vap vermek gerekirse temel yönelim şöylece

lere uygun düzenlemeler yapmak sorunu ile

formüle edilebilir: Tam bir çürüme yaşayan ve

karşı karşıya bulunmaktadırlar. Aslında yeni

sorun çözme yeteneğini kaybetmiş ve bizatihi

süreç karşısında ülkemizin tercih etmek duru

kendisi sorun olmuş kurumları süratle tasfiye
etmek; yarı tıkanmış, yarı işlerlik sahibi olan

Os
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kurumlan ciddi bir düzenle

miye geçiş, iş

meden geçirecek etkin kurum

letme

lar haline dönüştürmek ve ras

yinde yeni iş

yonel çalışan, etkin kurumlan

organizasyon

değişim/yeniden

yapılanma

ları bağlamın

sürecinin motor kurumları ha

da yeni bir ya

line getirmek. Nitekim Toff-

pı olarak orta

ler'ın da ifade ettiği yarının

ya koymakta

toplumunun itici güçleri bilim

dır. Sözkonu

araştırmalar,

su süreç, aynı

çok donanımlı işgücü, ileri dü

zamanda top

zeyde yazılım, daha akıllı ve

lumsal planda

rasyonel yönetimler, ileri dü

yüksek teknolojilere dayalı

Yeni dönemde yenileşme

zeyde iletişim, elektro-finans-

güçlü bir hizmetler sektörü

kabiliyetine sahip olmayan,

man ve üstün bilgi/iş organi

nün de ortaya çıkışını ifade et

daima tutucu bir noktada de

zasyonlarına sahip olmaya gi

mektedir.

ğişime ve yenileşmeye karşı

sel/teknolojik

den yolda vakit kaybetmeden
sözkonusu hedeflere kilitlen

miş değişim stratejilerini ha
yata geçirebilmekten geçmek
tedir. (Toffler 1992:177). Bu
gün Türkiye için yapılması ge

reken, çağı ve kendi birikimini
bünyesinde çok iyi bütünleş-

tirmiş bir değişim projesi ile
etkin ve fonksiyonel bir yeni
den yapılanma stratejisini ha

yata geçirmektir.
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Şurası açıkça görülmekte
dir ki, geçenyirmi yılda ekono
mik rekabet parametreleri çok

ciddi ölçülerde değişmiş, bu

durum üretim modellerinde

bir değişikliği gündeme getir
miştir. Üretim modellerinde,
Fordist-Taylorist kitle üretim

modellerinin ağırlıklı olduğu

bir üretim biçiminden; stoksuz, esnek üretimin hakim ol
duğu ve piyasa taleplerinin sü

Dünyada bugün, karşı kar

ratle karşılanmasına dönük bir

şıya bulunulan yeni yapılan

çeşitlendirilmiş ürün anlayışı

mayı üreten pekçok faktörden

nı öne çıkaran yeni bir üretim

ikisinin özellikle öne çıktığı gö

modeline doğru süratli bir ge

rülmektedir: Piyasa mekaniz

çiş yaşanmaktadır. Bu durum,

maları temelindne yapılanmış

endüstride insan ilişkileri sis

küresel ekonomik süreç ve ye

teminin köklü değişikliklerle

ni teknolojik devrim. Küresel

karşı karşıya gelmesinin çok

rekabet bugün yeryüzünde

önemli sebeplerinden birisi

kendisini; dünya ekonomisin

dir. Ve yeni bir iş Organizasyo

de köklü bir değişim ve yeni

nuna açılan kapıyı da ifade et

den yapılanma, milli düzeyde

mektedir.

süratle kapitalist-ötesi ekono

SEMİNER

İ

mevzilenmiş

sendikaların

ayakta kalamayacaklarını ifa
deye gerek bulunmamaktadır.
Ancak işverenler bakımından

da durumun böyle olduğu
unutulmamalıdır.

Yenileşme

kabiliyetine sahip bulunma
yan işletmelerin yeni şartlarda
ayakta kalabilmek bakımından

maliyetleri kısmaktan başka

çareleri kalmamaktadır. Tabii
maliyetleri kısmak dendiğinde
akla gelen ilk şeyin işçilik gi

derlerinin kısılması olduğu ga

yet açıktır. Yenileşme kabiliye
tine sahip olmayan, değişme
cesaretini gösteremeyen işve

renlerin yukarıda vurgulanan
tercihlerinin nihai olarak bir

çıkmaz olduğu gayet açık gö
rünmektedir. İşverenlerin dö

nüşecek ve yeniden yapılana

rak daha verimli bir işgücüne,

daha etkin ve fonksiyonel bir
iş örgütlenmesine gitmek ter-

SEMİNER
oc
cihi dururken, işgücü maliyetlerini düşünerek

likte dönüşen ve dönüştüren sendikadır. Bir ba

netice almaya çalışmaları zor anlaşılabilir bir

kıma çağdaş sendika geleceğin toplumunda da

tutumdur.

varolmaya karar vermiş bir kurum olarak karşı

Yukarıda vurgulanan çok yönlü gelişmelere

bağlı olarak bugün endüstri ilişkiler sistemini
oluşturan kurumlar da çok ciddi bir dönüm

mıza çıkmaktadır.
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noktasında bulunmaktadırlar. Bu dönüm nokta

Sendikacılık hareketinin kökleri çok daha

sı bir bakıma endüstri ilişkileri sistemini oluş

gerilere gitmesine rağmen asıl önemli atılımı

turan kurumların varoluş gerekçelerinin zaafa

nın ikinci dünya savaşı sonrası döneme rastla

uğraması karşısında rol ve etkinliklerinde bir

dığı bilinmektedir. Toplu sözleşme alanında

gerileme temeline dayalı olarak bir yeniden ya

yerleşik normların ortaya çıkmaya başlaması,

pılanma sürecini ifade ederken, diğer bir boyu

işçilerin makro iktisadi ve siyasi kararların alın

tu ile de daima toplumsal talepleri karşılamaya

masında bir ciddi sosyal taraf olarak kabul gör

dönük yapılanmanın bireysel taleplerin yoğun

meye başlaması yukarıda sözü edilen dönemle

laşması karşısında ciddi bir tıkanma yaşaması

birlikte gerçekleşmeye başlamıştır. Tam istih

gerçeğini ifade etmektedir.

dam ve kitle üretimi anlayışlarının geliştiği bu

Sorunlar ve yeni gelişmeler açıkça ortaya
koymaktadır ki; mevcut geleneksel endüstri

ilişkileri sistemi ve onun kurumları ciddi bir tı

dönemde yaygınlaşan Fordist üretim ve yükse

len refah devleti anlayışı sendikacılığın kök sa
lıp güçlenmesine önemli katkılar yapmıştır.

kanma sorunu ile karşı karşıya bulunmaktadır.

Yukarıda sözü edilen dönem, aynı zamanda

Bu tıkanmayı aşmak ve rasyonel bir ilişki siste

Modern Endüstri İlişkileri Sisteminin de yapı

mini yapılandırarak sürece adaletli ve doğru

landığı bir dönemdir. Bu noktada çok önemli

katkılar yapmak yine sistemin kurumlarına

bir bağlantı daha ortaya çıkmaktadır ki, o da

düşmektedir. Bu noktada endüstri ilişkiler sis

sendika olgusunun ve işçi sınıfının örgütsel bo

teminin çok önemli/vazgeçilemez kurumlardan

yutunun bir sosyal taraf olarak kabul edildiği

birisi olarak sendikaların bu bağlamdaki konu

bir konjonktürde ya da bir hukuksal çerçevede

mu daha net bir biçimde öne çıkmaktadır. En

Endüstri İlişkileri Sisteminin hayatiyet kazana

düstriyel İlişkiler sistemini etkin, çözüm üre

bildiğidir. Bu bağlamda ortaya çıkmaktadır ki,

ten, adaletli bir ilişkiler sistemi olarak dönüştü

aslında Endüstri İlişkileri Sistemi denilen olgu,

rerek, yeniden inşaa etmek noktasında değişen

daha çok sendika hareketinin sistemin diğer
w

sendikalara önemli sorumluluk
lar düşmektedir. Bu bağlamda
düşünüldüğünde çağdaş sendi

ka; yeni dinamikleri iyi anlaya

rak, yeni oluşumları ve tıkanma
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noktalarını iyi tesbit ederek,
sağlıklı dönüşüm stratejilerini
iyi üreten, derinlikli perspektif
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çalışmaları yaparak sürece doğ
ru katkılar yapan ve süreçle bir
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unsurları karşısında elde ettiği

lara bıraktığında burada ifade

tarihsel geçmişe sahip sendi

kazanımlarının bir ürünüdür.

etmek gerekmektedir. Bahse

ka olgusunun bireysel eğilim

Bu ürün, sistemi oluşturan un

dilen farklılaşma bir boyutu ile

leri karşılama konusundaki

surların çabaları ile uzun dö

dünya ekonomisinde enteg

yaklaşımı kuşkusuz sendikayı

nemde gelişebilmiş, kurumsal-

rasyon eğilimleri diğer bir bo

çok tabii olarak önemli bir ni

laşabilmiştir.

yutu ile de teknolojik devrim,

telik değişimi ile karşı karşıya

üretim ilişkilerindeki gelişme

bırakmaktadır.

Yine yukarıda sözü edilen
dönemde sivil toplum düzeni

nin güçlenerek gelişmesi, eko
nomik alanda süratli büyüme
sendikacılığın daha güçlü bir
ağırlık kazanmasını getirirken,
Endüstri İlişkiler Sisteminde

uzlaşma eğilimlerinin güçlen
diği gözlenmeye başlamıştır.

(Kutal, Büyükuslu 1996:177).

Ancak 1970'li yıllar ile dün
yada belirgenleşmeye başla

yan ekonomik kriz, endüstri

ilişkilerinde çatışma zemininin
yeniden ortaya çıkmasında et
kili olmuş, bu durumun tabii

bir sonucu olarak yaygın politizasyon ve güçlenen grev eği
limleri gündeme gelmiştir.

ler, yeni üretim yönetimleri,
rekabet kültürünün yükselişi

gibi faktörler ile sendikacılık
hareketini yeni bir yol ayırımı

na taşımıştır. Nitekim bahsedi
len faktörlerin endüstri ilişki

lerine ve sendikacılığa yaptığı
önemli tesirler bir bakıma,
sendikacılıkta bir dönemin so

nu mu? Sorusunun oluşturdu
ğu yeni bir tartışmanın kayna
ğını oluşturmuştur.

Sonuç olarak denilebilir ki
Sendikal hareketteki güç

kaybı; işin ve işletmenin nite

lik değişiminin, hizmetler sek
töründe süratli gelişme ve bi

reysel değerlerin öne çıkışı

1970'li yıllar bir başka bo

nın, 80 sonrası yeni ekonomik

yutu ile de sendikacılık tari

süreçler, istikrar programları

hinde önemli bir süreci ifade

ve inanılmaz teknolojik geliş

etmektedir. Bu boyut, Sendika

melerin bir tabii sonucu ola

ların politik inisiyatifler elde

rak ortadadır. Ancak yine şu

etmek, politik karar süreçle

rası unutulmamalıdır ki, güçlü

rinde etkili olmak ve Milli çap

ve farklı bir emek örgütlenme

ta oluşmaya başlayan Toplu

sine açılan kapıda yine bu ya

Sözleşme görüşmeleri ile bir

pının bir neticesi olarak orta

"Toplumsal Sözleşme" olgusu

ya çıkacaktır. Bu neticenin alı

nun doğuşuna güçlü bir katkı

nabilmesi bakımından ise ön-

sağlamak olarak somutlaşmış

şart kuşkusuz sendikaların sü

tır. Ancak sözkonusu olgunun,

ratle yeni şartlara karşı yeni

1980'lerle yerini çok daha fark

den yapılanmasıdır.

lı açılımlara ya da farklılaşma

Bütünüyle toplumcu bir

Her ne kadar yukarıdaki

tesbit pragmatist Amerikan
Sendikacılığının yeni bir versi

yonunu ilk bakışta çağrıştırı
yor gibi görünse de, sözkonu

su sendikacılık anlayışının iş
sizlik sigortası, emeklilik yar

dımı, mesleki eğitim vs. gibi

yeni ve çeşitlenmiş hizmetle
riyle sendikacılık tarihinde

pekte taslanmayacak hizmet

ler sunmaya soyunmuş yeni

bir kurumsal yapıyı ya da yeni
bir sendikal anlayışını ifade et

tiği kolayca anlaşılabilmektedir. Aslındna Sözkonusu çeşit

lenmiş hizmetleri ile Sendika

lar, farklılaşmış emek unsuru

nun bireysel talepleri karşısın

da cevapsız kalmış ve cazip ol
maktan çıkmış, sivil toplum

örgütleri olmaktan çıkmakta,

yeni bir tercih edilebilir cazibe
merkezi olmaya çalışmaktadır-

lar.Modern Sanayi çağı bir ba
kıma yükselen ve çağa damga

sını vuran bir sınıfın da hika

yesi olarak karşımıza çıkmak
tadır. Kuşkusuz bu sınıf işçi sı
nıfıdır. Sanayi çağı boyunca

zenginleşen ve dönüşen söz

konusu hikaye; işçi sınıfının
sermaye sınıfı karşısında kaza-

nımlarını, kendi varlığına bir

meşruiyet temeli hazırlamanın kavgasını ve

Sosyal Refah devleti diye bir olay hayat bulabil-

Doç. Dr. Erdinç Yazıcı 'nın bu tebliğinden son
ra tartışma bölümüne geçildi.
Çeşme Eğitim Semineri'nin üçüncü gü

nünde ise 9 Eylül Üniversitesi Öğretim

Üyelerinden Doç. Dr. Nükhet Hotar
"Ücret Politikalarında Yeni Yaklaşım

lar" konulu seminerini sundu.
Keyifli bir ders ortamında sunulan teb
liğ sonrasında yine tebliğ üzerine yo

rumlar ve tartışmalar yapıldı. Semine
rin üçüncü günü bu son tebliğden ve

tartışmalardan sonra seminere katı
lanlara Hak-İş Konfederasyonu tarafın
mişse bunun en temel unsurunu belirginleşti-

rirkeıı, bu temelde demokrasi denilen zengin
siyasal konsantrenin de yolunu açmış olmakta
dır.

dan birer sertifika verildi.
Sertifikalar; Genel Başkanımız Salim Uslu,

Genel Başkan Yardımcımız Hüseyin Tanrıverdi,
Genel Eğitim Sekreterimiz Yusuf Engin, Genel

Bugün büyük dönüşüm diye vurgulanmaya

Sekreterimiz Recai Başkan, KKTC Kamu-Sen Ge

çalışılan şey aslında teknolojik, iktisadi, sosyal

nel Başkanı Ahmet ÖtükenProf. Dr. Fehim Üçı-

ve kültürel değişmelere bağlı olarak yukarıda
vurgulanan Modern Sanayi toplumunun sınıfsal

yapısında çok ciddi bir değişimin yaşandığının

şık, Doç. Dr. Nükhet Hotar tarafından katılımcıla
ra takdim edildi.

altını çizmektedir. Bütün bir sanayi çağı boyun

Seminerin üçüncü ve son bölümü Genel Baş

ca kristalize olmuş iş kültürünün büyük bir de

kan Salim Uslu 'nun kapanış konuşmasıyla sona

ğişme ile karşı karşıya gelişi işi görenlerin de

erdi. Birlikte yenilen öğle yemeğinden ve dinle

rol ve statülerinde, niteliklerinde önemli deği

nilerek geçirilen öğle sonrasından itibaren katı

şikliklerin yaşanmasını gündeme getirmektedir.

lımcılar otelde son gecelerini geçirdiler.

Yukardaki durum belki de Yeni emek unsuruna

Ertesi gün Çeşme 'den ayrılan katılımcılar ve

ve yeni emek örgütlerine zorunlu olarak açılan

yöneticiler yine sendikalarımızın araçlarıyla An

bir yapıyı da belirginleştirmektedir.

kara'ya intikal ettiler.

Geleceğin sivil toplum örgütleri, gideceğin
sınıfsal dinamiklerini iyi kavrayarak o yöne

doğru güçlü dönüşümleri bugünden başarabi
len, bugünün sivil toplum örgütlerinden çıka

caktır. Bu süreci iyi anlayamayan sivil toplum

örgütlerinin -ki emek örgütleri/sendikalar da
buna dahildir- geleceğin toplumunda ayakta

kalabilme kabiliyetlerinden tabii ki söz edile

mez.

Hak-İş tarafından Ankara 'da görev yapan Ça

lışma Hayatı Muhabirlerine dönük seminerin

amacı, gazetecilere ve çalışma hayatı muhabir

lerine çalışma hayatının gündemindeki son ko
nular hakkında uzmanların eliyle derinlemesine

bilgi vermek, sendikalar ve Hak-İş ile gazeteciler
arasındaki diyaloğu daha sıcak bir ortamda

geliştirmek oldu.
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Bir ekonomik ve sosyal konsey daha toplandı
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25 Ağustos 1997 tarihinde
ANASOL D Hükümeti'nin Başba
kanı Mesut Yılmaz tarafından
toplanan Ekonomik ve Sosyal
Konsey toplumsal uzlaşmayı ya
kalayabilmek için devlet ile Sivil
toplum arasındaki mesafeyi gös
termesi açısından ilginç bir birle
şim oldu. Hak-Iş Dergisi'ni nönceki sayılarında sürekli tekrarladığı
mız 'Sivil Toplum Sivil Olsun', 'Si
yasi Partiler Sivil Olsun' çağrıları
mız Türkiye'de Sivil Toplumun da
vesayetten kurtulmadığı gerçe
ğinden hareketle dile getirdiğimiz
doğrulardı. Zira Türkiye'de dev
let Sivil toplum toplumun gelece
ği ile ilgili bir karar alacaksa bile
o kararı ben alırım İve kararları
ma kimseyi ortak etmem eğili
mindedir. İşte 25 Ağustos tarihin
de Başbakanlık binasında topla
nan Ekonomik ve Sosyal Konsey
de böyle bir yaklaşımın ürünüy
dü.
Konfederasyonumuz Hak-İş
adına Genel Eğitim Sekreterimiz
Yusuf Engin'in katıldığı Konseyde
Konseyin devlet ağırlıklı yapısını
eleştirerek, demokratik katılım
konusundaki eksikliklerin gideril
mesi gerektiğini, aksi takdirde
Konsey'in amacına uygun bir
konsey olamayacağını ısrarla
vurgulayan Genel Eğitim Sekrete
rimiz Engin'in eleştirileri ve öne
rileri Konseyi yönlendirici olmuş
tur. Ne var ki, devlet ağırlıklı Eko
nomik ve Sosyal Konsey de hükü
metin çizdiği tablo Türkiye'nin bi
rikmiş sorunlarına yaklaşım açı
sından son derece hazırlıksız bir
görüntü veriyor, Konsey'in gün
demine gelmemesi gereken detay
konularla Konsey büyük ölçüde
zaman kaybediyordu.
Konsey'de başta Başbakan
Mesut Yılmaz, Yardımcısı Bülent
Ecevit ve hemen bütün konuşma
cılar Toplumsal Uzlaşmanın öne
mine vurgu yaparak söze başla
dıkları halde uzlaşmanın nerede
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aranması gerektiği, uzlaşmaya varılabilmesi için değiştirilmesi
gereken söylemler konusunda çok da ümitvar olunacak bir tablo
çizilmemiş, ekonomideki devlet ağırlığına paralel bir "devletçi"
yaklaşım Sivil Toplum Örgütlerinin katıldığı Konseyde de Sivil
Toplum olgusunun hilafına tebarüz etmiştir. 1997 yılının Şubat
ayından bu yana toplumda tırmandırılan gerilimi azaltması bek
lenen Konsey uzlaş
ma konuları üzerinde
yoğunlaşmak yerine
daha uzunca bir süre
gerilimin devam ede
ceği işaretlerini ver
miştir.
Konsey'de dikkat
çekici bir nokta Sivil
Toplum örgütleri li
derlerinin bir iki istis
na dışında Konsey'in
amacı liderlerinin bir
iki istisna dışında
Konsey'in amacı doğ
rultusunda birer konuşma yapmak yerine hükümetin oluşumun
daki konularda fikir beyan etmeleri olmuştur. Sivil toplum örgüt
lerinin liderleri hükümete verdikleri desteği açıklayarak söze
başlayınca daha sonra dile getirdikleri talepleri konusunda ise
Sosyal Güvenlik Sisteminin içinde bulunduğu kriz, Eşel mobil sis
temi ve en önemlisi her gün sağanak halinde hükümhetin yağdır
dığı zamlar konusunda anlaşılmaz bir sertlik göstererek "zam
yapmayıp ne yapsaydık" yaklaşımını getirmişlerdir ki, bizzat
Başbakan Mesut Yılmaz hem zamların devam edeceğinin işareti
ni vermiş hem de zam politikasına yöneltilen eleştirilerin haksız
olduğunu ifade etmiştir. Buna karşın Başbakan Yardımcısı Bülent
Ecevit'in ise sözlerine Anasol-D Hükümetinin kurulması aşama
sında Sivil toplum örgütlerinin verdiği desteğe vurgu yapması ve
rejim ve laiklik konularındaki sendikal desteği önemsediğini bir
kaç kez vurgulaması anlamlı bulunmuştur. Başbakan Yılmaz işçi
örgütleri olarak zamlar, Zorunlu Tasarruf ve Eşel Mobil sistemi
nin çalışanlar lehine bir düzenlemeye kavuşturulması konusun
daki talepleri dinlerken TÜRK-İŞ Başkanı Sayın Bayram Meral e
hiç de hak etmediği bir üslupla çok sert bir tepki göstermiş, ade
ta hata yapan bir memurunu azarlar gibi bir tavır sergilemiştir.Konsey'in basına açık başlangıç bölümünde TOBB Başkanı Fu
at Miras'ın TOBB Yönetim Kurulu olarak Kesintisiz Eğitime 1 tril
yon lira yardım yapma kararı aldıklarını açıklaması ve bir çok ko
nuşmacının söze Kesintisiz Eğitim konusunda hükümetin tavrı
konusunda şükranlarını sunarak söze başlamaları da Konseyin
gündemi olmadığı halde gündeme getirilen dikkate değer bir tu
tum olmuştur.
Konsey'in 3.5 saat süresinin yarısını DPT uzmanlarının Sosyal
Güvenlik Sistemi, Zorunlu Tasarruf, Eşel Mobil Sistemi ile Makro Ekonomik Göstergeler üzerinde brifing vermeleri ile geçmiş,
geri kalan sürede gündem konuları ayrıntılı olarak ele alınmak
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yerine söz alan her konuşmacının yönlendirmesine göre orada
oluşan bir gündem konuşuldu. DPT uzmanlarının sunduğu bilgi
ler arasında kadınlarda emeklilik yaş ortalamasının 38, erkekler
de 42 olduğunu iddia etmeleri daha sonra tartışma konusu ol
muş, bizzat Çalışma Bakanı Nami Çağan bu bilginin yanlış oldu
ğunu açıklayarak, son 10 yıl içinde emeklilik yaş ortalamasının
52 olduğunu tesbit ettiklerini, Sosya Güvenlik Sistemi'nin içinde
bulunduğu kriz konusunda Emeklilik Yaşı nın önemli olduğunu,
ancak birinci derece önemli olmadığını ifade etmiştir. Konsey'den sonra hükümet adına medyaya yansıyan mesajlarda
Konsey'de Emeklilik Yaşının yükseltilmesi konusunda "uzlaşma
ya varıldı" şeklindeki iddialar tamamen asılsız ve muydurulmuş
iddialar olup Konsey'de böyle bir uzlaşma gündeme gelmemi, fa
kat hükümet hem emeklilik yaşı konusunda, hem Zorunlu Tasar
ruflar ve Nemalarının enflasyon oranında nemalandırılması konusundak taleplerimizi de sessiz kalarak geçiştirmiş olmakla bu
konulardaki belirsizliğin deva edeceği işaretini vermiştir. Sosyal
Güvenlik Sistemi'nin verdiği açıkların 1997 yılında 750 trilyona
ulaşaağı, sigortasız istihdam oranının DPT'ye göre yüzde 32 ora
nında olduğu, 2020 yılında (mevcut durumun devam etmesi ha
linde) emekliye bir 1 çalışan düşeceğinin açıklanması DPT uz
manlarının verdiği bilgiler arasında altını çizdiğimiz noktalar ol
du. Ayrıca Eşel Mobil konusunda sistemin enflasyonu beslediği
yolundaki iddialar da açıklanmamış, Eşel mobil sisteminin kaldı
rılması gerektiği önerilmiş, daha sonra Mesut Yılmaz ve Ecevit
tarafından ilke olarak bu sisteme hükümetin karşı olduğu, ancak
sistemden vazgeçmenin TİS süresi içinde 200 trilyonluk bir mali
yet getireceği açıklanmıştır.
Gündem dışı olmasına rağmen Konsey'de ağırlıklı olarak tar
tışılan konulardan biri de Kayıt Dışı Ekonomi olmuştur. Genel
Eğitim Sekret.erimiz Yusuf Engin'de gündemle getirdiği Kayıt Dı
şı Ekonomi konusunda Konsey'de bir mutabakat oluşmasına rağ
men somut olarak ne yapılması gerektiği konusunda hükümet
açıklayıcı bir bilgi vermemişti. Yukarıda ifade ettiğimiz gibi Kon
sey gündemli toplanmasına rağmen gündeme bağlı kalınmamış,
söz alan konuşmacılar önceliklerine göre gündemi yönlendirmiş
lerdir. Bu noktada TÜRK-İŞ Başkanı Bayram Meral'in emeklilik ya
şı konusunda "bir yandan emeklilik yaşının yükseltilmesini konu
şuyoruz bir yandan birlence insanı 40 yaşına varmadan re'sen
emekli ediyoruz" tesbiti Konsey'den aldığımız önemli notlar ara
sındaydı. Ayrıca hem SSK hemh Bağkur konusunda prim atları
nın kurumların içinde bulunduğu kriz konusunda belirleyici bir
nokta olduğu hem işveren tarafının hem işçi liderlerinin ittifakla
üzerinde durdukları prim aflarının prim ödemelerni kısıtladığı
bir konuydu. Sosyal Güvenlik Kurumlarının içinde bulunduğu
kriz konusunda Sayın Ecevit ve Sayın Çalışma Bakanı Nami Çağan'ın "kurumlar siyasetçilerin keyfi uygulamaları sonucu bu ha
le gelmiştir. Siyasiler başhekim atamaktan vazgeçmemişlerdir"
şeklindeki tesbitleri de hem önemli itiraflar olarak hem de doğru
birer tesbit olarak notlarımız arasına girmiştir.
Konsey'de kim ne dedi, kim nasıldı?
Konsey güya öncekilere benzemeyecekti. İlk sözler uzlaşma

ile ilgiliydi ama sonsözler belir
sizliğin devamını işaret ediyordu.
Başbakan Yılmaz bir çok şükran
konuşmasına rağmen gerilimliydi
ve adeta attığınız zarafları açma
yacağım diyordu. Sayın Ecevit,
dikkatliydi ama, mutlu değildi.
Yılmaz'la aralarındaki fikir farklı
lıkları meşhur tikinin ritmini arttırıyordu. Yıhmaz ise arada bir "Sa
yın Ecevit'e sordum onun farklı
yorumuna ikna oldum" diyerek
kolluyordu solundaki yardımcısı
nı.
TOBB Başkanı Fuat Miras gün
demle ilgili olarak değil Kesintisiz
Eğitime verdikleri 1 trilyonu tak
dim edeceği en iyi konjonktür
olarak seçmişti Bakanlar Kurul
utoplantı Salonunu. Gazetecilerin
Sayın Miras ile ilgili "konu manke
ni" yakıştırması haksızdı. TZOB
Başkanının Bağkur'lular ve Bağ
kur konusunda ilgi çekmese de fi
kirlerini beyan etti. DPT uzmanla
rı kelimenin tam anlamıyla uz
man gibiydi ama yer yer siyasi
azınlık iktidarının argümanlarını
besleyen satır arası yorumlarıyla
atılan zarfları uygun hamlelerle
açıyorlardı.
Refik Baydur en iyi perfor
mansını Bayram Meral'in içine
düştüğü kuyudan çıkarmaya çalı
şırken gösterdi. "*TÜRK-İŞ'in
Konsey'i terk edeceğini sanmıyo
rum" dedi. Başbakan Yılmaz
"Eşel Mobil Sistemine göre Toplu
İş Sözleşmesini imzalarken gelip
bize danışmadınız. Siz (Meral) bu
halinizle Konseye zaten katkı sağ
layamazsınız" demiş, Meral de
beklenmedik bozgunun etkisiyle
"Efendim Eşel mobil bir oyundu,
TÜRK-İŞ'İ bölme oyunuydu" diye
bilmiş ama, bu sözleri gerilim
içinde güme gitmişti. Dervi Günday bir sürç'i lisanda bulundu
ama kendisi de farketmedi. Başbakan'ın gözünün içine baka baka
"bu konularda Başbakan Yardım
cımıza (Ecevit'e) güveniyoruz"
Tuhaf birkonuşmaydı.
Önündeki metinden okuyor
du. İrtica tehdidinin devam ettiği
ni söylerken herkesin tüylerinin
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diken diken olacağını umuyordu
ama, bütün sözleri Başbakan ta
rafından show gibi nitelendiril
miş olmalı ki, Başbakan Günday'dan sonra şu açıklamayı yap
ma gereği duydu; "Bu Konsey ne
hükümetin ne de herhangi bir ku
ruluşun kendini takdim edeceği
bir Konsey (platform) değildir
Konseyde kendi kuruluşunun ve
çıkarı etrafında uzlaşma aranma
malıdır." (Milletvekili olabilmek
için başka pklatformlar seçmeniz
gerek demeye getirmişti ki, bu
uyarı bizce biraz ağırdı. Gerçi
Günday bir önceki Konsey de de
dönemin Başbakanı Erbakan ta
rafından da itaba maruz kalmış
tı...)
Rıdvan Budak çok iyiydi, ra
hattı ama, bir de bir şey söylese
daha iyi olacaktı. Meral in Eşel
Mobil konuşulurken "halk kesinti
siz eğitimi gerçekleştirdiniz diye
sizi kucaklamaz" sözü kadarcık
olsun bir muhalefet cümlesi kur
madı Rıdvan Budak. Gerçi İşsizlik
Sigortası konusunda somut bir
şey söylemiş notlarımıza göre.
Demiş ki, İşsizlik Sigortası belli
bir süre prim ödeyenleri kapsa
malı. Bir de "Sayın Meral in sendi
kacı olarak zorluğunu anlamak
gerekir efendim" demişti.
Galiba bir ön hazırlık yaparak
gelen tek bakan Çalışma Bakanı
Nami Çağan dı. Hem dikkatle ko
nuşulanları not ediyor, uygun
yerlerde kısa açıklamalar yapı
yor, hem de gündeme bağlı kalı
yordu.
Son konuşmacılardan biri Ge
nel Eğitim Sekreterimiz Sayın Yu
suf Engin'di. Engin uzun bir ko
nuşma hazırladığını ancak zaman
dolayısıyla özetleyeceğini söyle
di ve söze Konsey'in oluşumunun
demokratik katılımı değil, devlet
ağırlığını esas aldığı için eleştire
rek sözlerine 'katılım'
ve 'uzlaşma'ya vurgu yaparak
girdi. Daha söze başlar başlamaz
somut eleştirilerle ve önerilerle
başlayınca daha önce dağılan
dikkatler toplandı ve notlar alın
dı. Farklılık kendini gösterdi ve
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Konsey'in olması gereken gündem konuları dile getirildi.
Yusuf Engin'in gündeme getirdiği gündem konuları,
Ekonomik Sosyal Konsey'in Başbakanlık genelgesiyle değil
yasayla düzenlenmesi,
ESK'in memur sendikaları başta olmak üzere toplantıda tem
sil edilmeyen toplumsal kesimleri de kuşatması gereği
ESK'in Toplanma takviminin belirlenmesi,
İş Güvencesi
Örgütlenme hakkı
Kayıt Dışı Ekonominin boyutları,
Bölgeler arası kalkınma farkınmr yarattu uçurum
Zorunlu Tasarrufun kaldırılması gereği ve Zorunlu Tasarruf
nemalarının enflasyon oranında nemalandırılması,
(Özet olarak sunulan öneriler Engin'in öteki sayfalarımızda
okuyacağınız tam metninde. Kendi kendimizi değerlendirirken
tamamen objektif olmayabiliriz ama, galiba somut birşeyler söy
lemek üzere Konsey e belli bir hazırlıkla giden tek Sivil Toplum
temsilcisi Genel Eğitim Sekreterimiz Engin'di. Bunu Başbakan ın
cevabından çıkardık.)
HAK-İŞ'in görüş ve önerilerini dile getiren Genel Eğitim Sekre
terimiz Yusuf Engin'in konuşmasından sonra Başbakan Mesut
Yılmaz bir açıklama yapma gereği duydu ve özellikle Konsey'in
oluşumu ile ilgili eleştirilerle ilgili olarak; "Anlaşılan o ki, Konse
yin birleşimi ile ilgili eleştiriler var. Bu eleştiriler haklıdır. Ben
çok uzun bir süre düşünmüyorum. 15 gün sonra Sayın Işın Çelebi'nin takibinde toplanalım diyorum. Biz DPT brifinginin yeterli
bir hazırlık olacağını düşünmüştük ama, yeterli olmadığı anlaşı
lıyor.
ESK'in yasayla düzenlenmesiyle ilgili eleştirinizi dikkate de
ğerdir, bunu biz de tartıştık ama, Sayın Ecevit'in bu konuda bir
süre daha Başbakanlık genelgesiyle idare edelim diye bir önerisi
oldu, ben de ikna oldum. Eksiklikler zamanla giderilecektir. İlk
defa toplanıyoruz deneme yanılma yoluyla eksikliklerimizi gide
ceğiz dedi. Başbakan Yardımcısı Sayın Ecevit de bundan sonra
tek gündemli konsey toplantıları yapılması gerektiğini söyledi.
Kısaca, Konsey de Genel Eğitim Sekreterimiz Engin'inde söy
lediği gibi "önceki konseyler deneme mahiyetinde Konseylerdi.
25 Ağustos'ta toplanan Konsey de bir ufuk ve umut tablosu çiz
mekten uzak, deneme mahiyetinde bir konsey oldu. Konsey de
konuşulmayan kararlılık ve uzlaşma iddiaları medyaya yansıdı.
Çoğu yalan yanlıştı. Ama olsun. Mustafa ŞAHİN
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25 Ağustos 1997 tarihinde toplanan Ekonomik ve Sosyal Konsey de Genel Eğitim
Sekreterimiz Yusuf Engin in özetleyerek sunduğu tebliğ
Ekonomik ve Sosyal Konsey ihtiyacı bi
lindiği gibi uzunca bir süre ülkemizin
gündeminde yer almıştır. 50 yıllık gelene
ği oluşmuş olan Avrupa Birliği ülkelerin
deki Konseyler bilindiği üzere Gümrük
Birliği ve Avrupa Birliği hedeflerinin ger
çekleşmesinde öncü bir rol almışlardır.
Türkiye açısından önemi, Gümrük Birliği'ne girmemizden sonra idrak edilen
Ekonomik ve Sosyal Konsey son iki yıl
içerisinde 4 defa toplanabilmiştir. He
nüz kurumsal geleneği oluşmamış olan
Konsey iki yıl içinde değişen 4 hükümet
tarafından birer defa toplanmıştır.
Avrupa Birliği hedefine ulaşmak için kurulması öngörülen
Konsey'in bugüne kadar hukuki bir yasal temele oturmamış ol
ması Konseyin yapılanması ile ilgili söylenecek ilk eleştirimizdir.
Bilindiği üzere günümüz dünyası rekabet, diyalog, işbirliği ve
uzlaşmanın dünyası olarak tanımlanıyor.
Ekonomik ilişkiler siyasi ve diplomatik ilişkilerin önünde gi
diyor, ulusal ve bölgesel politikalar ekonominin kendi gerçeğine
göre şekilleniyor. Bu Küreselleşme ve Bölgeselleşme sürecinde
"rekabet" kavramı kalkınmanın anahtar kavramı olmuştur.
Konseyden söz ederken ekonomik göstergeleri anlatmayaca
ğız ancak konu ile ilgili sosyal sorunlarımız ekonomik sorunlarla
iç içedir. Rekabetçi bir kalkınma modelini yakalayabilmenin ol
mazsa olmaz şartı uzlaşma ve diyalogdur.
Gerek toplumsal sözleşmelerde gerek ekonomik sözleşmeler
de bir sözleşmenin meşru olabilmesi için sosyal tarafların varlı
ğının kabul edilmesi zarureti vardır. Bizde ekonomideki köklü
"devletçi" geleneğin rekabetçi bir ekonomiye ne kadar direndiği
biliniyor.
Ayrıca bizim ülkemizde ekonomi politikalarının sosyal politi
kalarla birlikte ele alınmadığını, sosyal politikalar yerine çoğu za
man populist politikalar izlendiğini de ifade etmek gerekiyor.
İşte tam da bu soruna cevap aramak için kurulan Ekonomik
ve Sosyal Konsey önem kazanıyor. Bu konseylerde ekonomik ve
sosyal taraflar siyasi karar mekanizması ile yüzleşiyor.
En önemli özelliği "Sivil olmak" olan bu konseylerin katılımcı
bir demokrasiye, rekabetçi bir ekonomiye ve sosyal adalet den
gelerinin oturmasına katkısı büyük olacaktır.
Gerilimden gerilime sürüklenen ülkemizin en önemli sorunu
da katılımcı bir demokrasi ve rekabetçi bir ekonomidir. Bütün
arayışlara rağmen sosyal taraflar arasındaki diyalog boşluğu he
nüz giderilememiştir.
HAK-İŞ olarak bugüne kadar yapılan Konsey denemelerini
son derece önemsedik. Ancak, bunların "deneme' mahiyetinde
olduklarını söylersem umarım mazur görülürüm. Zira, Ekonomik
ve Sosyal Konsey toplantıları Sosyal taraflar arasında ve kamu
oyunda duyurması gereken heyecanı ve tartışmayı uyandıramamıştır.

Kurulan 4 ayrı konseye baktı
ğımızda sosyal tarafların yeterin
ce temsil edilmediğini görüyoruz.
Her genelge ile bir önceki genelge
iptal edilmiş, her defasında katı
lım tablosu değişmiştir.
Konseyin etkinliğine gölge
düşmemesi ve kuşatıcı özelliği
nin tartışma konusu olmamasını
arzu ediyoruz.
Konsey karar mekanizması ol
madığı için ve istişari mahiyette
olduğu için burada Sivil Toplum
Kurumlarının belirleyici olması
gerekiyor. Avrupa ülkelerindeki
başarılı örnekleri kamu kesiminin
bir anlamda hakemliğini ön görü
yor. Zira, bu tür makro konuların
tartışıldığı konseylerin siyasi ka
rar mekanizmasını doğru etkile
mesi amaçlanıyor.Henüz işin ba
şında olduğumuzu kabul ederek
bu ilkesel tavır üzerinde biraz
fazla durma ihtiyacı duyuyoruz.
Yolun başındayken yanlış bir ge
leneğe yol açmaması endişesiyle
Konseyin yeni bir bürokratik me
kanizmaya dönüşmemesi ihtima
lini vurguluyoruz.
Zira, kapsamı dar tutulan bir
konsey karar kısırlığına düşme
riski ile yüzyüzedir.
Sosyal Güvenlik Sistemi
Sosyal Güvenlik sisteminin
içinde bulunduğu çıkmazdan kur
tulabilmesi ülkemizin birinci gün
dem maddesidir. Bu temel konu
nun Konsey gündemine alınması
büyük bir isabet olmuştur.
Bu temel konu, her türlü siya
si mülahazanın üzerinde siyaset
üstü bir konu olarak bütün bo
yutlarıyla ele alınmalıdır. 150 yıl
lık Sosyal Güvenlik Sistemini kökleştirerek geliştiren Almanya iki
dünya savaşını yaşadığı halde in
san merkezli sosyal politikalar
dan vaz geçmemiştir.
Ekonomik-Sosyal Sonsey'de
Sosyal Güvenlik kurumları istişa
re edilirken SSK, Emekli Sandığı
ve Bağ-Kur'un tarafları olan
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Emekliler Cemiyeti ve Memur
Sendikalarının temsil edilmesini
düşünüyoruz.
Sosyal Güvenlik Sistemi bir
bütün olarak ele alınmalıdır. İş
Güvencesi nden İşsizlik Sigortası
na kadar köklü bir reform paketi
gerektiren bir konu sadece emek
lilik yaşının yükseltilmesi ile çö
zümlenemez.
Eğer çözüm sadece orada ara
nırsa Anayasanın "Sosyal Devlet"
ilkesine halel gelir. Çalışma barışı
daha da bozulur.
Mesela Kayıt Dışı Ekonomi
Sosyal Güvenlik krizi ile yakından
ilgilidir. Benim çalışma alanım
olan Tekstil Dokuma işkolunda
450 bin kayıtlı, sigortalı işçiye
karşılık bir milyonun üzerinde ka
yıtsız, sigortasız işçi çalışmakta
dır. Bu sayı ülkemizdeki memur
sayısına yakın bir sayıdır.
Buradaki kayıp SSK'nın, Mali
yenin ve dolayısıyla bütün ekono
minin kaybıdır. Haksız rekabetin
açıkça uygulandığı alan kayıt dışı
sektördür.
Bu noktada Örgütlenme ve
Sendikalaşma Sosyal Güvenliği
koruyucu en önemli faktör olarak
ortaya çıkıyor. Sendikasızlaştır
ma politikası endüstriyel ilişkiler
de Sosyal kontrol mekanizmasını
otomatikman kaldırıyor. Dolayı
sıyla Sosyal Güvenlik Sistemi de
büyük zarar görüyor.
Sürekli Avrupa'dan örnekler
veriyoruz. Nüfusu 5-6 Milyon
olan İskandinav ülkeleri neden
Milli gelirden 25-28 bin dolar pay
alırken biz 2000 dolar alabiliyo
ruz. Bu sorunun bir cevabı da ör
gütlülük ve katılımdır. Nüfusu 5
Milyon olan ülkede örgütlü insan
sayısı 40 Milyondur. Bir kişi orta
lama 8 sivil toplum örgütüne üye
dir.
- Aynı şekilde Sosyal Güvenlik
kanusu İşsizlik Sigortası ve Aile
Yardımı Sigortası ile birlikte ele
alınmalıdır.
Makro Ekonomik Dengeler

Şüphesiz sorunlarımızı çok iyi
biliyorsunuz. Uzunca bir süredir
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devam eden siyasi istikrarsızlık ve gerilimin topluma yansıması
alt gelir grupları ile üst gelir grupları arasındaki makası iyice aç
mıştır.

Yüksek enflasyon ve yüksek faiz politikaları çalışmadan, üret
meden, istihdam kapısı açmadan kazanmayı getirmiştir. Bu duru
ma (bağışlayın) siyaset ve yönetimdeki belirsizlikleri ve sorum
suzlukları da eklediğinizde bütün bedel alt gelir gruplarının üze
rinde kalmaktadır
Başta akaryakıt zammı olmak üzere temel gıda maddelerine
gelen zamlar ücretlere yapılan zamları anında eritmiştir. Gerek
ücretlere gerek tüketim ürünlerine yapılan zamlar piyasaya bire
bir yansımıyor. Temmuz ayında 20 Milyon lira olan bir evin kira
bedeli Ağustosta 35-40 milyona çıkıyor.

Ekonomi politikalarının sosyal politik boyutu mutlaka dikka
te alınmalı. Biz işçi örgütleri olarak daha çok sosyal boyut ile il
giliyiz. Ekonomik ve Sosyol Konsey de sanırım daha ziyade sos
yal boyutu ile bizi ilgilendiriyor.
Kısa vadeli ekonomi politikaları uzun vadede sarılması zor
yaralar açıyor. Milli Gelirden 400 dolar pay alabilen Ağrı, Muş,
Hakkari ile 5000 doların üzerinde pay alan Kocaeli örneği ülkemi
zin bütün sorunlarını özetliyor bizce. Sorun da çözüm de aynı
yerde görülüyor.Makro ekonomik dengelerle ilgili son bir cümle:
Piyasa son derece duyarlılık kazanmıştır. Siyasi haritadaki
her dalgalanma, her rüzgar ve fırtına piyasaya yansımaktadır. Bu
yansıma alt gelir gruplarının aleyhine, rant çevrelerinin lehine
sonuçlar vermektedir. Siyasetteki gerilimin, yüksek tansiyonun
yüksek enflasyona, yüksek faiz politikalarına doğrudan yansıdı
ğını düşünüyoruz. Gerilimin geniş toplumsal kitleler adına düşü
rülmesini arzu ediyoruz. Toplumun çatışma noktalarına doğru
değil uzlaşma ve bütünleşme noktalarına yönlendirilmesi için
hepimize önemli görevler düştüğünü görüyoruz.
Zorunlu Tasarruf

Bilindiği üzere bir önceki Hükümetimiz Zorunlu Tasarrufu
kaldıracağını vaad ederek işbaşına gelmiş, hükümet olmadan ön
ceki hazırlığını TBMM'den geçirmiş, ancak yasanın Cumhurbaş
kanlığından dönmesinden sonra ısrarcı olmamış ve yanlış uygu
lama devam etmiştir.
Zorunlu Tasarrufla ilgili Hükümet üyelerinden Sayın Burhan Kara'nın "Zorunlu Tasarrufu Kaldırıyoruz" açıklamasını memnuniyet
le destekliyoruz. Zira iyiniyetle başlayan bu uygulama işçi, işveren
ve devlet açısından giderek ağırlaşan bir yük haline gelmiştir.
Zorunlu Tasarrufla ilgili en önemli nokta nemalandırma konu
sudur.
1993 yılında % 58.4 enflasyona karşılık, tasarruflarımız % 23.4
olarak nemalandırılmıştır.
1994 yılında enflasyon % 120 iken tasarruflarımız % 58 olarak
nemalandırılmıştır.
1995 yılında enflasyon % 88.9 iken tasarruflarımız % 27 olarak
nemalandırılmıştır.
1996 yılına geldiğimizde enflasyon % 78 olduğu halde nema
lar % 5 oranında kalmıştır.
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* Konseyin pratik sonuçlara
yönlendirilmesi için öncelikler sı
ralaması yapmak ve konularına
göre çalışma komisyonları oluş
turmak

Burada uygulamanın iptal takvimi ile ödemeler takviminin ya
nında nemalandırma oranının enflasyona eşitlenmesi gerektiğini
düşünüyoruz.
Eşel-Mobil

Eşel-Mobil sistemi Çalışma Hayatının taraflarınca yeterince
tanınmadan uygulamaya konmuştur. Hak-İş olarak, Eşel-Mobil
sisteminin doğrudan çalışma hayatı taraflarının katıldığı bir baş
ka platformda ele alınması gerektiğini düşünüyoruz.

* Avrupa Sosyal modeline
Türkiye'nin imzaladığı 144 sayılı
ILO sözleşmesi ve Ankara Anlaş
ması gereği Konseyin vesayetçi
bir anlayıştan uzaklaştırılmasını
temin etmek

Bu konu Toplu İş Sözleşmesi düzenini ve özgürlüğünü yaralamıyacak bir şekilde ele alınmalıdır.

* 3.5 milyon civarında olduğu
ifade edilen çalışan çocuklarların
yasal hakları ve ekonomi içindeki
yerleri ile ilgili çalışmalar yap
mak

Eşel-Mobil'i konuştuğumuzda bu modele alternatif olabilecek
yeni arayışlara girilmesi gerekiyor. Zira bu çerçevede enflasyo
nu, alım gücünü, refah düzeyini, zamları ve faizleri de konuşma
mız gerekiyor.

Bugüne kadarki uygulamasında çalışanlar geriye dönük bir
hak kaybına uğramıştır.

Mevsimlik ve geçici işçiler konusu hiçbir statüye uymayan
bir konudur. Bu konunun büyüyen bir sorun olmaktan çıkarıla
rak güvenceye kavuşturulması gerekir. Zira işçilik kavramı mev
simlik ya da geçici olmakla bağdaşmıyor. İş mevsimlik ve geçici
olsa da hayatın kendisi mevsimlik ve geçici değildir.

O

a) Ekonomik Sosyal Konseyin
usûl ve esasları iç genelgesinin
hazırlanması komitesi
b) Tasarrufu Teşvik Fonu (Zo
runlu Tasarruf) Komitesi

*Ekonomik Sosyal Konsey in etkin bir kurumsallaşmaya gide
bilmesi için öncelikle katılımın bütün sosyal tarafları kapsayacak
bir genişliğe sahip olması

c) Eşel-Mobil uygulamalarının
geleceğini değerlendirip rapora
dönüştürecek bir komite

Bunun için Kamu çalışanlarını temsilen Memur Konfederas
yonları, Emekliler, Barolar, Tabipler, TUSİAD, MUSİAD ve TUGİAD, İhracatçılar Birliği gibi etkin kurumlar, Üçüncü Sektör Vakfı,
Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı gibi üst vakıf örgütlerinin tem
sili

d) Kayıt Dışı Ekonominin bo
yutları, SSK ve Maliyenin prim ve
vergi kaybı ile rekabet, verimlilik
açısından kayıt dışı ekonomiyi in
celeyecek bir komite kurulması

* Konseyin zaman kaybetmeden bir sonraki toplantıya kadar
yasal bir alt yapıya kavuşturulması

e) Sosyal Güvenlik Sistemimiz
ile ilgili bir komitenin oluşturul
masını öneririz.

* Konseyin demokratikleşme ve insan haklarının geliştirilme
sine katkı sağlaması * Çalışma hayatını ilgilendiren 2821 ve 2822
Yasa ile 1475 sayılı Yasanın demokratikleşmesine eğilmek

* Avrupa Birliği ile entegras
yon, Gümrük Birliği ve Avrupa
Birliği'ne uyum ve Avrupa Birliği
sosyal politikaları ile ülkemizin
yakınlaşması yönünde çalışmalar
yapmak
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Gündemdeki en önemli sorun
larla ilgili komitelerin kurulması
için ilk aşamada;

Fonksiyonel bir ESK'nın Ele Alması Gerektiğini Düşündüğü
müz Öncelikler

* Bölgeler arası gelir dağılımı
nın daha adil bir düzeye erişmesi
için sosyal göstergeler üzerinde
çalışmalar yapmak

>
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* HAK-İŞ olarak pratik birkaç
öneri daha dile getirmek istiyo
rum.

Mevsimlik işçiler

* Asgari Ücretin vergi dışı bırakılabilmesi için ortak çalışma
lar yapmak

O

AB ve AB ÜLKELERİNDE ESK
YAPILARI

Çalışanlar • işverenler • Hükümet • Diğerleri" Toplam

AB
Fransa

65

57

-

67

189

141

62

40

81

324

Belçika

22

22

-

6

50

Hollanda

15

15

-

15

45

Almanya

11

5

-

-

-

İngiltere

6

6

6

6

24

İrlanda

5

5

-

15

İtalya

5
44

37

-

24

112

Lüxenburg

16

16

3

-

35

Portekiz

6

6

6

-
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AVRUPA,YENİ YÜZYIL İÇİN YENİ ENDÜS
teması "21. Yüzyılın Eşiğinde İstihdam İlişkileri"' olmuştur.
HAK-İŞ söz konusu konferansa Genel Başkan Salim USLU,
Genel Sekreter Recai Başkan ve Genel Başkan Danışmanı Os
man Yıldız ile birlikte katıldı.

Konferansa, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere ABD,
Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya ve diğer ülkelerden ve
dünyadan çeşitli işçi-işveren kuruluşları, endüstriyel ilişki
ler dernek ve kuruluşları, 1LO temsilcileri, ETUC Genel Sek
reteri Emilio Gabaglio, çeşitli ülkelerin üniversitelerinden
sayısız endüstriyel ilişkiler uzmanı akademisyenler katıldı
lar.

Konferansın açılışını İrlanda ve Kuzey İrlanda Endüstri
yel İlişkiler Derneklerinin başkanları olan Thomas Moore ve
Kevin P O'Kelly yapmışlardır. Ayrıca Konferansın açılışında
İrlanda Çalışma Bakanı Tom Kitt TD ile Uluslararası Endüst
riyel İlişkiler Derneği (URA) başkanı da olan İtalya Çalışma
Bakanı Tziano Treu, yeni endüstriyel ilişkilerin gelişimine
ilişkin birer konuşma yaptılar. Yapılan konuşmalarda şu hu
suslar vurgulandı.
Değişen dünyada endüstriyel ilişkilerde ciddi bir şekilde
nasibini almaktadır. Değişen dünya ile endüstriyel ilişkilerde
kavramlar, yaklaşımlar, metodlar ve anlayışlarda değişme ve
gelişme ile karşı karşıyadır.

Dolayısıyle bugün YENİ ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER kavram
ve olgusundan bahsetmek durumundayız. Dünün kavram,
kalıp ve çerçevesi bugüne dar gelmektedir.
Bu çerçevede endüstriyel ilişkilerde ortaya çıkan ve he
pimizi ilgilendiren yeni kavramlar vardır. Bu kavramlar hepi
mizin birlikte ele alıp iyice algılaması ve doğru yorumlama
sı gerekir. Bu kavramlardan bazıları şunlardır:
- Yeni Endüstriyel İlişkiler Kavramı
- Kalifikasyon, ehliyet
- Rekabet

- İstihdamın artırılması
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Genel Başkan Salim USLU ve Genel
Sekreter Recai BAŞKAN, İrlanda'da yapı
lan 5. Avrupa Endüstriyel İlişkiler Kongre
sine katıldılar.

- İşsizlik virüsü

Uluslararası Endüstriyel İlişkiler Der
neği, İrlanda Endüstriyel İlişkiler Derneği
ile Kuzey irlanda Endüstriyel İlişkiler Forumu ile birlikte irlanda'nın başkenti
Dublin'de 5. Avrupa Endüstriyel İlişkiler
Konferansını gerçekleştirdi. 25-29 Ağus
tos 1997 tarihlerinde yapılan toplantının

- İnsan kaynakları

O
DIS İLİŞKİLER

- Bilgi toplumu
- Ömür boyu eğitim, bilginin kullanılması

- Çalışma Barışı
- Diyalog

- Sosyal Politika ve adalet
- Esnek çalışma

TRİYEL İLİŞKİLER
Bugün endüstriyel ilişkilerde ortaya çıkan hu
susları paniğe kapılmadan ve krize düşmeden
yeni, çağdaş ve istikrarlı bir endüstriyel ilişkiler
kurulup güçlendirilmesine sunulmalıdır. Bu çer
çevede bir çarpıcı durum olarak işsizlik tartışıl
mıştır. Örneğin işsizliği tamamen menfi bir fak
tör olarak almak yerine iyi bir düzenleme ile bu
potansiyelin doğru olarak emek piyasasına su
nulması endüstriyel ilişkiler ve ekonomi için iv
me olacaktır. Dünyanın ekonomi, sosyal ve en
düstriyel ilişkilerde ulaştığı düzey ve birikimleri
bakımından bunu sağlayacak güçtedir.
- Part-time çalışma
- Devamlılık
- İstikrar vb.

Çalışma hayatına taraf olan hiç kimse
nin ortaya çıkan ve kendini hissettiren bu
kavramlara kayıtsız kalma şansı yoktur.
Bu kavramlar, hiç bir tarafın dayatması
ya da istismarına hizmet etmemelidir.

Konferansta yeni endüstriyel ilişkiler hususu ile
değişim ve Avrupa arasında ilişki irdelenerek kı
saca şu noktaların altı çizildi.

Konu Avrupa'da endüstriyel ilişkiler olunca yeni en
düstriyel ilişkiler sisteminin gerekliliğini ortaya çıkaran un
surlar ve etkenler vardır.
- Çağdaş Avrupa'daki daha geniş toplumsal işbirliği ve
diyalog gereksiniminin ortaya çıkması,
- Global rekabetten kaynaklı olarak işyerinin ayakta tu
tulması gereksiniminin diğer önceliklerin ve tarafların ken
di kaygılarının önüne geçmesi,
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- Avrupa Birliği ve İstihdam ilişkileri
- Endüstriyel ilişkilerde devletin rolü.

<

- 21. yüzyılda rekabet araştırması ve istihdam üzeri
ne etkileri
- Legal perspektif: istihdam ilişkilerinin hukukiliğinin
değerlendirilmesi
- Pazarlıkta çeşitlilik,: Renk, cinsiyet, etnik
- Kollektivizm ve bireyselcilik : Eğilim ve beklentiler

- Avrupa'da devam eden entegrasyo
nun genişleyerek devam etmesi ve bu
arada Maastricht ile sosyal hayatın da
içine almaya başlaması gibi hususlar Av
rupa'da yeni endüstriyel ilişkiler gereksi
nimini doğurmuştur. Bu gereksinim her
geçen gün kendini her kesimde daha da
hissettirmektedir.

Aslında Avrupa Birliğinde belki baş
langıçta çok vurgulanmasa da entegras
yon süreci boyunca ve özellikle de Maastricht'te birlikte oluşturulan Sosial
Chapter (Sosyal Boyut) ile daha da net
leşmektedir. AB'nin değişik kurum, birim,
aktör ve seviyelerinde oluşturulan sos
yal politikaların artık derlenme eğilimine
girmekte ve yeni endüstriyel ilişkiler
programı şeklinde önümüze çıkmaya
başlamaktadır Tek tek üye ülkelerde var
olan sosyal model artık tarafların diyalog
ve işbirliğine dayanan bir şekilde Avrupa
sosyal modeli olarak şekillenerek önü
müze çıkmaktadır. Modelin özünde hiç
kimsenin aç ve açıkta kalmaması ve geliş
menin bu çerçevede sürdürülmesidir. Bu
yönde AB, Beyaz Kitap ve Yeşil Kitaplar
la çıkartılarak yeni sosyal politikalar
oluşturulmaktadır. Son olarak AB, çıkar
dığı son bir Beyaz Kitap ile AB istihdam
Komitesi kurarak başta istihdamdaki ge
lişmelerin izlenmesi olmak üzere geliş
meleri izlemek, koordine etmek ve ortak
eylemi oluşturabilmektir.
Konferansın Tartışma Konuları
Q£
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Konferans, konuyu çok geniş boyutta
ele almış ve 5 gün boyunca konferanslar,
çalışma atölyeleri, tartışma grupları ve iş
yeri ziyaretleri şeklinde değerlendirmiştir.
- Tartışılan alt başlıklar şunlar olmuştur;
- 21. yüzyılda istihdam ilişkilerinde
süreklilik ve değişme

O
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- Orta ve doğu Avrupa - Endüstriyel İlişkiler ve Pazar
Ekonomisi
- 21. yüzyılda Avrupa işyerleri
- Alternatiflerin belirlenmesi - Sendikalar için daha ileri
bir odak noktası
- Yeni endüstriyel ilişkilerin sonu
- Geleceğin iş mekanları: Teknoloji; Katılım; Kontrol

- Ortaklık (Partnership) ve değişim
- Orta ve Doğu Avrupada Endüstriyel ilişkilerin değiş
mesi
- İşsizlikle mücadelede etkili bir politikaya doğru: Yeni
fikirler, aktörler, senaryolar ve Araştırmalar
Bu temel konular yanında, alt başlıklar şeklinde zengin
leştirilerek de ele alınmış ve konferanslar verilmiştir.

Kuzey irlanda Globe Bombardier Aerospace Fabrikasını
ziyaret
Bu çerçevede işyeri ziyaretleri bakımından Dublin dı
şında iki ayrı şehirde de konferanslar düzenlenmiş ve işye
ri ziyaretleri ile konu, pratiği açısından da yerinde görül
müştü. Bu şehirlerden bir Limerick bir diğeri ise Kuzey İr
landa'nın başkenti Belfast olmuştur.

Hak-İş heyeti, K. İrlanda'nın başşehri Belfast'ta bulunan
Short Bros Pic ait Globe Babbardier Aerospace adlı uçak
fabrikasına yapılan ziyarete katıldı.
Fabrikada biri yönetim diğeri sendika temsilcisi ol
mak üzere iki yetkili tarafından fabrikada uygulanan ye-

DIS İLİŞKİLER
ni endüstriyel ilişkiler sistemi tanıtıldı.
Fabrikalarda uygulanmakta olan yeni
endüstriyel ilişkiler sistemi değişim
sürecinde işçi ve işverenin ortaklığı
(partnership)na bir örnek olarak su
nuldu.

Fabrikanın 1987 de özelleştirme po
litikaları çerçevesinde işçi ve işveren
ortaklığına dayanan özel bir modelle
özelleştirildiği belirtildi. Daha önce
den zarar eden bu fabrikanın bugün
zarar ettiğinin iki katı bir miktarda kâr
ettiği vurgulandı.
Fabrikanın kâra geçip, istihdamı ve
üretimi artırmasının ardından işçi ve
işverenin diyalog işbirliği ve ortaklığı
na dayanmasının yattığı ifade edildi.

Yeni anlayışta fabrikanın yönetimi
nin işçi ve işverenlerden ortaklaşa
oluşturulan Komite ve yapılarla yürü
tüldüğünü ve fabrikanın geleceğine
birlikte karar verildiği belirtildi. Bu
çerçevede eğitime büyük önemin ve
rildiği söylendi. Fabrikanın cirosunun
% 3 u gibi büyük bir rakamın eğitime
gittiği söylendi. Fabrikanın dünyada
uçak ve uçak yan sanayi ürünlerinde 3.
sırada geldiği belirtildi.

Diğer taraftan fabrikadaki konferansta HAK-İŞ heyeti
uçak fabrikasına benzer olması dolayısiyle KARDEMİR
Demir Çelik Fabrikasında uygulanan işçi ve işveren or
taklığı ve çalışma usulü kısaca anlatıldı. Kardemir mo
deli büyük ilgi ile karşılandı ve model ile ilgili hepsinin
katıldığı bir değerlendirme ve tartışma yapıldı. Bu çer
çevede Uçak Fabrikasının sendika ve işveren yetkilileri
nin Türkiye'ye gelip hem inceleme yapma ve hem de
kendi modellerini Türkiye'de tanıtılması kararlaştırıldı.
Bu açıdan bakıldığında yeni Endüstriyel İlişkiler gelişi
mine paralel olarak HAK-İŞ'in, Avrupa'da değişim, geli
şim ve dönüşümü paralel bir çizgide olduğu görüldü.
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Konferans boyunca ayrıca HAK-İŞ heyeti, Uluslarara
sı Çalışma Derneği Başkanı ve İtalya Çalışma Bakanı Tiziano Trev ve İrlanda Çalışma Bakanı Tom Kitt, Avrupa'daki ve Türkiye'de endüstriyel ilişkilere ilişkin ikili
görüşmeler yapıldı.
Diğer taraftan uluslararası Endüstriyel İlişkiler Der
neği (IIRA)'nin 11. Dünya Kongresinin, "Sosyal Taraflar
ve Kurumlar arasında Ara oyunu olan Sosyal Adalet ve
Rekabetin Geliştirilmesi" teması altında 22-26 Eylül 1998
tarihlerinde İtalya'nın Bologna şehrinde olacağının tanı
tımı yapıldı. İlgili bütün sosyal tarafların bu kongreye
davetli olduğu belirtildi.
Konferansı 8 temel konusu her biri ayrı ayrı olmak üze
re bilim adamlarının 1 yıllık çalışma sonucu toplam 2100
sayfadan oluşan 8 ayrı kitap haline getirildi.(OSMAN yildiz)
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HAK - IŞ MOSKOVA'NIN
TÖRENLERİNE
ren gösterilerinde 5 bine
yakın kişi rol aldı.

Kutlama çerçevesinde da
ha sonra Kremlin sarayın
da, Başbakan Çhernomirdin ile devletin üst düzey
yetkililerinin katıldığı kon
ser yapıldı. Konseri, gece
yapılan, bütün Mosko
va'dan seyredilen ve 3 mil
yona yakın insanın izlediği
gece müzikli lazer gösterisi
izledi.

Moskova, 6-8 Eylül 1997 tarihle
rinde muhteşem kutlamalara şahit ol
du.

Dağılım ve değişimin ardından 7
yıl sonra Rusya'nın kalkınma ve geliş
mesini simgeleyen Moskova'nın 850.
Kuruluş yıldönümü için düzenlenen
törenlere HAK-İŞ de katıldı.
Moskova İşçi Sendikaları Federas
yonu (MTUF)'un davetlisi olarak
HAK-İŞ Genel Eğitim Sekreteri Yusuf
Engin ile birlikte Genel Başkan Danış
manı Osman Yıldız Moskova'ya gitti.

' Moskova İşçi Sendikaları Federas
yonu, Moskova'nın 850. Kuruluş yıl
dönümü münasebetiyle bir dizi prog
ram düzenledi. Hazırlanan program
çerçevesinde önce Kızıl Meydan'da
kurulan bir dev sahnede Moskova'nın
1157'deki kuruluşundan 1997 ye ka
dar ki gelişimi simgelendi.

Q,

Heyet, sonraki gün ise Moskova'nın en büyük caddesi olan Yeni Arbat'ta yapılan ve Moskova Belediye
Başkanı'nın bulunduğu kutlama törenlerini izledi. Caddede kutlama tö-
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Bu fırsattan yararlanarak 8
Eylül Pazar günü ise
MTUF'un düzenlediği "Eko
nominin Globalleşmesi ve
21. Yüzyıl Eşiğinde Endüst
riyel İlişkiler" Sempozyumu yapıldı. Sempozyuma
MTUF Başkanı Michail Nagaitsev, diğer yöneticiler, Ba
ğımsız Devletler Topluluğu İşçi Sendikalar Konfederas
yonu Genel Başkanı Chearbakov, Rusya Bağımsız İşçi
Sendikaları Federasyonu (FITUR) Genel Başkanı Sn.
Michail Schmakov ile Yusuf Engin başkanlığındaki
HAK-İŞ heyeti ve değişik Avrupa ülkelerinden gelen 10
ayrı sendika heyeti katıldı.
Sempozyumda Rus Sendikacılar olan Nagaitsev,
Scherbakov ve Schmakov, Rusya'daki ekonomik, sos
yal ve siyasi değişim sürecinin devam ettiğini belirte
rek, geçen 7-8 yıl içinde Rus halkı ve çalışanlarının çok
büyük sıkıntı çektiklerini, sendikaların çok büyük mü
cadele verdiklerini ifade ettiler. Rus sendikacılar, sıkın
tıların ve mücadelenin devam ettiğini söylediler. Bü
tün bunlara rağmen başta Moskova olmak üzere Rus
ya'da belli bir kalkınma ve gelişmenin yaşandığını ve
bunun da gözle görülmeye başlandığını ilave ettiler.
Rus sendikacılar, Moskova'nın 850. Kuruluş yıldö
nümünün UNESCO tarafından desteklendiğini ve bu yı
lın Moskova yılı ilan edildiğini söylediler. Sendikacılar
ayrıca, globalleşen dünyada sınırların kalktığını, Avru
pa Ortak Evi'nin hızla inşa edildiğini, ülkelerarası mobilizasyonla göçün hız kazandığını, fakirliğin de derin
leştiğini vurguladılar.

Rus sendikacılar diğer taraftan, değişim sonrasın
da işsizlik gibi Rus toplumunun daha önce bilmediği
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deki etkilerine de değinerek Türkiye'de çalışma
hayatındaki durumu, sorunları ve gelişmeleri
anlattı.

Kutlama törenleri, 7 Eylül Pazar günü Moskova
olimpiyat standında yapılan Devlet Başkanı Boris
Yeltsin, başbakan ve diğer üst düzey yetkililer ile 50
bine yakın insanın da katıldığı gösterilerle sona erdi.

Değişim ve gelişme süreci içerisin
de endüstriyel ilişkilerde üçlü yapı ve
diyaloga önem verdiklerini bunda da
yol katettiklerinin altını çizdiler.

Törenlerin ardından Engin, program çerçevesinde
Moskova Gıda Sendikasının düzenlediği biri, ACAKOVA adlı 1500 kişinin çalıştığı meşrubat ve alkollü içe
cek fabrikası, diğeri 1929'da kurulan ve 850 kişinin ça
lıştığı Ekmek Fabrikasını ziyaret ederek sendika yetki
lileri ile görüşüp çalışma hayatı ile ilgili incelemeler
de bulundu. Fabrika ve Sendika yetkilileri, çalışma
hayatının hızla iyileştiğine dikkat çektiler. Yetkililer,
birçok işyerinin özelleştirmeyi yaşadığını ve özelleş
tirmenin devam etmesi dolayısı ile çalışma hayatın
daki belirsizliğin devam ettiğini söylediler.

Sempozyumda diğer ülke sendika
heyetleri de kendi ülkelerindeki du
rum ile globalleşmenin yansımasını
anlattılar. Bu çerçevede Yusuf Engin
de Ekonominin Globalleşmesini, makro düzeyde değerlendirerek globalle
şen dünyada, ekonomik ve sosyal ha
yattaki durumu BM zirvelerinde orta
ya çıkan tablo ve veriler ile değerlen
dirdi.
Engin, konuşmasında globalleş
menin tanımı yanında, sendikaların
globalleşmeden beklentilerini sırala
yarak, küreselleşmenin, sermayenin
olduğu kadar emeği de güçlendirme
sini, demokrasinin de globalleşmesi
ni ve herkes için asgari bir yaşamın
sağlanmasını istedi. Engin konuşma
sında globalleşmenin Türkiye üzerin
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Engin son olarak, globalleşme çerçevesinde Ka
radeniz Ekonomik îşbirliği'ne de değinerek, KEIB'in bölgelerarası işbirliğinin bir örneği olduğu
nu, bu işbirliğinin ülke çalışanlarının çıkarına
katkısı olması ve sosyal boyutu için sendikala
rın daha çok gayret etmesi gerektiğini vurgula
yarak, sendikaların 21. yüzyıl sendikacılığına
kendilerini hazırlamalarının kaçınılmazlığına
işaret etti.

sorunlarla tanıştığını ancak uluslara
rası sendikal destek ve dayanışma ile
bunları aşmada başarılı olmaya çalış
tıklarını belirttiler.

Rus sendikacılar, adı ne olursa ol
sun 21. yüzyılda sendikacılığın mutla
ka var olacağını ve siyasi karar meka
nizmalarına mutlaka katılmaları ge
rektiğini söylediler.
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Engin ayrıca başkanlığını Rusya Ekonomi ve Tica
ret Bakanı Yrd. Yuri DIANOV'un yaptığı Türk-Rus iş
konseyini ziyaret edip Türkiye ile Rusya arasındaki
ekonomik ilişkilerin gelişmesine ilkişkin görüş alışve
rişinde bulundu.
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KÜRESELLEŞEN EKONOMİ SERMAYEYİ OLDUĞU GİBİ
EMEĞİ DE GÜÇLENDİRMELİDİR
Hak-İş Eğitim Sekreteri ve Öz İplik İş
Sendikesı Genel Başkanı Yusuf Engin'in
Moskova'nın 850. Kuruluş Yıldönümü
Törenlerinde Yaptığı Konuşma Metnini
Aynen Sunuyoruz.

MTUF'a davetlerinden dolayı ve 21.
Yüzyılın eşiğinde Ekonomik Globalleşme
karşında sendikal hareketin geleceği gibi
son derece güncel ve önemli bir konuda
tartışma platformu oluşturduğu için Kon
federasyonum HAK-İŞ adına teşekkür
ediyorum ve hepinizi saygıyla selamlıyo
rum. Bu sempozyumda hem Türkiye'nin
ve hem de dünyanın gündemi olan böyle
si önemli bir konuyu tartışmaya açmanın
yararına inanıyorum ve başarılı geçmesi
ni diliyorum.
Globalleşme ulusal ve uluslararası
sendikaların gündeminde bulunmaktadır.
Dünyanın her yerinde sendikaların glo
balleşmeye eğilmeleri sevindiricidir.

Konuya globalleşmenin tanımı ile baş
lamak istiyorum. Globalleşmenin bir çok
tanımı yapılmaktadır. Ancak bugünkü du
rumuna en uygun olduğunu düşündüğüm
geniş bir tanımı buraya almak istiyorum.
"Mal ve hizmetler için global bir paza
rın oluşturulması, teknolojik gelişme, ye
nilenme ve rekabetin global bir karakter
kazanması, global bir üretim sistemine
doğru gelişme gösterilmesi, kapitalizmin
dünyanın her yerinde her alana yayılma
sı, global ve bölgesel hegemonlar üzerine
siyasi ağırlık koyması, evrenselliğin kabu
lü ve her alanda bağımlılığın artması"

Bugün görülen o ki; globalleşmenin
hem aydınlık, biraz da sihirli gibi sunulan
girift bir yönü ve hem de karanlık yüzü
vardır.

Küreselleşmenin karanlık yüzüyle so
ğuk savaşın bitiminin getirdiği dengesiz
liklerin bileşimi, dünyanın çeşitli yerlerin
de ortaya dehşet manzaraları veya yeni
toplumsal çalkantılar çıkartıyor. Dünya
nın birçok yerinde barış yakınlaşmak ye
rine daha uzaklara itiliyor.
c*
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Geri kalmış ülkelerde olduğu kadar
gelişmiş ülkelerde de yeni ekonomik yapı
lanmanın sosyal maliyeti karşısında du
yulan tepki, hükümetlerin meşruiyetini
azaltırken, kaybedenler ya da kaybede
ceklerinden korkanların, doğal olarak ar
tan bir güçle bu sürece direnmeye çalışa
cakları şüphesizdir. Çünkü üzülerek görü
yoruz ki, globalleşme ciddi olarak tanımlanamamakta ve sermaye lehine gelişen

DIS İLİŞKİLER

belirsizliklerle dolu bir olgu olarak önümüze çıkmaktadır.
Globalleşmenin, henüz emekten yana olumlu bir katkı sağ
lamadığı hepimizin bildiği bir gerçektir.
Gerçekte BM öncülüğünde ardarda gerçekleşen dünya
konferansları dünyada yaşanmakta olan acı tabloyu ortaya
koymuştur;

- Sayıları 1 milyara varan insanlar, fakirlik sınırının altın
da bulunmaktadır.
- Yine 1 milyar insanın barınma imkanı yoktur.
- Milyonlarca insan mülteci durumundadır.

- Milyonlarca insanın temel sağlık, eğitim ve ulaşım im
kanlarına sahip olmadığı bilinmektedir.
- Köylerin kalkınması ve kamu hizmetlerinden mahrumi
yeti sorunu yanında şehirler de kriz içerisindedir.

Görüldüğü gibi Globalleşmenin sihirli sunumu, bazı ger
çeklerin gizlenmesine neden olmaktadır. Bütün ülkelerin
mevcut şartlarda dünya ile entegre olmaya çalışmaları, ya
da globalleşmeyi yaşamaları sonucu globalleşmenin, ülkele
rarası uçurumu körükleyen yeni bir bağımlılık nedeni olma
durumu açık bir endişe kaynağıdır.
Bu noktada globalleşme sürecindeki bu kavga, tek çatılı
bir dünyaya giderken kuralları kim beliryelecek kavgasıdır.

Sermayenin yanında kim ne kadar ve nasıl söz sahibi
olacaktır?
Yine sosyal taraflar olarak soruyoruz;

Küreselleşme, herkes için refahı ne kadar öngörüyor?
Kopenhag'ta karar alındığı gibi sosyal, ekonomik ve si
yasi dışlanmaya karşı herkes güvende olabilecek midir?

Herkes için asgari bir yaşam sağlanabilecek midir?

Fırsatlar herkes için bir anlam ifade edecek midir?
Ne yazık ki alkış tuttuğumuz global sermayenin, kurallı
gelmediğini görüyoruz.

Hayatın, sosyal, siyasi ve ekonomik boyutu vardır. Bu
boyutları birbirinden ayıramayız. İnsanlar, bunlardan biri
olmadan yaşayamaz.
Ancak üzülerek görüyoruz ki, globalleşme, bugünkü ha
liyle hayatı, bu bütünlük içinde ele almıyor. Ne uluslararası

DIS İLİŞKİLER
etmek, bilgiye önem vermek ve uluslararası sendikal
destek, dayanışma ve işbirliğine ağırlık vermektir.
Ortak mücadelemiz yarınlara ışık tutacaktır.
Dünyaya açılmakta olan Türkiye, globalleşmenin bü
tün olumsuz gelişmelerinden doğrudan etkilenmekte
dir. Türkiye, hem dünyaya açılıyor ve hem de bölge
sel entegrasyon sürecini aynı anda yaşıyor. Dolayısiyle gelişmelerin odağında olan Türkiye, gelişme süre
cinde birçok sorunu birlikte yaşıyor.

politikalar ve ne de ulusal politikalar,
ekonomik ve sosyal politikaları birlikte
değerlendiriyor.
Ancak dünya, sosyal ve ekonomik ge
lişmenin biri birine kurban edilemeyece
ği gereğini görüyor.

Çalışma hayatı, endüstriyel ilişkiler
ve sendikal hareket, bir ülkede, kültürel,
sosyal, ekonomik ve siyasi etkenlerin
özümsemesinin bir sonucudur. Bu açıdan
bakıldığında sendikal hareketin can da
marı olan demokrasinin o ülkedeki sevi
yesi ve gelişmesi önem arzeder.
1990'ların başındaki gelişmelerle hız
kazanan globalleşme ile demokrasi, va
tandaşlık, anayasallık, ulusallık, eşitlik,
adalet, hak ve özgürlükler globalleşir ol
maktadır.
Glolableşmenin önündeki en önemli
görev demokratikleşmenin bütün dünya
ya yaygınlaştırılmasını sağlamaktır.
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Gerçi Türkiye son yıllarda açık bir arayış ve gelişme
trendi içine girmiştir. Bu arayış ümit vermekte ancak
gelişmeler çalışanlar açısından çok ağır faturaları da öngör
mektedir.
Bu süreç içerisinde ülkemizde ekonomik, sosyal ve siya
sal alan ile endüstriyel ilişkilerde bir dengenin kurulması
zorunludur ve bunun için sendikalar olarak gayret sarfetmeliyiz.

Diğer taraftan, bölge ülkeleri arasında son yıllarda eko
nomik işbirliğinin arttığını görüyoruz. Karadeniz Ekonomik

İşbirliği bunun örneğidir. Ülkeler arasındaki ekonomik işbir

liğinin, ülke çalışanlarının çıkarına katkısı olması ve sosyal
boyutu için daha çok gayret etmeliyiz. Bütün ekonomik ge

lişmeleri bölge insanının refahı ve huzuruna hizmet ettirme

liyiz.
Özellikle bölge ülkeleri olarak ekonomik, siyasi, çalışma
hayatı ve sosyal alanda sorunlarımız vardır. Ancak sorunla
rımızın çözümünde uluslararası işbirliği ve dayanışma
önemli rol oynayacaktır.

Sendikalar olarak, bu olumsuz şartlar ve hızla gelişen

Demokratikleşme olmadan globalleş
menin dünya ülkelerinde yeni sorunların
kaynağı olacağı endişesini taşıyorum.

ekonominin küreselleşmesi karşısında 21. yüzyıl sendikacı

Globalleşme ile demokrasi de globalleşmelidir.

rini

lığına kendimizi hazırlamalıyız. Sendikaların her ne kadar
bugün kan kaybetme sorunu varsa da sendikaların kendile

yani

yapılarını,

rollerini

ve

sorumluluklarını

yenilemeleri halinde güçlü ve başarılı olacaklarına

Globalleşme ile refah da globalleşmelidir.

inanıyorum. Potansiyellerimizi ve imkanlarımızı bu yönde

Globalleşme ile sendikal hak ve öz
gürlükler de globalleşmelidir.

da öncü rol oynayacaktırlar.

mobilize edersek gelecek yüzyılda sendikalar yine toplum

Globalleşme ile insan haklan ve bü
tün yönleriyle yaşama hakkı da globalleş
melidir.

Sosyal haklar da globalleşmelidir.
Bütün bunların yolu örgütlenmeden
geçer. Globalleşme karşısında sendikalar
olarak daha güçlü olabilmek için yapma
mız gerekenler vardır.
Demokratikleşme için mücadele et
mek, sendikal hak ve özgürlükler ile in
san hak ve özgürlüklerini elde edip yay
gın kullanımlar için daha çok mücadele
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YETİŞKİN EGITIMI 21. YÜZYILIN
ANAHTARI OLACAKTIR
sı için çok güçlü bir araçtır.

b) Toplum içinde ve toplumlar arasında ayrımcı
lığı önlemek ve katılımcılığı sağlamak
c) Dünyanın her yerinde Barış Kültürü ve De
mokrasiyi kurmak,
ç) Toplumsal katılımı artırmak,
d) Barış kültürünü geliştirmek, Kültürel diyalog
ve insan haklarını geliştirmek,

e) Demokratik vatandaşlık bilinci ve kültürünü
geliştirmek,
f) Herkes için asgari okur-yazarlık eğitimini sağ

Genel Eğitim Sekreteri Yusuf Engin,
Genel Başkan Danışmanı Osman Yıldız ile
birlikte BM UNESCO Teşkilatının 14-18
Temmuz 1997 tarihinde Almanya'nın
Hamburg şehrinde gerçekleştirdiği 5.
Uluslararası Yetişkin Konferansına katıl
dı. BM Hamburg'ta bir Eğitim Enstitüsüne
sahip bulunmaktadır.

Konferansa BM Eski Gennel Sekreteri
Butros Gali, Almanya Cumhurbaşkanı Ro
man Herzog, Almanya Meclis Başkanı Ba
yan Ritz, Bangladeş Başbakanı Bayan
Şeyh Hasına, Hamburg Eyaleti Belediye
Başkanı, UNESCO Başkanı ile birçok ülke
nin milli eğitim bakanının yanısıra başta
ICFTU olmak üzere aralarında sendikacı
ların bulunduğu bütün dünyadan sivil
toplum kuruluş temsilcileri katılmıştır.
Katılımcıların toplam sayısı 2500 civarın
da idi.

Konferansa HAK-İŞ'in yanında Türki
ye'den TC Hamburg Eğitim Ateşesi, ilgili
bazı temsilcileri ve öğretim üyeleri katıl
mıştır.
KONFERANSIN ALTINI ÇİZDİĞİ HU
SUSLAR
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Dünyadaki çok kapsamlı olarak geniş
letilmiş ve çeşitlendirilmiş yetişkin eği
tim talebine cevap verebilmek amacıyla
a) Hükümetler, b) Yetişkin eğitim hiz
meti kurumları, c) Sivil toplum kuruluşla
rı, d) Sendikalar, e) İşverenler, f) Üniversi
teler, g) Medya, h) Araştırma enstitü ve
kurumlarına büyük sorumluluk düşmekte
ve imkanlarını bu yönde kullanmalıdırlar.

lamak,

g) Kadınların özerkliğini ve haklarını artırmak,
h) İşsizlik problemini gidermektir.

Konferans yetişkin kesimi şöyle sınıflandırarak tanımla
maktadır;

Çalışanlar, Kadınlar, Dışlanan kesimler, Azınlıklar, Marji
nal kesimler, Göçmenler, Kitleler
Bir diğer açıdan yetişkin kesimi yaş bakımından da ta
nımlanabilir. Bu bağlamda bütün yaşam: Çocuklar-GençlerYaşlılar şeklinde ayrılabilir. Bunun anlamı da yine herkese
eğitim ve beceri kazandırmak olmaktadır.

Konferans, yetişkin eğitimi konusunu 11 alt başlık altın
da tartışmıştır.
1) Yetişkin eğitimi, 21. yüzyılın meydan okumasına karşı
en güçlü araçtır.

2) Globalleşme olgusu karşısında yetişkin eğitiminin
önemi,
3) Yetişkinlerin eğitiminin kalite ve koşullarının geliştiril
mesi,

4) Temel eğitim ve okuma-yazma eğitiminde ulusal hakkı
garantilemek.

5) Yetişkin eğitimi çerçeveside kadınların bağımsız ola
rak iş yapabilmeleri hususunun geliştirilmesi

6) Çalışma dünyasındaki değişiklik karşısında çalışanla
rın eğitimi ki bu sendikaları yakından ilgilen
dirmektedir.

7) Nüfus artışı, sağlık ve çevre sorunları çerçevesinde
yetişkin eğitimi,
8) Yetişkin eğitimi, kültür, medya ve yeni bilgi teknoloji
leri arasında ilişkiler,

Yetişkin eğitimi ile Hedef;

9) İhtiyaç içinde bulunan kesimlerde yetişkin eğitimi,

a) Birey gelişimi ve toplum kalkınma

10) Yetişkin eğitiminin finansmanı,

DIS İLİŞKİLER
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11) Yetişkin eğitiminde uluslararası iş
birliği ve dayanışma,
Konferansta yapılan konuşmalarda şu
hususlara vurgular yapılmıştır.
- Ülkelerin siyasi, ekonomik ve siyasi
kalkınması bilgiye ve eğitime dayanır.
- Toplumlara fildişi kulesinden, Pa
ris'ten ve Londra'dan bakmayalım. Top
lumların içine girip kitlelerin ihtiyaçları
na cevap vermeye çalışmak lazım.
- Eğitimin artması -gelir getirir -gelirin
artması - eğitimi artırır. Dolayısıyle eğitim
ile gelir arasında çok yakın ve doğrudan
bir ilgi vardır. Geliri artırmak için eğitimi
artırmak lazım eğitimi artırmak için de
geliri artırmak lazımdır.
Dünyada bu dengeyi sağlayacak me
kanizmayı sağlamak gerekir.

'

'

Okul eğitimi alanlar, dünyada hala bir avantaj teşkil et
mektedir. Çünkü bu eğitimi dünyada alamayanların sayısı
alanlardan çoktur.

- Eğitim konusunda ülkeler sonsuz imkanlara sahip de
ğildir. Ancak mevcut imkanlar iyi niyetle kullanılırsa top
lumları önemli oranda eğitecek fırsat sağlar.

- Ülkelerin baskısı ve otoriter yönetim yapıları, iç ve dış
savaşlar, askeri darbeler, baskı rejimleri toplumsal eğitimi
engellemektedir. Bu durumlar, geriye, eğitime ayrılacak ze
min, imkan, zaman ve enerji bırakmıyor.
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- Baskı yönetimleri ve rejimleri toplumlarda sivil toplu
mu öldürüyor ve halk arasında güveni azaltıyor.

Beşikten mezara, hayat boyu eğitim gereklidir.
Eğitim kalitesini artırmada; Pedagojiye, eğitim araçları
na, çok yönlü olunmasına, deneyciliğe, araştırmaya, sorgu
lamaya, rehberliğe ağırlık verilmelidir.

Sonuç

Vatandaşlık bilinci, bireysel ve top
lumsal katılım, demokrasinin gelişimi,
adalet, barış ve özgürlüğün yaygınlaşma
sı ve kökleşmesi ancak herkese verilecek
eğitim ile sağlanır.

Eğitim ile herkese kendine güveneceği bir hayatı hazır
lamaktır.

Eğitim konusunda sivil toplum kuru
luşları, hükümet, sendikalar, medya ve
herkes sorumludur.

- Yetişkin eğitimi, hayatın pratiğinde karşılaşılan eksik
likleri doğrudan karşılamanın adıdır.

Yetişkin eğitimi, okul eğitimi dışındaki
her kesimi ve herkesi kapsar.

Konferans sonunda bir de sonuç bildirisi yayınlanmış
tır. Bildiride şu hususlara yer verilmiştir.

- .Eğitim, kişisel özgürlüktür.
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gündemden çıkarma hala günümüzün önemli bir
endişesidir.
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Eyleme Çağrı
Öncelikle, devlet, özel sektör ve işbirliği kuruluş
larının; değişen dünya gerçekleri ile özgürlük ve
bireysel yaratıcılığın en önemli aracı olan yetiş
kin eğitiminin, bütün avantajlarını kavramalarını
sağlamalıyız. Bu sosyal adalet ve demokrasinin
bir gereğidir. Ekonomik ve sosyal gelişme bunu
gerektirmektedir. İnsanlığın geleceği buna bağlı
dır. Kabul ettiğimiz bu eylem planı hedefe ulaş
mada yardımcımız olacaktır.
Yetişkin yaşta öğrenme 21. yüzyılın
anahtarlarından biridir. Kadın ve erkek
ler arasındaki yaratıcı yetenekleri açığa
çıkarır, aktif birer vatandaş olmayı, top
lumsal hayata tam ve sürekli bir iştiraki
sağlar. Bu eğitim, barış ve diyalog içinde
olma anlayışını şiddet ve savaşa yeğle
yen aydınlık bir dünya isteyenler için,
adalet ve demokrasi içinde sürekli geliş
meyi tercih edenler için güçlü bir araçtır.
Kısaca, yetişkin eğitimi olmaksızın insan
lık iyi ve zengin bir geleceğe sahip olma
yabilir.
İşte bu inanışlar yaşam boyu eğitimin
genel dinamiklerini göz önünde bulundu
ran hükümet temsilcilerini, özel kuruluş
ların, işçi dernek ve sendikaların, üniver
site, medya ve özel organizasyonların
temsilcilerini, yani bizleri, geleceğin po
tansiyeli olan yetişkinlerin eğitimi için
toplanan Beşinci Yetişkin Eğitimi Konfe
ransında bir araya getirmiştir.

Gerçek olarak yetişkin eğitimli tüm
hayatı kucaklamaktadır. Yetişkin eğitimi
bireysel ve toplumsal potansiyeli oluştu
rur. Bu eğitim sadece bir hak değil, aynı
zamanda tüm toplumlarda bir görev ve
sorumluluktur. Hükümetler, örgüt veya
kuruluşlar sadece 21 inci yüzyıla meydan
okumakla yetinmemeleri, hayatın bütün
alanlarında güçlü bir katılımla, bireyleri
nin yetenek ve yaratma gücünü de ekle
meleri gereklidir. Yetişkin eğitimi, yaratı
cılığı ve verimliliği açığa çıkaran ve geliş
tiren etkili bir araçtır.
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Yetişkin eğitimi, tarım, endüstri, hiz
met, kısaca insanın çalıştığı tüm sektör
lerde çalışan kadın ve erkeklerin sağlıklı
gelişmeleri konusunda da bir motor rolü
oynamaktadır.

Yetişkin eğitimini bir yana bırakma,

O
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Öğrenmek: Paylaşılmış bir çare, kazanç, hak ve
sorumluluk
Yetişkin eğitiminin gerekliliğine inanmış verimli bir
ortaklığın tarafları olan bizler, Hamburg toplantısında, her
yetişkine ayrı ayrı hayatları boyunca öğrenebilme imkanı
sağlamayı, bunun için bıkmadan usanmadan çalışmayı
taahhüt ederiz. 21. yüzyılın başlangıcında olan
dünyamızda, yetişkinlerin eğitimi için bir çare, bir hak ve
paylaşılmış bir sorumluluktur.
YETİŞKİN KONFERANSLARININ GELİŞİMİ

Elli yıldan beri UNESCO yetişkin eğitiminin yükseltil
mesi hususunda birinci derecede rol oynamaktadır. Yetiş
kin eğitimiyle ilgili ilk uluslararası Konferans 1949 da Dani
marka Elseneur'de, ikincisi 1960 da Montreal'de, üçüncüsü
ise 1972 de Tokyo'da toplanmıştır. 1985 de Paris'de düzen
lenen 4. Konferans öğrenme hakkının yaşamsal öğrenimi
belirten geniş kapsamlı bir beyanname kabul etmiştir. "Öğ
renme hakkı; okuma ve yazmı hakkıdır, soru sorma ve ana
liz etme hakkıdır, düşünme ve yaratma hakkıdır, kendi tari
hini yazma, okuma ve anlama hakkıdır, eğitim kaynaklarına
ulaşma hakkıdır, bireysel ve toplumsal yeterliklerini geliş
tirme hakkıdır." 1976 da Kenya Nairobi'de yapılan 19. top
lantıda UNESCO genel konferansı, yetişkin eğitiminin ya
şamsal rolünü vurgulayan yetişkin eğitiminin geliştirilmesi
ne dair bir tavsiye metni kabul etmiş ve bunu "yaşamboyu
eğitim perspektifi kapsamındaki" gibi ve "toplumun tama
mında özerklik ve diyalog fikirlerinin yükseltilmesini" sağ
lama vasıtası gibi saymıştır.

UNESCO'nun yanında 5. konferansın organizasyonuna
katılan diğer katılımcılar da yetişkin eğitimi alanında uzun
ve parlak hizmetler yapmaktadırlar. Söz konusu kuruluşlar
şunlardır. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP),
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (FNUAP), Birleşmiş Milletler
Mülteciler Yüksek Komiserliği (HCR), Birleşmiş Milletler
Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Birleşmiş Milletler Tarım
ve Gıda Örgütü (FAO), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO),
Dünya Sağlık Teşkilatı (OMS), Ekonomik Kalkınma ve İşbir
liği Teşkilatı (OECD), Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi,

HAMBURG "Değişim halindeki bir dünyada yetişkin eği
timi"

Bundan 12 sene önce düzenlenen 4. konferanstan beri
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birçok alanda büyük değişimler olmuş
tur. Uzun süredir beklenmiş ve bugün
gerçekleşmiş olan eğitim toplumda oyna
dığı rolü kökten değişmekte olan bilgi
patlaması, kapsamı en büyük olan olay
lardan bir tanesidir. Bilgilerin geliştiği ve
çabuk evriınleştiği bir devirde, yaşamboyu eğitim, değişim halindeki dünyada,
değişimlerle başa çıkmanın en önemli
aracı durumundadır. Delors Komisyonu
Raporunun haklı olarak belirttiği gibi
"yaşamboyu eğitim kavramı 21. yüzyıla
girişin anahtarıdır. İlk eğitim ile gelenek
sel eğitim arasındaki ayırımın sınırını aş
maktadır. Bir diğer kavramda, eğitici top
lum kavramında bütünleşmekte olup, bu
kavram içinde herşeyin, bir öğrenme ve
yeteneklerin geliştirme fırsatı olabilmesidir"
Bilginin çağdaş dünyada oynadığı
roldeki bu derin değişiklik, bundan böyle
yetişkin eğitimine durmadan artan bir
genişlik ve bir kapsam vermektedir. Kal
kınma faaliyetlerine ve kamu işlerinin yö
netimine daha faal bir katılım gerektiren
katılımcı demokrasinin ilerlemesi, yetiş
kin eğitiminin yaygınlaşmasına uygun bir
diğer etkendir. Çok kapsamlı olarak ge
nişletilmiş ve çeşitlendirilmiş bu talebe
cevap vermek için işverenler ve sendika
lar, toplumsal hareketi oluşturan her çe

şit hükümet dışı kuruluşlar ve gruplar sonuç olarak sun
dukları öğrenme olanaklarını ve bu olanakların sunmuş ol
duğu usulleri değiştirebilmektedirler. Eğitim giderek yaşa
mın ve toplumun bütün alanlarıyla bir bütün oluşturmalı
ve öğrenenlerin yeteneklerin açığa çıkarmak için sistema
tik tarzda anlaşılmalı ve bireylere güven vermelidir.
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Bir yetişkin için öğrenme giderek yalnızca bilgileri mey
dana çıkarma ve geliştirme aracı değil aynı zaman toplu
mun kendisine dinamizm getiren ve gelecek meydan oku
malara daha iyi karşı koyabilmesi için ona savunma aracı
veren aktif bir vatandaşlık ile fiili bir demokrasiyi yüceltme
aracıdır. Bu yeni unsurlar göstermektedir ki yetişkin eğiti
mine ilişkin 5. Uluslararası Konferans acil bir görev ve bü
yük bir sorumlulukla donatılmış bulunuyor. Yeni bir binin
ci yılın şafağında geleceğe şekil verecek güç olarak yetişkin
eğitiminin gelişmesini aydınlatma ve ilerletme konferansı
dır.
Kadınların toplumların ekserisinde ve çoğu durumlarda
konu olmayı sürdürdükleri ayırımcılık, yetişkin eğitiminin
çare bulmak zorunda olduğu büyük problemlerden birisi
dir. Modern dünyanın artan problemlerine karşı koymak
için tüm üyelerinin azmine ve tam yaratıcılığına ihtiyacı
olan toplum, kadınların bu bünyede oynadıkları rolü sınır
lamada pek sakınca görmeyebilir. Yetişkin eğitimiyle ve fi
ilen kalkınma ve sosyal politikaların tüm görünümleri ile
görevli olanlar, kadınların karşılaştıkları ve onların her
alanda eşit koşullar içinde tam olarak rollerini oynamaları
na engel olan engelleri sistematik şekilde belirlemeye ve
ortadan kaldırmaya çalışmalıdır.
Yetişkin Eğitimi, Sendikalar ve Sivil Toplum Kuruluşları
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yerinden yönetmeye ve hem de ele alınan bir di
zi konunun kapsamlı açınımını getirmektedir.
Medya, kurslar sunmak suretiyle ve giderek hak
seviyesinde sürekli öğretme faaliyetlerin destek
leme şeklinde artan bir rol üstlenmektedir. Öğre
tici yeni teknolojilere başvurulması, ülkelerin ek
serisinde ve bilhassa kalkınmakta olan bölgeler
de bu hususta yapılacak çok şey kalmasına rağ
men artmaktadır. Bu değişikliklerin net sonuçla
rına göre yetişkin eğitimi bundan böyle geniş bir
kalkınma faalniyeti ile doğrudan bağlantılıdır.
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Yetişkin eğitiminin artan önemi ve
kapsamı ile rolünün gelişmesi, bu eğitim
ile yaşamboyu eğitim aynı doğasının et
kin fakat derinlenmesine değişikliğine
neden olmuştur. Bu değişim, devletin ye
ni rolü ile ve büyük kısmının son 10 yıllık
sürede yetişkin eğitimine çok daha sıkı
şekilde girdiği bir dizi kuruluşlarla geniş
letilmiş bir iş ortaklığının yerleştirilme
siyle bağlantılıdır: Özel teşebbüsler, özel
ve kamu kurumları, mesleki dernekler ve
gruplar, sendikalar, kültürel ve dinsel
dernekler, her çeşit eğitim kurumları ve
özellikle ilkeli çalışan sayısız toplulukla
rı, dernekleri ve grupları şayet devletin
rolü, bilhassa toplumunn dezavantajlı
grupları için eğitim hakkının garantörü
olarak ve yetişme ve eğitme politikalarını
tasarlayıcısı olara, kesinlikle esas kılıyor
ise de yetişkin eğitimin ilerlemesine kat
kısı çok ülkede kökten değişmiştir. Gide
rek eskiden tamamen eğitim bakanlığına
bağlı olarak yetişkin eğitimi, durum ekse
ri böyle olmakla birlikte, yani, eğitim bakanlıı esas rolü oynamaya devam etse bi
le, bugün tüm bakanlıkları ve hükümet
servislerini seferber etmekteder. Sağlık,
tarım, araçların güvenliği veya daha di
ğer benzeri şeyler söz konusu olsun hal
kın bilgilendirilmesi ve katılımı hem bir
zorunluluk ve hem de bir sorumluluktur.
Bu durum, yetişkin eğitiminin vazgeçil
mez özelliğidir. Ülkelerin çoğunda devle
tin rolü daha dolaylı ve daha stratejik ol
ma eğilimindedir. Hükümet artık yetişkin
eğitimi hizmetlerinde başlıca yükümlü
değildir. Etkisini giderek kolaylaştırıcı finans kaynağı ve başkalarınca sağlanan
hizmelerin tüketicisi olarak hissettirmek
tedir.
Yetişkin Eğitimini ilerletme unsurla
rının artan çeşitliliği ve sayısı hem faali
yetleri planlamada ve seferber etmede
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Yaşamboyu eğitim pespektifi içinde kabul edildi
ğinden, yetişkinlerin eğitilmeleri, bundan böyle
diğer eğitim şekilleri ve seviyeleri ile daha sıkı ve
içten bağlılık arzetmektedir. Eğitim haritası üzerinde artık
kıyılardan uzakta küçük bir adayı temsil etmemektedir: Ye
tişkin eğitimi ile çocukların eğitiminin birbirleriyle çekiştik
leri devir pratik olarak son bulmuştur. Hiç kuşku yok ki öğ
renen toplumlarda nesiller arasında bir süreç olarak farklı
lık oluşmamakta ve uyumlu olarak çalışılmaktadır.
Yetişkin Eğitimi Güçlü ve Çok Değerli Bir Araçtır

Bin dokuzyüz doksanlı yıllar bir çözüm bulmak amacıy
la çok sayıda dünya sorunlarını titiz bir analize tabi tutan
Birleşmiş Milletler teşkilatı ile uzmanlaşmış kurumların hi
mayesinde gerçekleştirilen bir seri konferansa ve dünya
zirvelerine damgasını vurmuştur. Rio Konferansının
(1992), konusu çevrenin korunması idi. Önerilen stratejinin
ana hedefi kamuoyunda artan bir çevre bilinci ve anlayışı
oluşturmak, sivil toplumun çevreyi korumaya yönelik faali
yetlere daha etkin katılımını sağlamaktır. Nüfusla ilgili Kahi
re Konferansı (1994) nüfus, bilim ve eğitim arasındaki iliş
kileri konu edindi ve özellikle yaşamın tüm alanlarında
özellikle eğitime girişle ilgili olarak erkek kadın arasında
eşitlik sağlanması gerekliliğinin altını çizmiştir. Eğitim Yolu
nun açılması, gerçekten kadınlara aile içi alınan kararlara
katılmalarına izin vermekte ve kendilerine aile dışında bir
işi bulma ve aktif bir rol oynama imkanı vermektedir. Ka
dınlarla ilgili Beijing" Konferansı bir kez daha kadınların
toplum yaşamının her safhasına tam katılmalarını sağlan
masının mutlak zorunluluğunu ve sonuç olarak da onlara
ve aynı zamanda küçük kızlara her seviyede yetişme im
kanları ile eğitime giriş eşitliğini garanti etme zorunluluğu
nu ortaya çıkarmıştır. Kopenhag'da yapılan sosyal kalkın
ma ile ilgili zirve (1995), eğitimde fakirliğe ve dışlanmaya
karşı zorunlu mücadele vasıtasını tartışmıştır. İnsani ilişki
ler ile ilgili İstanbul Konferansı, şehirlerde ve toplumlarda
yaşam kalitesinin iyileştirilmesinin eğitimden geçtiği husu
sunu özellikle belirtmiştir. Roma'da yapılan beslenme ve gı
da zirvesi, her sene milyonlarca hektar ekilebilir bir arazi
nin yok olduğu dünyada artan besin ihtiyaçlarına cevap ve
rebilmek için, tüketiciler kadar üreticilerin de eğitilmeleri
gerektiğini belirlemiştir. Kısacası, gündemdeki mesele ne
olursa olsun toplumun sorumluları esaslı bir çözüm getire
bilmek açısından eğitime, özellikle yetişkin eğitimine yöne
liyorlar. ( OSMAN YILDIZ )
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DIYALOG GAZETESI,
TÜRK-YUNAN BARIŞ GİRİŞİMİ ve BATI TRAKYA
Batı Trakya'da yayın yapan DİYA
LOG Gazetesinin sahibi ve sorumlusu
Sn. Aydın Ömeroğlu, Türkiye ve Yuna
nistan'da yürüttüğü Barış Girişimi çer
çevesinde Türkiye'de iken HAK-İŞ'i zi
yaret ederek Genel Başkan Salim USLU
ile görüştü.

Sn. Ömeroğlu'nun ziyaretinden ya
rarlanarak hem Ömeroğlu'nun TürkYunan dostluğu ve barışı için yürüttü
ğü SAVAŞ TEHLİKESİNE KARŞI İMZA
KAMPANYASI'nı tanıtmak ve hem de
BATI TRAKYA'yı daha yakından tanı
mak istedik.
Batı Trakya Neresidir?

Batı Trakya Yunanistan'ın Kuzey
Doğusunda bulunan bir bölgedir. B.T.
toplam 350.000 nüfusa sahiptir. Nüfusu
yaklaşık üçte biri (1/3) olan yaklaşık
120.000 kişi müslüman Türk azınlığını
oluşturmaktadır. Müslüman azınlığın
Batı Trakya'daki hukuki mevcudiyeti
Lozan Anlaşmasına dayanmaktadır.
Batı Trakya'da müslüman Türk
azınlığın Türkçe gazete ve dergileri
vardır. Bu yayınlar şunlardır:

Başta Sayın Ömeroğlu'nun sahibi
ve Sorumlusu olduğu Diyalog Gazetesi
olmak üzere
Gazeteler;
İleri, Trakya'nın Sesi ve Gündemdir.

Dergiler ise; Şafak Edebiyat Dergisi
ve Arkadaş Çocuk Dergisi
Ayrıca 5 tanede sürekli Türkçe ya
yın yapan özel radyolar vardır.

iki dergi aylık, gazeteler ise haflalıktır. Diğer taraftan sayıları 5.000 civa
rında olduğu tahmin edilen İstanbul
azınlığı bugün 2 tane günlük Rumca
yayın yapan gazeteye sahiptir. Rum
azınlığın bu şekilde 2 günlük gazeteye
sahip olması kendi kültürlerini yaşat
maları, kendi aralarında doğrudan ile
tişim ve bağı kurmaları açısından
önemlidir.

Aynı şekilde Batıdaki soydaşlarımızın da haftalık ve
aylık yayınlar yanında günlük gazeteye sahip olmaları
bu açıdan yararlı olacaktır.

Sayın Ömeroğlu Diyalog Gazetesinin Amaçlarını şöy
le belirtti:
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"D-G amaçlarını iki noktada özetleyebiliriz. Birincisi
B.T. Türk azınlığın yasal mücadelesine ışık tutacak çalış
malar yapmak. İkincisi Türk-Yunan ilişkilerinin olumlu
yönde gelişmesi için imkanlarımız dahilinde katkıda bu
lunmaya çalışmaktır."

Diyalog Gazetesinin Barış İmza Kampanyası için de
şunları söyledi:
"Barış imza kampanyası bu gayretlerimizin son örne
ğidir.

Amacımız milyonlarca imza toplamaktır. Hatta Batı
Trakya müslüman azınlığın, hem Türkiye'de hem de Yunanistanda iki ülke arasında barış köprüsü olmasını isti
yoruz. Bu düşünce ile kampanya yürütülüyor.

Şubat 97'de başlattığımız bu kampanya Türk ve Yu
nanlıların bulunduğu her yerde etkili ve kapsamlı bir
şekilde yürütülmektedir. Amaç milyonlarca imza topla
maktır. Şimdi milyondan söz edebiliriz. Örneğin Yuna
nistan'da 30000 yakın imzaya karşılık Türkiye'de 1 haf
ta gibi kısa bir zamanda 5 milyonu kapsayan imza top
lanmıştır.

Yunanistan'da toplam imzalar TBMM'ye, Türkiye'de
toplanan imzalar da Yunan Meclisinine sunulacaktır.
Amacımız her iki halkının barış dileğini Meclislere yan
sıtarak iki ülke yönetici ve politikacılarının diyalog kur
mada somut adımlar atmalarını sağlamaktır.

Bütün barış severleri kampanyamıza katılmaya da
vet ediyoruz.
Bu bağlamda şunu özellikle belirtmek istiyorum.
Hak-İş Başkanı Sayın Salim Uslu bu konuya büyük bir il
gi gösterdiler. İmzalan ile kampanyaya katılarak Hak-İş
Konfederasyonu da desteğini verdiler.
Bu arada Hak-İş'in Yunanlı meslekdaşları ile ilgili bir
diyalog içerisinde olduklarını öğrenmiş bulunuyorum.
Buna çok sevindim."
Önümüzdeki sayılarda Batı Trakya müslüman Türk
azınlığı tanıtan bilgilere yer vermeyi umuyoru.
(OSMAN YILDIZ)
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5 Temmuz 1997
GEBZE SENDİKALAR BİRLİĞİ;

"TÜRKİYE'DE SİYASI VE SENDİKAL HAREKETİN İÇİNDE BULUNDUĞU DURUM VE ÇIKIŞ YOLLARI"

Konfederasyonumuza Bağlı Özçelik-İş, Birleşik Metal-İş, Kristal İş, Genel-İş ve Eğitim Sen (Geb

ze Sendikalar Birliği) tarafından düzenlenen "Türkiye'de Siyasi ve Sendikal Hareketin İçinde Bu
lunduğu Durum ve Çıkış Yolları" konulu bir panel düzenlendi.

Çilingir Düğün Salonunda yapılan panele konuşmacı olarak katılan Hak-İş Genel Başkanı Salim
Uslu, ülkemizde sendikal hareketin büyük darbeler aldığını belirterek, "Sendikal hareket kendisi
ne yeni ufuklar, yeni vizyonlar belirleyerek daha güçlü, daha sistematik bir şekilde hareket etmek
zorundadır. Aksi durumda sendikaları yok etmenin, güçsüzleştirmenin hesapları yapılmaktadır"
dedi.
Prof. Dr. Zafer Üskül'ün yönettiği panele DİSK Başkanı Rıdvak Budak ve KESK Genel Başkanı

Siyami Erdem de konuşmacı olarak katıldılar. Panele Gebze işçisi büyük ilgi gösterdi.

24 Temmuz 1997

MAZLUM-DER'DEN HAK-İŞ'I ZİYARET

Mazlum-Der Genel Başkanı Yılmaz Ensaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Metin Özer ve Merke
zi Almanya'da bulunan İnsan Onuru ve Haklan Derneği Genel Başkanı Mehmet Doğan, Hak-İş Ge

nel Başkanı Salim Uslu'yu ziyaret ettiler.

Yılmaz Ensaroğlu, dayatmacı zihniyetin insan haklarını hiçe saydığını belirttiği ziyaretinde si
vil toplum örgütlerinin bu alanda üzerlerine düşen çalışmaları yapması gerektiğini söyledi.
İnsan Onuru ve Hakları Derneği Başkanı Mehmet Doğan da, tüm dünyada ezilen, horlanan ve
hakları yenen insanların bulunduğunduğu belirterek, "İnsanın onurlu yaşaması ve haklarını elde
edebilmesi için yaptığı tüm işleri bilinçli olarak yapması gerekmektedir, aksi takdirde güçlü olan
haklı poziisyonuna geçer" dedi.

24 Temmuz 1997
ÖZ TARIM-İŞ SENDİKASI TEMSİLCİLER MECLİSİ TOPLANDI

Öz Tarım-İş Sendikası Temsilciler Meclisi Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Merkez Eğitim Sa

lonunda gerçekleşti.
Toplantı, Genel Başkan Şerif Akyol
Başkanlığında icra edildi. Açış konuşma
sında: Genel Başkan Sn. Şerif Akyol:
"Sendikacıların görevinin yalnız toplu iş

sözleşmesi yapmakla bitmediğini, yapı
lan toplu iş sözleşmesinin uygulanıp uy
gulanmadığını takip etmek aksayan yön
lerinin bihakkın takibini yapmak varsa
aksayan yönlerinin teleafisi konusunda
ilgilileri ve yetkilileri uyarmakta sendi-

kaçının kaçınılmaz ve zorunlu bir görev oldu
ğundan bahsetti.
i İşyeri temsilcilerinin kendi bölgelerindeki ra: hatsızlıklarının olup olmadığını bizzat sorgulai yan Genel Başkan Şerif Akyol yetkililerden de
I toplu iş sözleşmesinin uygulanması yönünde
i fikir teatisinde bulunarak işçi ile işveren ko-

| numlarının iyi diyalog içerisinde geçmesini te! menni ederek sözlerini tamamladı.

Toplantımıza katılan Tarım Reformu Genel Mü
dürü Sn. Ahmet Hamdi Koca'da konuşmasında
tüm çalışmalarına makam kapısının açık olduğunu tüm dertlerinize imkanlar ölçüsünde çare olu
nacağını demokratik ölçüler çerçevesinde çözülmesinden yana olduğunu beyan etti.
i

Mevcut toplu iş sözleşmesinin uygulanması hakkında genel müdürlük fon saymanı sn. Nezir
Yavuz'da toplantımıza katıldı. Üyelerimizin hak ve menfaatlerinin korunması ve ücret fişlerinin
tanzimi konusunda teknik açıklamalarda bulundu.
Sözkonusu Temsilciler Meclisine Genel M, i Sekreter : M. Emin Dindaroğlu'nun yanısıra, Garip
Akbaba, Bünyamin Baş, Ö. Faruk Kenanoğlu,
Durmuş Oğuz, Süleyman Kısa, Z. Şahap Öz-

türk, Tuncay Sak, Muammer Pektaş'ın yanısıra çok sayıda Genel Müdürlükte çalışan
sendika üyesi işçiler de katılmışlardır.

28 Temmuz 1997

Hizmet-İş'ten Toplu Sözleşme
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Hizmet-İş Sendikası ile Adapazarı Beledi
yesi arasında devam eden ve 750 işçiyi ilgilendiren Toplu-İş Sözleşmesi anlaşmayla sonuçlandı. Sözleşme müzakerelerinin masabaşında so

nuçlanmasından sonra Belediye'de bir imza töreni düzenlendi. İmza Törenine Hizmet-İş Sendika
sı Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, Adapazarı Belediye Başkanı Aziz Duran, İstanbul Milletveki
li Mustafa Baş, Hizmet-İş Sendikası Genel Sekreteri Mahmut Arslan, Adapazarı Şube Başkanı Ah
met Kara, Serdivan Belediye Başkanı Şükrü Kiracıoğlu, Döngel Belediye Başkanı İstamil Usta ile
işçiler katıldılar.
30 Temmuz 1997
Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Yusuf Engin,

"KESİNTİSİZ 8 YIL MESLEKİ EĞİTİMİ OLUMSUZ ETKİLEYECEK"

8 yıllık kesintisiz eğitimin mesleki eğitimi olumsuz etkileyeceğini belirten Öz İplik-İş Sendika
sı Genel Başkanı Yusuf Engin, "kesintisiz zorunlu eğtiim sebebiyle çıraklık eğitiminin 15-16 gibi
geç bir yaşta başlayacak olması, çıraklık eğitiminde verimsizliğe yol açacaktır. Bu verimsizliğin
Türk sanayisi üzerinde yol açacağı olumsuz etki de ortadadır ." dedi.

Engin yaptığı yazılı açıklamada, "8 yıllık zorunlu kesintisiz eğitimle özel okullarda okuma im
kanı bulamayan Anadolu'nun zeki çocuklarının gittiği Anadolu liselerinin orta kısmı da kapan

maktadır. Nüfusumuzun yaklaşık % 40'nın yaşadığı kırsal kesim ile kentili arasında zaten var olan
eğitimde fırsat eşitsizliği daha da artırılmış olacaktır. Projenin hayata geçirilmesini sağlayacak ge
rekli finansmanın ve eğitim kadrosunun olmaması tasarının özensiz hazırlandığının en açık gös
tergesidir.

1 AĞUSTOS 1997
HAK - İŞ'DEN BAHÇELİYE ZİYARET
HAK-IŞ GENEL BAŞKANI SALİM USLU

VE BERABERİNDEKİ HEYET MHP GENEL
BAŞKANLIĞINA SEÇİLEN DEVLET BAHÇELİYİ
ZİYARET ETTİ.

Bahçeli ziyaret sırasında yaptığı konuşma
sında Türkiye'nin dar bir boğazdan geçtiğini
belirterek, gerekli tedbirlerin alınması gerek
tiğini söyledi.

Türkiye'de ilkeli dürüst bir siyaset anlayışının egemen olmasının önemine işaret eden Bahçe
li, "Bunlar Türkiye'nin 21. yüzyıla hazırlandığı şu günlerde birer servettir, kutuplaşmalardan, zıt

laşmalardan fayda gelmeyeceğini artık herkes anlamalıdır" dedi.
Siyasi parti liderlerine uzlaşma çağrısında bulunan Bahçeli, "Buradan bütün siyasi parti lider
lerine sesleniyorum: Temel meseleleri çözerken çatışmadan, kutuplaşmalardan ziyade milli mu

tabakatlara vararak, Türkiye'yi huzur ve güven ortamına hazırlayın" dedi.
Ziyaret sırasında konuşan Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu da Türkiye'de yapay gündemle uğ
raşıldığını belirterek, "Çok basit bir fotoğraf bazı kişiler tarafından hoşgörünün gösterisi bazıları

tarafından cerasetin sembolü olarak gösterilmektedir. Siyaseti daraltacak, siyasetçileri töhmet
alında bırakan, çözümsüzlükleri artıran anlayışların artık geçerli olmadığını biliyoruz. Artık hal
kın gücünün ve rolünü öne çıkaracak çözümlere ihtiyaç vardır" dedi.

2 Ağustos 1997
YP GENEL BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL HAK-İŞ'I ZİYARET ETTİ.

Yeni Parti Genel Başkanı Yusuf Bozkurt Özal ve beraberinde bir heyet Hak-İş'i ziyaret ederek
çalışma hayatının sorunları ile ilgili olarak görüş alış verişinde bulundu.

Ziyarette Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu ve Yönetim Kurulu üyeleri hazır bulundular.

2 Ağustos 1997
Hak-İş Dergisi ses getirdi...

Dergimizin geçen sayıda kapak yaptığı ve sorguladığı sivil örgütlerin ne kadar sivil olduğu ko-

nusu kamuoyunun yoğun ilgisi ile karşılaştı. Bazı gazeteler Hak-İş
Dergisinin işlediği konuyu dizi yazı halinde yayınlarken, bazı gaze
teler ise haberler arasında yer verdiler.

2 Ağustos 1997
' Asgari Ücret Memnun etmedi

35 milyon 437 bin 500 lira brüt olarak tespit edilen asgari ücret j
işçi sendikaları temsilcileri tarafından memnuniyetsizlikle karşılan- i

dı. Brüt asgari ücret üzerinden 4 milyon 961 bin 250 lira SSK işçi pa- :
yı, 6 milyon 654 bin 375 bin lira gelir vergisi, 708 bin 750 lira zorun- i
lu tasarruf kesintisi ve 170 bin 100 lira damga vergisinin düşürülme- i

sinden sonra işçinin eline geçen net 22 milyon 973 bin 025 lira ça- j
lışanlar tarafından hayat şartları çelişiyor şeklinde değerlendirildi, j

Konfederasyonumuz Genel Başkanı Salim uslu yaptığı yazılı açık
: lamada 1 Ağustos 1997 tarihinde yürürlüğe gi-

; ren yeni asgari ücretin geçen seneye göre daha

[ az olduğunu ifade etti. Asgari ücretin satın al
i ma gücündeki gerilemesine bir örnekle değiI nen Salim Uslu, bir önceki dönemde net asgari

i ücretle 880 adet ekmek alınabildiğini, bugün
i tespit edilen yeni net asgari ücretle ise ancak
763 ekmek alınabileceğini belirtti.

: Salim Uslu, belirlenen asgari ücretle geçen sej neye göre bir

işçinin evine 117 ekmek daha az

i gireceğine dikkat

çekti.

Konfederasyonumuz Genel Sekreteri Recai Başkan ise açıklamasında, asgari ücretin vergi dı
şı bırakılmasını eleştirirerek, "Asgari ücretin vergi dışı bırakılmaması asgari ücretliyi perişan et

meye devam edecektir" dedi.
Recai Başkan asgari ücretin 1998 yılı sonuna kadar belirlenmesinin bir hata olduğunu belirte

rek, bu sürenin işçiyi 1.5 yıllık sefalete mahkum ettiğini ifade etti. Recai Başkan, bu sürenin yıl so
nuna kadar geçerli olmasını ve yılbaşında yeniden asgari ücretin belirlenmesini istedi.
Yüksek enflasyonun devam ettiği sürece her sene işçinin alım gücünün de düşeceğine işaret
eden Başkan, Hayat şartlarının bu kadar pahalı olduğu, enflasyonun üç haneli rakamlara yaklaş
tığı bir ülkede asgari ücretin 23 milyon lira civarında tespit edilmesi sosyal adaleti, toplumsal hu

zuru bozacaktır. İnsanımız sefaletin eşiğindedir" dedi.
Asgari ücretin vergi dahilinde bırakılmasını eleştiren Başkan, yapılması gerekenin asgari üc

retin vergi dışı bırakılması veya en azından vergi oranının düşürülmesi olduğunu söyledi.

Konfederasyonumuz Genel Eğitim Sekreteri Yusuf Engin de açıklamasında, asgari ücretin
adıyla çelişmeyecek şekilde asgari yaşam standardına ulaştırılmasının önemine dikkat çekerek,
"Eger asgari ücret kesintiye tabi tutulacaksa bu adı değiştirmeniz gerekir. Ya da yaşanabilecek bir
asgari ücreti tespit edip, kesinti oranını eklemeniz gerekir. Asgari ücretin vergi dışı bırakılması

eğer bu kadar zor ise hiç denilse vergi oranları düşürülsün. Bu iş temennilerle sunmakla değil,
kayıtdışı ekonomiyi kayıt altına almakla ve vergi kaçakçılığın engelenmesiyle olur. Zaten vergi ka-
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çakçılığını engellediğiniz zaman asgari ücretten kesilen verginin dışında bütçeye 5-10 kat kar ka'7

lacaktır" diye konuştu.
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4 Ağustos 1997
HAK-İŞ YÖNETİM KURULU DEVLET BAKANI BURHAN KARAYI ZİYARET ETTİ

Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu ve Hakİş Yönetim Kurulu Üyeleri Devlet Bakanı
Burhan Kara'ya bir nezaket ziyeretinde bu
lundular. Kabul sırasında açıklamalarda

bulunan Kara, daha önce sendikalarda yap
tıkları ikili görüşmelerde eşel mobilin kaldı
rılmasına ilişkin olarak hem TİSK hem de

Türİş'in Hükümet ile aynı görüşü paylaş
masından memnun olduğunu söyledi. Bu
nu, çalışma yaşamında barışın sağlanması
ve sosyal uzlaşmanın gerçekleştirilmesi

için önemli bir adım olarak nitelendiren Ka

ra, demode olmuş ve enflasyona endeksli eşel mobilin devam ettirilmesinin enflasyonla mücade
lede kararlı olan bir hükümet için fiyat artışlarına teslim olma anlamına geleceğini ifade etti.
Hak - İş Başkanı Salim Uslu ise, eşel - mobil sistemine yönelik ciddi eleştiriler bulunduğuna
dikkat çekerek, uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi yönünde çalışma başlattıkları

nı dile getirdi. Uslu, enflasyonun aylık olarak ücretlere yansıtılmasıyla 3'er aylık, 6'şar aylık ola
rak yansıtılması arasında önemli farklar meydana çıktığını savundu.

7 Ağustos 1997
İstanbul / İETT İşçiler/de Hizmet-İş Saflarında...

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, Genel Sekreter Mahmut Arslan, Genel
Teşkilatlandırma Sekreteri Halil Süngü, İstanbul 1 Nolu Şube Yönetimi, İstanbul Konut İşçileri Yö
netimi, Hizmet-İş Sendikasına yeni katılan İETT çalışanları ile biraraya geldiler.

Mecidiyeköy Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Tanışma ve kaynaşma toplantısına işçiler bü
Be-

yük ilgi gösterdiler. Yaklaşık 8 bin İETT çalışanının büyük bir bölümü adına söz alan işçiler,

lediye-İş Sendikasınının ekonomik ve domokratik haklarını geriye götürdüklerini söyleyerek, "Hizmet-İş'le aldanma, talan, işçi sömürme devri kapanmıştır" dediler.
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Toplantıda bir konuşma yapan Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, "İETT
çalışanlarının uzun bir zamandan beri Hizmet-İş Sendikası ile kucaklaşmak istediklerini ancak,
bunun bugüne nasip olduğunu belirterek, "Hizmet-İş insan merkezli politikaları, tabanının sesine
kulak veren anlayışı, ilkeli, kararlı ve sorumlu sendikacılık çizgisiyle İETT'li işçilerin de gözdesi
olacaktır. Bunu gerek TİS'lerde gerekse sosyal faaliyetlerimizde göreceksiniz. Sizleri böyle bir ka
rar ve seçiminizden dolayı tebrik ediyorum. Türkiye'nin sorunları büyük, ancak aşılamayacak öl
çüde değildir. Yeterki bizi yönetenler bizim sesimize kulak versinler. Halkının sesine kulak vermeyenler sandığa gömülmeye mahkumdurlar. Bu sendikacılık alınında da öyledir. Tabanının sesine
kulak vermeyen anlayışlar er ya da geç yok olacaktır. Hele hele kendi insanının değerlerine,
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inançlarına aykırı olarak hareket edenler, Türk işçisini bir oy v epara deposu olarak görenler, çok

geiçmeden tarihteki yerlerini alacaklardır" şeklinde konuştu.
Hak-İş ve Hizmet-İş'in insanı merkez oyllarak, emeğin hakkını almada kararlı adımlar attığını
belirten Tanrıverdi, Hak-İş camiasının Türk işçisinin tek umudu haline geldiğini söyledi.

10 Ağustos 1997
HİZMET-İŞ SENDİKASINDAN EĞİTİM SEMİNERİ

Hizmet-İş Sendikası 1997 yılı II. Dönem Eğitim Semineri Kızılcahamam'da yapıldı. 3-10 Ağustos

tarihleri arasında gerçekleştirilen Eğitim Seminerine Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, Genel Baş
kan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi, Genel Eğitim Sekreteri Yusuf Engin, Kızılcahamam Kaymaka
mı Vasip Şahin ve Hizmet-İş Sendikasının Genel Merkez Yönetim Kuruyu Üyeleri, İç Anadolu Böl
gesinde bulunan şube, il ve ilçe başkanlıkları yöneticileri ile işyeri temsilcileri katıldılar.
Konfederasyonumuz genel Başkanı Salim Uslu, Türkiye'deki son gelişmeleri değerlendirdiği ko

nuşmasında iktidarların karar alırken hiç bir zaman halkın iradesini dikkate almadıklarını söyledi.

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı
Konfederasyonumuz Genel Başkan Yardım-|
cısı Hüseyin Tanrıverdi ise, Türkiye'de de

ıcİMirt-

rin bir siyasi ve ekonomik kriz yaşandığın,

dikkat çekerek, "Sadece bir dönemi ya da'
herhangi bir hükümeti kastetmiyorum. Gö

rüyorum ki, uygulanan politikalar yoksul
luk üretiyor, zam üretiyor, sıkıntı üretiyor .j
Ama çözüm üretmiyor" diye konuştu.
Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı ve
Konfederasyonumuz Genel Eğitim Sekreter
ri Yusuf Engin ise konuşmasında, işçi so-

runlarının örgütlenilerek çözülebileceğini ifade ederek, "Ancak bir avuç mutlu azınlık kendi ikti

darlarını sürdürecek kadar örgütlenme hakkı tanıyor" diye konuştu.

Eğitim seminerinde Gazi Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdinç Yazıcı, Sakarya Üni
versitesi İİBF Yrd. Doç. Dr. Ercan Akyiğit, SSK Eski Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ve İz
mir 9 Eylül Ünniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nükhet Hotar
ve Hizmet-İş Sendikası Yetkilileri, Dünya İşçi Hareketinin içinde bulunduğu son konjonktür, so
runları ve çıkış yolları, SSK Mevzuatı ve SSK'nın durumu, 2821 ve 2822 sayılı Kanunlarla ilgili bil
giler verdiler ve tebliğler sundular.

İki grup halinde yapılan eğitim seminerine 1 grup 2 -6 Ağustos 1997 günleri arasında, 2. grup

ise 7-10 Ağustos günleri arasında katıldılar.

15 AĞUSTOS 1997
HAK-İŞ YÖNETİM KURULU BAŞBAKAN YARDIMCISI ECEVİT'I ZİYARET ETTİ

Hak-İş Yönetim Kurulu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit'i makamında ziya
ret etti.
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Devlet Bakanı ve Başbakan yardım
cısı Bülent ecevit, üç ortaklı bir hü
kümetten köklü reformlar çıkart
manın güç olduğunu belirterek, bu

konularda kitle örgütlerinin yar
dımcı olması gerektiğini ifade etti.
Kayıtdışı ekonominin kayıta alın
ması konusunda sendikalardan
yardım beklediklerini kaydeden
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardıncısı Bülent Ecevit, asgari ücretteki
kesintilerle ilgili olarak Maliye Ba

kanlığının çalışmalar yaptığını be
lirtti.
Zorunlu tasarrufta biriken paraların çalışanlara finansal araçlarla iade edileceğini sözlerine
ekleyen Ecevit, bazı çevrelerin küreselleşmeyi teslimiyetle eş anlamda tuttuğunu sözlerine ekle
di.

Hak-İş Genel Başkanı Salim uslu da ziyarette yaptığı konuşmada çalışma hayatını bekleyen so
runların bulunduğuna ve bunların biran önce çözülmesi gerektiğine dikkat çekti.

Eşel mobil sisteminin aylık uygulamasının pratikte yarattığı güçlükler dolayıyısıyla 3 ya da 6

şar aylık uygulanmasını isteyen Uslu, konunun ekonomik ve sosyal konseye getirilmesinin, toplu
iş sözleşmelerine konseyin müdahale etmesi gibi olumsuz bir sonuca yol açabileceğini kaydetti.
15 Ağustos 1997
Kamu-Sen Genel Başkanı Ahmet Ötüken;

"HAKKI ATUN'UN İMZASI ŞIK KAÇMADI"

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri sendikası (KAMU-SEN) Genel Başkanı Ahmet Ötüken, toplumun

örgütlü kesimlerinin yoğun itiraz ve muhalefetine rağmen KKTC Anayasasına aykırı bir öz taşı
yan Emeklilik Yasası ile Emekli Sandığı Fonu Yasa Tasarılarının Koalisyon Hükümetini oluşturan
partilerin oyları ile Cumhuriyet Meclisinden geçirilmesinden
sonra bu yasaların geçirilmesinde katkı ve sorumluluğu olan
Meclis Başkanı Hakkı Atun'un aynı yasaları Cumhurbaşkan
Vekili olarak imza etmesinin hukuki olsa bile demokratça bir

davranış olmadığını belirterek, "Söz konusu yasaların şık
kaçmayan bu imzalarla yürürlüğe girmesinden sonra hatalar
zinciri oluşturan sosyal güvenlik sistemlerimize yeni bir yan
lış veeyeni bir kaos daha eklenmiş olacaktır" dedi.
ce
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Ötüken yaptığı yazılı açıklamada, "Bugünkü sosyal güven
lik çıkmazı ile dengesizlikler tablosunun sorumluları yapılan
her yanlışı o günün koşullarına bağlarken bugün yapılan büyük yanlışa da ileride mazeret bulmakta zorlanmayacaklar
dır. Açıkça yeniden ifade ediyoruz. Türkiye'den kaynak sağlamak düşüncesi ile Anayasayı hiçe sayan siyasal iktidar bu
yasa ile sadece 1987'den önce kamu görevine girenlerin hak
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larına tecavüz etmekle kalmadı, 1987'den sonra kamu görevine girenlerin birikimleri ile oluşan
Emeklilik Sandığı Fonunu da yağmaya açık hale getirdi. Daha ötesi bu yasaların yarattığı tedirgin
lik ve güvensizlikle yeni bir emeklilik furyası daha doğacak bu yolla Kamu Maliyesi zamansız ek

harcamalar yapmak zorunda kalacak yetişmiş insan gücü ise zorunlu emekliye sevkedilmiş ola
caktır" şeklinde konuştu.

18 Ağustos 1997
Zorunlu Tasarruf Sorun Olmaya Devam Ediyor

Konfederasyonumuz Genel Sekreteri ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Recai Baş
kan, fon uygulamalarının şimdiye kadar bir çeşit vergilendirmeye dönüştüğünü söyledi...
"DEVLETİ YÖNETENLER FONLARİ VERGİ HALİNE GETİRDİLER"

Kamuoyunda "Zorunlu Tasarruf" olarak bilinen "Çalışan

ların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların Değer

lendirilmesine" ilişkin 3417 sayılı yasa çerçevesinde oluştu
rulan hesabın tasfiye edilmesine yönelik çalışmaları değer

lendiren Konfederasyonumuz Genel Sekreteri ve Özçelik-İş

Sendikası Genel Başkan Vekili Recai Başkan, "Daha önce Ko
nut Edindirme Fon uygulamasındaki gördüğümüz arıza ve

aksaklıklar aynen Zorunlu Tasarruf uygulamasında da ken
disini gösteriyor. Sonuçta kaybedenler ise hep dar gelirli ça
lışanlar olurkan buna sebep olanlar da yöneticiler oluyor"
dedi.
Ücretliden kesilen paranın kamu yöneticileri tarafından

en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini, fakat bunun ya

pılmadığını belirten Başkan, "Şimdi nemalarının üzerine ya
tmak isteniyor. Fakat 6 milyon çalışanın hakkını gasbettirmeyiz. Bu konuda ne gerekiyorsa onu

yaparız. Devlet zorunlu tasarruf adı altında önce bizden borç alıyor, sonra üzerine yatmaya kal
kıyor. Bu devlet yönetiminde görülmeyecek bir davranış biçimidir" şekilde konuştu.

Hükümetlerin bütçe açıklarını kapatabilmek için çeşitli isimlerle vergiler koyduğunu belirten
Konfederasyonumuz Genel Sekreteri ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Recai Başkan,

"Zorunlu tasarrufun nemasız ödenmesi veya düşük nemalandırılarak ödenmesi şu gerçeği orta

ya koyar; Yöneticiler yüksek oranda kestikleri vergiler yetmiyormuş gibi, bu tür fonlarda birik

miş paraları da kullanarak, yeni bir çeşit vergilendirme yoluna gitmiş oluyorlar. Devleti yöneten
lerin dahi, adını bilmediği fonlarda birjken paralar har vurulup harman savuruluyor. Sonra da

Fonda para yok denilerek sorumluluk yüklenilmiyor. Bu tür fonların biran önce kaldırılmasını is
tiyoruz. Böylece hem çalışanlar hem de halk rahatlamış olacaktır" dedi.
Çalışanların hakkının gasbedildiğinin veya gasbedilme düşüncesinin ortada bulunduğunu söz
lerine ekleyen Konfederasyonumuz Genel Sekreteri Recai Başkan, "Hükümet, nemaları bir çeşit
sıfırlamak istiyor. Bunu daha önceki hükümetler de denemek istemişti. Önce kamuoyu yoklanı
yor, eğer yeterli tepki yoksa hemen uygulamaya geçiliyor. Buna müsade etmeyeceğiz. 10 yıldır ke
silen paraların iyi değerlendirilmediği ortadadır. Bu da çalışanların büyük tepkisine yol açıyor,
/orunlu tasarruf hükümetlerin zorla aldığı bir çeşit borçtur. Bu borç miktarında da çeşitli açıkla
malar bulunuyor, yetkililer yaklaşık 700 trilyon liranın biriktiğini ve bunun ana para ve nemanın
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toplamından oluştuğunu belirtiyorlar. Fakat belirtilenin aksine biriken para bunun çok üzerinde
bir meblağdır. Eğer çalışanların hakkı tam manasıyla ödenmezse bu kamu eliyle yapılmış bir
gasp olur" ifadesini kullandı.

Yusuf Engin;

"Zorunlu tasarruf kesintileri nakit olarak ödensin"

1988 yılında başlatılan ve son günlerde tasfiyesi konusunda çalışma
lar yapılan zorunlu tasarruf kesintilerinin tahvil şeklinde ödenmek isten
mesi her kesimi ayağa kaldırdı. Konfederasyonumuz Genel Eğitim Sekre
teri ve Öz-İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Yusuf Engin, 3417 sayılı ka
nunla düzenlenen zorunlu tasarrufun kaldırılması gerektiğini söyledi.
1988'den bu yana yaklaşık 9 yıldır kesilen tasarruf miktarının 700

trilyon olarak ifade edildiğine işaret eden Engin, bu miktarın kesin ol
madığını açıkladı. Engin, "Türkiye'de bu konuda kesin istatistikler bu
lunmuyor, onlarda güvensiz. Zorunlu tasarrufun miktarını 1 katrilyon
olarak tahmin ediyoruz" dedi.

Devlet için, 700 trilyonluk zorunlu tasarruf miktarını dağıtmada problem çıkmasının söz konu
su olmayacağını kaydeden Engin, "İktidara geldikten sonra 40 gün içinde rahtiyecilere 1.8 katril
yon dağıtan hükümet, bu parayı da dağıtır, önemli olan, devletin bu konuda halis niyetli olması
dır" dedi.

25 Ağustos 1997

ÖZ GIDA-İŞ İŞÇİSİ PİKNİKLERDE BULUŞTU

Öz Gıda-İş işçisi geçtiğimiz aylar içinde, çalışma ortamından bir süre olsun uzak kalmak, biraz
dinlenmek ve tabiatla içiçe olmak amacıyla çeşitli pikniklerde eğlendi. İş stresini geride bırakarak

yeşilliklere koşan işçiler Sendikamız tarafından düzenlenen pikniklerde bir yandan çeşitli eğlence
lerle, yarışmalarla, spor aktiviteleriyle unutulmaz bir gün yaşarken bir yandan da yöneticilerle ve
işçi arkadaşlarıyla kaynaşma fırsatı buldu.

3 Ağustos tarihin
de Uzay Gıda da çalı
şan işçilerimiz Sa
panca Gölü kenarın
da; 10 Ağustos'ta İs

^
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^

tanbul Ülker Gıda iş
çileri yine Sapanca'da; 2 Ağustos'ta
Fiskobirlik
işçileri

Trabzon'da ve 24
Ağustos'ta Ankara Ül
ker'de çalışan işçile
rimiz Çubuk Karagöl de piknik yaptılar.

HABERLER

HABERLER
26 Ağustos 1997
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Ekonomik ve Sosyal Konsey

25 Ağustos 1997 tarihinde Baş
bakan MesutYılmaz'ın başkanlı
ğında toplandı.Başbakan Mesut

Yılmaz tarafından yayınlanan
bir genelge ile kurulan Ekono
mik ve Sosyal Konsey'in toplan
tısına, Başbakan Yardımcısı ve
Devlet Bakanı Bület Ecevit,
Devlet Bakanları Güneş Taner,

Hüsamettin Özkan Rıfat Serdaroğlu, Işın Çelebi, Burhan Kara,
Maliye Bakanı Zekeriya Temizel, Tarım Bakanı Mustafa Ta
şar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Nami Çağan, Sanayi ve

Ticaret Bakanı Yalım Erez, DPT
Müsteşarı Orhan Güvenen hükü

kanadını temsilen katıldılar.

Toplantıda, meslek kuruluşları ile işveren ve işçi kesimini ise TOBB Başkanı Fuat Miras, Tüsiad Başkanı Muharrem Kayhan, TZOB Başkanı Faruk Yücel, TESK Başkanı Derviş Günday ve TESK
Genel Başkan Vekili Suat Yalkın, TİSK Başkanı Refik Baydur, Türk-İş Genel Başkanı Bayram Meral,
Türk-İş Genel Sekreteri Şemsi Denizer, Hak-İş Gn. Eğt. Sekreterimiz Yusuf Engin, DİSK Genel Baş
kanı Rıdvan Budak ile Kamu-İş Genel Başkanı Naci Öncel temsil ettiler.
SALİM USLU:

TÜSİAD'IN ESK'DE İŞİ NE?

Konfederasyonumuz Genel Başkanı Salim Uslu, Ekonomik ve Sosyal Konsey ile ilgili olarak,
"İşveren temsilcisi 5'den 6'ya çıkarılırken işçi temsilcisi sayısı
5'den 4'e indirilmiştir. Türkiye'nin önemli bir kitlesi olan sakat
lar ile tüketcicilerin kendilerini Konsey'de ifade etme hakları el
lerinden alınmıştır. Devlet ağırlığı Konsey'de artırılmış, buna
rağmen bazı kesimler dışlanmıştır" dedi.
Ekonomik ve Sosyal Konsey'e Genel Başkanımız Salim Uslu'nun yurt dışı programı olması sebebiyle Genel Eğitim Sekre
terimiz Yusuf Engin katıldılar.

Konsey toplantısının ardından bir açıklama yapan Konfede
rasyonumuz Genel Eğitim Sekreteri ve Öz-İplik-İş Sendikası Genel
Başkanı Yusuf Engin, "Ekonomik ve Sosyal Konsey uzlaşma yolun
da bir heyecan uyandırmamıştır. Emeklilik yaşı ile ilgili konseyde
uzlaşma sağlandı iddiası ise asılsızdır" dedi. Engin açıklamasında şu görüşlere yer verdi:
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25 Ağustos 1997 tarihinde Başbakan tarafından toplanan Ekonomik ve Sosyal Konsey Türki

ye'nin öncelikli sorunu olan toplumsal uzlaşma konusunda beklenen heyecanı uyandıramamış ve
önceki her üç konsey gibi deneme mahiyetinde bir nabız yoklama olarak, heyecansız, hazırlıksız

bir konsey olmuştur.
HAK-İŞ olarak Konsey'in ağırlıklı oluşumuna getirdiği eleştiriler Konsey'in gündemini yönlen
dirici olmasına rağmen Makro ekonomik dengelerin kurulması, gelir dağılımı adaletsizliğinin alt
gelir grupları lehine düzeltilmesi, çalışma hayatının çözüm bekleyen sorunları, sosyal güvenlik

sistemi krizinin aşılması, zorunlu tasarufun kaldırılması, mevsimlik işçiler sorununu çözümlen

mesi ve eşel mobil sisteminin geleceği konularında hükümetin hazırlıksız olduğu ortaya çıkmış
tır.

Sağnak halinde gelen zamlar ve zorunlu tasarrufun kaldırılması konusunda işçi konfederas

yonları olarak getirdiğimiz eleştirilere karşılık hükümeti temsilen bizzat sayın Başbakanın zam
yapmaktan başka bütçe açığını nasıl giderebilirdik" şeklindeki yaklaşımı ile esas sorunlar konu

sundaki hazırlıksızlık uzlaşma arayan konseyin taraflarını çözüme yaklaştırmamıştır.

Konseyin kamuoyuna olumlu bir mesaj vermeyişi kamuoyundaki ilgisizlikte de açıkça görül
müştür. Konseyde ekonomik ve sosyal tarafların nabzı tutulurken sürekli bir enkaz edebiyatına
vurgu yapılması gerilimden yorgun düşen bütün sosyal taraflarda geleceğe ilişkin bir umut bek

lentisini kırmış, sivil toplumun gerektiği ölçüde açıkmca görülmüştür. Konseyde ağırlık olarak
temsil edilen hükümetin sağnak halinde yağdırılan zamlar devam edeceği izlenimi ortaya çıkmış,

makro ekonomik dengelerin yeniden kurulma noktasındaki hazırlıksızlık açıklık kazanmıştır."
Emeklilik Sandığı Fonunu da yağmaya açık hale getirdi. Daha ötesi bu yasaların yarattığı tedir
ginlik ve güvensizlikle yeni bir emeklilik furyası daha doğacak bu yolla Kamu Maliyesi zamansız

ek harcamalar yapmak zorunda kalacak yetişmiş insan gücü ise zorunlu emekliye sevkedilmiş
olacaktır" şeklinde konuştu.

5 Eylül 1997
AOÇ İŞÇİLERİ ÖZ GIDAŞ-İŞ'Lİ OLMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYOR

Bir süre önce üye oldukları sendikadan toplu halde istifa ederek Öz Gıda-İş Sendikası'nda ör

gütlenen Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) işçileri için yeni dönem Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

Sendikası ile, TÜHİS yetkilileri |0

rinde anlaşma sağlandı.
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nı Burhan KARA, Tarım Bakanlığı Müsteşarı Fikri Şahin,TÜHİS
Genel Sekreteri Ahmet ATEŞ,

HABERLER

BIDA

S E N D İ K A S I

İmza Törenine; Devlet Baka
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HABERLER
ÖZ GIDA-İŞ Sendikası Genel Sekreteri Agah KAFKAS ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Öz Gıda-İş Sen
dikası Şube Başkanları, işçi temsilcileri ve AOÇ'de çalışan işçiler katıldılar.

6 Eylül 1997
JCFTU'dan HAK-İS'E TEŞEKKÜR

Nisan ayında ICFTU, ETUC, TÜRK-İŞ, DİSKş, HAK-İŞ ve KESK tarafından yapılan "Ekomoninin Globalleşmesi ve Türk Çalışma

Hayatı Üzerine Etkileri" konulu Sem
pozyumun ardından ICFTU Genel

Sekreteri Bill Jordan Hak-İş'e bir teşekkür mektubu göndererek özetle

şunları belirtti:

;

F
\

"Size ve diğer teşkilatlardaki
meslektaşlarımıza kısa süre önce ül
kenizde bulunduğum sürede, ekono
minin globalleşmesi ile ilgili sempoz
yumu gerçekleştirmenizden dolayı

teşekkürlerimi sunmak istiyorum.
Sempozyumu gerçekleştiren TÜRKİŞ, DİSK, HAK-İŞ ve KESK'in gelecek
teki sendikal gayretlerini koordine
etmeleri yönünde önemli bir başarı

olarak değerlendiriyorum. Sempozyumun ortak sonuç bildirisi bu 4 kuruluşun gelecekte güçlü
işbirliğinin bir göstergesi olmaktadır. 4 Teşkilatın TC Anayasasının 2. maddesinde belirtilen in
san hakları, demokrasi, laiklik, sosyal ve hukuk devleti ilkelerinin savunulması ve desteklenme
si yönündeki kararlılıklarını deklere etmelerinden büyük memnuniyet duyduk."
Jordan mektubunda HAK-İŞ'in yenilikçi olduğunu ve yenilikleri tüzüğüne yansıttığına dik
kat çekerek HAK-İŞ'i tüzüğünün demokrasi ve insan haklarını esas aldığını gördüklerini ifade et
ti. Mektupta sürecin üyelik bakımından HAK-İŞ lehine geliştiği görüşleri yer aldı.
Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Salim Uslu da ICFTU Genel Sekreteri Bili Jordan'a bir
mektup gönderdi. Gönderdiği mektupta globalleşmeye ve onun Türkiye üzerine etkilerine, Tür
kiye'nin demokrasiden cumhuriyete, sosyal devletten Anayasa'ya, sendikal hak ve özgürlükler

de hukuk devletine uzanan sorunlarına atıfta bulunarak şu noktaları vurguladı:
"Türkiye çoğu kez ikilemlere itiliyor. Türkiye'de yaşanmakta olan siyasi ve ekonomik ger
ginlik ve belirsizlikler karşısında sorunun çözümü için demokrasi hala güçlü bir seçenek değil

ve çözüm metodu olarak önceliğe sahip bulunmaktadır. Demokrasi bir sistem, bir yönetim ve
bir kültür biçimi olarak, maalesef ülkemizde hala tam olarak hayat bulamamaktadır. Ülkemizin
demokrasi sorunu herşeyi etkilediği gibi sendika! hareketi de pasivize etse de biz Türk sendikal
hareketi olarak demokrasi sınavını başarı ile vereceğine inanıyoruz.
Uslu, Anayasa'da belirtilen TC devletinin ilkeleri ile HAK-İŞ'in yenilikçi tüzüğüne de dikkat
çekerek şunları belirtti:
"Türkiye'nin bugün geldiği nokta itibarı ile Anayasa'nın 2. maddesinde belirtilen insan hak
lan, demokrasi, laiklik, sosyal devlet ve hukuk devleti ilkelerinin hiçbirinin diğerine feda edile-
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meyecek derecede önem arzetmektedir. Biz sendikal faaliyetlerimizi ve politikalarımızı bu çerçe-

'7

ve etrafında kararlılıkla yürütmekteyiz."

x

Uslu, HAK-İŞ'in tüzüğünün amaç ve ilkeleri kısmında insan hakları ve demokrasinin altının
çizilmesinin ötesinde Anayasa ve tabi Hukuk kurallarına saygıyı esas alan ifadesi de bu ilkeleri
genelde kapsamasına rağmen kararlılığını göstermek ve Konfederasyonumuzu savunduğu politi

ka yaklaşım ve faaliyetlerinde hayata geçirdiği Anayasa'nın 2. maddesinde belirtilen bu ilkelerin
hepsine tüzüğünde ilk fırsatta vurgu yapma karararlılığındadır" dedi.
Uslu, üyeliğe de atıfta bulunarak ICFTU'nun artık HAK-İŞ'i üyelik başvurusunu daha kısa sü

rede sonuçlandıracağına inandığını söyledi.

7 Eylül 1997
HAK-İŞ'ten DİSK'in Eylemine Destek

Hak-İş Konfederasyonu Genel Sekreteri Recai Başkan, DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'a bir
mektup göndererek DİSK'in ANASOL-D Hükümetinin kazanılmış hakların gasbedilmesi ve emek

aleyhine yaptığı dayatmalara karşı hazırladığı bir program çerçevesinde yapacağı genel uyarı ey
lemini Konfederasyon olarak desteklediklerini açıkladı.
Recai Başkan, Daysal'ın DİSK'in eyleminin destmeklenmesi için gönderdiği mektubu şöyle

cevaplandırdı:
"Öncelikle DİSK'in bu eyleminin başarılı geçmesini diliyoruz.
Açıkça görülmektedir ki, ülkemizin so
runları çözülmüyor aksine daha da ağırlaşı
yor. Bu durumun sendikalara yüklediği so
rumluluk ciddi olarak hissedilmektedir.

Sendikaların kendi bireysel aktiviteleri
yanında çalışma hayatının kronik ve büyüyen
sorunları karşısında ortak bir tavırla kendile

rini göstermeleri kaçınılmazdır. 21.8.1997 ta
rihli yazımızda da belirttiğimiz gibi, sendika
ların tepkilerini ortaya konyacak ortak bir
politika oluşturmalarının yararı görülmekte
dir. Bu çerçevede sendikaların gerekli tepki
ve tenkitlerinin anında hükümete önerilerini
içeren bir sosyal ekonomik çözüm paketini

sunarak hükümet politikaları üzerinde daha
etken ve belirleyici olma gereklilikleri vardır.
Dolayısıyla Konfederasyonların yapıl
ması gerekenleri ortak bir şekilde belirleme
leri etkinlik açısından son derece büyük
önem arzetmektedir.

Cû
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Açıkça görüldüğü gibi azalmak yerine
artan ve ağırlaşan çalışma hayatının sorunla
rı bize bir dizi sorumluluk yüklemektedir.

HABERLER

Bu çerçevede HAK-İŞ Konfederasyonu, başarılı olmasını istediği eyleminizi desteklemeyi ge
rekli ve yararlı görmektedir.
Birliktelik yönündeki adım ve girişimlerin sorunlarımızın çözülmesine katkı sağlayacağı te
mel anlayışımızdır. Konfederasyon çatısı altında bulunan örgütlü gücü, konfederal düzeyde güç-

birliği yaparak pekiştirmek şüphesiz aktivite ve eylemlere büyük güç katacaktır."

16 Eylül 1997
HAIİİŞ - ILO/IPEC TARAMA PROJESİ

Bilindiği üzere konfederasyonumuz, ILO/IPEC işbirliği çerçevesinde Sakarya'da sanayide çalı
şan çocukların durumlarının tespi

tine yönelik ilk aşamada bir mini
proje üstlendi.
Heyet bölgede ilgili kuruluş ve der

neklerle birlikte, bölgede çalışan

çocukların durumlarının iyileştiril
mesine yönelik bir toplantı düzen
ledi.
Proje çalışmasının amacı, çocuk iş
çiliğinin önlenmesi ve iyileştirilme

sine yönelik olarak ilk aşamada
bölgede sağlıklı altyapı ve veri ta
banı elde etme ve bu sayede elde
edilen bulgu, gözlem ve değerlendirmeler sonucunda uygulanacak kapsamlı projelere ön hazırlık
ve altyapı imkanı sağlamak oldu. Sakarya'da kapsamlı bir anlayış ve çerçevede çok yönlü olarak

çocuk işçiliğine yönelik yapılan projenin bir başka önemi, çocuk işçiliği sayısını belirli bir böl

gede bu derece yoğun ve ulaşılabilir olması nedeniyle uygulanan projenin aksiyon ve eylem plan
larının başarılı olma şansının yüksek olması idi.
Görüşmeler sonucunda ortaya çıkan bir başka önemli sonuçta, konunun tarafları olarak ilgili

kuruluşlar arasında yapılan işbirliğinin proje, eylem ve aksiyonlara başarı, hız ve etkinliğin
kazandıracağı vungulandı.
HAK-İŞ-ILO/IPEC Tarama Projesinin ilk aşamasının görüşmeleri sonucunda şu hususların al
tı çizildi ve birçok konuda görüş birliği olduğu görüldü:

"Sakarya bölgesinde, küçük ve orta boy ölçekte işletmelerin yoğun olması nedeniyle sanayi
ve diğer işlerde 10 bine yakın çocuk işçi bulunmaktadır.

Mini projenin çalışma alanı olan Dörtyol Merkez Sanayi, Yeni Sanayi, Eskişehir Sanayi,
Modern Sanayi, Beşköprü Sanayi ve Atatürk Sanayi Sitesinden oluşan sanayi bölgeleri 3 bin
çalışan çocuğu içine almaktadır. Bu açıdan bakıldığında, Sakarya sanayide çocuk işçiliğinin
yoğunluğu ve tespit edilebilirliği bakımından önemli bir farklılık arzetmektedir. Çünkü söz
konusu 7 bölgede toplam 4.200 dolayında işyeri ve toplam 3 bin çocuk çalışan vardır."
Hak-İş Çalışan Çocuklar Bürosu Uzmanları ve ILO-IPEC Proje Koordinatörü Şule Mann'dan
oluşan heyet son olarak Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanını makamında ziyaret etti.

KİTAP DÜNYAMIZDAN
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meydana gelen değişimler üzerinde duruyor.

Türk Endüstri İlişkileri Sistemi adlı kitabın dağıtımı Ezgi Kitabevi
Altıparmak Cad. Burç Pasajı No: 35 adresinde yapılmaktadır. Tel :
(224) 220 96 97

ÇOĞULCU SİSTEMDE İŞÇİ SENDİKASI /
Hizmet-İş Sendikası

Türk Endüstri İlişkileri
Sistemi

ÛL
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Ders kitabı olarak hazırlanan bu
çalışma Uludağ Üniversitesi İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Aysen Tokol'un Ta
rihsel Gelişim Süreci İçinde TürkEndüstri İlişkileri Sistemi üzerine ince
lemelerini içeriyor.
Türk siyaset ve ekonomi tarihin
deki önemli değişimler dikkate alı
narak hazırlanan kitap iki bölümden
oluşuyor. Birinci bölümde Türk En
düstri İlişkilerin II. Meşrutiyet Önce
sinden Kurtuluş Savaşı yıllarına uza
nan süreç içerisindeki gelişimi üze
rinde duruluyor "Osmanlı Sanayi ve
Ahi Örgütleri,", "Kanun-i Esasiye ve
İlk Yasal Düzenlemeler", "İlk Sendi
kalar", "II. Meşrutiyetin Grev ve Ör
gütlenmeye Etkisi", "Teşkilat-ı Esasi
ye ve İşçi Hakları" bu bölümde yer
alan konular arasında.
İkinci bölümde Cumhuriyet dö
nemi Endüstri İlişkileri ele alan Tokal, Tek Parti Dönemi, Çok Partili
Dönem, 1960-80 Dönemi, 1980-83
Dönemi ve 1983 sonrası dönemde
ekonomik yapıda ve sendikacılıkta

KİTAP TANITIM

1961 Burdur doğumlu Cengiz Anık Yüksek öğrenimini A.Ü.B.
Y.Y.O.'nda tamamladı. Lisans üstü öğrenimini G.Ü. S.B.E.'nde sürdürü
yor. Bir süre kamu kuruluşunda çalışan Anık, 1987-1989 yılları arasın
da çeşitli basın organlarında muhabir ve yönetici, 1989-1992 yılları
arasında sendikalar ve üst kuruluşlarında basın müşaviri olarak görev
yaptı. Halen G.Ü.İ.F. bünyesinde akademik çalışmalar yapmaktadır.
Cengiz Anık'ın son çalışması olan Çoğulcu Sistemde İşçi Sendikası
ise Hizmet-İş Sendikası Eğitim Yayınları arasında yer alpmaktadır.
Bu çalışmla kendi deyimine göre sistem-alt sistem ilişkisini ele
alırken, işçi sendikası özeline kadar inerek, işçi sendikası adı altında
ki bir alt sistemin işlevini belirlemeyi denemektedir. Beş bölümden olnuşan kitabın ilk bölümünde "Çoğulcu Sistemde Baskı Grupları" baş
lığı altında "Sistem Kuramı" ile ilgili kısa bir açıklama yapıldıktan son
ra baskı gruplarının yeri ve globalsistem içinde oynadıkları role deği
nilmiştir. İkinci bölümde "Bir Baskı Grubu Olarak İşçi Sendikaları" ele
alınmaktadır. "Sendikaların Tanımı ve Doğuşu" ve "Sendikaları Örgüt
sel Yapısı" açıklanmaya çalışılmaktadır. Üçüncü bölümde ise "İşçi-Sendikaları ve Halkla İlişkiler" adı altında "Örgütlerin Halkla İlişkiler Per
formansı" açıklandıktan sonra Halkla İlişkiler sendika Özdeşliği ya da
benzerliğini gösteren argümanlara yer verilmektedir. Kitabın dördün
cü bölümünde "Sendikalarda Halkla İlişkiler Araçları ile bu araçların
sözü edilen ilişkinin kurulması ile ilgili tekniklerine değinilmektedir.
Son bölümde ise "Hizmet-İş Sendi
kası Örnek Olay İncelemesi" yer al
maktadır. "Hizmet-İş Sendikasının
Kuruluşu, Özellikleri, Faaliyetleri,
bir örgütün iş ve etik performansla
rı açısından değerlendirilmektedir.

Kitap Hizmet-İş
Sendikası
G.M.K. Bulvarı No:86 Maltepe-Ankara adresinden temin
edilebilir.
Tel: 231 87 10 (4 hat)

KİTAP TANITIM

ALMANYA'DA*! YABANCI İŞÇİLER
VE TÜRK İŞÇİLERİ
* > AHANCI ÖÇÎLfK SOSVOIOWM,

Almanya'daki Yabancı İşçi
ler ve Türk İşçileri / HAK-IŞ

Doç. Dr. Eyüp Sanay 1973 yılından
beri yurtdışına yaptığı resmi ve
gayriresmi seyahatleri sırasında
Türk işçileri hakkında elde ettiği iz
lenimleri bilimsel bir temele dayan
dırmak amacıyla 1988 yılında Al
manya'da 3 aylık bir literatür tara
ması yapmıştır. Bu konuya ilişkin
birçok Almanca yayınlarından ya
! rarlanmış ve araştırmalara yer ver
miştir. Sanay'ın bütün çalışmaları
nın sonucunda ortaya çıkardığı Almanya'daki Yabancı İşçiler ve Türk
işçileri adlı kitabı Konfederasyonumuz tarafından yayınlanmıştır.
Dört bölümden oluşan kitabın ilk bölümünde "Yabancı İşgücü ve
Sayısal Durumu", başlığı altında "Yabancı Nüfus", "Çalışanlar", "Ya
bancı İşçileri Mesleki Durumu", "Yabancı İşçilerin Entegrasyonu Asi
milasyonu" gibi konular ele alınmıştır. İkinci Bölümde "Yabancı Ka
dınlar" konusuna değinilmiş, Türk Kadın Göçü, Üretimdeki Kadın, Ka
dınların Sosyalleşmeleri ve Statüleri açıklanmaya çalışılmıştır. Misafir
işçilerin İkinci Nesli olan Çocuklar ve Gençlerin Eğitimleri üçüncü bö
lümde ele alınan konular arasındadır.
Kitabın son bölümünde Türk işçilerinin Dil durumu, Ev Durumu,
Türklerin Farklılıkları gibi çeşitli problemlerine ve çözüm yollarına de
ğinilmiştir.
Kitap, Hak-İş Konfederasyonu Tunus Cad. No: 37
adresinden temin edilebilir. Tel: 417 16 30 (3 hat)

lantının tebliğ ve yorumlar kısmında
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakül
tesi Dekanı Prof. Dr. Fehim Üçışık'ın
tebliği, Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F.
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Alper
ve Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Erdinç Yazıcı'nm yo
rumları yer almaktadır.
Tartışmalar bölümünde ise SSK
Genel Müdürü Ekrem Önal, Bağ-Kur
Yönetim Kurulu Üyesi Zahit Gönencan, TİSK Genel Sekreteri Kubilay Atasayar, Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı
Hüseyin Tanrıverdi, Hak-İş Genel Eği
tim Sekreteri Yusuf Engin ve City Hos
pital Genel Müdürü Bülent Kuşoğlu'nun görüşleri yer alıyor.
Kitabın son bölümünde forumda
sorulan sorular ve cevapları, Genel
Başkan Salim Uslu'nun kapanış konuş
ması, Prof. Dr. Fehim Üçışık'ın sundu
ğu Sosyal Sigortalar Hukukunda Deği
şiklikler Yapılması Gereği" başlıklı teb
liğ özeti, Hak-Sİş'in Sosyal Güvenlik
Sisteminin Sorunlarına ilişkin çözüm
önerilerinin yer aldığı sonuç bildirisi
ve toplantının fotoğrafları yer almak
tadır.
Kitap, Hak-İş Konfederasyonu Tu
nus Cad. No: 37 adresinden temin edi
lebilir.

2000'e Doğru Türkiye'de Sosyal Güvenlik
Sisteminin Geleceği
Hak-İş Konfederasyonu'nun eğitim yayınları arasında yer alan
"2000'e Doğru Türkiye'de Sosyal Güvenlik Sisteminin Geleceği" adlı ki
tap, Hak-İş Konfederasyonu'nun düzenlemiş olduğu forumun açılış
konuşmalarını, tebliğ ve yorumlarını, soru, cevap ve tartışmalarını
içermektedir.
"2000'e Doğru Türkiye'de Sosyal Güvenlik Sisteminin Geleceği" ad
lı kitabın açılış konuşmaları bölümünde Hak-İş Genel Eğitim Sekreteri
Yusuf Engin, Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, Çalışma ve Sosyal Gü
venlik eski Bakanı Necati Çelik ve TİSK Genel Sekreteri Kubilay Atasayar'ın konuşmaları yer almaktadır.
Prof. Dr. Sait Dilik'in başkanlık yaptığı forum niteliği taşıyan top
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1 Temmuz
1997

<

Karaya kutlama ziyaretinde bulundular.

Yeni Parti Genel Başkanı Yusuf Bozkurt

4 Temmuz
1997
Genel Başkanımız Salim Uslu ve Genel

Özal ve Parti yöneticileri Konfederasyonu

Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi ile

muz Genel Başkanı Salim Usluya Hak-iş

Ankara'da Hak-iş'e bağlı sendikaların

Genei Merkezi'nde bir nezaket ziyaretinde

şube başkanları ve yöneticileri Kırıkkale'de

bulunarak son siyasi gelişmeler üzerinde

meydana gelen faciayı yerinde görmek

görüş alışverişinde bulundular.

1 Temmuz
1997

amacıyla incelemelerde bulundular.

Genel Başkanımız Salim Uslu, 55. Hükü
metin göreve başlamasıyla birlikte 55.

5 Temmuz
1997
Genel Başkanımız Salim Uslu, Gebze Sen

Hükümetin programına ilişkin bir açıkla

dikalar Birliği (Birleşik Metal-iş, Kristal-iş,

ma yaptı.

Öz Çelik-iş, Genel-iş, Eğitim-Sen) tarafın

2 Temmuz
1997

dan düzenlenen "Türkiye'de Siyasi ve
Sendikal Hareketin içinde Bulunduğu Du
rum ve Çıkış Yollan" konulu panele konuş

Hak-iş Genel Başkan Yardımcısı ve Hiz

macı olarak katıldı. Prof. Dr. Zafer Üskül'ün

met-iş Sendikası Genel Başkanı Hüseyin

yönettiği panele Salim Uslu'nun yanısıra

Tanrıverdi, Türk Dostluk Vakfı ve Avrasya

yönettiği DİSK Genel Başkanı Rıdvan Bu

Kültür Derneği'nin Türk Cumhuriyetleri ve

dak ve KESK Genel Başkanı Siyami Erdem

Topluluklarından gelerek Türkiye'de öğreni

katıldılar.

mini tamamlayan öğrencilerden ilk mezun

larının veda gecesine katıldı.

3 Temmuz
1997
•

5 Temmuz
1997
Hak-iş Genel Başkan Yardımcısı ve Hiz-

Hak-iş Genel Başkan Yardımcısı ve Hiz
met-iş Sendikası Genel Başkanı Hüseyin

Tanrıverdi, Gönüllü Kuruluşlar Vakfıyla bir

met-iş Sendikası Genel Başkanı Hüseyin

Tanrıverdi, Ulaşlı Belediyesinin düzenlediği
"Su Sporları ve Yüzme Şenliklerf'ne katıldı.

likte Cumhurbaşkanı'nı ziyaret ettiler.

3 Temmuz
1997

Hak-iş Genel Başkan Yardımcısı ve Hiz

Genel Başkanımız Salim Uslu, ABD Büyü
kelçiliği Müsteşarı Fronois Riccardone'nin

met-iş Sendikası Genel Başkanı Hüseyin

Tanrıverdi, Samanyolu TVde yayınlanan

ABD'nin Bağımsızlığının 211. yıldönümü ne

"Söz Milletin" adlı programa canlı olarak

deniyle verdiği resepsiyona katıldı.

katıldı. Sunuculuğunu Mim Kemal Öke'nin

yaptığı programın konusu

<

O

4 Temmuz
1997

"Yeni Hükümetin Yapısı, hedefleri, başarı
şansı ve Türk Siyasetinin Geleceği" idi.

Genel Başkanımız Salim Uslu ve Hak-iş

<
AJANDA

Programa ayrıca siyasi parti temsilcileri ile

Yönetim Kurulu üyeleri saat 14.00'de De

sivil toplum örgütleri de katıldılar.Tanrıver

nizcilikten sorumlu Devlet Bakanı Burhan

di, yeni hükümetten, HAK-İŞ olarak beklen

tilerimiz, çalışma hayatının içinde
bulunduğu sorunlar, SSK'nın durumu

ve TürkSiyasetinin genel görünümü

24 Temmuz
1997

hakkında görüşlerini belirtti. Hak-iş

Mazlum Derneği Genel Başkanı Yıl

GenelBaşkan Yardımcısı ve Hizmet-

maz Ensaroğlu ve Yardımcısı Metin

iş Sendikası Genel BaşkanıHüseyin

Özer, Almanya insan Onur ve Hakları

Tanrıverdi, Samanyolu TVde canlı ya

Derneği Genel Başkanı Mehmet Do

yınlanan Söz Milletin adlı programı

ğan Hak-iş'i ziyaret ederek Genel

na katılarak "Yeni Hükümet ve Türk

Başkanımız Salim Uslu ileyurtdışın

Siyasetinin Geleceği" konusunda dü

da bulunan vatandaşlarımızın

şüncelerini açıkladı.

sosbyal ve ekonomik sorunlarına iliş

kin konuları görüştüler.

3 Tımmuz
99"
Hak-iş Genel Başkan Yardımcısı ve

25 Temmuz
1997

Hizmet-iş Sendikası Genel Başkanı

Konfederasyonumuz Genel Başkanı

Hüseyin Tanrıverdi, 636. Edirne Tari

Salim Uslu başkanlığında yönetim

hi Kırkpınar Yağlı Güreşlerine izleyici

Kurulu üyelerimiz Çalışma ve Sosyal

olarak katıldı.

Güvenlik Bakanı Nami Çağana kutla
ma ziyaretinde bulundular.

Hak-Iş Genel Başkan Yardımcısı ve

26 Temmuz
1997

Hizmet-iş Sendikası Genel Başkanı

Genel Başkanımız Salim Uslu, Kanal

Hüseyin Tanrıverdi, Radyo Hedefte

7de canlı olarak yayınlanan Doç. Dr.

yayınlanan ve saat 16.30 Haber Bül

Mustafa Özel'in yönettiği "3. Boyut"

tenine canlı telefon bağlantısı ile ka

programına katılarak "Son siyasi,

tılarak yeni Hükümet hakkındaki gö

sosyal ve ekonomik gelişmeler" üzeri

rüşlerini bildirdi.

ne görüşlerini açıkladı.

2 Temmuz

27 Temmuz
1997

Konfederasyonumuz gazete ve tele

Hak-iş Genel Başkan Yardımcısı ve

vizyonların çalışmahayatı muhabirle

Hizmet-iş Sendikası Genel Başkanı

rine Hak-iş "Medya ve Çalışma Dün

Hüseyin Tanrıverdi, Altındağ Beledi

yası" konulu 3 günlük bir eğitim se,

yesinin düzenlediği &. Geleneksel Ka

mineri düzenledi, izmir Çeşme'de ya

rapürçek Yağlı Güreşlerine katıldı.

pılan çoksayıda muhabirin katıldığı

Seminerde Prof. Dr. Fehim Üçışık.Doç.
Dr. Erdinç Yazıcı veDoç. Dr. Nükhet

Hotar bir tebliğsundu.Seminerin açı
lış konuşmasını GenelBaşkanımız
Salim Uslu yaptı. Uslu'nunyanısıra
Hak-iş'in ve bağlı sendikaların çok

sayıdayöneticisi katıldı.

26 Temmuz
1997
Hak-iş Genel Başkanı Salim Uslu,
Hak-iş Genel Sekreteri ve Öz Çeik-iş
Sendikası Genel Başkan Vekili Recai

Başkan ve Öz Gıda-iş Genel Sekre

teri Agah Kafkas, Devlet Bakanı Işın
Çelebiyi makamında ziyaret ederek

<

1 Ağustos
1997

kutladılar.

Hak-iş Yönetim Kurulu üyeleri Salim

Uslu başkanlığında MHP Genel Başkanı

26 Temmuz
1997

seçilen Devlet Bahçeliyi ziyaret etti.

Hak-iş Genel Başkanı Salim Uslu,
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB)

5 Ağustos
1997
Hizmet-iş Sendikası Genel Başkanı

Başkanı Faruk Yücel'i ziyaret etti.

Hüseyin Tanrıverdi Kızılcahamam KBRT

28 Temmuz
1997

Televizyonuna canlı yayın konuğu oldu.

Hak-iş Genel Başkan Yardımcısı ve
Hizmet-iş Sendikası Genel Başkanı

0 Ağustos
1997

Hüseyin Tanrıverdi, Hizmet-iş Sendika

Hizmet-iş Sendikası Genel Başkanı

sı ile Adapazarı Belediyesi arasında

Hüseyin Tanrıverdi İETT istanbul işçileri

anlaşmayla sonuçlanan TİS'in imza tö

ile toplantıya katıldı.

renine katıldı.

10 Ağustos
1997

29 Temmuz
1997

Hak-iş Konfederasyonu Genel Başkan

Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi

Yardımcısı ve Hizmet-iş Sendikası Ge

Hak-lş'i ziyaret ederek Genel Başkanı

nel Başkanı Hüseyi Tanrıverdi, Hizmet-

mız Salim Uslu ile görüş alışverişinde

iş Sendikasınca düzenlenen Kızılcaha

bulundu.

mam 2. Dönem Eğitim Seminerine ka

tıldı.

29 Temmuz
1997
Hak-iş Genel Başkanı Salim Uslu,

10 Ağustos
1997

TGRTde Rahim Er'in canlı olarak sun

Öz iplik-iş Sendikası Kayseri Şubesi ve

duğu "Entellektüel Bakış" adlı progra

Yataş-Süntaş A.Ş. tarafından düzen

mına katılarak "Son Siyasi, Sosyal ve

lenen sünnet şöleninde, yine bu işyerin

Ekonomik Gelişmeler" konusunda dü

de çalışan üyelerinin 7O çocuğu sünnet

şüncelerini açıkladı. Programa ayrıca

ettirildi. Sünnet şölenine Genel Merke

Kamu-Sen Genel Başkanı Resul Akay

zi temsilen Genel Sekreter Bayram Er

ve gazeteci Metin Ersezer de katıldı.

doğan ve Genel Eğitim Sekreteri Zekai
ilkdoğan katıldı.
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Hak-iş Genel Başkanı Salim Uslu,

11 Ağustos
1997

TGRT FM'de canlı telefon bağlantısıyla

Hak-iş Genel Başkanı Salim Uslu ve

katılarak asgari ücret konusundaki gö

Hizmet-iş Sendikası Genel Başkanı

rüşlerini açıkladı.

Hüseyin Tanrıverdi ile birlikte TRT Genel

.

Müdürü Yücel Yener'e bir nezaket ziya
retinde bulundular.

AJANDA
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1& Ağustos
1997
Konfederasyonumuz Genel Başkanı
Salim Uslu Emniyet Genel Müdürü Ne
Hizmet-iş Sendikası Genel Başkanı

cati Bilican'a bir nezaket ziyaretinde

Hüseyin Tanrıverdi Ankara imam Hatip

bulundu.

Mezunları Derneği tarafından düzenle

nen geceye katıldı.

19 Ağustos
1997
Hak-iş Konfederasyonu ve Öz Gıda-iş
Sendikası Genel Başkanı Salim Uslu

Hak-iş Konfederasyonu Genel Başkan

TGRT radyosunda canlı yayınlanan

Yardımcısı ve Hizmet-iş Sendikası Ge

"Mikrofonun Sesi" adlı programa katı

nei Başkanı Hüseyin Tanrıverdi Keçi

larak görüşlerini açıkladı.

ören Belediye Başkanlığının yaptırdığı
Yunus Emre Kültür Merkezinin açılış

törenine katıldı.

19 Ağustos
1997
Hak-iş Genel Başkanı Salim Uslu Kanal

7de Prime Tıme'da canlı yayınlanan Ha
ber saati adlı programa katıldı.

Konfederasyonumuz Genel Başkanı
Salim Uslu başkanlığında Yönetim Ku
rulu üyelerimiz Başbakan Yardımcısı ve

20 Ağustos
1997

Devlet Bakanı Bülent Ecevit'i ziyaret

Konfederasyonumuz Genel Başkanı

ederek son siyasi gelişmeler, Çalışma

Salim Uslu Devlet Bakanı Hüsamettin

Hayatı ve ESK konularında görüştüler.

Özkan'ı ziyaret etti.

25 Ağustos
1997
Hizmet-iş Sendikası Genel Başkanı

Hak-iş Genel Başkanı Salim Uslu, Ge

Hüseyin Tanrıverdi Altındağ Belediye

nel Sekreter Recai Başkan ve Genel

Başkanlığının düzenlemiş olduğu sün

Başkan Danışmanı Osman Yıldız, irlan

net şenliğine katıldı.

da'nın başkenti Dublin'de yapılan 5. Av
rupa Endüstriyel ilişkiler Konferansına

katıldılar.

Konfederasyonumuz Genel Başkanı
Salim Uslu ve Genel Başkan Yardımcı

25 Ağustos
1997

mız Hüseyin Tanrıverdi işçi Emeklileri

Hak-iş Genel Eğitim Sekreteri ve Öz

Cemiyeti Genel Merkezini ziyaret ede

iplik-iş Sendikası Genel Başkanı Yusuf

rek Genel Başkan Ethem Ezgü ve Yö

Engin, Ekonomik ve Sosyal Konseyin 4.

netim Kurulu üyeleri ile görüştüler.

toplantısına Hak-iş'i temsilen katıldı ve
Hak-iş'in görüşlerini Konseyde dile ge

tirdi.
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31 Ağustos
1997

25 Ağustos
1997

Hizmet-iş Sendikası Genel Başkanı

Hüseyin Tanrıverdi Kastamonu II. Arna

Hak-iş Genel Eğitim Sekreteri ve Öz
iplik-iş Sendikası Genel Başkanı Yusuf
Engin, Kanal 7de canlı yayınlanan ve

vutoğlu Yağlı Güreşlerine katıldı.

31 Ağustos
1997

Zahit Akman'ın yönettiği "Haber Sa

Hak-iş Genel Eğitim Sekreteri ve Öz

ati" programına katıldı ve Ekonomik ve

iplik-iş Sendikası Genel Başkanı Yusuf

Sosyal Konsey ile ilgili sorularını ce

Engin, Genel Mali Sekreter Murat inanç ve

vaplandırdı.

Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Musa ipekçi
Niğde Şube Başkanının çocuğunun sünnet tö

26 Ağustos
1997

renine katıldılar.

Hak-İş Genel Eğitim Sekreteri ve Öz

iplik-iş Sendikası Genel Başkanı Yusuf

3 Eylül
1997

Engin, Kanal 7de yayınlanan "Haber

Tarsus'ta kurulu 12 Ekmek fırınında ça

Saati" programında Zorunlu Tasarrufla

lışan ÖzGıda-iş Sendikası üyesi işçiler

ilgili olarak "sistemin kaldırılması, fon

yeni dönem toplu iş sözleşmelerini im

da biriken paranın enflasyon oranında

zaladılar. Yeni sözleşme ile 12 fırında

nemalandırılması ve en kısa zamanda

çalışan işçiler ücretlerinde ve sosyal

hak sahipleme ödenmesfni söyledi.

haklarında önemli kazanımlar elde ettiler.

26 Ağustos
1997

4 Eylül
1997
Konfederasyonumuz Hak-iş'e bağlı Öz

Hak-iş Genel Başkan Yardımcısı ve

Gıda-iş Sendikası Genel Sekreteri

Hizmet-iş Sendikası Genel Başkanı

Agah Kafkas, Çalışma ve Sosyal Gü

Hüseyin Tanrıverdi, TÜRK-İŞ, KAMU-

venlik Bakanlığı Müsteşarı Başkanlığın

SEN, DPT, Hazine ve Çalışma ve Sosyal Gü

da yapılan TÜRK-İŞ, DİSK,TİSK, Türkiye

venlik Bakanlığı temsilcilerinin de katıl

Emekli işçileri, TESK, DPT ve Hazine

dığı ESK'nın Eşel-Mobil alt komisyon toplantı

Temsilcilerinin katıldığı ESK Sosyal

sına Hak-iş adına katıldı.

Güvenlik Alt Komisyonu toplantısına
Hak-iş'i temsilen katıldı.

29 Ağustos
1997
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5 Eylül
1997
Hak-iş Genel Eğitim Sekreteri Yusuf Engin

ve Genel Başkan Danışmanı Osman Yıldız,
Hizmet-iş Sendikası Genel Başkanı

Moskova işçi Sendikaları Federasyonu

Hüseyin Tanrıverdi, Hizmet-iş Sendika

(MTUF)'nun, Moskova'nın 550. Kuruluş yıldö

sı Eğitim Sekreteri Recep Özcan'ın oğ

nümü münasebetiyle düzenlenen törenlere ve

lunun Bursa'daki nikahına katıldı.

Ekonominin Küreselleşmesi ve 21. Yüzyılda

Sendikal Hareket" konulu sempozyuma katıl

dılar.

AJANDA
<

16 Eylül
1997

O

Hak-iş Genel Başkan Yardımcısı ve Hizmet-iş

Hak-iş Çalışan ÇocuklarBürosu Uzmanları ve

Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi istanbul'da

ILO-IPEC Proje Koordinatörü Sayın Şule Mann

yapılan Bem-Bir Sendikasının 2. Olağan Genel

hanım ile birlikte daha önce Sakarya oto sa

kuruluna katıldı.

nayi bölgelerinde yapılan "Çalışan Çocukların

Profili" anketinin sonuçlarını yerinde görmek

üzere bölgeye 1 günlük ziyaret gerçekleştirildi.
Heyet bölgede ilgili kuruluş ve derneklerle bir
Hizmet-iş Sendikası Genel Başkanı Hüseyin

likte bölgede çalışan çocukların durumlarının

Tanrıverdi Ankara Yenikent Beledmiyesi tara

iyileştirilmesine yönelik bir toplantı düzenledi.

fından düzenlenen 4. Geleneksel Kavun Festi

Heyet son olarak Sakarya B.şehir Belediye

vali'ne katıldı. Tanrıverdi, aynı gün Büyükşehir

Başkanını makamında ziyaret etti.

Belediye Başkanlığı tarafından Gölbaşında
yapılan Fıskiye açılışına da katıldı.

O Eylül
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17 Eylül
1997
Peter Waldorff başkanlığında hem Danimarka
Hükümet ve Kamu işçileri Sendikasının yöneti

Öz Gıda-iş Sendikası Genel Sekreteri Agah

cisi ve hem de Danimarka'daki BM insan Hak

Kafkas, DFTde Devlet Bakanı Işın Çelebi baş

ları Derneği olan 2O kişilik bir heyet HAK-İŞ'İ

kanlığında yapılan ESK'in Eşel-Mobil alt ko

ziyaret ederek Genel Başkan Salim Uslu ile

misyonu toplantısına katıldı.

Türkiye'deki insan hakları, Doğu sorunu, de

mokratikleşme, sivilleşme ve sendikal haklar

1 Eylül
997

konusunda görüş alış verişinde ve değerlendir
melerde bulunuldu.

Hak-iş Genel Başkan Yardımcısı ve Hizmet-iş
Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi Hizmet-iş
Sendikası Ankara 2 Nolu şubesinin düzenle

19 Eylül
1997

miş olduğu "işçi-işveren Birlik, Beraberlik ve

Genel Başkan Danışmanı Osman Yıldız, AB -

Kardeşlik" şölenine katıldı.

Türkiye Karma Ekonomi ve Sosyal istişare Ko
mitesi'nin Türkiye kanadı hazırlık toplantısına

1 Eylül
997

katıldı. Komite Eş-başkanı ve İSO Başkanı
olan Hüsamettin Kavi başkanlığında yapılan

Genel Başkan Adnan Demirtürk başkanlığında

toplantıda Kasım 1997de Fas'ın başkenti Ra

MGV Yönetim Kurulu üyeleri Hak-iş Genel

bat'ta yapılacak olan 3. AB-Akdeniz ESKzir

Başkanı Salim Uslu ile görüştüler.

vesi toplantısına sunulacak olan Su ve Çölleş
me Raporu tartışıldı. Toplantıya konuyla ilgili

4 Eylül
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çalışma grubu üyeleri, KESK temsilcisi, raporu

hazırlama komitesini oluşturan Fas ve Fransa

Hak-iş Genel Eğitim Sekreteri ve Öz İplik-İş

heyetleri de katıldı.

Sendikası Genel Başkanı Yusuf Engin, Yalova

Şube Başkanının çocuğunun sünnet törenine
Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte katıldı.
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- Police and the army against each

Gdltoral
President of Hak-İş Salim USLU
reminded the high tension in
Turkey since the famous 28
February incident. As always
resorted, the stability program
is seen as the only solution for
the society. But, strange eno
ugh, rather than understanding
the rearons of reactions, the government is trying to
prevent the reactions itself.

In the early days of the existing coalitionary go
vernment, without any bias, Hak-İş wished good-luck.
Yet, it is apparent that the political parties in power are
away from good will for the country. Such a mentality
is, obsiously could bring no result to the well being of
Turkey. It should be kept in mind that the reasons
which brought them into power are also valid for kic
king them out.

Agenda of Hak-İş by Aydın ÜNAL
The agenda of Hak-İş in this issue is constituted by:

- crisis in political atmosphere,

other (Turkish Style Watergate),

- "Espionage for CIA" claim against
Çiller by Doğu Perinçek,

- Explosion in MKE Kırıkkale plant,
- High Tension in Cyprus Again.

FILE QUESTIONS
1) The lack of a long term strategy in energy is se

riously discussed in Turkey. If so, how should Turkey s
energy policy be shaped?

2) Recently, the private sector is encouraged for
entrepreneurship in energy. How could the existence
of private sector in energy be evaluated?

3) The shortage of energy in Turkey is seriosly ex
pected from next year on, while many people advoca

ted nuclear energy to overcome the bottleneck. Should
Turkey favor nuclear power plant in future?

4) Throughout the history, from time to time,

- the new government and the price hikes,

energy was behind the international disputes. What is

- hit from Güneş TANER to the workers,

the importance of energy in shaping our foreign po

- new taxes to support 8 years compulsory education,
• general congress of SSK (Social Security Institution).

licy?

Vedat ÜYGÜR considered "energy" as the most im

portant problem in our agenda. He identified energy as
both an inevitable element of daily life and the basic in

Events To Be Remembered

put of industry. The more Turkey developed, the more

energy consumption will be increased. Turkey is alre
The most important re

ady consuming energy which is far behind the global

cent developments in

and OECD average.

Turkey are:
As for the po

- the new political atmosphere,

- 8 years war in educati

coal reserves are

on,

rapidly coming to

- Refah Partisi Case in Court of Cassation to shut
down the party,

- the lonely leader in the battlefield (Hasan Celal

GÜZEL),

tential energy reso

urces, world oil and

an end. The only so

lution seems to be the nuclear energy for future needs.
Despite increasing hydro-electric and thermic po
wer plant capacity, in near future Turkey will be inevi

tably dependent on foreign sources. An annual incre
ase of 8 -10 % to demand on energy, other than opti-

HAK
mum savings on oil and electricity, construction of a

ed for electricity will be trippled until the year 2010,

nuclear power plant is urgently necessary. According

nuclear plants are vital in Turkey. The possibilty of sto

to ÖYGÜR, protection of environment should be taken

ring fuel up to 10 years in a nuclear plant is an impor

into consideration in future energy supplies.

tant adventage.

Prof. Ahmet Yüksel ÖZEMRE disagreed with the

According to Prof. GENÇAY, Turkey has to shape its

idea that Turkey lacked a long-term energy strategy.

foreign policy with taking into account the energy so

The 5 year Development plans and the energy projecti

urces in the region.

ons suggest that in the year 2020, Turkey will face a

crucial bottleneck of energy which could only be over
come by introduction of nuclear energy. Nevertheless,

Prof. ÖZEMRE was disappointed by the technical crite
ria of the constuction. He expected the report of Nuc

lear Energy Council of Turkey (TAEK), dated 1983.

İsmet KASAPOĞLU, the President of Miners Asso

ciation in Turkey, has given examples from the prefe
rence of Turkey in early Republican era, in energy

supplies. Kasapoğlu criticized the shift from domestic
resources of hydroelectric power plants and coal ba

sed power plants into oil based thermic power plants.

He advocated the existence of private companies

He also praised the privatization in the sector but also

in energy production including nuclear plants. Yet, sta

rejected the idea of distribution of electricity by priva

te control should be provided on national inter con

te companies. Finally, he added that the environmental

nective distrubution system. About the urgent need for

considerations should not prevent construction of

nuclear power plants, he gives certain figures. He also

nuclear power plants and the gap should be filled.

claimed that with recent technologies, nuclear reac

tors are very safe and are away from environmental ha
zards.

Energy is quite crucial for foreign policy and power

relations according to him. To this end, long-term ne
eds and expectations has to be taken into account.

Prof. Dr. Mehıued ERGİN does not agree with the

Address at Economic and Social Council (ESQ
In his address at ESC meeting
on 25 August 1997, Hak-İş Gene

ral Secretary for Education Yusuf
ENGİN touched upon the impor
tance of civil organizations in a

democratic country, social secu

idea that Turkey lacked a long-term strategy on energy.

rity system, requirements of a

However, the economic bottleneck and the unpredic-

"Social State", macro economic

ted explosion of population in the urban centers incre

balances, compulsory savings law, seasonal labor and

ased the need for electricity.

the priorities of ESC. He also advocated the participa

According to projections, in the year 2010, only 38

% of our enery will be provided from native sources. To
overcome the difficulties, Prof. ERGİN enlisted a num

ber of suggestions. In the final step, he advocated nuc
lear power plants as alternative energy sources.

Prof. Şarnıan GENÇAY complained about not rec
ruiting experts in any field in Turkey. He went on advo
cating the construction of nuclear power plants and ra

ising the share of hydro-electric plants to 60-70 %. Prof.

GENÇAY reminded the projections on the fossil fuel re

serves.
Regarding the
privatization in the
sector, he declined

to expect positive
results from private
hands. Since the ne

tion of all social and legal organizations including foun

dations and voluntary groups.

Educational Seminar on Media and Labor Life
On 19-22 July 1997 an educational seminar was

held in Çeşme to the labor life correspondents of mass
J'X.- 'Ijıiiır
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media. During the seminars, the

following topics are handled:

- Recent developments on trade

unions in Turkey as well as in the

world,
- The crisis of the social security

system

_

- Media-trade union relationship.
The seminars were given by Assc. Prof. Erdinç YA

ZICI, Assc. Prof. Nükhet HOTAR and Prof. Dr. Fehim

ÜÇIŞIK. President Salim USLU, Vice-President Hüseyin

TANRIVERDİ, General Secretary Recai BAŞKAN and Ge

sed of both employees and employers. The similarity

neral Secretary for Education Yusuf ENGİN were also

between the privatization of the plant in Ireland and

participated in the seminars.
Economic and Social Council was held on 25 Au

gust 19979 under the chairmanship of Mesut YILMAZ.
It was a product of the approach, which was always

KARDEMİR in Turkey is shortly described there by
Hak-İş delegation. The authorities decided to make a

visit to Turkey upon this delevopment.

850th Anniversary Celebrations of Moscow

supported by Hak-İş that "civil society and political

For the 850th

parties should be really civil."

anniversary ce

lebrations

On behalf of Hak-İş, General Secretary for Educati

of

on, Yusuf ENGİN was participated in the council. In his

Moscow, Hak-İş

speech, ENGİN criticized the governmental domination

was also invi

of the council, rather than civil organizations. Despite

ted by Moscow

positive contributions by the participants, much of the

Trade

time was occupied by the topics in detail.

Federation

Union

The existing structure ofthe economy, early age of reti

(MTUF). Hak-İş

rement, the financial bottleneck of the social security

General Secretary for Education Yusuf ENGİN and Ad

institutions, unemployment security, are among the to

visor to the President Osman YİLDİZ represented Hak-

pics discussed in the council.

İş in Moscow. Magnificient celebrations were organi

Industrial Relations Congress in Ireland

zed in Moscow demonstrated by 5000 players watched
by nearly 3 million people. A concert and a laser-show

President of Hak-İş Salim USLU, General Secretary

were the main programmes to be indicated. A sympo

Recai BAŞKAN and Advisor to the President Osman

sium was also held by MTUF on 8 Sept.. 1997 with the

YILDIZ were

participation of delegations from all over Europe and

participated

Hak-İş, on "globalization of Economy and Industrial Re

in the 5th In

lations in 21st Century."

dustrial Re
lations Cong

UNESCO Conference for the Education of Adults

ress held in

Hak-İş General Secretary for Education Yusuf EN

Dublin on 25

GİN and advisor to the President Osman YILDIZ were

August

participated in the UNESCO Adult Conference,held in

29

1997. Labor

Hamburg on 14 18 July 1997. Including the representa

and Employer Institutions, various industrial associati

tives of the civil organizations from all over he world,

ons, ILO representatives and academicians from many

around 2500 people were among the participants.

universities were also there.

For the

in the conference, the new concept of industrial re

comprehen

lations, qualification, skills, sustained education, com

sive educa

petition, dialogue, flexible working, human resources,

tion

and stabilyity were discussed. The relationship betwe

adults at all

of

en the European nations is also handled within the

levels, great

context of ongoing integration among the members of

responsibi

EU.

lity is attri

Meanwhile Hak-İş delegation also participated in
the visit to the Globe Bombardier Aerospace plants lo

cated in Belfast. The plant was a succesful example for
privatization, in such a manner that the shares were

delegated to the employers and employees partners

hip. The plant is now operated by a committee compo

buted to the
governments, civil societies, trade unions, employers,

universitiess, mass media, and research institutions.

Education of the adults is considered as the basic
instrument for the challenges of the 21st century.
In the final declaration of the conference the sta

HAK-İS
- Pressure Groups in Pluralist System

tes, private sector and other institutions are called for

contribution.

- Trade Unions as a Pressure Group

isl
<

- Trade Unions and Public Relations
In his article on the "Freedom of Thought", Yusuf

- Instruments of Public Relations in Trade Unions

ENGİN touched upon the recently adopted amresty for

- Hizmet-İş : A case Study.

chief editors.
However,

3) Guest Workers

and

strange eno

Turks in Germany, by Assc.

ugh,

rather

Prof. Eyüp SANAY contains

than the am

the research activities in 1988

nesty for all,

the name of

0
<

about the topic. There are 4

chapters in the book:

Işık YURTÇU

was

- Foreign labor and Figures

menti

oned throug

- Foreign Women

hout the discussions on the draft bill. He was a well

known journalist in Europe and all over the world by
the media circles. His name was a good advertisement

- Education of Second Generation workers in Ger

many

for the government to the global public opinion.
The main idea behind the amnesty was to please

- Search for solution to the Social Problems of Tur
kish Labor.

the foreign circles, according to ENGİN.

4)

The

Future

of

Social

Security in Turkey,

On the other hand, MAZLUM-DER declared that

within 1996, 236 people were prosecuted with the cla

by Hak-İş included the addres

im of violating "freedom of thought" and totally 2538

ses, speeches, and integ

year sentence was demanded by public prosecutors.

rations in the forum. The
opening addresses of Salim

This is the picture, ENGİN indicated, which put

USLU, Yusuf ENGİN, Necati

Turkey away from international legal standards today.

ÇELİK, and Kubilay ATASAYAR

Book Reviews

in the forum are included.

1) Turkish Industrial Re

Alınteriyle

lationship System, by Prof. Dr.

Aysel TOKOL from Uludağ
University handled the histo

rical perspective of Turkish
Industrial

Relationship

system. The book was com

posed of 2 parts: Late Ot
toman and early Republican
era.
Ç O C V L C U l
' s i s t e m d e !
İŞÇİ SENDİKASIa

2) Trade Union in Pluralist

Hak-İş General Secretary for

Education Yusuf ENGİN focused on

the increasing need for comp
romise in the society. According to
ENGİN, the gap between the state

and the society is widening. The
dominant policies of the ruling
elite pleased certain circles while
the majority is besieged by unrest. For many times, the

society in Turkey is held in tight corridor of fright.

System, by Cengiz ANIK focus

on the system - subsystem
relationship.

The book contains 5 chapters

which are:

Even the Economic and Social Council (ESC)

meeting of 25 August showed us that we are still far

away from search of a consensus. Shortly, he conc
luded as long as the ESC remained as the platform of
the state mechanism, no result can be achieved from

it.
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ALINTERIYLE
YUSUF ENGİN

SK Uzlaşma Zemini O l a b i l i r mi?
Türkiye'nin toplumsal uz
laşmaya olan ihtiyacı her ge
çen gün artıyor. İhtiyaç art
tıkça uzlaşma önündeki du
var da yükseliyor. Toplum
ile devlet arasındaki makas
hem toplum hem devlet
aleyhine giderek açılıyor.
Türkiye'nin dünya (ve Batı
dünyası) nezdindeki itibarı
nın Kıbrıs Rum Kesiminin
gerisinde olduğu açıkça gö
rüldü. Halka dayatılan politi
kalar içeride gerilimi tırmandırdıkça ülkenin itibarı içeride
ve dışarıda eriyor. Yukarıda bir avuç jakobenin tırmandır
dığı gerilim mutlu azınlığın, kartellerin ve rantiye sınıfının
lehine ama, halkın yüzde 90'ının aleyhine devam ediyor.
Halk ise kıskıvrak kuşatılmıştır. En temel haklarını talep
edemez duruma gelmiştir. Halkın ekonomik gücüne, moral
değerlerine ve maneviyatına karşı sürdürülen kesintisiz
saldırılar uzlaşma yerine nifak ve ayrılığın, bölücülük ve
geriye dönüşün kapısını aralamaktadır. Geri dönen dayat
macı, anti demokratik, çağdışı bir ceberrut ruhtur ki, bu
kötü ruh bütün zorbalıkları yapacak tıynettedir. Geçmişte
böyle olmuştur.

Aylardır Türkiye bir korku koridorunda tutuluyor. Bu
karanlıkta bir büyük kötülük işlenecek, kademe kademe iş
leniyor. Korkuyu ve karanlığı yırtacak bir yüreklilik gösterilemiyor. Halkı aydınlatacak gerçek aydınlar ya yoklar ya
da organik değiller. Halkın kendisi zaten organize ve örgüt
lü değil. Bir tek bütün olumsuzluklara rağmen hala ve her
zaman güvenebileceğimiz bir sağduyusu var. Haksız ola
nın yanında yer almıyor ama, karşısına da dikilemiyor. Ne
yüzde 100'lük enflasyon, ne yüzde 150'lik faiz, ne haksız
vergiler, ne güvencesizlik, ne asgari sefalet ücreti, ne böl
geler arası uçurumlar, ne partizan kadrolaşmalar demok
ratik taleplerini aşağıdan yukarıya taşıyamayan örgütsüz,
başıboş kitlelerde bir refleks uyanmasına neden olamıyor.
25 Ağustos 1997 tarihinde Başbakan Mesut Yılmaz ın
topladığı Ekonomik ve Sosyal Konsey toplantısında "Uzlaş
ma "ya ne kadar uzak bir noktada olduğumuzu, diyalog ka
pısını henüz aralamadığımızı gözlerimizle görmemiz açı
sından ilginç bir birleşimdi. Defalarca Başbakanlık yapmış
insanların karşısında uzlaşmanın bizzat yönetenler tara
fından engellendiği, kurumların bizzat siyasiler yüzünden
krize girdiği hem hükümetin bakanları tarafından itiraf edi
liyor hem bizim tarafımızdan dile getiriliyor ama, kimse
suçu sahiplenmiyor. Gümrük Birliği ne girmemiş olsaydık
hükümetlerimiz Ekonomik ve Sosyal Konsey'in adını bile

öğrenmeyeceklerdi. ESK sözde toplumsal
uzlaşmayı temin arayışında en üst düzey
de bir konsensüs arayışı olacaktı. Ama,
'Resmi Topluma aidiyetlerini, bağlılıkları
nı, neredeyse teslimiyetlerini defalarca
kamuoyuna deklare eden sözcüler Sivil
Toplumu, demokratik ve ekonomik talep
leri nasıl temsil edebilirlerdi ki? Öylesi bir
teslimiyeti karşısında çok açıkça gören bir
hükümet adeta memurları olarak gördüğü
Sivil Kurumlarla diyalog ve uzlaşma yolu
nu niçin arasın ki? Nitekim "uzlaşma" ihti
yacına vurgu yapılarak açılan Konsey top
lantısı protokol ve nezaket cümleleri aşılıp
çalışanların temel sorunlarına gelindiğin
de nezaketi terk ederek kaşlarını çatmış ve
konuşarak uzlaşma arayacağı bazı sivil
toplum örgütlerinin liderlerine hiç te na
zikçe olmayan bir üslupla ders vermiştir.
Uzlaşma arayışı ve umudu ile katıldığım
Konsey'den ayrılırken uzlaşma ihtiyacının
daha da derinleştiğini farkettim. Çünkü
uzlaşma taraflar arasında olur. Çıkarları
çatışan kesimlerin bugün diyaloga ve uz
laşmaya ihtiyacı vardır. Yani geniş halk kit
leleri ile mutlu bir azınlığı palazlandıran
makro ve mikro iktidar odaklarının yüzleş
mesine ihtiyaç vardır. Halk örgütsüz oldu
ğuna göre, örgütlü olan kesimler de çoğun
lukla egemenlerin çıkarları paralelinde bu
luştuklarına ve suça iştirak ettiklerine gö
re, yani başta siyasi partilerimiz sivil ola
madığına göre, kim, kiminle, nerede, ne
zaman ve nasıl uzlaşacaktır?

Evet, ülkemizin içinde bulunduğu geri
limden çıkar sağlamaya çalışan, durum
dan vazife çıkaran ve sivil olamayan bir si
yaset, toplumsal uzlaşma yerine ayrılıklar
dan beslenmeye çalışacaktır. ESK istişari
mahiyette toplumun damarlarını, refleks
lerini, nabzını, taleplerini gündeminde tut
mak zorunda olan bir uzlaşma platformu
olmak zorundadır. Eğer Konsey'in devlet
ağırlıklı mevcut yapısı devam eder, Sivil
toplum temsilcileri memur üslubu ile sa
dakat bildirmeye devam ederlerse bilesi
niz ki, Bürokratik Cumhuriyetimiz yeni bir
bürokratik kuruma ve birime kavuşuyor.
Herkese hayırlı olsun

DİYALOG GAZETESİNİN

TÜRKİYE HALKİNA ÇAĞRISI !

Değerli Kardeşlerimiz,
Batı Trakya Türkleri '80'li yılların sonlarında ve '90'lı yılların başlarında sık sık
Türkiye'nin gündeminde yer aldı. Bu vesileyle, Batı Trakya
Türklerini daha yakından tanımış oldunuz.
Şimdi, Batı Trakya Türkleri ni Barış imza Kampanyasıyla
başka bir açıdan tanıyorsunuz.
Değerli Kardeşlerimiz, barış, insan olma bilincinin ve
sorumluluğunun bir ürünüdür. Bu nedenle, barış, insan sevgisi ile yüklüdür.
Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta barış dünyada barış" sözleri, insan sevgisinin
veciz bir ifadesidir. Bu düşüncelerden hareket eden Diyalog Gazetesi,
Şubat ayında, Türk-Yunan savaş tehlikesine karşı Barış imza Kampanyası başlattı.
Yunanistan'ın Batı Trakya Bölgesinde yaşamakta olan
Müslüman Türk azınlığına ait haftalık gazetelerden biri olan
Diyalog Gazetesi, yurtsever ve barışsever bir gazetedir.
Batı Trakya Müslüman Türk azınlığının haklarını demokratik
ve yasal yoldan savunan, azınlığın sorunlarının çözümü için
Yunan ve Türk yönetimi ile yapıcı bir diyalog içinde bulunmaya
özen gösteren Diyalog Gazetesi, aynı zamanda, olanakları dahilinde,
Türk-Yunan dostluk ve işbirliğinin gelişmesi için de elinden
gelen gayreti göstermektedir, işte, Barış imza Kampanyası
bu gayretlerin en son örneğidir.Barış imza Kampanyasfnın amaçları nelerdir?
]) Atatürk ve Venizelos'un temelini attıkları dostluk ve işbirliğnin yeniden
canlandırılması ve iki ülke arasındaki sorunların diyalog yolu
ile çözülmesi gayretlerine katkıda bulunmak
2) Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye halkına ve bütün insanlığa emanet
ettiği "yurtta barış dünyada barış" ülküsünü kitlelere yaymak, bölgesel ve dünya
barışının korunması çalışmalarına yeni bir ivme kazandırmak.
3) Farklı kültürler arasında hoşgörüyü geliştirme yönünde
çeşitli etkinliklerin yapılmasını sağlamak.
4) Türkiye ile Yunanistan'ın işveren, sendika, siyasi parti, dernek,
akademisyen, aydın, sanatçı vs. çevrelerden katılımlar ile oluşan
Türk-Yunan Diyalog Platformu'nun kurulmasına çalışmak.
5) Dinler ve farklı kültürler arasında diyalogun ve hoşgörünün
gelişmesi için çalışmak.Bu amaçları paylaşan bütün barışseverleri
Barış imza Kampanyası'na pasif ve aktif olarak katılmaya davet ediyoruz.

Diyalog Gazetesi
Sahibi ve Sorumlusu:

AYDIN ÖMEROĞLU
Tel/Faks: 0030 531 27803

ADRES : Mersinis 8 691 00 Komotini-YUNANİSTAN

