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1984 - 1990 DöN:SMl IKTIDAR PA.RTISI AN.~P' IN 

ÇALIŞMA HAYATI, !STIHD~'1 VE ISSIZLIK POL!TIKA3I GöRUSU 

G!RIŞ 

Türk siyosi h-~yatı, özefıikle 12 Eylül 1980 Harekatıyla yeni 

bir döneme girdi. Cünkü,eski siyasi rartile~ bu dönemin .askeri 

idaresi _ tarafında~ temelli olarak kapatıldı. 13 Aralık 1983'te 

AN.?..? h ü kü.'!l-et i kurulunca.ya !kadar yön-=time de askeri idare ei :krıy,iu 

ettig; 

o l uşturu l an Danış~! Meclisin~n hazırladıgı ve MGK' n i n cnayınd~ , 

geçtikten sonra ha lkcy lamasıyla kabµ l edi l e n 7 Kasım 1982 Anay~ -

sa sı d a , büyük y en il iKler ge ti rdi . Bu dönemd~ y~~i siyas i 

pa r t i l e rin kuru l mas ı. adaylarını n s eçimi ve seçimlere gidil m~si 

1a h i MGK'n in vetosu ve o g ünkü i daren in kontrolü alt ı nda olmuştu . 

is te , böyl e bi r o r tamd~, i lk kurutu olarak 37 kişjyi d~h i zor 

)ulan A~AP. bu olaganüstil sar t iarda ya?ıian 6 kasım ı;a3 seç imi n-

) laı·a~~,oiaJanü3 t ii s~rtla r da te~ b:1s1r.a i~tıdar olmus~ur . B i l indı

r ı g ı bi bu dbnem1e zemin ve koşullar çok %aygdndı ve seçimlere 

:atılmaya M~?. HP ve ASA? olmak üzere sad~ce il~ partiye icazet 

·eri lmis t i. 

O giJn~:.i TLirkiy~ koş 1ıllcrrının getirdigi ha.v~ icerisinde y::ızıl

ış olan ANAP Prognı.mının giris bölümiinde su ifadeleı-· yer alır. 

Gücünü tarihinden, ·milli ve manevi degerlerinden alaraic, 



gelecege gü~enle bakan b UyJ~ milletimi zin . demok~aaiye ba.1iı 

vatansever evlatların:!"\ üzerine tarihi gö rev 

soru.mlulug 1ın. hür. ba.gımsız . ge l işmi~ . it.i barlı ve gJclı.i Turkiye 

idealinin hizmetkarları ve teminatı olabilme yolunun, milli 

hedefler etrafında birleserek . dUrilst. medeni v~ ölçülü bir 

siyasi f·a-aliyette bulutıınek olduguna inanırız . Siyaseti. . aziz 
/ 

milletimiz için mukaddes bir fazilet v~ hizmet yarısı ola!·~-
-telakkieder. siyasi faaliyetin milsamaha ve olgunlukla. kavga i an 

uzak. medeni bir sekilde vUrUtUlmesini dts tur ittihaz eder iz. De-
/" 

mokratik siyasi milcadelenin tek yolu. ikna. uz las~a ve fiki r ler~ 

mi i i. e timiz 

zama n yan ı nda olmamıştır . Geçmişte şu veya b u şe~ilde kavgaya 

i t ile ~ ıer veya kend i ni kavganın içe r isinde bulanlar muzdarip t i r. 

Kırgı nlı~ları n g iderilme5ine, _ yaraların sarılmasına, d ostlug~n , 

kardeşlig:i.n ve dayanışmanı n geliştirilmesine zaruret vard ır·· (1). 

ANA? · ın ilk kuru i uş :.ı nurı n~sıi oldu!'_;t •..ı.nu. iii< lıd-:ri Turgı.ı t 

·• ıi~ gırışcigırnız Zdffian, hakikaten ilk kur uc u o i a~a~ 3 7 

kısiyi z0r bulduk. Teklif ettigımiz birço~ ark~daş ım ı z gelm~~: e n 

çekin-.:: ı i.er, Turi<iye ' nin z1=m i ni çok kayg~ nd ı. ·bir~z üı-i-:c:;-: olan ı. a r 

buna yandsrnadılar: yani biraz ceaur olan arkadaslarım bu 

kurucu l u~ v~zifesini almislardır. Cok zor zamanlar geçird i ~. 

Bizim kazr.~ı:-~;ımızı dahi kfır.se tdhmin etmiyord•J. Bu ise müsad~ 

.l A.~Af rroyrd:nl "S. : 1-2. 
2 ''Ti.iri< Siyasi Hayatında Siyasi Külti..ir ve E.i<or: •:ımi~ · Politik~ 

Bakımı nc.!n A~A?" 7 . Kurul us Y ı ldönümi.i Sempozyumu. 20-21 May ı .s, 
Ank ~r. ı-;ıs9. 5 . : ıo. 



- ·-
/icazet) edenler (MGK) de dahil olrn~k Uz~re, hiç kirns~ tahm~n 

'tmiyordu . Ama, sunu şimdi d~h~ iyi takdir ediyorum: Bizim s~çimi 

azanmamız daha iyi görülmernizden, bizim su veya bu isi daha iyi 

apmıs olmamızdan dolayı degildir. Türkiye 19ciO'a kadar yaptıgı 

egisiklikleri yepyeni bir d~;isiklik havası içerisinde yapın~% 

.stedigi icin biz başarılı ol~usuzdur. Eger dig~r (icazetli) i~i 
. / ; ; 

ıartiden secimi biri kazanıp.qig~ri an~muh~lefet olsaydı -ki (ica-

:eı::- vere.1lerce) öyle düşi.inülüyordu- iste bu i960'tan 1980'e kad-~r 

relen statükonun başka dP.vamı olurdu". 

" I' 
Yüks ek Lisans çalısm~sı eoıayısıyla. kısa süre icerisind~ 

:urul u ;_j _geliserei< büyük bır cı:'.]unlukla 13 Aralık 1983 · ten .bı:-!•i 

.e k ba s ı na ikcı~ar o l an A~~? -n i n TEZ ' imin konus uyl a ilg ıli 
f 

ıolit i ~ görüşl~r i ni ve hükü=et olarak ne derece i craa.tl arır,a 

·a~31d ıg1nı güncel o larak ince:~~ede çok büyük yararlar ol acagını 

mi t etm2kteyim. Sah si kanaati~e göre ; !kt i darların başarıs ı ça-

ısma hayat ı, istihdam ve işsizlik po l itikası a lanındaki görüşüne 

craati ne ve ba$ar ı sına baJlıd!r. Bunun i çindir ki za~an ımı zda 

pol i tı~aları ag ıriı~! ı ofara~ bu politika 

De~okra:ı~ :dare en iyi ~~:~lit e r idareden dahd iyı d egiimı

ır ? Evet. hiç bir zaman unu: ~ imarn~lıdır ki: . tarih boyunc a . d~-

ile r ın ve diger ~cretlilerın zutlaka Zdrara ugrad ı gı bir g~r

ektir (3) . 12 Eyiül dön~miyie sendikaların kapatılma s ı veya taa

iyetlarine getirilen bazı kıs;tlamalara ra;m➔n, iktidar partisi 

~U .. ? ve hükü.rr.-: t le-ri,bu·ücretio: ,;alıs~n kesim icin verdikleri söz-

3 Arif Ersoy. 3. 



leri acaba ye:::-ine get i rebilmi:;;ler·midır? Her dönemde ikti s a ,:ii 

faal ıyet~n }JkJnU kimler çek iyo r? Uc retle çalısdnlardan özellikle 

isçi kes im i ~u yUkUn ne kadar ı nı çekiyor? 

Sosyo-ekonomik hayatta yükün çogunu agırlıklı olarak calısan 

ıxesi;n cektigine göre; iktisa,ıi ve sos yal kararların alınması nda , 

·bu kesimin istekleri de gözönUne alınıp uyul mazs a sosyal denge-
• /ı ' 

nin sarsılma~ası mümkün d~~ildir. üret1~de önemli rolü olan 

üreten · insanl arın, külfete· katlandıgı kada r ni mı:.:t in 

böl UşJl m~siyle ilgiıi kararlarda e t kinliklerinin artması , ·bu sos

yal de ng e nin saılanabilme~i icin artık b i - ö n şart olara~ kabul 

e j ilmek zorund~d ır . özelli k le gerçek demokr as ilerde bu cok önem lı 

bir hus us ol a r~k kabu l ed il melid i r. 

f 

Bir-=:ylerin ve topl•.unun refdh ve mutluluJunu saglamdyı as ı ı 

ve hedef h~line çetiren ıktidarlar ancak uzun s iJre 

faşayabi l irler. Bütün caba ve gayretler, insanın fıtratına v e 

:=şyar. ın tabiatına uy•Jun oldugu siJrece ümit e,ji len başa.rıy<1 ':,l laşı r 

ki; !nsanl,::r ve t.oplı..ı.mlar bünye3iııe v e 

f ı trat ı n~ uy~!yan her şeyi, er ya d3 gec. mutlaka redd~de r~er 

iş te . bunun i ç i ndir ki, ANA?· ın ca lı sm~ h~yatı . istihdsm ve 

. Ş 3 i zl i% p0 liti k:ı s ı ko nus ur.1ai<i vade~ti k ler i, ·Türk milleti taı·a 

' ında n k e ndi bJnyes ine uy gun bulu~dugund1n. o nd iktidar olma fı r

:at ı v~rildigi s öy l enebi l ir . Bu çalışmam ı zda hill<ürnetin yedi 

· ıllık icraatıy l a çal ı şma haydtı. istihdam ve issizlik politik~sı 

,ak ı mından yaptıkları~ı. getirdiklerini veya g j türd~klerini ince

emeden 6nce, iktidar partisi olan ANAP'ın Parti programı ve 



seçim beyannd~~leri ile diger cesitli beyanatlarında bu konuct~ 

ta~ip ~d~c~~l ~rin? dair söz verdikleri politik görüslerini yaz~

cagız. Dahd sonra da tezimi~in üçüncü kısmında konumuzla ilgili 

icra~tları hakkında bilgi verecegiz. 

ANAP' IN CALISrv'ı.A HAY.l.TI POLtTIKASI KONL1SVNDAKt GöRUSU ,:~ . 

ANAP Parti Programını inceledigimizde diger bütün parti 

proQrdmlarınd~ oldug~ gibi. Türkiyenin g9rceklerine ve bünyesi n e 

uygun polit ikalara cok1 buv=~ bir ustalıkla va~ıf olundugunu ve 

gdrebiliyoruz . 12 - Eylül As~eri id~re dbne□inin nazi% ve k ~y;3 n 

ort-~mı nda but··n kısıtlama v, vetoları a sar ak ve kon tr-o-.lleri geç-=-

rei< kısa bi r süre i çer i s i nde . hazı r lık ve 

çalı şmaların ı tamamlayıp 20 Mayıs 1983 tar ih i r de r es~e n kurulan 

ANA.-:, · ı n iktidara g~ l ecegine iht ima l v e re n l9r p~k de COİ< 

Sdyı lma::dı. Cunkü MGK' i aç ı kt an MD? ' yi d~-3teİ':liyot·du ve H;,· .~.,. 

s ank i CH? ' nin yerıne kurdurulmustu. 

Oysa A~A? ın. Tur k i ye 'yi b0yük . mutlu. ~ ~r~tfeh, g Uc lLl .~ 

kalkınm ış yapd c a~ v e bunu co~ kısa sUred~ ger~e% ! estırec~k ye ~ ~

likci moder n ve çagdas yapılanma ile dolu olan parti progra~ı nd ~~ 

da çogumuz yine hatersi=dik . Fa~at. halkı n cc~uniu;u partı~ i n 

l<:u?"·ucus 1J ve ilk lideri ol -ın Turgut öZAL' ı töniyı:>r. ke nd i ne ya~:::.n 

buluyor ve ona gUvenıyordu . Bunun icindir ki. ANA? ve bZ~:. 

raY.iplerinin özel bi.i:,r:.:.!{ 

kitlele~in ~~idi haline gelmişti. 



rdrti progra.mında ANA~'1n gayesinı açıklayan l. madd~~~ 

g-:r.-er manada çalışma ha}-'atının ~üzı:?rılenm-:si ifad~ edilmei<tedir. 

Co~ dikkat çekici olan bu husustaki 1. madd-: aynen söyladir. 

"Gayesi: -Asıl olan fertlerin ve toplurr.un mutlulugudur- görüsJ 

icerisinde, sosyal adalete ve fırsat esitligine inanrnıs. iktisadi 

kali<ınmanın hızlandırı lrnasını. işsizl igin ve fakirl igin kaı,ıırı ı-

masını. gelir dagılımı farklılıklarının 
/• . 

y~ygınl~stırılmasını öng'oren, iktisadı 

az4' 1 t ı larak 

gelişmede 

refahın 

:ertlerin 

t:esebbüs gücünü esas kabul eden bir siyasi partidir'' (4). 

Parti programının ~zel olarak çalısma h~yatından 

=3d.:.-esi ise söyledi!': "C:ılış:na haşatının adi!, istikrarlı bir sis-

:e::ı içinde yürütü :ımesi toplumun sosyal ve iktisadi gıelismes'inin 
·- ·-····--·-- ... -----------~ ··------------ .... ...- ....... , - ~ 

ö~çi.isli ve teminatıdır Mi.l.l~konomimiz yönUnden veriml.ilıgi ve ca------i 1ş~ayı teşvik edici esasl~rın uygularıması gere~ektedir. Isçi v---:e----
_ .. --•------ --------~ 

işvcre~in aynı gaye için calısması. mücad~le ve kavga yerin~ mese-------- -·-----.-•-~----·----··-·-----..._ 
1 el eri görüşerek anı asm2-.)!'o ı ııeııın_t.er:..c_,j. h ed i l m~s i hede f~ Q.L;a !]_dır ·:-

·--· -

.=- '.l hedef istikarnetinde gayrat gösterildig-.i takdt_J:_de_,_ vatanperv-e:-
·- -.... - -.~----------

v~ s3.:, ,juyulu isci ve i..Şv-erenierimizin is barı,;;ının tesisi vıe ida----·-------- - ----- -· · ··-- .. . ' ·- . -·•·-- - ...... ·----···-·---- - - -···· .. . 

::-.~si r.de ve ~-~JAY-l..fil.Y..1-~.-Ş. _:ışy~..l...-Y.~-- _i_]s __ t;__i ~~~?j .. g_~ .Ltş_~eır.ı izde en dogr u ------ . -· -•--- .. - - . -· --- - ...... _ ••--. 

/.:<u s-=cmiş o!ac-3.kiarına inaJLl_y_on .. _z. Sendik~l~rın kur·ulması. top-
------·---~- •• ~ - -----•"" • -,._ • • • •--- • -- .. (" • .. - .,- • •--•••••- •• ■-- • • • ••• •---M---- ·-~•·- •---• • _., ~ ••---

! U s :jzle_ş11_1~. Çf(ç.Y..V~ loB; -:ı.vt ... hQ.6.lar_~ __ hür _der:10.kratik _nizamda c:alıs-

::-~a haye tını düzıe_!}__~ ~-~_rı _t:._~m-e l _ t;_IJ~!::Ir _1 a. r,1 .ı r. Is c i le r imiz in r:ıEs l ~ki ve 

.:.;1.:-ı is başın•fo. e;Jitim, kurs ve seminerler düzenlenmesi öne:n tası-

~a~:a11r. Yurt dışındaki işçilerimizin her çesit hak ve menfd3t

i-e:-inin korur.m-,,.sını bir görev telakki ederiz". 
--------------------------

4 "ANAP parti programı m-3.dde ı. ve 23. 



Parti kurmazdan önce bi 1 e jJ __ k __ J _i _cl~x_,. send ik,-1 düzen için bı;n.:ı 
.. --------· ------ . . -~----- . -----·---~--- ~----··-•--·--- ·- ·----~--------- -------- -

benzer şeki ld~~..n.i....bir __ görüs olarak: "lşçi-!sveren münase!:.e: i r..:ie - ...... .., ____ __ ~--~---- _ _______, 
-

Marksist düşünceden kaynaklanan sınıf mücadelesi ve hakla:-·ın 

alınması esasına dayanan. isv~reni ve 

birbirine düsman olarak kabul· eden kapitallst dijsünce tarzır.,:~n ---
uza.'.ı< 1 ası 1 ac,Ak.t ır tşci _ ve işverenin birarads\.__Y~..D.l___g:dye için 

. - .... - -··-·-· 
çalışması. karşılıklı hak ve -vazifelerin adil es.!ıslara b?__g_~ ~~_rıı-:ıa.sı. 

- ) ;/ . ..... . 

müç_-,de 1 e . ve kavga yerine müsavere. y~ni görüşiln ana es~s:nı -----..... - - ----------.. _. _____ __._-~. ---· .... -----·-·-~ _,.._..,.-----1 
te;;ki l edecektir. Bu esast~ grev ve lokavt nihai olara'r< __ ;:__-=~:..;..=.,;..::.,::...:,;.::....;...--=--=-------- .~- ,~--·----·-·-~--~---··--. -. ...,- . ____ ., ________ . •· --

kaldırılacak t l: " ( 5) seklinde ifadede .bulur.muştur. ___ ..--.----• - ı , , •• • • ••• -- ,-.. •-~••" .-...... ..... .,,•-••••••• .. ..... • ,r •--... •-- •• • • ••• 0 - ,, • • • •• 

l 

ayrı~tılara da inere~ şu ifa.~~leri kullan~ıstır: !sci ve işveren 

aynı gaye ~_!__: __ c_aı_! S.~?- .ı~_, - ~-i~-~--~ -!_ ıklı hak ve görevler --i n ı3 di 1 ·-·-... . --- .... .... ' .. .... _ . •.• • · .. . . ..... . .... .. . 

esas l'i r a ba.glanarik . müca,ıeı e v e J<a.vga ··~ .. ----- . ... . -~-... - . - ,._,,_, _ .. .,. ' .. 
ye r i ne m~s ,el~leri 

görüs ~rck anlaşma yol unu n terc ih edilmes i hedef o lmalıdı r . işçi-·----·--·--------- -·----- --- .. -- ---- ... . - ............ . ·-

işveren ilişkileri uenfaat cat ı şmds ı yönJnde d~1i l , menfd atl~rin 

Sosyal v e ikti:adi gel iş;;:-e~i _z _in : d.;ıgru___yola girebi_lrr,?q_i __ __ ___ i__ç_j__!] ------ ·-······· --··· .. ~------ --- ~-- - •--- ~- -- · , _ . 

ıs b ='- rısı:-ıın tesis.: ve de.u.a:::ı -==-ti .. 1:..iL1:ı_~3_l_g~_.re~:i;ine inanıyor- u z . __ _ _.......... ___ ,.. ___ ... -

Sendika kurmd,topl~ s5zleş~e. grev ve lo~~vt hd~:arı.hür demok r ~-
. - ------ ---- ----•---- ---·--· ~- -·---------....----- -----

tik nizamde çalısm~ h~yatını dJzenleyen te~el unsurlardır.Işçil~-
·-· - . ·- -· ----·-·-·· - . . _ ____. ........ - - -·---. . . . , ' ·-~ --~ ----·-~ ·----. ., - ' ··- ... ---.,~-- ~- -· ... . ~--- · " .... .... -

rımizin çalışma sa.~:!arının iyil~ştiril~esi ve is gilvenliginin 
- . -· -· ·-- -- ·· ···· ... . . . . . ~--. -· ··- ·------- .. 

sa.;ı· i ar-ım,!a ı i ~.! .. " _ilgi l _i t~dç,_ir_ le~---.<:iJ sU~-~!..!..:.__~! .. :~~d I ıd ı r '' ( 6 >. --- -· - __ ,. ._,,_.. . ·-- · ·- - . - ... . 

Dik~~t edilec~~ olursd.· fiilen siyösi sor~üiuluk almadan ön

ce v: o dönemde bir" işveren sendikasının bas~!nı olarak ileri 

5 Turgut özal. Aydınlar Oca~ı Toplantısı. Nısan 1979. 
6 özal, !sci. Koylü, me;'!".1.ır sorunları. 1983. 



--._,,-
sürmüs oldugu bu görüslerine göre Qz_~l; isci-isveren ilişkileri

nin di..iz~nlenm<:?sinde hem sınıf nıüca -:i~lesine dayanan marJ..-.sizmı:? kar-

sı çıkmakta ve hem d~ işçi ve işvereni birbirinin düs~anı olard~ 

<abul eden J<a:ut_a,lizme d~ ını.ıhAU.t_a_lroa.,r.;,t.a..d.l.!:. Onurı. çalışır. ~ hay.a-

t ını düzenleffiede isçi-iş)l;lr~~ye~esini esas alan yeni siste-
,.., ... ..... ,_. .. 

ninin islemesinden bir sür..,t_Ş2,.Q!",L~rev ve ___ ,tç.:15.~~-t~--~~ ihtiyaç i< •.31-
__________ ,__.. - .. · -- - - ... ... ı ~ ' ' ' . -

nama~tadır { 7}. Bun~ göre.o dönemde kapitalist sistemin bazı kurum-

larına ve mek~nizrnalarına{faiz~se~dika sistemi) ~esin olarak kar

;ı cıJ<an özal -. kapitalist sistemin bütününe de karsı çıkmaz mı? 

ErtüzUn'e g_9.re; . nasıl oluy_Qr _.da "1_2?_9'lard-:' kapitalizmi red-
. --- · , . ·------- ---- ···· .. _.,_ · ····-· - --- .. ,. . 

leden ve onu _m_c)r_ksist .. dünya görüşü ile ayn1 kategoriye soi<an ÖZdı 
~· . , -· ·----------·~- .,. ·- ·~ ··. -·- ._. .. --· ... --- . . ... ... . . .. . . -

.980 ' li yılla~d~~ - kopitalist sist~~in esdsı deme~ olan lib~raliz-
----····"-· ' ' " r- .. . . . . . 

lin ve serbest piyasa ekonomisini, en atesli savunucusu olmuş-• . ,. . ,. ·- .. -···- . ' ' .. . - . -
.ur:'? Görülüyor ki, özal bir - iki yıl içind~. işçiyi ve isverei.i 

ıirbirine düşman olarak kabul ettigine inandıgı 

.üşi.ince tarzının liderligine de soyunabilmistir. 

kapitali:t 

ının temel unsurları oldugunu ifade eccı~ınde. 1962 ~ryayas~sını~ 

alış:M hayatı ile ilgLi yasaklayıcı .":e _kısıtlayıcı hiJici.iml_~r_inin. 

~wokra.tik düzene uyg~~ olarak degiştirilmesi gerektigini de söı

-=mel i_yd_i. Ayrıcd, bu hi.ikiimlerin degi~_~ir._i __ ! .°!-es _~_ .. iç_ın _ç~~-ı _ _:3-~_rfet-
~ ... --. ... - ---. . -· 

esi ve hat ta. .l!!.'-thaLefet.ten .. .v.e .-s,e.fiG-i-k--!-l---1<-ur!ü-l-uş-l -ar-dan ge-teil Ana:ıa-
- ---~--- ---· ... 
a de;isikligi tekliflerini ~u71t1azlıktan gelmemeliydi (6J. 

7 Tevfik Ertüzün: özdl N~ Dedi Ne Oldu?, A3C Ajansı Y. 1983. 
st .• S.: 167-lôô. 

8 Ertüzün, 169. 



Esit ise esit ücret verilmesini, ücretin ise ve verimliliQe 

öre tesbitini sosyal adalet anlayışının gdregi ol~ra~ kabul ed~~ 

NAP. 6 Kasım 1983 Secim beyannamesinde. işçilerin daha iyi 

alışmd koşullarına kavusturulması. iş güvenligi ve işci sagi~qı 

le ilgili tedbirlerin alınması ve devletin bu kcnuda etkin bir 

ekilde denetim yapması hususlarında d~ vaadlerde bulunduktdn 

aska öne~li bir yenilik olarak söyle demisti: 
.. ,i"- . 

/ 

- •~tşçi lerimizin mesleki ve · teknik yönden · q!.!2__sme leri ve 

,sıflı işçi yetiştirilmesi bakımından isbasında egitim. kurs ve 

Yurt dısınd~ki isçilerimizin e~~nom ik ve sosy~l probleml~ri

tn çözü.;1ü, her ç eşit hak ve merıfaı:ıtlez-inin kcrunm.3s1. başta 

f 
,nlar ın çocukları olmak üzere yurt dışında büyüyen cocukl arımı-

tn v atan ve mille t imize . ahlak. ör f ve adetlerimize bayll kları-

.n kon.ı~a s ı v e geliştirilmesi iç_i n çalışmayı da önı;ml i bir 

irev kabu l eden ANAP .• çalış~a _ hayatı J<os~llarımızı UCd normları 

,vi~e~i~~~ v a isgilcilnUn s ~rb~st do lasım hakk ı oldugu AT·ı~ - .k~~~ ! 

tig i l<oşullarda _ · d~zer1_leye5: .. ~.9-~.r .. ~ .~air .herhangi bir vaadde bulun-

AN;..?, çal ışr:1a hayatının a-ıi l, ıstikrıirl ı bir sistem icind~ 

r UtJlmesini iktisadi ve sosyal g~lismede b,sııcd hedef olarak 

bul e:mistir. Bu mak5atla milli şartlara uygun olara~ tedbirler 

mayı v~ gerekli duzenlemeler yap~ayı. milli ekonomi açısından 

rimlili~i teşvik edici es~sla~ı uygulamayı gere~li gördügünü 

yan etmis bulunmaktadır (10). 
--------------------------
9 "b~◄ >.? 6 Kasım 19.83 Seçim Beyonnomesi". Ankara. S.: 57. 
ıo ··AN.;? 29 Kasım 1987 Seçim Bç·;ann3mesi " . Ank~ra, S . :71. 



~!!.)~ıd !.~--~----g i_? .~, .. ca ~ ~i'!;~ .!1~~~.! t l, i 5 t ;_h ~a:n , is~ :z i _ik, S05 ~-- .3 : 

ve iktisat po 1 it ikaJarı ___ birbi.r-l.er-i.ne-1:)~J!lll ı ve bi!-bırl erini t ~ -. --- __ __ , _____ ,. ....... . . ~ . ·•··· · - - . . . 

ma.mlayıcı _po 1 it i~_ı:.d ı r . Bt.; nurı i cin partinin sosy3. ı ___ v~ ___ i k t i:: -3.: 

politikaları 

geçe :niyecegim . 

-----

hakkınd~k ..... i _ __..programı n ı dd z ikretme ·.:-e~. 
----.. - .... , 

Sosyal devl et anlayışı gereklerinin parti prc;r~mı n ın ik i~c i ... ___ _ 
maddesind~ şöyl.e......y..e~ı nı q ö rüyor,_z: "Sosya 1 adalet. sos y a i 

/ı ' ..._ __ ,._ _ _ , . .... .. , .• • ,r .. · • 

güvenlik ve sosya t yardımı.;ı düz en 1 enmes i ve sagl :H~'I!as 1, s o s y 3. l -- -----~- -·-·-· - ·- -~ · .. ·· •• - .. ··-- -· ... .. ·- ·--•-·--·-

hizmet ve faaliyetlerin t~nzim. tesvi~ v e yönlendi ri lmesi v ~ 

! kti s a d i ___RQ]j~nın e s-~sın ı .ise , pa rti ; :-cgrar.ıının 

m-,ddes inıe g ö re : " !ktisadi geli_ş~~nin hızl and ırı i.::ds ı _. __ ..sosy_~ : 

~:.!2._g_,e:1l n __ iyi! eştir i lm~s i. fert l er:i.n .. kahlJ h :~L ve_. ca !2_ ~-~:d_l -:i r ı r: ! 

g ör e gelişrn~ arzularının teşvik edilmesi . gruplar arasındaki g~-
... ---- -··-·-··· - - .. - ····· . ·-· .. . . .. ·--· . . . .. ·----- - ·--- --···· ...... · ·-- - -

J..J r _ _ dagı.1 .ımı .. faı·klılıklarının pratik .ölçi.ıler .a.r:a~ ~r.d~ a::a ltı lrr.-=. 3 1 

J?ö l ge l er . cu·a s ! g,e: •ismis i ik farklarının _:ss-}~~-i ye ~ r. j :.d ln e s i. f-=. 

ki r ligi~ k3 l d1rılarak refahın yaygınlds~ırılmas! ci~ı h~suslar: ~ 
o• • • - •••••-•- ___ .,. ___ _ .... •--~ 0 ·•••• -•• - - -• - • •• • · - •••M- - • -•- · · • --•- • O ._ 

tesk il e t t:.i,Ji açı;.cıanr:ıs bulunmaktad ı r , : lJ . 
-- - -~--- ... ··--~-· -- ,. . - ·- ... ···-· ·· . . .. . --- . .. . , . . .. ·----

.. --
6 Kasım s~ç im lerinde t eK ba s:~~ 

h ükü=le ti k u r ma göı· ev i v ~ril d i . Bunun üz ~ r ine hiJ.i(..:.=.-: =:.i Kun:!d is 

l~mler irıi t ama:n lay 3n Turgut öza ı. TC'n ı n 45 . HJ!'(i..:.!:-.-:-: ini 1 3 A!· a :. ı :--: 

1983 günij kurdui<:tan s onrd • . 19 A?"".:ılık g ·Jnün TB:-~ı ı:~::-el Kur ulu,. :i-=. 

11 "A~A? Par ti Programı". Madd e: 2 v ,e 9. 



cim beyanna~9sinde ve meydlınlardd 

attıgı nutukiards bey,n ettigi ve vaed ettigi es~sları ayn9n 

tekrarlamıştır. ç__aııs~a hayatı konusunda özellikle. uygulanabilir 

somut politika olarak şunu beyan etmiştir: 

''!sçileı--imizin calışr:ıa sartl~rının iyileştirilmesini, isci 

sôqiıgı ve iş güvenligi ile ilgili tedbirlerin alınmasını ve bu 

hususun müe3sir bir sekili& devlet denetimine tabi tutulmasını ----··--• .. ~ ------------~~·-----..__, .. __ 
ıerek 1 i___gj,ion.eJs._t_ey...iz_ .. " ( 12) • -~--

Altıncı Bes Yıllık Kalkınma Planı !sti~dam özel Ihtisas 

(orr.isy,)nu çalışmaları sofıucunda. ç~l1ş~~ hayatın-:! ilıskın 

rıevzuatta istihdam ve verimliligi olumlu şeki1de et.kileyecek ve 

:alısma barıs·nı saglayacak yeni düzenler..elere gidilrr,esi, ücret

rerimlilik iliskisinin saglıiclfı bir yapıya kavusturulması ve is

·er ler inde islerin· gere'ktirdigi görev. yetki ve sorumluluklarırı 

anımlanarak "!s Degerlendirilmesi" sistemi.:1in yaygınlaştırılması 

.ususlarında öner·ilerde bulunmuştur. {13) 

Altınd~g·ctdki secim sandıklarınd3n birind~ nasıl oy kulia-

ı·tışın-3. ve ıssizlig-= ra,;m-=n, Ank:,.r-:ı.·nın 1:1niiyo yoks :Jlla.nrıın, 

ltınd:ıg·ds kazancı çol< düşük ve gü•; ya~:ı.ntısı olanların d:ı:-,i 

zal ve A:-iAP için oy k•Jll-:ı.ndıgı" , 19 K:ı.sı:n Mılletv-:::<illeri ger.~l 

ecimlerinde.Basbak~nın lideri oldugu parti %36.35 çogunluk la 292 

illetvekilligi kazanarak. yine tek basına bes yıl dah~ iktidarJa 

!imaya hak kazandı (14J. 

12 TBMX'd-= Okunan L öz~l HJ.k:.lmeti Pro~ramı. 19 Aralık 19$3. 
13 "'lstıtıq-:ı.m'" D?T'Y. N.: 2170. An.kar~. l':'6:; . S.: 83. 
14 "Dış Bösındd Ge:-.el S-=çimler (29 Kasım !987). Basbaicanlık 

ısın Yayın ve Enformasyon Genel MJdürlügü Y. 



Seçim sonuçlarını yorumlayan o~ıly Telegı-aph'a göre; "Türkiye 

re:;tij vaded~n özal'ın zarer kazanması " . DPA'nın yorı..ı.-:ıuyla: 

< halkının prestij ve dıs itibar ile gUçlU bir iktidarı ve 

si istikrarı t,ncih etmesi" dernel< oluyor. Tabii bunun bir çok 

' <ar l ık ve özver-i ·de bulı..ınm-3.:....: v~ bazılarının bir ı;ok 

ıkl3ra katl~~rndsı pahasıha d~m~k oldugunun da ilave edilm~si 

dr. . .. 

9 yıl s uren sıkıyönetim ve siyasi yasaklarıri kaldırıldıgı v~ 

;n:1-Lik bir· vt Laıııı.:la yine iktidaı· pcı.ı:·tisiidn kazüiid1:71 scç.imd .-:n 

ı, 21 Ara lık 1987 günü 4-. :-c hükü:rıetini :.Jran özaı. 25 

k Programında~ 

:i ~rin i te~rarlam ı s ve başarılı g~cen icraatlarını da anlat-

n s o r,ra . , ~m~ hayatının i3Lt i ı. __ _j ~t ikrarı ı ·--- -··· - ' 

bir sistem -.... __ , __ 

.e yi.iri.itülrnesi sosyal ve iktisadi gelişmede başl1 ca 
---- ·---------·--·--·-·· -- ··-- -··•· 
i n:ıi z:g.j_r . Bu maksatJJL.m.LU _i sartlar~ uygun olarak tedbi_rJ_ç-r:-. a-

_..... • ... _ 00, • • _ .. ,,_,_ .. .. .. . M , .. . . . ..... O~~• • ••-- ",O 

ak. gere½l} .. . d.i..i . ?~!11.eır.e l _~f_ Yapılar;a:ktır." gibi beyanlarda b u-
·-· .... . .. .. _ .. _ - - ._ ., __ -·. ---~ ............ -· .. - ......... _ 

ş tu t 15) 

46. TC HüJ.: :Jrr.eti Başbakanı ve AN)..?'ıi-ı lideri Tur 7ut özal 'ın 

ı m 1989 ta~ihınde Cumhurbaşkanlıgın:ı. sec i lmesiyle Tür~iye'de 

eni b i r dö~em basladı. Çünkü cumhuriyet ddn~minin yetiscir-

i 1 'k ask~r köken n olmayan, tekrıckra t. si vi 1 cumhurb-:ıska n ı 

iz. hurdasız ve entrika.sız olarak TB.v.:-! · ce Zdma r.ı rda 

~bilmiştir. özal'ın Cumhurbask -:ı.nlıgı görevini devraldıgı gjn, 

:-ti kurmaida görevlendirdigi Meclis Basi<anı Yıldırım A.k:ıulut 

Ln üçüncü ve TC'nin 47. hükürr.:?tini kut·ara.i< Basbak!ın oldıı . 

lO Kasım günü. Meclise oi<udu,u hJ.kürr,et programında; "19-:33 

~5 TBXM ·de Okunan 2. özal Hüküm~ti Programı. 25 Aralık 1987. 



- .. 

y1lı son~r.•.:!n itibcıren altı yıldan beri iktid'3.rda b1.Jlunan 

par·timizin :-.:.:.:.Cwr.et proınımları birbirinin do:·.ı~m1 ve tam-,ml.!iyı-:ısı 

niteligind-::.:r. Ayrıca.. Partimizin secim bey -:ı.nn-,mesi ve hüi<üır.-:t 

programı a~~sında da tam bir tutarlılık ve ayniyet vardır. Bu 

bakımdan. y:.:.ce meclise takdim etmiş old•-;um bu hi.i x wmet programı. 

tabii ol~~i~. devamı oldug1.Jmuz geçmiş hüi<üm-e t pro-,ramır.~ 

para le 11 ii< ~~zetcıekted ir." i f a_d.es ini kul lancın Yıldırım Akb•J lut · un 

da _belirtti;! gibi bu prog/~rn•:i_? önceki ler·den farklı olarak sadece 

son iki yı~~i meydana gelen degişiklikler ve gelişmeler dikkate 

alınarak, ç~~e~li düzeltmF-~er.ydpılmıştır. 

· " • · t l / d l-. · · • · A'nı - · ' · d nu..:ume o araı<. a . . ~ onc~ı< ı ., .... :' l '<t ı arı döneml~-

rinin bütC~ :cra3tlarının ve vaatlerinin takipçisi de olaca~ları

n ı ifad~ e=~ ~ .:\i<~ulut. milliy~tci ve muhafazak~r...,_____fü)sy~l adaletçı 
--,. .... . -~- . 

~e k~b : e t!~~ i ı se r b~s t p iyass ekonomisini esas a l acakl arını, 

5osyd l gilve~lik fon l arını verimli ve güvenli alan l arda . . .. . . .,.,, ... , -· ·· ---··-... --..... .. , .. ______ ---:-- .. , • .... -"· •· ·--- -- .,.. - --· -· ··-- kul lar.mak . . 

rnre t i Y.~ - ~-:-~ . !!1.~-l_~_i --~!<_9flO_!TI_i.Y.~ .. )5;'- ~k_l d:~-- .bı.ı 1 Ul}l!l_dy ~ _ _ düşü ndüid erin i . 
-- ' '•• -·-· · . ·-. 

ıe:n d -: bur,~:-.::ı .so.sy~l __ g_üv.en.lik. yar:o.ım v_e __ st;.ar,dartlarını yüks e!te-
- - • ' - ~ - . , . ' ,, .. • ' 1 ' • · · - - - - ,- ..... - · • · • - ·. ' • ••• · - · - ' -

:e~le rini •=--= :e.zs __ nJ.tmis _ _ya uço·cte;..,,i t.e;nsil üı;lüsü gibi "Ça~ ı ş:r, :ı. 
. . - ---- . ··- · - - . -- - -.-... ·----·.-- - -~- . ·-· . -..... -, ............ ------ ... . - - ~ 

ı ayat ımızı:--. ~-.;:•;L işv__er~n ve d~.:,ı:J.et. _üçlüsi.inür:ı _ uy_u!'!), . , . iı;e,ris_ınc ➔ v~ 

t r e dı y,)r u=. :a_i ~ .?::ıa hayatını d il:: -=;"llemeic calısönların ha 1 :ı.t se-

e n li ,Ji :-: ::-. ~s ,..:. nd, gelisr. ı is ülkelerin seviye.sini 
- - -· ----- · . .. . - ·· ••• •.•• ~.- . .. - .. - • •" 'l- . .. , .... _.,_ • • ---.A,,---~---- , _ __ ,. ...... -..··•--- -

hed~t'le..ı is 

u ı ,; nuyoru=. Toplu paz4rlık sisteminin bütün şartları 

er·les;r.e.si :;in a:z~mi gayret· sarfe-!ace;)'iz." vaatlarını v-:rdi. 
-·--·----~-- ~----·------ . ...._ 

16 - 17 ~?=iran 191;'de yapılan A~A? 3. Olagan Genel Kon~resi 

le. T~rkiy~ ~e hatta dünyadd ilk defa genel başkanı ve Başbakan 



degiştiri lerek,· yerine seçi len Mes\;: Yılmaz görevi d~vraldı. Bı ... n

dan sonra T.C. 'nin 48. ve ANA?'ın 4. HJk~~etini de kuran A~Af'ın 

genel başk,:rnı ve Başba.kan Yılmaz'ın 30 Hazirand~ TB:'ıX'de ckud•.ı-Ju 

hül<Umet programının, öncei<i lerin d-?v:..ını oldugu görüsü agırl ık ka

zanırken işçi, memur ve esnaf lehi~e yeterince somut va~tle~ 

vermedigi görüsü de ileri sürüldü Clö) . 

Görülüyor ki bu va,tler. asö;ı yukarı UÇO normları ve AT 
/ 

seviyesinde ve çalışma hayatımızd~ önemli yerleri olan sendikal 

kurul:.1slar1m1zdan Türİ<-!S Ve Eai-.:-:;ı •in bu }.ucı•.ır.ld tesbit ettigi 

sorunlar ve önerdikleri cözüml~r ve muhale~et partilerimizin 
I 

parti pr0gramı ve secim ·beyannaiel~~inde vaadettikleri çbzJml~r 

çibi ulaşabilecegimiz : callşma h~y~:1 koşulları icin veriıen s6z

lerdir 1iyebiliriz (17). 

-- ----------------------
10 Tfı:•!M'd~ Oi-:•Jnön Yıldırı!':'"ı .!.:•:=• .. .:lut HükiJme::.i Programı. 10 

.a.: ı m ı ss ·:ı; 7.c:•~~ · d-e okunan M-:?s\ı.t ·:·: ~;;:~z Huı-:J:n-et i Pro~rc.rrıı. ~ü 
azirarı 1991: Zı:ir.drı. CUinhuri-vet. 1.7.~-;~H 

17 Ba~.: H~k-Is. A.G.E. ve Scr~~i~r ve ön~riler Paketi, 1967 
Tı.irk-!s Calış::ıa. Rapot·u ve ç,:::::.d Yô.;:i:nırıın Ulusl~rcit"d:51 

ura!ia~ı. Ttir~-!ş Y. 19a~. A~~e~!: SH?. DYP. D5P. RP. ~(?. 
DP. HEP, 38P. SP, ~- paı·t i prc::r~:arı:Fen·uh BozbeylT, P~i 
rogt·Q.::.i.arı. ı. Kita.p. 1. Cilt .• A..~ ·:· .. tst. 1970. 



!K!NCI BöU.ıM 

ANAP'IN lSTIHDı\M POLITIKASI KONTJSVN~AKI GöRUSU 

!stihdam konusu bütün ekonomilerin odok konusunu t es~i l 

mekted ir . Cünkü ekonomik sonucundan boşKa ve daha önemlis i 

ara~ sosyal ve insani sonucu da iktidarları ve devlet l eri ço~ 

i< ınd.,_n ilgilendirmektedir-!' 

Tüm parti Programlarında ve ekonomi sistemlerinde v~ siyas i 

tidarl a rdil oldugı.ı gibi büti.in çalışmaların t e meli emek g ücüniJ 

.tim•.,ı..'!l seviyed-e istihdam e~-=i'e :r.atuftur. !th~lat. ihr~ca.t. il~

tekno loji transferi ve geiistir i lmesi. tirım. sanayi. hayvan

i.ı~ . ulaş tırma. ve hizme:.ler se~t örleri gi b i her ne al anda 

• ~r s a olsun buna egitim ve ögretim de dah il 6lmak Uzere yapı l an 

t ırımlar. projeler ve çalış~aların netice itibariy l e asıl 

r esi hic sU~hesiz istihdarr.d ır ve issiz l i~i önlemektir. 

i ste. ANA? parti programını. secim b~y.uınarr,-:- i.erini hüküra-et , 

:ı•Jraml:ırını. ve y~ti<i l ilerinin ac ıklarr:~ i arını v-e pY<ıpa:7a nd :ı. 

tli yetlerıni inceladiJimizd~ ~~r eeyin i~sani v~ sosyal tar5 f 1-

ı pd r ti pt·og ra=ıı n ın 1 . ma,1d~sind~ki gayesi ne bdYwııamız yeterli-

sa :ıırı rn . 

Bund a n başk~ is t i h4_a;n kon us unda; ''.1!! .... e~v..:cc-=u'-"t _ ~i ..... s'"""s i zJ_~gj_[l 
-- -· -------------

,_...,__.,),.'ıttl -l nda. ar--t-d-n ·-n~fu-s~....a.J s ti hd-3 ::ı irr~a n ı sa.~1 arı:r,as ı 

n s ;J~_u .. . ve .y.ükser: . . kalkıcm~!D--- g erceKlestirilm~si 

~;..:ın-: i<t edir . ~ ~_nJk ge.Jjşm~ ve iktisadi veriml ilik açısından 

ım sı:ık töı·ünde ist i~l'l'!..S'.j_çü nispJ_.ol.ar..a.6_..Z~.J.!.l~roıstır. tlav~ --- ------



stihdam ırnkanı ancak hızme~.e . §anayi şe.kt.Q.r._y _ _Q_de c!abilecektir. 

u bakımdan tasarrufları artırma imkanlarının. en ıyi bir sekilde 

.ullanılarak kaynak yaratıcı verimlı yatırımlara yönlendirılmesı ________ ________ ., ___ .;._ _____ -.c.. _______ _ 

:orun l udur. Orta ve yüksek ö~renjmin, sosyal ve iktisadı - -- --------------
Ledeflerin gerektirdiqi insan gücU planlamasına göre düzenlenmesı -----~--_,,-!.--,,• M-•-••• - •• A- • . •~- .- O .... ,-. . .,._., • . - • • • - • ~ • •• ••• • 

ıarttır." (18) ifadesi beyan edilmistir. 

Kalkınmada özel girişimin . daha cok örıemıı olıluqurıu zonıııııımı-

/. . 
~a kadar gelen uygulamalar ve ~osyalist ülkelerdeki son degisik-

likler ve onların da serbest pazar veya piyasa okonomılerine geç

ne tesebbüslerinden görebiliyoruz. Ancak. devletın ·cte kalkınma

iaki öncülük rolünü inkar eCemeyi_z. 

ANAP politikasınrnı~ önemli bir yeniligi, 6zel girışime daha ----=--------·~ . ---·--- - -- - --· - -·- - ... ---·---·--- .. __ _ u , ,_ ı 

çok ag1rlık vermesi ve oilelerin kendi is ve isletmelerini kurma
f .... ·-------- - . 

larını ve kücük ye orta _§ı~ekli sanayi ısletm~lerini tesvlk 

etmesidir. ~ur:ıdan sunu .. ...çı-k-a.rabiliriz ki: __ AN_AP, isteyen herkesi 
~ 

kendi işinin patronu yapmak _istiyor. Buna baglı olarak kalifiye 
- - --·· ·-·· ~-----~- - - ----- ~ -··- -·· 

ve vasıflı isgücü yetistirme prog~?J!lJ_~_rlJJln da olması çalı sma 

hayatı düzenimi zLe ... berabe.r.--ist ihd.am ~ıanJ_nda.kı_pı:op-1 emler in_ bjJyi.ik -=---. ~-

Mevcut kapasite imkanlarıyla istihdamı artırma yolları ola

rak yeni tesbit ve teshisler de görebilıyoruz (19). Bu baglamdan 
. 

olarak şunları öne,.-iyorlar: " Mevcut sanayimiz~~ ı ~t~h~~~~ --~--=-~~--
mak icin tesislerin tam kapasite ile calıstırılması. ikı veya uç 
- . .. - -- ·--- · -------·--~--·---- ... -- · -·-·'"-•------·------•·------· -- -·---- -- ·· 
vardiyaya gecilmesi lazımdır. Bunun _ _gerc.~JsJ~st.u·i lmesi ise; ener-- --------· ... - -•--------··--·-· _ ..... . , . ... .. - -- -~-- -·· . , ,-. ..- ......... . - .... --------·--··---
j i ve diger darbogazların c;özümü_-.ile pi_r_likte .. J.:ız.elJj.Js.1~ . _sJ_rı.ırlı ------ ~-------------------------

18 ANAP Partl Frogramı. M.24. 
19 ANAP 6 Ka~ım Secım Beyannamesi, S.: 57-58. 



ic pazara yeni talepler ilave edilm~siyle,yeni ihracat pazarları

na ~cı lmakla sag.J..allQb-i-l-i-r...,.... Hai<ul ve ihracatı mümkün kı lac~ -----~-
vik tedbirleriyle sanayimizd~ yeni istihdam imkanlarının ortaya ___ .. __ __ - ------·-· ... ·-·----- --- ------- ---------
c ı.c_av __ t.a b i _t~_J_r_. " Kısa _süre l i ç a l ı sma 1 ar. ! s ti hdam ı ge 1 işti rmed e 

öne.=ı.l.i. bir'.hus.us oldugundan yarı-zamanlı çalışma. iş bölümü çal ıs-
,-- ~ -----------
rıa _gJ_bi esne,k _.c_~Juma yöntemlerinin gel istiri lmesi. saglanması ve 

~di..l.ro~__şi (20) ni-n de düşünülmesi ger·ekirken bu hususta. bir 
/ -----'-------------
be)'-:nd rastlayamadıgımızı ifade et_mekle beraber; ~ . .kan.o.mjk terci_h-

.,------ .. - --· ·· .. · - -·-- fll.J..._....-

1-er- -i 1 e~i ~im _ _y_~ ___ _§._gret im kuru."!.1 ar~--~r~_S.l ndakL . uyumş.!,l_z l_yg_un .. se}<----.. -_____ ,. ... ,- ... --•~ 

tör._i_e_r:_i n_ .i!'ıJ;.JY-9-.E_!_:? lan n ite 1 i kte. vasıfJ...ı_i _ş _çj_~şt iri lmemes ine ----- ·--- -----
yeya_görü l en_ögre_o imle ~~9:~~ş~-~-~_o__:i s.l.er--de----ca -l--1 s ı-1-mas ı.nd_jl~ay-

~ai-: israf ın_a s.eb~J:;ı_....Q.L~_ggu {,e. bu sebeble orta ve __ _ _yill<sek ögrenimin 
- - ~-.. . -·--- --- -----·-- ···-----.. ---------~-- ' . .., ._ · •· . ·-·· - . ---------~~-----

soe:,: ,J_y_e ... J!$..~.i ~adi he.deflerin ger ei<t ird ~ g i . i.s t...ibd~IIL_Ye insan gücü 
_.,. - -~--------~---,._..,., .. ~--• ... ·- ..... --- ---·· ·- -· - ----.... , ________ .. __ . 

~_gm~E_~---~~~e_yap _ılrnasının şart oldugu belirti lmistir. 
-······ ·· - ········- -··1 -·-----· ---· -- ---- ' 

Bu konuda hedeflerinin belli bir süre zarfında t~m istihdama 

ulaşmak oldugunu ve böylelikle issizligin toplumumuzda açtıgı 

sos:,-:. 1 yaraları asamalı olarak kaldırmaya calısacaklarını da ifa.-
...... .. -- -- - -. ,-- . 

de e:mis bulunmaktalar (21). 1. özal hükümeti programında. kapa-
.. 

sı t~ ;etersizligi ve egitim ve ögretim ile istihdam ihtiyacı ara-. 
sır: -::i i<ı uyl.L'nsuzluk nedeniyle açıktd kalan. orta ogretim v~ yiiksciı:. 

ogr-e:im mezunlarının istihdamını kolaylaştırmak icin: "o~ta ögre

ti~~~ genel e~itim agırlıgının tedricen ve ni~bi olarak azaltıla

ra~. yetenekli ve arzulu gençlerimiz için, yüksek ögrenıme açık 
. •· ' 

-- ~-
mc 5 >~ :-C i ve teknik ögrenime agırlık verilecegi_" de ifade edilmek-

tec:~ (22). Bundan baska. yeni istihd~m imkanlarının gel istiril-
~-- ------------------------

20 
21 
22 

Ank~:--a. 

ls':ihdam. 83. 
ANA? 6 Kasım Seçim 

"Hi.ikürnetin Dört 
1987. S.: 34. 

Beyannamesi. 58. 
Yıllık !raatı". TC Başbakanlık 'i . . 



mesi ve artırılması ıçin. işsizligin yogun oldugu bölgelerd~ al~ 

yapı projelerine agırlık verilecegi. Konut insa~tı, el s~natla~ı. 

ha 1 ıcı l ık. dokumacı 1 ık v~ benzeri ev endüstrileri gibi isgUci.i ih

tiyacının fazla oldugu e=~i<-yogun alanların da tesviki yapılace~. 

29 Kasım Secim Bey~~namesinde ve 2. özal Hükü.rr.etinde e·..ıvelki 

söylenenler aynen tekrarlanmış, orta ögretimden yüksek okul v~ 

üniversitey~ kadar esne~ y~ yönlendirilmiş bir insan gücü planla-
. 

casına agırlık verilerek ve çıraklık egi~imi ile beceri kursları 

.:1r-ac1 l ıgıyla ı-,eı- kç~in tir rıh:::;lek ~cıiıibi yapılmaya cal ısı lacagı 

ifade edilmiş ve orta ve_ y~sek ögrenim yapmış genclerimizin .ıs-,. 
tihda.m edıiecegi meslei< hayatına intibakınııı koia.ylastırılması ve 

başarılarının artır ılması için önceden tatbikat ve çalışma iw.ar,

larına kavuşturulacagı (23) da bunlara ilave edilmiştir. 
f 

ANAP politikasını ve önceki hükümetlerinin icraatlarını 

1ynen takip edeceklerini . kendi hükümet proyramını TBMi:.f.de 

,kurken ifede eden AkbuluLayrıca; "Ev kad_ınl~.r~ ve gerr_ç __ kızların 

stihdamı icin başlatılan hizmetlere hız v~Bcekl~rini . vasıfsız --------- - - -··· . - ·-·. - -----·-·- --~- ···- ·---·- -- --- - , , ___ _ 
s giJ::-i..ini.i ülke ekonomi:3i:-:.in ihtiyacı olan mt:sle~l_e_re yönlendirme:.-: 

;ın :s güciJ yetiştinr.-a ;:-~jelerine dey_~m __ ~decegiz" demistir. 
,. _ ·- - - ~--· ......... - . . . ... - ----- ... - . - - ---- ·----~ -

Yılmaz ise; bunları~ d~vamı ve benzeri ol~n programınd~ aynı 
. - ··------·· - -

olit.ikalard~n bas:i<a ··vre:im tes_vik ~~il~re~, .-tam kap~sjJ_e __ ve ta:n 

stıhd~ma yönelik _t _eşv_i~_:_~:-_getirilecek" __ d~mıstir (24) . 

.23 29 Kasım Seçirr. E-:y:rnamesi: 2. özal Hükümeti Programı. 
-~4 Akbu l ut Hi.iküm~t i :=rogrdml; Yılmaz hül<ümet i Programı . 



UCUNCU BöLUM 

ANAP 'IN ISSIZLIK POLlTIKASI KONUSUNDAKI GöRUS~ 

!ssizlik meselesi. sadece issiz ve yoksul insonların ve 

lilelerinin sorunu degildir. !ssizlik esasında bütünüyl~ topluır.un 

ıas ına açılmış bir derttir. Bir kere issizlik deme~ toplumun 

ıevcut üretim kayna~larıni ve olanaklarını atıl b ı r a.ic..'Ila s ı 

.emektir. Bundan bas:<a ür~
1

ti.m k~pasitesinin optimum seviyedıe 

:ullariılmaması demek oldı.ıgunu da ifade etmek isterim. 

tkinci olarak. ıssiz insanların gelir kaynakları da yok 
ı, 

emektir . ·au i~e tupl~m ici~de ail~leriyle berater o:~~~ ~26~G 

ssizlerın yo~sulluk ve ızdırap içinde çaresiz kalcaiarıdır. 

yrıca. issizler psikolojik olara~ toplumda tehlikeli insanlar 
f 

aline de gele~ilmektedirler. 

Çözi.im olarak. mevcut issi~ligin azaltılması yanında. artan 

üfusa d~ istihdam im.<anlarının saglarur.ası. ancak sürekli ve 

üksek bir kaH;ınma hızının gerceideştiri lmesi ile mi.i::.'<:jrı oiur. 

aska bir d~yisle Issizligin azaltılması. yüksek V9 s J rekli 

~ıkınma hızının.dolayısıyla kayn~~ların büyük biçüda a~tırılması 

e bunların en iyi şekilde kullanılarak tekrar kayna~ yaratıcı 

~rimli yatırımlara yönlendirilmesi ile ger·ceklestiril~'.:>ıi.ir. 

Bı.ından dolayıdır ki ANA?. taicip edecegi politikai~rd:rn: "Ta-

1rruflar1n tesviki. sermaye piyasasının gelistirilmesi. dıs kay-

1klardan özellikle kendini öd~me gücü olan projelerde azami is

ifade edilmesi. yabancı seı·maye yatırımlc1rının güv~nli v,e istii<

lrlı bir şekilde teşviki hususlarının" bir bütün olar:!i<. yüksek 



-- _,.-

kalkınmd hızına erisilmesine ve :işsizligin çözümüne yönelik ol

duçunu b~yan etmiş~ır <24). Ayrıca. para. kredi , tasarruf politı

kaları il~ ihrd~atın tesvık:ini~. en önemli draçlar olarak em~k 

yogun ya ~ ı~·ınıların tercihinde kullan ı lacagı buna ilave edilroistir~-

Yırıe il.NAP'ırı bu konudaki politik görüsüne geıre; % 7 J<a~kırmı,.1 
-

hızın-5 ııJaşıp ve bunu astıgımız takdirde, "!ssizlik birinc:i dere-

cede hizmetler-. ikinci dereoene sanayi sektörü içinde gic.•=-rilmis 

~ıacaktıı·. Konut insaatında , ayrıca el sanatları ve halıcılı~ g!bi 

ıene J olarak ıktisadi verimlilik bakımından emegin d6;erini buldu 

ıu alanlar~~- teşviklerin ye~erli seviyeye getirilmesi . istihdama , . 

,e issizl igin çözilmüne olumlu katkılar y~pacaktır •· (25). 

Topiurr,umuzd(' sosyal yaralara yol acan işsizligin , bej_irli 

•ir süre zdriınd~ ve asam~lı oı&~ak kaldırılabilecegin~n ifade 
.. 

dil rr.::- s in,j~n haska. 1 . özal hükümeti Program1nc!a . hükümetin büyük 

nem ve ~Qir lık verilecegi balirtilen 6 t eme l merıe l e arn~ında, 

v_e 3 . m-=se l e olarak or t a d iregi n güc lendi ri lme.:;i ve üısi zl ik 

; .:, ~l esinin cözü.1T'ı•..i. yer a lmaktadır . Büyük ö nem ve ag ı r l ık ve!"·ecek 

ı. Hı.ızıa-- ve Güven, 
2 . C i İtci. işçi . mem•Jr. esnaf ve eme i< linin m~yd and g eUrdigi 

·t 6 D ıregin gilc!endirilrnesi . 
3 . Issız l ik, 
4 . Kc-nut. 
5. Ba;ta dogu ve güneydogu olmak üzere ka!kı~~dda öncelikli 

relerin geiistirilmesi. 
6 . BiJrokrasi (26) . 

Parti programı ile secim beyannamesindeki vaad ettigi e-

;ları ı. hükümet programınd~ d.a ayrıen belirten öz,sL çalısma 

24 ANA? 6 Kasım Secim Beyanna~esi. 58. 
2 5 A . G . E . . 58 . 
26 1. özal Hill<i.irneti Progra~ı. 5 . : 15. 



~yatı. istihdam konula~ında oldugu gibi. issizlik konusunda da 

zelikle. uygulanabilir somut uygulama ve politika olarak, 

şsizligin azalt ı labi lınes i icin asagıdal<i politika • ve 

ygulamaları es~s alacaklarını beyan etmiştir: 

ı. !c tasarufların artırılması yoluyla yatırımlar artırıla

aktır. Vergileme yoluyla iç tasarrufların artırılması saglana

:ı.kt ır. 

2 (.;iiniillü tasarrufların tesviki iC'iil her türlü arac · ve me

~d•~rdan faydalanıT'~ya kararlıyız. Bu ~aksatla; 
~-

- Sermaye piyasas~ ve mali piyasalarda hisse senedi. meyduat 

artifikası. tahvil ve bunların degisik vadeli çeşitlerinin yay

ınlaştırılması temın ediltcekttr. 

- Bankaların mevduat toplama ve kr~di vermede rekabet içinde 

ilısmaları saglanacak, bijylece halkın tasarufu daha iyi deger

andiri lec~ktir. 

!ktisaden - geri ödeme gücür:e sehip alt yapı projeleri 

,ıetmey~ alıniıktan sonra halk5 acıiacdktır. örnegin: Bogaz 

5prusU. Keban Barajı ve Hidroelektrik Santralı gibi teşisleri 

1l~a satmak suretiyle elde edilecek paralarla Fatih KöprüsJ. 

~ra~aya ve Atatürk barajı gibi projel~r süratle tamamlanabilecek 

! bunlarda halka açılabilecektir. 

Bu suretle. iç tasarruffarın artırılarak yatırımlara dönJs

~si. issizligin çözümünde önemli rol oynayacaktır . 

3. Dış tdsar·ruflar ve yatırımlar da işsizligin azaltılması 



için önemli bir kaynak tes~il etmektedir. Gurbet ellerdeki 

vatandaslarım1z~ kendi ülkelerind~. is imkanı saglanması ve ayrıca 

genel olarak issizligin azaltılması icin yabancı sermaye ve 

krediden önemli ölcüde faydalanılması yoluna gidilecektir. 

4. Ihracatın tesviki yoluyla issizligin azaltılması da sag

lanmıs olur. thracat yoluyla yeni pazarlar açılacak. mukayeseli 

av.:1ntaj ımız • olan emek-f6gi.ın ma.ların ihracatı. istihdam 

imkanlarını da artıracaktır .. Ayrıca. ihracatın yeni yatırımlar 

ic:in döviz ihtiyacını ·da karsıladıgı dikkate alJnırsa, 

kalkınmanın hızlandırılmasıFda ve i~3izligin azaltılmasında ihra

catın teşvikine verilecek önem daha iyi anlasılacaktır. 

5 . Konut inşaatı el sanatları, halıcılık, dol<umacılık ve 
f 

Jenzeri ev endüstrileri gibi isgüc ü ihtiyacının fazla oldugu 

~mek- yogun alanların teşvik edilmesi issizligi azalt~caktır. 

6. tssizligin yogun oldugu bölgelerde altyapı projelerine a

t ırlık verilerek. yeni is imkanları gelistirilmis ol a cakt ı r (27J. 

Bundan başka ; ilave istihd,i:n imkan l arının kısa ~ürede arıcok 

anayi ve özellikle hizmetler se~törlerinde sagia~abiieca1inın 

aha önce belirtildigi gibi. hizmet sektörünün geliştirilmesinın 

ssizligi en kısa zamanda cözece~ yolların basında geldigi belir

ilmiştir. Bilindigi gibi hizmetler sektörü ise; tasımacılık. iç 

e dıs ticaret. bankacılık, sigortacılık. turizm. pazarla!'r:-i. 

iberlesme ve müteahhitlik gibi yurtiçi ve yurtdısı faaliyetler 

le esnaf ve sanatkarlarca yapılan islerin önemli bir bölUmUnJ 

~psa:naktadır. 

27 A.G . E .• 38-39 . . 



tşsizlik meselesi öze l likl e 1960'larda n beri oldu~u gibi gü

nümüzde dahi büyük sorunlardan b iridir. Bu yüzd~n dev let, kayn
3
k

ıarını öncelikle işsizlere iş sahası açmak icin harcam~lıdır . is

sizi igi çözmeni n yolu özal 'a göre; "Kaynak isratını önlemekle . e-

1 imizd~ki parayı carcur etu.ewek , t er kuruşu yeni yatırıml ara. y~-

nl. fAbrikalara harcamakla baslar". 29 Kasım ve 2. bzaı h " ' ·· .. • ... u;ı:wne .. ı 

.programında .bu konuda ta'>~p edilecek olan politikalar. yeniden 

1 " t · · ay · • gözden geçiri ereh aynen e~rar1anmış ve nı çızgide olmak üze-

re birbirinin devamı ve tamamlayıcı ~~liti kalar olarak beyan e

d i lmist~r (26) . 
,.· 

Dana önce de be!irttigim gibi. ANAP · ın hük umet prugram ları

nın b i rbirinin devamı ve tarnaml ay ıc~sı n i telig i nde o ldugu nu, se- . 

c i m beyannameleri ile hük~e t pro~r~~ları arasında tam bi r tutar-

lılık v e ayniyet oldugunu belirten xkbulut'da, hUkümet 
programı-

nın tabii olarak gecm i s A...~AP hüküme t programlarına paralell i k 

a rze ttigini. ancak. son iki yılda meydana gele n degisikli ler v e 

ge li şmelerin dikkate alınarak, gerekli düzeltm~lerinde yapıl mı s 

o l dugunu ifade etmisti r . Bundan başka, devam l ılık ve i st i~r ar 

ı l kesınin siyasi hayatın en ~nemli unsurlarınd~n bi ri o lduguna 

i şa ret e -:i~r-=:.-: "3ız h ükur.:et 0 13:·a~ . daha öncek i A.NA? i l<t id~rı dö

n~mle rinin .bü t ü n icr·aatlarının ve va:ttlerinin tak i pç isi olacagız ·· 

t' ılma z i s e; " Uı;ı·etıinin egi: irn. saglık . k o nut . kr~di faizi ve kül

:ür harcarr.a!arının ver•giden düşme.si için kanuni düzenleme Meclis' 

~ sevkedilece;.c·· (29) demistir . 

28 Ba~ .: ANAP 29 Kasım Se; im Beyannamesi; 2 . öz~ ı Hük~~~t 
)rograi:11 . 

29 i\icbulut HJküm~ti Progra~ı. l.; Yılmaz Hükümeti Programı. 
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Gerçekten, bunları inceledigimizde özellikle calışmamızın 

:o nusuyla ilgi 1 i olarak aynı seylerin tekrarları.maya cal ı şı ldıgı 

•e bu konuda yapılan icraatların da beyan edildigini görüyoru~. 

ıununla birlikte , toplumsal . olarak korunması gereken sakat l ara 

·önelik hizmetler in koordinasyonu ve işe yerleştir i lmesi husus

arına ·ayrı · bir önem 'v ereceklerini ve eski hüi<ümlülere de is 

,ularak topluma yararlı bi-rer kisi olmalarını saglayacaklar ını 

eli r ten Akbulut, vasıfsız isgüc ünü ülke ekonomisinin ihtiyacı o

an meslek dallarına ycnlendinnek· icin. isgi.!cü yetistirme· proje

eri ne devam e d e ceklerini, ge beyan etmistir . ,. 

Es~sında, ANA? ':n sosy~l v e e konomi~ polit ikalarına b ir 

üt ün oiarak bakt ıg ı~ı zda. vaa ded ilenler g e~ceklest irilec~k o l s a, 

s s izligi bir sorun olmaktan ~ıkarabileceg i kanaatine ul aşan lar 

l atiliı• . Fakat issizligin actıgı sosyal ve kisisel yarafarı sa

abilecek, ızdırapları dindirebilecek ve yosullugu önleyebilecek 

la r. , işsizlik sigortası konusunda hiç bir seyin vaadedilmemes ine 

anı ~ olmak da, sosyal devlet ve sosyal adaletçi oldugu belirti

en ANA?'ın bir celis~ısi oldugu kanaatine ulaşanların cık.~aması

a e~çe l degiidir. 



UCUNCU KISIM 

H"vKUMET!N YED! YILLIK 

ÇALIŞMA. HAYATI, !STIHD~~ VE !SS!ZLIK !CRAATI 

G!RIS: TUrkiye ' nin ekonomik ve sosyal hayatına son on yıldır 

egemen olan yaklasımların olumlu ve olumsuz sonuçiarı bir cok ba
,;, 

kımdan yenilikler getirmiştir. Tür~iye'de .1960'11 ve 70 li 

yıllarda uygulanan sosyo-ekonomik politikaların, 1980'li yıllarda 

köklü bir deghsiklig~ uÇiadıgı bilinmektedir. Bu döneiıid.,;: yap~lan 

köklü degisikliklerin basfangıcı olan 12· Eylül Ihtilalinden basl-::. , 

dönüm no~tası olarak kaLul edi1en 24 Ocak Kararlarının uygulamay~ 

konuldu,•.ı carihten basiayarak ülkemizde uygulanma~t·a olan s o.s:;o-

• ekonomi ~ pol it ikal arın e n be lir ley i ci özel lig i ni n; 

"Geli r dag ıl ı m ı n ı çal ı şanlar ve düşük ücretli l e r aleyhin~ 

bozarak. ça lı şan ların v~ düşük ücre tl ileri n sermaye bir ikiminin 

bas lıca ;.;:aynag- ı dunı.-nı.ına ge t irilr.ıes i oldugu v e ekonorr:ii< 

istikrarın gen iş hal k kesim ler inin yoksu l laşt ı r ı lmas ı sonucun~ 

baJ lı k::.:ır-;1ıs oldu)un•.ın" (lJ. basta isç i l e r o l_mak üzere cesitii 

~es i mle~=~ ileri sürü i d~gil gibi , çalışma hayatında. istihdam ve 

iss izli~ ~onuldrında yasanan cı k~azların da temel nedenıni 

,:ıl uşturan. işçilerin ve d ;jşük ücretlilerin y~ni genel ol,:\rak tüm 

ücretle çalışanların yasama koşu l larındaki gerile~enin sürmesinde 

etken olan politıkalar olmasıdır. 

1980'li yıllar TurKiye icin çok önemli ve büyük de~isiklik-
. 

lerin ~eydana geldi1i yıllardır . Çünkü nerdey3e içsavasa kadar 
----------------~-------
ı Türk-Is Çalıs~a Raporu 1966/1989, 9; Hak- Is 6 . · OGK F. 

Raporu. 5ZıJ . 
• 



varan anarşik olaylar ve siyasi gelişmelerin z~~in ha.zırladıgı ıı 

Iylül Askeri müdahalesiyle , parlamento feshedilmiş ve ü lken i n yö

n-e t irnini MGK' üstlenmişti. Bilindigi gibi 1961 Anayas~sı da.. as-

yönetimce ülke genelinde secilen Danışma. Meclisinin 

ha~ırlad ıgı ve MGK'nin onayladıgı ve halk oylamasıyla kabul 

~dilen 1982 Aneyasasıyla. degiştirilmiştir. 

24 ocak kararlarının askeri yönetime~ de beni r.-..s~r.ip 

alternatifsiz olarak kabul edilmesi K. Evren'in ilk basın 

t: oplantı :::. .nda şöylece .belir::ilmişti : "Memleketimizi düstij:jü bu 

ekonomik bunalımdan kurtarmak, halkımızın sıkıntılarını 

hafifletmek. ekonomik gelişmeyi saglaya~~k artan işgücüne yeni iş 

sahaları açmak amaciyle. uygulanan istikrar prc~ramı 

y ilr u.t.ülecektir . Ekonomin i n tabii kanunl,ı- icinde ç al !;r.:cs 1 

.:.:•)iaylaştırılarak sosya l amaç l ara bir an evve l ul:ısılacakt ı r ·. 

Bunun iç i n yapılacak yasa l düzenleme l er ve alınacak tedb ir

ler için i se, aynı top l antıda halktan i stene ,ı czveri söyle ifad~ 

edi liyordu: "Bun lar ı n c ö.:üml~nm~si nde , alı nacak bütün ekorıomii< 

ı:.-edbirlerin üzer inde mi l let i mizin terden ve o.iarak 

ç ds ter e ceg i sabı r, meta~et ve fedak~rlık baslıcd güve nc~rn iz 

cısı olan öZA.L: "12 Eylül o l masaydı t-u e .~c :-ıom iic pro~r :;:n ın 

~etic~si ni alamazdık . Anarşi y üks eliyordu. !kinc i ne d e n de. vergi 

kanunları meclisten gecmiyordu. Cok sayan-ı s~~~andır ki. ver gi 

reformu yapılmıştır. b•Jnlar olmasaydı bütçeyi ,j~:--.klestireme=ji;.:" 

2 Hürriyet, 17 Eylül 1980. 



diye ifadede -bulunmuştur (3). 

Bunun yanında ülkeyi askeri müdahaleye götüren bircoi< 

karışıklıklarla birlikte NGK, isı;i-isveren sendikalarının toplu 

iş sözlesm~si . grev ve lokavt yetkilerini de gecici olarak 

kaldırıp askıya almıstı. Çalışma hayatına iliskin yasalarda de

giştirilerek eskiye oranla bazı kısıtlamalar getirilmişti (4). 

Ancak Ulkemizde yasanan demokratik, cagdaş, siyasal gelişme

lerin ve Türk·isci hareketi~in verdigi mücadelenin etkisiyle bazı 

~ısıtlarnalar kaldırılmış, şartlardaki gerileme ve kötüleşme kıs-. 

nen durdurulmuş ve hatta bazı önemli iyileştirmeler de 

fapı lmıstır. 

Çalışma ha~atı ve sendikal faaliyetlere. ask~ri yönetimin 

l~tirdigi k1sıtlam~lar ve yapıl~n yeni yasal düzenle~elerden son-

•• :-a, demokrasiye geçis döneminde kurulan 1. özal hiikümeti yeni bir 

iön~mi ifade eder. Zira bu dönemde 12 Eylül 1980 öncesinjen 

:arklı olarak ve çok degisik bir sistem getiren Sendikalar Kan~nu 

ile Toplu sözlesme. Grev ve Lokavt Kanunu ve· diger is ve çalışma 

,evzuatı, demokrasiye geçişin bir geregi olarak, bii:ün 

ınsurlarıyla uygulamaya konulmuştur. ·Çalışma haydtı demc.kratik 

ırtdm içersinde islem~ye basla~~ş:ır. 

ANA? hük~metlerinde sırasıyla, M~kerrem TASCIOGLU. Mustafa 

:ALEML!. !rnren AYKUT ve Metin D!!ROGLU CSG .Bıli<anlıgı gön:vini 

3 Cumhuriyet, 18 Ocak 1962; Ayrıca Bak: Hasan Cemal, T3nk 
:es iy 1 e uyanmak, Ar.kara 1986. S. : 32; Odalar ve Borsa 1 ar MiJst,nei< 
,askanlar Toplantısında Yapılan Konuşmalar. TOB Yayını.Ankara. 
980; Emin Çölaşan, 12 Eylül. bzal Ekonomisinin Perde Ark~sı. 
stanbul, 1984. 5.: 37-47. 

4 Bak: Tunçomag. 18-19; Türk-Is Calısma Raporu 1986/89, 45-
8; Hak-Is 6 . OGK F. Raporu 131-133. 



sürdürmüşlerdir. !ssjzlikle mücadele ve istihdam mesele3i konu

sunda bir devlet bakanlıgı da görevlendirilmiştir.Bunlard~n en ü

zun süre bakanlık yapan AYKUT'un. bakanl191n görev alanı ile il

gili uzman doktor olmasından başka. halkın oylarıyla secile~ek 

işbaşına gelip. siyasi kariyeriyle siyasi kadroda yer alan ilk 

kadın Bakan olması demokrasimizin gelismesi. cagdaşlas~a.insan ve 

kadın hakları yönünden cok önemli bir gelişme sayılır. 

Şüphesiz ki, bugün karşı lası lan sosyo-ekonomik sorunların 

~~mUnUn kaynagı 1984'ten gG~ü~üze degin uygulan~n politikalar d~

gildir. Kalkınma uzı.m süreli bir süreç olduguna göre. issizlik. 

isgilcü tazlası. istihdam ve calısma koşulları gibi l:ıazı 

. 
.:,orunıa"rın es'l<i yıll,ffdan b,.irikip geldigini görürüz. 

1977-83'e oranlcı bUyüme hızı. 1984'ü izleyerek yü:-<s-=i.mistir•. 

Daha eski dönemlerde ise b1Jnların çok üstiJnde büyüme hızl'.'irı eide. 
f 

edilmişti. Kaldı'ki. 1988" ve 89'da bi.iyiJme hızı ciddi endişe 

olacak sekilde düsmüs. enflasyonun 198d Ekim' inde 

ulaştıgı % 85'lerden biraz daha asagıya cekilmis olması ise fazla 

bir şey ifade etm~z. Yatırımlarda~i artıs ise önceki dcr.emierd~n 

çok fazla d~gildi~. Z~ten bu da israf ve yolsuzluk ve tay3li ih

racat ayıplarıyla buldndırılmıstır (5). 

Artan borc yı..:i<ü ve enf lasyı:ınun. yuks:i< bi.iyi.lff,e hızı . .:l!·tan )•a

t ır ım ve istıhdam olanaklarının kaçınılm~z bir bedeli oi.:lra~ ile

ri 5ürülffiesi. işsizlik. enflasyon. vergi adaletsiziigi ve çeiir 

dagılımındaki bozu~luk için geçerli bir s~~eb olamayaca;ı a;ıktır. 

-------------------------
5 Bak: Mükerrem Hiç. Bazul~n Ekon~~i NdSll Düzeltilir. M~n

tes Kı tabevi. 1989. S. : : V-V. 
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Askeri yt~etimin işçi ücret l erine g~tirdigi sınıria~a l ar ve 
• 

gerek yani Aney~sa.gerek buna göre çıkarılan ilgili yas~l~ria s~n-

dikal haklara ;e:irilen kısıtlamalar. demokratik o r tamda bile ANA?' 

ın icraatlarır.-::.~ hüküm sürmeye devam etmistir. Liberal v-e serb';st 

piyasacıyım diyen bir iktidarın. aynı zamanda hUr sendıkacılJktan 

yana olması le=:j gelme~ mi? mal fiyatlarının piyasada serbestçe 

belirlenmesini isteyenlerin aynı zamanda# ücretlerin d~ calısan-
. . 

!arla işverenle~ arasında özgürce yapılan toplu sözleşmelerle be-

lirlenmesini k:!..:ul etmesi gerekmez mi? Anayasayı degi~ıtirebi lecek 

c;oyuııluycs ::scsiı .i i' uloıı A..'"'iA?'1n bu konudd da hala l.? Eyiüi'ün belirli 

kısıtlamaların!~ itinde kal~ası ne ile izah edilebilir (6). 

''Kar.ıu m;i:;.ı;::.yetindeki sektörleri özelleştirmeyi bir ideolojik 

haclı seferi a:::ayısıyla" düzenleyen Mrs. Thatcher. Ingiltere'sirıe 
f 

örnek o lara~ ~-=~zet il e n . özal Türkiyes in i n ekonomi yönetiminin bu 

düsünceye mod-:! o larak anga je o ldugu da bazı çevrelerce ileri sü

rülüyor (7). c~~~J bu mode lde 1980' de ücret artı s la r ı n ı fiyat ar

tısl a rı nın ger:sinde v e me r k ez i ~a rar ve kont r o l il e be lirle~'; 

uygu lamaları ~; ~~ son ları nda ad~ta kurumlaştır ı lmaya y önelmistir. 

parti genel ==;-:"'3,nlıgına seçildıi<ten sonra "Ilk defa olara~ bir 

parti iktid~.?"":::!. iken başkanını .degiştit"iyor" (8) tesbitini d~ 

yai)dn .Mesuı: y::::._:.ı_J,Z'ın Basbal<anlı·Ja getirilmes.iyle 4.ANP.P hük;Jme-.i 

kuruld•J . Lit-=:·!:lerin temsilcisi old•.ı :';l'unu ifad~ ed~n YILMAZ·ın 

ilk ve ön~mlı :=~~dtı olarak 1 Ocak'ta sözleşmesi dolan kamu is-

6 Asaf s~---=; AKAT. "Piyasa Ekonomisi. Devlete i 1 i k ve AN.'A.P ... 
7. Kuruluş Yıi.::~J!Tli.inde ANA? Sempozyumu. S.: 179. 

7 "Tı.iriı:! ••·-:? ~onomisi 1980-1985. Bilsay Kuı·uc-Ergun Turiccdn. 
3ilgi yayınev:. :;a1. ANKARA. S.: 28 ve 33.34. 

8 Milliye:: Zaman; Cumhuriyet. 17 H4zircrn 1991. 



..,. 

i~ine Kurban Bayramı arefesinde avans verilmesi için talimat ve

inc~ y~ni kabin~d~n cok sey bekleyen sendikacılar. isçi kesimi 

e memu:· ı ar ona ilini t bag- l adı. 

YILMAZ.· çalışma hayatındaki ulaşılan gergin ha·ı~yı ilgili 

avrelerin gönlünü alarak. yumusak manevralarla ve gercekci üslu-

uyla yumusatamazsa isci m~selelerine sıcak yaklaşım 

etirilmesi kolay olmayacaktır. C ~kü, Yılmaz, calısm~ hayatında 

ansiyonun yüksek oldugu ve 500 bin kamu işçisinin uyusmazlıgına 

are_c::,.randıgı ve memurların maaşiarınd Zdıa yapılrüö.E-l ~'='••c;,.cıı 

nda kabineyi devrQ~dı. Kabfnede ~~onomiden sorumlu Pakdemirliye 

öre. ".Memurun durumu. 197l ' den itibaren sürei<lı bozu i;-;-,ayeı 

~sladı. Memurların 1975'te bütçeden aldıklirı paf. 1990 ' da 

arıya düsmUstür." {9). 

Daha yeni göreve geldiginde , çalışma hayatı c~vrelerinin 

epkisini alan özal'ın tavsiyelerine göre hareket edec~g!ni 

~y:ı.n eden Yılmdz'ın. özal'ın ve es~i hükümetlerin caI;şma h-:i.ycıtı 

z~~1nd~ki etkisind~n kurtul~mazsa gecen iktidarlardan pek farklı 

lmayacaJı kanaati. çalışma hayatı çevrelerinde endişe kaynagı 

lmaya devam ediyor (lOJ. 

9 Zaman; HJrriyet; 18 Haziran 19~1. 
10 Zaman; Cumhuriyet, 18 Haziran 1991. 



CALIŞ~ı.A HAYATI lCRAATI 

Serbest pazar ve piyasa ekonomisinden y~na oldugunu iddia 

eder. ~-'JAP . ·bu konuda da 12 Eylül 'ün getirdigi belirli kısıUam.:,.

lar:~ icerisir.de icraatlarını bütünüyle s ürdürm~mistir (1). Demok

rat?~ i eşme ile birlikte yavaş yavaş sendikacılık da güçlendiril

meyı:_ -:alışılmistır. 

:.;itekim. A.ı.~AP bagıml ı ve bagıms ı z biJtün sendika geenel mer

kez : -:-:-i ile irtibatlar kurarak sendik-:i ve· üyelerinin sıkıntılor~-

nı : ~~bıt edip belirlemeye çalışmıs ve sözi<onusu sıkıntı ve prop

lerr: ~-:-~in cözü.r:ı. l~r.rr:~si için hükümetiyle yakın temaslard-:l bulunmus

tur ; 2). Bununla sendikalara, iktidar partisini, calısma haya tı , 
✓e :sci dert l er i yle ne ka dar çok yak ından ilg i l endig i imajının 

~ t~: ~ bi r şeki l de ver i lmeye ca l ıs ı ldıg ı açıkt ır . 

~~ayas3mızda Cal ı sma Hayat ı i l e i lgil i o l uml u d üzenlemeler , 

i ~i =!ide de yer alma~tad ır . Bunlar: 

Herkes diledigi alan~a ca lısm~ ve s~zlesre~ hurriyet i ne 

sah :: :ı r. dz~l tesebbJsler kurma~ serbesttir . 

:!vlet. özel teşebbüslerin milli ekonominin gereklerine ve 

rns:-· =. : amaçlara uyg•Jn yürüm~sini. g üve n lik ve kararlılık için•j~ 

:a l: : =.~sını sagiaya.cak tedbirler- alır. (M. :49J 

- Calısm~ herkesin hakkı ve ödevidir.Devlet çalışanların ha

·at =~·; iye.sini yüi<seltmek.calışm~ hayatını geliştirmek icin çalı 
------------------------

Akat , 179. 
özal. A~A? II . Olag~n BJyük Kongresi Faal. Rp .• Haziran . 

. 9ô:-. Ankara . 



sanları korumak . çalısmayı desteklemek ve issizligi önlemeye elve

rişli ekonomik bir ortam yaratmak için gere~li tedbirleri al ı r. 

Devlet. isci-isvere:ı iliskilerinde Cd 1 l Srr.:1 barısının 

saglanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler alır . <M. : 49) 

Oysa ILO . normlarına aykırı Türk çalışma yasalat· ı daha 

fazladır. 1982 yılından beri Türkiye gerek yasaları ve gerek se . ,1 
bir kısım uygulamaları nedeniyle sürekli elestirilerek UCö'nun 

gündeminde yer almaktadır. ILO nezdinde tartışma . konusu yapılan 

ve 12 Eylül Yönetiminden bu güne degın uluslarası normlara ve 

ilkelere aykırı bulunarak. ~iderilmesi konusunda öneri terde bulu

nulan yasaları asagıya cıkarıyaruz . 

ANAYASA:-Sendikada yönetici seçilebilmek için 10 yıl bilfiil 
• 

çal ışma koşu lu(51/6). - Sendika - s iyasi parti. dernek ve vakıf 

• 
ili şkilerini n yasak l ar.mas ı (52/ 1 ) . - · Gr ev yasak l ar ı ve bu halde 

Y"riK • n a gitme zorunlululgu(54/4} , - Grev hakkı n ı k ı sıt layan 

Isc i lerin ve isver enlerin aynı Zd.Jn~nd a 

b ird~n cok sendi~eya üye olmelarını engelleyen kural( 51/5). 

Se~dl~jlir Jzerinde deviecın ida r i ve ma li denetimini ö ng~ r ~n 

~ural iie ç!: ı rieri sınırlandıran kurallar(52/3- 4J . 

~snasınd~ işc:i erin kusur l u hare~etinden dolayı sendikayı s oruml u 

cutan kurallar,54/3) . 

Isyeri tem~line gör e 

sendika kurulm~sının yasa~lanması<3ı - Sendika yönetici liginde en 

az on yıl isçilik yapma sartın ı n aranması(14/4J . 

yöneticiiigi~~ secilen~erden TISGL yasasına aykırı suçlardan hJ

~üın giyenlerin yöneticiliginin kendiliginden sona ermesi(9) . 



- Din ve ibad~t islerinde calısanlarla özel ögretim kurumlarında 

calısanların sendikalara üye olameması(21/3,5>. - Sendika uyeli

ginin emeklilikle sona ermesini öngören kural(25). - Kap~tılan 

sendikaların mal varlıgının hazineye devri(45J. - Federasyonl~r 

kurul~asının engeller.mesi ve konfederasyon ~urulmasında en az 5 

sendikanın bir araya gelmesi kuralı(2). - Sendika kurucusu 

olabilmek için is kolunda en ?Z 1 yıl çalışıyor alma sartı{S). 
. ı~ . 

Şendika yönetici ligi süresin~ ve yeniden seçilm~yi engelley~n 

düzenlemeler(9/5J. - Sendika yönetici liginin kacıu yönetiminde gö

rev almakla son bulmas:ını düzenleyen kura.ll9/6). - Sendika subesi 

or;anlarına seçilebilmek i·cin iskolunda bir yıl çalışıyor olm'l 

ko$ulu(l4/14J, - Noter önünde yapılan sendika ilyeliginin ve . çe

kilmenin ancak Uc ~y sonra neticele~mesi ve birden çok üyelik 

ha!inde ilk sendik~ Uyeligini~ geçerli sayıl~ası kuralı(25/2), 

- Ul uslarar·ası işçi v-e işveren kur·uluşlarına üyelik icin ön izin 

3llnmasını dJzenleyen ~ural(28J. - Sendik3 dzgürlügünü zedeleyen 

:ıyırımcı eylemlere i<~rşı eksiksiz koruma sa.Jia:nayan kura.1(31). 

- Sendika ve konfeder~~yonlar için genel siyasa! etkinlik yas~gı 

1~~st1rılrnasıc47J. - ~~~dika yöneticilerin:~ be:irli suçlardan 

~ahkurn olması halın~e sendikanın kapa:ıimasına olana~ veren 

luzenlemelerc5a/2J. 

2822 SAYILI TI31~ YASASI: Toplu s<:·zleş::e yapmak için iki 

Her yer.ı ye:~1 icin yön~tsel 

•etkililerden ön izın -~ıde etmeyi öng~ren ~urallll-14). - Grevle

•i yasaklayan kuralla~C25/3). - Grev hakkı acısından ola~anUstü 



haller ve sıkıy6n~tim halind~ uygul~n~~~~ hü~Jmier(31/2J. - Yasal 

;revin ba~:3.nlar ku:-ulunc-, belirli nejenlerle e.rteler.m~sj ve 

~rteleme e~resi sonund~ YHK'na gitm~ zorunluluJu{33,34,52-55J. 

Grev yasagının ~ulundugu islerde uy•.ıs:na z l 1 g ı n YHK'nca 

;ozümle~ı.r:-~sini öngören kurallar(29,30,52-55J, - Grev eylemleri 

hapis cezasına varan cezai yaptırımlar ve ceza 

~ygulamalar1nıp artırılmasın~ öng~ren kural(72-81>. - tsci ve 

i5veren konfederasyonlarının toplu sözleşm~ye taraf olmasına 

pazarlık düZ-;yiııin 

T!S'nin Bake~~ar Kurulunc.:.. teı;ni l ,.· s 1 n ı .r l a nd ı r ı l mas ı < 3 J • 

~~ilmesini~ kuralı(llJ. Yasal grev kara~ı alm¼ yetkısınin 

_y•.ı~rnaziı ,Jın ta:·a.fı olan isci s~ndii<ıl';l.rına tanınması il~ 1lgili 

>.;z'=nle:r,-=(27J. - Grev yasagı bulunan isyerı ve ve yerleri "tem"'l 
♦ 

:izmet1er" kavramı ile bagdasmayacak biçimde geniş tutan di.izenle

.-e(29.30). - Grevci işçilerin kasıtlı ve kusurlu eylemlerinden 

J~~yı meydana gelecek zararlardan sendi~anın so~umlu tutulması 

Grev gözcüleri ile ilgili düzenlemeler(43J. 

l3?tırı~!a~ın agırlıgı ve suçla orantısıziıÇı{72-81J. (3J. 

: ~--3 sd.yı l ı · :3e>ı·b-:3t B,:ılgeler Yas.331 "nda.;.;i. 10 yıl süre i ie sen-

:"~lasmanın. gr-ev ve lokavtın engellenmesi kuralı. - 30-3 v;; 233 

~ntısı cl~~!k s6zlesoeli personel çalıştırılması uygulaması. 

A~A? h~~~~etleri pro~ramlarının başlangıç kısıml~rın~~ aynı 

dld-e "Sı:ı~yal adalet. sosyal güvenlik ve sosyal y.u·,ıımın 

3 Mesut Gülmez, 433-466; Hak-ls 6. OGK Faaliyet R~pcru, 52-
Turk-Is c~ıısm~ Raporu 1986/89. 198-214; Turkiye Dok Gemi-Is 
ısma raporu. 139-167. · 



düzenlenmesi ve sa;lanrnası. sosyal hizmet ve fdaliyetler:ı:n, 

tanzını, teşvi~ ve y~ni~ ndi r i i~~s i ve gereginde dogrudan yapılması 

Devletin baslıca görev leri" arasında sayı 1 maktan 

çalışanların refah seviyesının yükseltilmesi amacıyla 

gelirden pay almasının saglanacagı belirtilmisti. 

Çalışma h~yatının adil. istikrarlı bir sistem 

mil 1 i 

içinde 

yürütülmesi,. topluinurı sosyal ve iktisa 'i gelişmesinin ölci.isU v e 

t.em-inatı oldugu , ücret • . sendikalaşma. çalışma kosul!arı, sosyal 

mızın hak ve menfaatl3rının korurunYJında 
i 

takip edi1 e c~Ji 

y ıl iık icraat d6nerainde bazıları yukarıdaki beli r t t igim yas~ l 

ay.k ırı 1 üdaı·dan olmak ü: ·ere, en fazla 
f 

hui<u.1< i d üzeni"=:ne:,-i 

gerçe ~ lest i ren kuru luşlarda n b i rin i n de CSGB il e baglı kı rulus la 

rı o ldugunu görüyoruz . 

Gerce~ l est :i ren .. dUzen I eme l erden bi r bö 1 ümU bu 

rı..: ven l ik bakımından SSK v~ B.\C-KIJ~ üye l erine daha iyi im;.c :1nldr 

:ag iamak icindi r . Bu konulard!~i ~~Yzuat çalısm~ları öz~t o! a ~a~ 

şagıd~ belirtilmiştir . 

I - Mi:'v'ZIJAT CALIŞMALARl 

A - Kı\:-ClJNLı\R: 

ı - 1. özdl hükür.ıet i nin ~u konudaki ilk ve en ö n~~ l i icraatı. 

ir b irine bagımlı ve g ö rev alanı birbirine yakın olan Çalısm~ Ba-

1nl ı ,Jı ile Sosyal Güveı:ılik Baakarı.mi.ıgını 13 . 12 . 1 983 te!'"ih ve 18~ 

ıyılı KHK ile CSGB adıyla. birleştireı-·~%. gört>v dlanla.rına giren 



tonulardaki hizmetl~rin daha etkin silratli ve rasyonel olarak yU

~Jtülme3in~ llT'.k::in sa•~lai:1-:ısıdır.81.1 k,n-a:·namenin bazı madd~leri da

ıa sonra 9.1.1985 tarih ve 314d sayılı Kanur.la degiştirilerek bu 

)a.karıl ıgın teşkilatı ve ·görevi.eri yeniden düzenlenmiştir. 

2 - Yukarıda eleştirilen taraflarını belirttigim. 2821 sayılı 

iendikalar Kanununda yapılan v~ 2 Haziran 1988 günü Resmi Gaz~te

.e _yayınlanan 3449 sayılı ~~nunla yapılan degisiklikle sendikal 

aaliyetlere getiril~n kolaylık ve iyileştirmeler: 

- Ser.dika kurucusu olabilme koşu1ı~r1 kolaylaştırılmış; 
, 

endık~ yör.etıciler-ıne k~:rıu kurw"'!l ve ku!""uluslarının denetir.~ ve 

önetim kurulların•ja görev alr.ıa im.':<anı saglanmıs: 

ubelerinin a~ıi.m~sı kola}:astırılmıs: sendikaların siy~si 
f / 

aaliyetleri tanımına açıklık getirilmiş; sendika ve konf~der4s-

onun feshi. infisahı veya kapatılmasında gelir ve mallarının 

azineye devri esa31 kaldırılmış; sendikalara gelirlerinin bir 

ısmını sosyal amaçla kullanılmak üzere harcama imkanı tanınmış; 

;tki beig~sini aian isci sendıKasına da üyelik aidatı keail~esı 

!hine olma~ uz~re. yetkilı sendikanın tesbitinde y~p:ı. laı: 

,illsUzlüklerın ve gdrül~n aksaklıkların giderilmesi i ,; in ba:.: t 

lddelerde düzenlemeler yapılmış; her yıl denetlen~esi isten~n 

>nfederasycn v~ya sendikanın sadece olagan kongre d~nemi icınde 

ınetlenmesi yoluna gidilmiş; sendi~aların isyerlerinde üye k~y

ıtm~ler•i V-; ö.r-gijtler.melerinin ko!aylastırılma31 için i.ıyeli,;;n 

:verene bildırilme z6runlulugu kaldırılmış; din ve ib~det isle

n,ıe calısanların ve bir işte hizmet akdi~·ıe çalışan ögrenciie

n sendika üyesi olabilmesi sa~lanmıs: uye1igin kazanılmasında►.i 



i ;-ı:: il af~ -:u· gider ii -:"rek üyeli i< hakin güven,;e altı na alı n.ını st ı r . 

g. / 3587 s. Kanunla yeniden düzenlenerek yenid~n ve daha uzun 

sür~ gör·-=·✓d.e kala;ıilme · imkanı sag-lanmıstır. 

3 - Haklı elestirilere ~onu olan 2822 s. Toplu !s Sözleşmesi 

Grev ve Lokavt Kanunun yedi maddesindeki karsılas1l~n güçlükler. 

19.6 . 1986'de çıkarılan 3299 sa~ 1.11 Kanunla de;isti:.--ilmistir. 
,f, 

Bu degisikliklerle yetkili sendikanın tesbiti. yetki 

belgesi. yetki itirazı, toplu g3rüsmeye davet, uyuşmazlı~ın 

tesbiti, arabuluculuk gibi }<onı.ılardıı iyileştirmeler ve uy•;ulamada 
" 

baz! k0laylıklar getirilmiştir. 

Ayrıcd 26.5.l:98 g./3451 s. Kanunla yapılan degisiklikle d~: 

YHK'nun kuruluş tarzı Jegistirilere~ isci sendikalarının 

bu konuda~i şikayetleri olumlu sonuclandırılmıs: yetkili sendiki-

nın varlıgı halinde bir toplu is sözleşrnes:nin tesbitinin 

yapıl amayacagı hususu acıklıga kavuşturularak. toplu jş s~zleşGe

::;1 Bıst~mirıe işleri ii< :i<azdndır1 lmıs; grev gözcül~·rinin barınnıt.ia-

!""l i:nış: çr·'=-✓ ve lokdvt uygu.iam:ı.sında isy-erı cıvarınd:\ topiul 1J~ 

ceşkıl et~e yasagı kaldırılarak işçil ere ve s~ndi%iiarın~ kolay

lık g~sterilmis: grev esnasında is yerinde isci caiıstırıimasıni~ 

✓erıien pard cezası arttırılm~~ s~retiyle bu konuda~i olage!~n 

3uistirrı,il lerin önlen:nesi is.tenmistir. 

4 - 506 s. SS Kdnu~unda yapılan degisi~iiklerle sosyil güv~n

l iK alanında ilgililer.e getirilen yeni haklar Ve kolay lıid ar: 

- Ger·ide kalan erkek dul ese de maas bdglanması. öd~:::~ler·in 



aylık o l ara% y3pılması ve ödeyen bani<,.ların artırılması. 

20 . 3 .1 965 g./31ti6 s. Kanunla sagianmıs: - 15.4.1985 g./3203 s. Ka 

nun'.d prim gecil<rr.~ zamlarının amme alaı:;akları .tahsi°li usulüne bag 

lanmış; prim geci.i<me za~ını faizi 1. yılı icin % 75'e yükseltilmis; 

is•.•-;>ren veiciline de sigor ta primi öd-=ır:'9 sorumlulugu getir{lmis ve 

:>rimi ödemede kus-ıru görülen kamu kuru.rn ve kurul usları yetki ı ile

·ine de sorumlulu~ getirilmiştir. - 24 . 12.1985 g./3246 s . Kanunla 
,ı, 

ia SSK emekli ligi belli bir hizmet süresinin tanamlanmasıyla bera 

>er belirli bir ydşa ul ~ şma koşuluna baglanmıstır. 

- Sosya: yardım - zammı 7-~tarının CSGB ' nın tek lifi üzerine BK 

: a 1· a r ı :ii e ar t ı r ı i a b i l ine i ::ık an ı 7 . l. 1 Si ö ô g . / .3 ~ 5 ı s . .i< a ı~ ~ r, i a s ,.:ı ~ -

ar_'lllS: 29.4.1985 g./3279 s. Kanunla •:ia SSi< emı:Klilerine er.:ıeicl :i 

ylıkları kesil~e1en yeniden ca/ısm~ hakkı hakkı verilmiş; kByler 

eki inşdatlardl ça l ışan l ar iç in SS primi kesilm!si k1ldı rılm1 s; 

sker l i k borclanm~s ı kolaylast ır ı l mıs : ayl ık bagları.mas ı nda zama n 

s : rnı kaldır ıl mıs; t asfiye ed i len h izmetlerin i hyas ı sag, l a r.mıs; 

ız çocuklarına s üre~li sagl ı k yardım ı . çocuklara pro tez. araç va 

er-eç :,ard1mı hal<~ı veri l mis ve BK 'na ileri 1·ı l lc.rı i<ap.::ayac?:k bi 

Çıt·aklık =özlesma si ile egitim g ö n~r,l are b•:>rı;l ,!rırr,~ ha:;.:i-: ı 

5 . 4 . 1 9 8 7 g . / 3 3 5 i s . K-l n u n l a tan ı n.T! ı s ; 2 O .. 6 . 1 ,;ı '3 7 g .,ı 3 3 9 5 s . 

ınunl-3. d -1. el halıcılı,:Jı islerinc-e çalı şanla!· ır. is 1< .1z-1sı. 

!Slek has taiıgı v~ hastalık sigortası kollarınd1 zorunlu ve 

.gerlerind~ g~nUllil sigor~a kapsamın~ aiınm ı ş; refa~atcinin 

ı sraflarının ku:ru.rnı:a öd~nnı~si sagla:-:rrııs: yurt dısında ted:ıvi 

----------------- ~---- -
4 Mustafa Kalemli. SS'da Yeni H~~lar. CSGS Y . Mayıs . 1936 , 

9 v . d . 



imkanı verilmis; emeklilerin caiıstıkla:rı dörıemlerdei<i gelirleri-

1e yakın gelir almalarını saglama~ a~acıyla üst gösterg~ tab!osu 

ıeniden tanzim edilmiş; ~rim itiraz m~rcileri ücten i i<i Y-= 

indirilmiş ve istege bagiı sigortalılık kolaylastırılmıs: Unven 

1yır1mı yapılmaksızın besın ve gazetecilik işyerle:rind-= 

:alışanların hepsi, _kapsa=ı:ıı genişletilen agır ve yıpratıcı 

_ şyerleri uygulamasına alıreı ı stır . 
,; , 

Bu kanunun geçici 5. m. sine istinaden geçici gösterge 

.ylıgına ha~ kazananlara . ayl1k ve gelirlerinin Aralık 1983 

·österge tabloları ile i<_atsayı ve sosyal yardım zal'T'.m ı na göre 

.esap l anacak tutarı arı üzer-i r.den i:id~me yapılması imkan ı da 24. 2 . 

98 9 g./3522 s. Kanunla s3~::runışt1r. 

f 
506 s . Kanunun "Günlük Kazançlar ı n l\l t Sı n ır ı " ba ş lık lı 78. 

.. si niri 1. f.sı degişt i rilmek suretiy l e: A l ınacak pr im ile 

e r il eçek ödenek l erin tes~it i iç in; Gösterge ve Ust Gösterge 

ablo ları oi~a~ üzere iki g~scerge tablosu bn gdrUlmUst~r. 

5 - 147~ s . BaJ-Kur ~an~nunda yapılan de~isıi<l iide:r l e 

Kan 1ınlarırı g,=reyi olarak: tarım kesimin,ıe hizm~ t akdiyi.e i<er,d ı 

lv':! nli k s 1.::: :~::11 i ç ırı-: a l ı:-.. ::11st1r . B:..ın ı!l göre kad~meli olar·a'.-< en 

~c 10 yıl içerisinde bütün ~lKeyi kapsayaca~ olan BaJ-Kur tarım 

i gartasırıın başlatıldıgı t~~ihten bu yana 38"den fazla il bunun 

ı p s -:Hn ırı -:ı. a l ı r_-n ı ş t ı r • 

14.3.19d5 g./3165 s . ~anunla Ba)-Kur üyeleri ile ilgili 



sahipleri saglık sigortası kapsamına da alırunıstır. Buna göre 

ıatılan uygulama ile 1987 yılı sonuna kadar 31 ildeki , 1958 

unda ise bütün iı.ıe·rdeki Bag-Kur· lu sa1lıi< sigortasır.:ı. 

usturu~muştur. 

- 7.1.198€ g./3253 s. Kanunla Bag-Kur'lunun prim borcunun 

ını ödemesi halinde gecikme ve faiz zammı ödenmesi iki yıl 

eyle ertelenrnis : 20.6.1981'g,/3396 s . Kanun ile de . BaJ-Kur 

kli aylıklarına ve primlere esas olan basama~ sayısı 12'den 

Ti l S ; ilk defa bu kanunla.Türk asıllı yabancıl ara, kur uma ,. 
lıı<. haiC:kı ve:rilıı.i S; önceleri çok sayıda üyeyi magdı.ır eden 

en· e r sigortalılık sıkıntısı t a.2am-;n · kaldır-ı lmıs; primini 
. 

~nında ödey~nlerin haklarınıQ korunması da sa~lama~ için. 

ıarıeıca~ ~r.ıe~ l i ayl ıgından prim borçları kesi lmel< sure: iy l e 

di olma :<aldırılmış; prim cezaları uygulamdsınd-3. kolaylık v.,. 

inlik saglan.illS: biitün kamu hastanelerinden rnalül lük raporu 

-1 ~bıimesı irn.~-,!11 verilmis; basi<a sosyal güvenlıi: kurulus:3rır.-

n tanınn . ı-s: eii':e%l ıl ere aylı:i<la!"ın-ı kestirip yeni•jen p ~·ı:n 

;i gortdlılıkta da kolaylıklar getirilmiştır. 

6 - Yurtdısında bu lunan vatar.d~e l arımızın yurtdısınd~ ç~;~n 

ıl erını sosyal çJv~nli~leri bakıcınd~n deg~r lendirebil~~lerı 

ısunda. 8.5.1965 g./3201 s: Kanunl~ işçilerimiz lehine y~;ı lan 

ık kolaylıklar. de;isiklikler ve yenilikler: 

- Yurtdısında calısan vatandaslarımızın yurtdı~ınd~ki calıs -



--;--

m3 sürelerin,1en başka, her defası"nda bir y1la kadar olan issizlik 

si.i.rc::~o:H·ini d~ .borı;lanabilmeleri hakk1 ve bundan calısmayan ev ha-

11mlar1n1n d~ yararlanabilmesi, bu vatand~slar1mızın yurtdıs1nd~ 

7ecen büt4n calışm~ sürelerini borçlanma yerine istedikleri 

çadar1nı b~rcianabilmeleri. borçlanmasının 1 gün • 1 dolar 

ısas1n~ baglanarak hesabının kolaylastırılmesı, borclanroa hakxını 

:ullanamamıs olup ta ölenlerin hak sahiplerine yeni bir ha~ 

an-1nmas ı. yurtd ıs 1 ndan ke's'i ri dönüşten sonra 6 ay . o 1 an basvuru 

ürelerinin 2 yıla çıkarılması ve yurtdısında gecen calısma süre

erinin belgeienmesinin basitle~tirilmesi saglarımıstır. 

4.4.l'.1-97 g . /277 s. Khl<'yle, borcun asl1nın ödenme3i halind~ 

rim gecikme Zö.r.mı faiz borcunun ödP.rın:esinin 2 yıl 'a kadar erte-
f 

~nmesi. 8.5.1987 g./278 s. KHK'yle de, prinı bo!"cların1 bir yıl 

;inde ödemeleri halinde, Bag-Kur sigo~talılarının gecik.~e zammı 

? faizden dogdn borçları 2 yıl'a kad~r ertelenmesi sagla~~1st1r. 

Tot>lı..;m 1..ın;=.1z•.m ör.-=mii bir kesimini oluştu.:-an es~i h;Jki..:mlti ve 

=~nd1nlm~ları. 16.3.1987 g./19402 s. RG'de y·ay1nia:1an "Sai<H.

rın Istit,damı Hak:-<ında Tuzijk '', ile 17.3.1987 g./19403 s. RG'd-:

yınla:-ıa.n '·Eski Hui<umlül~rın Istihddmı Ha:--:~ırıda TuzıJk" h ük•Jmi e

tle sagianmaya caiısılmıştır. 

D - BK KARA?.LArtI: 
. 

l - BK, 2~27 v~ 1479 s. Kanunların geregi yetkisini kulla-

·ak aldı,ı~ 22.7.1957 günü RG·de yayınlan3n 87/11995 sayılı ka-



--- --
rat·ı ile. pr·im alınmesı ile aylık öderunesirie esa3 olan gelir 

basameKlarının s~yısını l2'den 24'e cıkar1lm1s ve ilk 12 basam~k 

göst~rg~lerıni % 50 oranınd~ arttırılmıştır. 

2 - 1.5.198.5 g./18741 s. RG'de yayınlanarak yürürlüge giren 

85/9401 s~yilı fıK kararı ~le. SSK em~~li dul ve ye~imlerine 
- . 

aylıklarını l.5.1965'den itibaren 1.5 aylık. 15.6.1985"den itiba-

ren d~ bıre.r aylık olma-'k ÜZt..e ve her ayın l5'inden sonra 

~denmesi imkanı getirilmiştir. 

E - YöNETMELtKLER: 

1984'de, 292.5 s. Kanurkn Uygulanmdsır,a Dair" Yfnetmel'ik ile 

!926 s. Kanunun uygulanmasına dair 6 tane yönetmelik düzenl~r..mis

ir. 1985'de de, Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Calısanların 

sx·na Göre Malüllük Hallerlnin Tesbitine Dair Yönetme 1 ik 

,jzenlen!niştir.1988 baslarında ise. özel !stihdam Da;usmdnl ıgı ve 

sgüci.i Yetiştirme Hizmeti Yönetmeligi yüriirlüg~ girmistir. 

au iyilestirm~ler sonucu. ILO'nun 1991 yılı ge~el kuruı~~ds 

:ı. sorguya çe;._ il en 7ü?'·k iye. kara 1 isteye alı nrrıad ıg ı gibi '·öze ı 

ı bilitdsyonu" projeleri için 2.5 milyon$ verı:ii (5J. 

II - A~A FAAL!YETLER 

Bildigımız gibi bir çok bd~lmdan 1984 yılı çalış~~ hdydtımız 

in yeni 
0

bir d6nemin başlangıcıdır. CJnkU de~isi~iige ugrdyan 

1dii<,lar Kan•Jnu ile :rrSGL Karıı.ın•J .bUtiln uns•.ırlarıyla bu döne:-i:d➔ 

-ürlüge girerek. siy~si. ekonomik ve andrsik bu~alım y~sdnan 

5 Zam~n. 4.7.1~9i. 



1980 öncesi ile demokrasinin k~sintiye ugradıgı 12 Eylül dönemin

den farklı ve çok d~gışik ol~n bir sistemi çalısmd hayatımıza ge

tirmistir. Calı~rna barısının saglanmasınde basta hükilrnet olm~k 

üzere. isçi ve isveren üçlüsü. d~mokrasiye gecis ve huzur dönemi 

olan başlangıçta bnernli rol oynamsya özen göstermistir. 

Sendii<aların toplu iş sözleşmesi yapabilmesi için "yetki al

mal~rı" calıs;.'la hayatının e.)1 önemli keı . .ısunu olusturmoktadır.Yet

ki alma hususu, önceki dönemlerde is barışının bozulmasına ve 

önemli ihtilafiara sebeb oluyordu. 

Bu yüzden y~pılan yeni hu%uki düzenlemelerle. sendika!arın 

üye to_plamının kurulu bı.ılun,i 1ıg1.1 is kolunda önce % 10 b:ırajını 

asmaları. dahd sonra d~ s~zleşme yapacakları isyerJerinde ·~ 50+! 

c ogunlu~u bulma l arı şart koşulmuştur. Ya ni demek oluyor ki . yeni 

kanunlar . s e nd i ka l a r a kuru l u oldugu iş kolunda Lye saylsı 

bakımı ndan% 10 baraj ını a st ıktan sonra . s öz l e s me yapacak ları is

yerl er i nde d e % 51 cogur.lug unu s aJ iarr.al-are-1 şa-r tı yla sözI.esme yap-

rna y~tkısi ver i r. 

Bu d ~ CSGB'nın ça lışma istat is tik ler i ni ddz~nle~~5i ne ve 

ıianına ba;ıı kılınr.ıış v~ b•.ı l<orı ı.ıdaki yıgınla. sen,iii<a V-= işvere-n 

bildirimi 1984 başlarınd:t heni.jz tasnif edilm-emişti. Bu nedeni.e 

sendikd l ara yetidlet·inin verilmesi geciknıist,i. 

SendıKaların haklı sikay~~ konusu olan bu proplem. 50 kisı-

• n i n 4 aylık yogun mesaisi ite ancak 1984 Ter.muz·unda çözümlen~-

bilmis ve bund~~ s o nrd yetki alan sendik3ların sayesind~ on bı n

ler-ce isci. toplu sözlesm~ yapıp üct-et z~rrLrnl alabılmistir . B;J ça

lışmalar sayesinde 1984 yılı ıle 1985 Kasım·ırıa. ka:iar 11.33000 ı;:-



;iyi kaps.:1yan 3460 toplu is sözlesmesi yürürlüge konmuştur. 

Sendikal çevrelerin. yeni kanunlarla serbest toplu p~zarlık 

,~p ılamayacagı. gere~tiginde grev uygulamasına gidilemeyec~;i ve 

. olayısıyla isci haklarının korunmasında zorlu..'l<larla kars .. ~~sıla

agı konularında endişe duymalarına ragmen. toplu is sözle~=eleri 

sçi ve işver~n ta~aflarının serbest iradeleriyle akde~ilmis. 

un "-.. rdan büyü.~ is letm-3 ler_d~• tatminkar neti çe 1 er aldık 1 ar 1 yine 

~zı sendikacılarca itiraf edilmis ve uyusw~zlikla son~clanan 

~plu i3 sözlesmeleri görüşmeleri neticesinde binlerce işcinin 

,tırak ettigi grevlere gidil~is ve az da ols~ !çkavt uyg~~~ra~$l 

~ görillrnüştiir. 1984-1987 (Temmuz it.ibariyle)- yılları a!'~sınd~ 

'O top1,m 36.35ö isciyi kapsayan grev 

·gularr.~sı }.ipılrnıstır (5) . 

Kamu isyerlerinde ise , 1994'te topl~mda % 40'1 asan, 25'te 

toplamda % 35'e yaklasan üçret zamları verilmistir. ~yrıca 

~i kesiminin tai~bi d~ dik~ate alınarak Kamu Toplu !ş S6 =:esme

ri Koordinasyon Kurulu kaldırıl~ıştır. 

12 Eylül d~~~m:n!n magcturıyetierıni tei~fi etm~ye V!Sll e 

.-::p olrr.adıgı hald.e k~ndiligind-en. As-;aı·i ucr-e: tesi::ıit k.:ı::::.:yo

ıı.ı. kanurıda belirtilen iki yıllıı< s:Jresind-erı :a;n se'.-<ız a:,· ~----.·'='ı 

~me~ için süre3ind~n evvel hiçbir talep olmai~n kendıiı;:~d~n 

ari ücreti te3bit ettirme altı d-efa yapılmış~ır . 
. ------------------------

5 "Calısr:ıd H-ıyaı:ı v~ s,,syal GLiv-enlii<te\i G~iisnı~ler·· C2·.:3 Y. 
7. Ank~rc!. 

6 "Hi.ıküm-stin !ki Yıllık !cra.~tı. Basbakan!ı.i< Basır.ı~vi . .:.;.:36 , 
~ra. S.: 299 . 



Buna gör~ i\N.?\.P hükü.rnetinden önce san~yi kesimi için 16. ~00 

TL. olan asgarı ücret. l.4.1984 ' den itibdren % 51.1 artışla 

24.525 TL. ·ya. bundan bir ay sonra da tarım kesimi için 13.200. TL . 

olan asJari üçret. % 52,3 artışla 20.100 TL. 'ya yükseltilmistir. 

Eu şekilde asgari Ucret. l.10.)985'ten iti~aren sanayide% 68.8 

artısla 41.400 liraya. tarımda da% 70,l artışla 34 . 200 liraya 

yükse 1 t i 1 mi s t.ı r . 

!sçilerin sendika aidatları ile sahsi sigorta primlerinin 

vergi matrahı rıdarı düşü lmes irıe imi<an sag i an.mı s ve ücretli ı erin bı.J 

yolla daha az vergi ödemeleri amaclanmı~tır . Kalkınmada önceliY-li 

yörelerde çalışanlara ek imkanlar getirilmiş, vergi dilimlerin,::!~ 

ki eleffiani~~d~n fazla ücret almala~ı sa,ıar.m:ştır . 

Kamu kuruluşlarında isçi ödemeleri gruplandırılıp tanım 

birli •Ji saglar:..rn ış, üretim ve verimle ilgisi k 1.ırulamaydn sür-=idi 

ödemelerin esas Ucretle birleştirilmesini ~ng3ren düzenlemele~ 

yapılmıştır. Kamu kuruluşlarında uygulanan Ucret sis : emierin~~ 

ANA? ' ın yap~ıgı en büyük reform ve cran~!ormasy~n dıs pa~~ 

ile iç pare arasınd~ki münasebeti iyi kurara~ dışarıyd ih~a~6:ı 

tirmeler yapıp yerl~stirm~si hed~f alınmıştır . !syerind~ yapıl~~ 

egit.imlerin d-::ste;..ıenrr.esi 

7 özal, ANA? II. Ola~an Büyük Kongresi faal. Rp. 
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l - Yet~i Te5biti ve Yet~i E-elgesi Durumu: 

Sendikaiarın k~ndi is koil~rında % 10 barajını asıp aş~,d1~

ları hususu dahd önce de deginildigi tiz~re kanun geregi C5G3'nco 

tesbit edj lme:a.:tedj r. Bak,:inl ıgın btJ 

istdtistii<ler Ocak ve Te;r.ın•ız ayl-:ırında olmak üzere her yıl RG'de 

y3y1nlarıma;.ı:ta.d.ır. Bundan sqArd is-e. send ... aların toplu is sö:~leş

m~.si yapacaidarı jşy~rinde % 51 çogunlugu sagladıklarl belir:eni;:, 

t~5Dit ~uiiuigi tdkdirde yetKi belgesi veriim~~~edir. 

yü=:Jnd-en bir coi< bal<ımd.-:ın m~~1:iı.ır olan işçilerin durıırnlarını iyi

lı::şt~r-m.:!j,< amacıyla. y~tki belgı3lerinin bir a.n önce bel ir-le.r .. :n-esj 

iı;in. Ba~~nlıkta biriken bi~gi ve belgelerin 

de•Jer ler.d.ıri ldi']i ve lazım oian sonuçi.d.nn si.ir,.;tle ve erı d-;:,gr·u 

bir ee~ilde alınabildigi Bilgi Islem Mer¼ezi sistemi kurulmuştur. 

Bu çalıs~~ıarl~ ilgili ol~ra~. hükUmetin g~reve b~slad:~1 

:0plam 20.886 y~t~i tesbiti jşl~mı y3pıimıs olup topia~ 5.166.97; 

kaçs~yan. 70.194 ısletm~ ve 

.oplam 19.491 yetkı belgesi veriimistir (8J . 

8 "•:al ısıta n;;tvd~ı · 1:ı: -.Hitik:l-:'ri'". Ç$GB Çalısm~ Gen~ı t>!..:d. Eı-; ,.ı 
N.: 7. !991 .• Ani<ar-a. S.: 13 v-: 19 . 



Isciler Ve isverenler. kars:iı~l~ ol~r~~ e~~n~mik ve sosyal 

durumlarını ve çalışma },:oşullarını d•J:z-?:-ıierr:~i< a~~cıyla toplu is 

kul 1'-lnabi lmislerdir. Ancak sözleş;:ıe göriişrr,-eieri uyusmazlıi<la 

sonuclandıgında grev ve lokavt ha~larını d, ~ullandıklarında hiç 

bir engelle karsılasmamıslardır. 

Bu dönemde yetki tesbiti sürat le ve kolayca yapılıp yetki" 

belgesi verilen sendikalar. hükürn~tin yedi yıll!~ icraatı 

döneminde. 1990 Kdsım'ı bası itibariyle 4.805.ô81 isçivi kapsayan 

oi~a~ üzere. 15.875 toplu is s~zles~esı akd-?tmislerdir . 

Eu döne:nde YHK'na gi'de;; \oplu iş sözleşmeleri de olmuşt.,Jr. 

Y?-:•Cca ya~ılan b1.ı sözlesmelerin toplam sayısı 423 olup. 2729 

isy~rindeki 90.001 isçiyi kapsamıstır. Ayrıca bazı isyerlerinde 

de YHK ' ca teşmil mijta.alası verilmiştir. 

ia dni ve hıziı bir artış olmustur. As~eri y~netimin i96J de ge-

·J?"-2·.ıe 2 . 10.1984',:ie gidilr:li;;. ılk loi<a·ıt uyg,Jl ôn·.~şı ise; B.l.1985'

~~ basla~ıstır. özellikle 1957 dönemi ile birli~te bJ ha~ların 

i-:u~i.anımında gö.rülen büyü~: sıçrarn.s ve arı:.ış i$çiler·e iyi iıTu<3.nia?· 

<3.ybına ve milli ekonomiye·zardra da yol acmıstır. l.l.1964-

31.10.1990 tarihleri arasında. ka~u ve özel isyerleri olm~k üzere 

L513 islet~e ve isyeri~de 163.302 işciyi ' kapsayan 916 gra~ yapıl-



- .---

:s ve 498 isyerind":, de 51.641 isçiyi k~psayan lokavt uygula.:r.,s:-

3 b~şvurulmustur (9). 

Bu dönçoin sevindirici tarafı; yeni kanunlardaki kısıtiay!cı 

e aks~k hüi<ii.rnlere ra.gm-=n. hüx:.Lrnet in ha talı ve yanlı s sayıl ab i ı e-

ek kararlar almaktan kaçındıgı gibi. ilgili kdnunlarda.ki ele$:ı

ilen kısıtlayıcı ve aksak maddeleri, cıkarttı~ı 3299 sayılı ka

unl~ calış~niar lehine degiştirmesidir. Demokratikleş~e ile ,, , 
-eraber sendikacılıgıda da gü~lendirmeye calıs~a~ıdır . 

3 - As~ar i Ucret ve Kıdem ·ı azmına t J Tavanı Miktarı Duru.~•ı: 

1,,.d.l1ş rrıa hayatının ve ma-:.ş ve ücretle çalışanlardan özelli:-:le 

:,plu sözles.ne h~kkı olma;·an isci lerin ge:;ir.m-:, yasa:na ve ca! !~:r.-i 

Jsullar ı nı her zaman ya~lnd~ n ilgilendıren a l ani~rdan o l ~n !!~~

ücret ve kıd-e:n tazminatı. h~kü.rn-etin sosyal politikası ıl-: 

:!lir di!Jılırnı pol iti losı da be lli e der . Bunların belirlen.';.-::s~nı:.~ 

Jk ~~~ti n r oiünJn bUyU~ payı va rJ ır. 

As;ari ücret te3bit komisyo nunun t er~ibini n . d~~c~r ~:i~ 

9 A.G,b, S.: 27 v.d. 



l~~eye de gidilmesi gere~iy~r. 

Bu kriterlerden bazıları ise şu~lardır. 

A~;ari ücret ulusal ca;:,ında. h:izm~tler, 

sanayi ve tarım kesimi icin tek olar~k b~lirienmelidir. 

Tesbitte bekar is.;:i yerine evli vı: iki çocu:.Clu aile esas 

alın.malıdır. 

Asgari_ geçim ücre:i _9,ldu~ur.d-an net •:>larak öderırn•- idir. 

Fiyat artıslarını karşılayacak dJzeyde olm~lıdır. 

Be!irlenirkcn besin içi/dısl h5r~6raa ... - .......... . 
Vl oıı,al Jll•JO 

~osullarının g~rektirtigi degisiklikler 1apılmelıdır. 
; 

1-i.1.:.:ça. g-::iit· dagı!:rrıırıı sr.ıJi-:ır.:ayı h::d-ef alrı:alıdır. 

YUl!\.:il 

- :C::n geç )'!ld~ bır belit•ler,mesı g-ere%ir. Ayı·ıca. yıl icil'"!d~ 

.:::.y:t artışları % ıs·e ulaşırsd., sürenir, dolması l:ıo::~lerur,~d~n. 

-:=.rafl~rdan birinin istegiyle, fiyat artışı oranın.ia asg-:ı.ri ücret 

_,. ·.~:~: s e l t i 1 me l i d i r ( l O ) • 

Bu kriterlere göre asgari ücreti~ b~lirlen~aai aslıntd 

Asa;ıd!~l tablodan da anlasılabildigi gibi. son aitı yıllı% 

~~t 5 defd tesbit ejilmiştir. 1955 yılın~ kadar sanayı v~ 

:=.--:.~tle kes::nı ile tar·ım kesimi icin ayrı ayrı olr.-,:1;,: üz':"re 
. 

=!·:._: ı tar- irıi. .:lrd-?: toplanan komi syorı i ~ teab ı t edil en d$'.J~r i ücr·-=: 

10 n~k-:s Fa~l Rp .• 60-ôl ; Turk-!ç Çal. Rp.,183-184; Dok Ge
!-:s Çal. Rp. 177 v .d. 
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bu yıldan sonra aynı tarihde teabit edilmey~ b~sianmıs:ır. ı~e~ 

Asgari ücretin 1963-1990 Yıllarındd~i Gelisimi 

Sanayi ve Hizmet Kesimi 

Yürürlük Art ıs 
Tarihi Aylık % 

- 1 . 4. 1983" 16. 200 6'2' 
i.4.1984 24.525' 51 

1.10.1935 41.~JO 69 
1.7.1987 74.250 79 
1.7.1988 126.000 70 
l.8.19d9 225 . 000 7~ 
1.8.1990 414.0JO Si 
Kaynak: Gelişçn TUr~iye, 

Başba~~nlık Bası~e~i. 1990. Ank~~~-

Tarım i<e.s imi 

Yürürlük 
Tarihi Aylık 

-------- -------
1.1.1983 13.200 
1.5.1984 20. 100 

1.10.1985 34.20:) 
1.7.1987 65.?C,ı) 
l. 7. l 968 117.000 
1.8.1989 22s.oou 
1.8.1990 414.00J 
ls,;iye Götürjle.:-ı 

Art ıs 
('. ,o 

------
53 
52 
7Cı 
9,2 
76 
92 
s..; 
H~zn,:-~~, 

3una göre. 1983'te 16.200 linı. olan san~yi ve hizrn-:: k<:si..n 
♦ 

~sgeri ücreti ye~laeık 20 k3t artı~ılarak, l.8.1990 ' dan itib~ren 

H4 liraya yi.ik seltilroistir. Tarım isçilerinin.ki is~ aynı tarihlel'· 

itibariyle 13.200 lira iken 31 k~t artırılarak dig~r kesimlerinKi 

ile aynı seviy~ye getirılm1stir. Ayrıca. 1987 'de Tarım k~simin~~-

r:ı:ı!·a 1475 s. Iş Ka.:-i•.ırıunun 14. m. 'sinin 2762 s. Kinunl ·i de;i.sır; 

-------------------------



d~vlet memuru (Basbakanlık Müstesarı) na ödenecek azami c~e~lilik . 
ikı·amiyesi esas alınmakta.dır .. Buna göre kıdem tazminatı t~wı.r. ı, 

hükümetin ilk iki yılında% 84 ora~ında arttırılmış oldu cııı. 

(1984-1990) Kıdem Tazminatı Tavap Niktarları (TL.) 

Dönemi Asgari Ucret Dönemi Asgari Ucret 
------------------ ------------ ------------------- -------------. 
1.1.1984-30 . 6.1984 
1,-.1985-30.p.1985 
l.l.1986-30.6.1986 
l.l.1987-30.6.i987 
1.1.1988-30.6.1988 
l.~ .19d9-14.4.1989 
1.7.1~89-14.7.1989 
1.ı.1990-1.7.1990 

' 81. 250 
140 ,1300 
201. 600 
310.200 
394.800 
601. 600 

1.049.250 
1. 568 .. 000 

1.7.1984-31.12.1984 
1.7.1985-31.12.1985 
1.7.1986-31.13.1986 
l.7.1987-31.12.1987 
1.7.1988-31.12 . 1988 

15.4 . 2989-30. 6.19B9 
15.7 . 1989- 1. 1.1990 
1.7.1990- 1. 1.19~1 

·Kaynak: Çalışma Hayatı Istatistikleri. 

30.6.1989 tarihli 202~1 mJkerrer - s. RG ' de 

27.6.1989 

em-:?i<l ilik 

g./375 s. .Kn.ı< il·e, Devlet memurlarına 

ikramiyesinin hesabında gösterge ve ek 

82.250 
149.450 
223.260 
31~.000 
~7,.). 000 
öl4.40U 

1.1~2.750 
l. 9ö9. 500 

y~y.ınlancn 

gösterge 

miktar larının y~nırda memuriyet taban aylıgı ve kıd~m 3ylı~ı 

gösterg ~lerinin de cikkate al ı naca~ı öngörülmüstür. 

ö ;_;r:a göre yukarıdaki tabiod~n da ·an lası lac-igı 9·ib i h · __ -:: .• znet in 

ıtibariyle kıdem tazminatı tavanı 4 yılda% ~00 oranınd~ ~rttı

rılmıştıı-. 19'39'da 4 kez yapılan ard arda artısi~:-:.! l<ıd~m 

tavanı 

yükseltilmiştir. 

miktarı . 601.000'd~n 1.192.75:) 7L. n:ı 

Başka bir açıdan bakacak oluraak; ba,Jlanraış bı.ılur,,jı..ı,; :.: y~ni 

esasa göre kıdem tazminatı tavanı miktaı·ı: l.7.1984 'de 81.~Su TL. 

12 "Hükumetin Iki Yıllık Icrcıatı", Basbal<anlık Basıc.e•ıi. 
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iken. 1 . 7 . 1990'da 1.969 . 500 TL. 'na yükseltilmiş bulu~uycr. E~yl~

ce kıdem tdzninatı tavanı mi~tarı hükümetin yedi yıllıi-': i,;r-,.,,tı 

döneminde% 2424 oranında artmıs demektir. 

4 - lsci Sa~lıgı ve ıs Güvenligi: 

Calısanlar1n mo~ali ve calışma gücü üz~rinde yıkıcı e:~ile

re. is düzeninde bozulma. calısma temposunda yavasl~~~ ve 

durı!klamalara • yol açan. ye't'ersiz isçi sa.~l ıgı ve is g~-✓-:?nligi 

koşullarının verimliligi de d~sürdügü ve dolayısı ile milli eko

nominin zarar ettigi bilindigine göre bu konuda devletin ve 

Her yıl binle-rcP; iscinin ölümi.i ve bin.i.ercesinirı sc.;.:::: ;.;.:ılır.a

sına . milyonlarca isgJnü kaybı ve milyarlarca lira zarara seb~~ 
f 

olan iş ka.:aları ve meslek has~alıkları pro:;,lemine köklü çj=timier 

ıetirmek ve et~in tedbirler alma~ gere~Tıekt~dir. 

-ıemli bölü."IliinıJ de bu konu te.s~ıl e:rr.<:ktedir. Cuni<J ı:'v''✓e~~ : s:;imı

:in saglıgı b-:ı~ın- ınd:ı.n ön~:ni bi.iyü~~ilr. ik::-,ci:::ı ek.:;,n,:,mı~: -::~;~ri 
~ 

,uyjk olan t~zia s~yıd~ işg~c~ kaybın~ yol ~cm~~tadır . ~=~nc~s~ 

;sK· nu mılya~larca liralık zarara s~km~kta~ır. 

er. (!SGuMJ yenid~n tes:-:i latlandın i.mıs v~ ara~tırm"- V-= i3.::ı•.:>ra

uvar çdl1sm~lar1n1 Ankara M,esl~k Hastalı~l~rı Hast3~~s: ıle 

:irlikte yürütm-esi sagtanmıs bulunm~i<ta,jır. 3öylece tes::-ı: ejilen 

13 Mes ıJt Oddbosı. "Ve?•imiilık A,;ısın·!~n !sci Sa9ı1~1 ve 
~venli9i ... i-!?.M. I5t ı3 ?aneli. 9.5.1990. A~:.:ara. 



rs hastalari ve hastalanma tehlikesi bulunanlar tedavi edilmekte 

ve bu vesileyle de ıs Teftiş Kurulu için denetlemelerde kullana

ca~iarı standart!ar da gelistirilmektedir. Bunun netic~einde is 

kaz5iarında azalma ve sakatların ise girmesinde artış olmustur . 

. 
Ayrıca isletilmekte olan !syeri Hekimligi Mü~ssesesine. or-

ganize sanayi bölg~leri ve kücük sanayi sitelerini de kapsayacaK 
• ,f , 

etiün bir uyguleı.ma imkanı kazandırılma~ üzere mevzuat çalışmaları 

sonı.ıclandırılmıstu·. Calısma hayatına cok yönlü ol1J..rnlu eti<ileri. 

çok geniş boyutlarda hatti hesap ejilebilir bir blçe~ce ortaya 

cıkan hizrr.~tlerden bölge ıa·boratuva'.!"ları fiilen calış:::.aya basla-

!T; ıs d u::·1 ... m-:.a j ı r . 

rsçi Saglıgı ve Isgilvenligi Egitim Mer~ezince söz~onusu , 
döneffide. Zonguldak ve TuncbileK ~aden Havzalarında caiışan kömür 

işçi ı er inde Pnomoi<onyoz. Dökü.rnhar dl eı-de ca l ı şan l arda Si l-i~os iz. Akü 

ve Matbaa is~ollarındakilerde Kursun ,Tekstilde~ilerde 3sinosız ta 

ramala~ı ydpıimıs. ayrıca diger bazılarında nikotin v~ ~~n sevıye 

l,erı tesbıt edılmis. asi:ı-e.st. gaz. tez ve gi.i.rüitüı:i-=n e:.,;.!e:-.ıne du-

ıandıgı teabıc edilen isçiler SS{ Mesie~ Hastölı~ları ~~stan~ie-

tedbirlerin elınması temin edilmistir. Y~kın ve Ortaj:;~ Calısma 

zel se~töre ait isyerlerinde tekni~ iscile~in. y~n~ti~ii~rin e;i-
. 

timi gerçeidestirilmis. Isci Sa~iı •Jı Daire ôas:.:anlıyır>:~ hazıı-l.e-

nan işçi saglıgı vi işgUvenligıne ıiiş~in c~sitli ~~nulardski 

bro~i.ir ve kitapların ilgili leı·e u.ı:retsiz olat·a'.-< d-:ıg ı t ı :~ası sı.ıre

"tiyie de iscilerin egitilmesine çalısılmıstır. 



- .. · :--

Kamuoyun& bu konunun önemini anlatmak. isci-isveren ve diger 

. qılileri egitrnfk ve bilinçlendirme~ amacıyla il~ defa 1987 yı

nd~ 11 ilde düzenlenen. !sci Sagiıgı ve !şgüv~nligi Haftası 

5ilesıyle hafta boyunca. radyo ve televizyon prc~ramları. tören. 

min~r. toplantı ve sergi gibi. faaliyetlerde bulunulmus ve bu 

ftanın 1988'den itibaren bUtün illerde ve Kıbrıs·ta da yogun 

~inliklerle düzenlenerek isci-isveren ve diger ilgili kisi ve 
- /ı 

ru ı us ı ar ile kamuoyunun aydınlat ımas ı n~ ca l ısı lı::::n st 1 r. Bu konu-

bastırılan ·yayınlar ilgil~nenlere dagıtılmıstır. (14J 

CSGa .s hay~tının denetiMi iıe · görevli Milfettislerinin sayı-

· ia:;-):5. 1:;;çilerin dah-,. ıyi ~-artlarda ,;alısmaları:-.1 temin etmo;>;.; 

cıyla bu müf9ttislerce. jşyerlerini. calısma sartları. fsci 
• 

iıqı ve is güvenliOi ba~ımlarından denetlettire~ek e~siklikle-

giderilm€sine calısmıstır. • 

Is Mu fectislerince d~net im1eri yapıl~~ isle:=~ ve isyerl~-

i-::-n. isçi sa;i.ı'.]ı ve :sgJv-:nlıgi açısından t-:-:ibir alm:ıdıyı 

~vesind-: sürdJrülen d~netimlerje yıl içi r,d~ 

305 isyerind~n Tuzüi< hW<ümler-ine uy:n.:ı.:,·~:ı .:.112 
. 

ında gereken yasal islem yapılmıstır. 

14 "GT Isciye Göti.it·ülen Hizm-;tler". 10-11 . 



Ayr1ca bunların yanında jş kazası ve meslek hastalıklarının 

a ::-, 1 t. ı 1 md s ı gayesjyle bnceiikle is müfettisleri 

eÇitimine tabi tutulmuş, dah~ sonra da isçi-işverenler arasında 

bu calısmalar yaygınlaştırılm19tır. 1984 baslarınd~ % 6,8 olan is 

kazısı oranı bu calısmaların sonunda 1990 y1lı itibariyle% 4.B'e 

düsUrülmi.is b•ılunmai<ta.dır (15)· . 

5- Sosy"al :üvenlik: 

Toplumun bütün fertlerinin ekonomik v~ sosyal ihtiyaçlar1n1 

karsıiayacak tarzda, yaşadıgı gJnlerinin ve yarınlarının scsya_l 

qüvenl :i:i<l e teı .. .:nat alt1neı.al:ınmas1 gert:J.:ir. s,.,syal , 

yardım politikaları. çal1$mam~yı tesvik edici degil. muhtaçların 

~orunması. geiisrnesi ve yararlı hale gelmesidir . 

' 1 
Sosyal güvenlikte esas ol~n bi.iti.in top:urnı.ı semsiyesi altında 

topl~md.51 1ıır. Yoksa genis i<itl~ r i dısar·da bıraKan ve sad~ce 

beliri.i bir• grubu içine alan so::;yal güvenl:.k anlayışı ve icraatı, 

yıliar~~n sonra dahi. .,.._.:. - :. · ..... r .. 
' .. - -=> ·- -· ~.; :ı 

şılmıs bulırımal<tadır(lö). Yaic:iaşıi< 36 milyor,: ulı::s -::ı:-ı s~~yal gi.i-

kısmının sosyal g~ve~ceye k~vuşturuidu~unu gbsterm~%~edır. 

15 ··GT·d13 Hüki.imet"ın Yı:.:iı Yı i ! ıi-: !cnıHı .. (1963 - ~9;)>. C. :2 
Basb~kanlık Basımevi, 1990. A~~A~A. 5.: 276-27~. 

16 .Bak: D?T V. Beş Yıllık Kai,.:ınn;:ı Plan!. 



ülkemizin en büyük sosyal gUvenlik sistemleri olan 3:K, 

Emekli Sandıgı ve B~g-Kur 'dan calısma~la daha ydkır.c~n ılg ıi ı 

ola!·ek SSK ve Bag-Kur alanındaki icraatlara sırasıyla ba:ı-:_aiım. 

a) Sosyal Sigortalar Kurumu: Ulkemizin en büyJ~ sosy~l 

güvenlik kurulusu ularak bilinen bu kurumun hizmetleri nıie, 

gerçekten son yedi yılda büyü.i< hamleler yapılarak 

n ite 1 igi nde tlygul amal ar ba1·ıat ı lmıst ır. 

Nitekim. devlet Çdrkının tama..nında görüldügü gibi bu kurumun 

bünyesind~ d~. üyeleri ile hak sahiplerinin haklı sikayetlerir.e 

,= ;; ..,..,11· biirot--r•r.:ır ;.,.ı.,,~~ .. r Y"'"'' 1-•n t;t;.., 
- - - - - ~ r. '- .. •. • • ..,ı • .. -· • .,, • - r • ı,.,;ı, • .. -

:ısgar· iye indıri:mis bulurıma:rt:-:ı.dır. Bu babtan o larak; 

··sSK'dan ayi ıi< ta.lebinde pulunan sigorta.l ı la.ra., d i yet" sos

raı gUvenlii< ic.ıruluşl .:ı.rına tabi hizmetlerini kuruma ve1·meleri ha

lında en geç 7 gün içinde avan5 niteliginde olmak üzere asgari 

emekli aylıgı t~1ıanması. bu ayiıkları istedikleri zam~n alabil

melerini Le~ı~en. bunların banka s~belerinden adlarına açılan 

sıg-:ırı:.alılerı:-.. dogı.ınıdarı e·.r:ei ~v~e r.miş c•~dul--:larının tesbiti rıın 

arac ve ger~; yardımlarının ya~ıi~asında beyan esası g~:iril~~3 i 

ve arbstırm~:~rın bılahare ya?lim,sı, saJlık tesislerinde uzun 

kuyn.ıi< la:· ı n ve ha.J.: l ı 

uygui-,:r.isın1n geuri lm~si ve 



ücı·etl-!r.inin "!.i~,; Bedeli .K¼tkı Ucreti" ile beraber ödoenmesi 

sur~tiyl~ m~ydena g~ien sıra ~uyruklarının azaltılması; 

Diş t-:davı ve p:·otezier.in saglanması için. kurum dısına 

sev~ın serbest bırakılması, kurum saglık tesislerinde tedavisi 

m0:rJ.:iJn olm":1·an sig-:>rtalıların kurum harici sa'.1lık tesislerine 

do~rudan saglık tesislerince se~k edilmesi. isyerinin bulundugu 

yer.den baska yerd" hasta'"ı'anan ıe muayer.esinin Lcret ı i olarak 

yapılmas~nı talep ecen sig1:ırtal1nın de>grudan kurum sa~7l1k tesis

lerine muracaatla muyene ve tedavilerinin yapılması, kurum saglı~ 

tesisleı•i arasıııı....aki hasta~..sevk.erinin gerektiginde en yakın yere 

fıölge v<:? S1Jbo:: ;,fü.j:irlüideı-i aracılıgı olrnak~ızın do•jrudan d•:>ktor 

s~vk ka~ıdı il~ yapılması: 

1 

SSYB ile CSGB arasında düzenlenen protokol uyarınca, SSK sa-

yardımlarından yararlananların SSYE tesislerinder:.i 

ma.sratı a.rı SSK tarafından i<arsılanmai< kaydıyla mı.ıayen-9 ve teda·-l'i 

ol.5bi1meleri;'· (l7Jırr~~nları getirilmiştir. 

1983 yılı sonijcu itibariyle SSK'ya be~iı ~igortalı sayısı 

2 .237.00J kişi ı~~n. i9~0 yılı sonucu itib!riyie ~.271.0i3 ~ı$ıye 

da a)'nı yıllar üibcı?'iyle a73.0ıJ0'den 1.47d.17ö·ya u~as:nı.scıı-. 

aunla.rın. yurt•:il:sın-ıaki vatar.da.sl~rımızın ve EıaJ-Ki.ff sa-Jiıi< :Sl

ıorcasında.n yararlanan vatanda.siarımızın ha~ S!hibi olan aı:~ 

iertleri ile beraber yai<l -:ı$ık 19.800.000 ki;,;ınin bu .i<unı..7:'.rn 

;eşitli.hizme':1-:rir.d-:n ya!·arlandıg-ırıı d~ if~c.e e::.mei-: lazı:n,jır. 

17 ··GT H 1JkJmet1n·'ı'ectı Yıllık Icr,Mtı·· . ,8C: ··Çalış:r.,:,. ha,.i
: ında ve sosyal guvenlikteki gelismeler". 23-3ö. 



SS ~anununda yedi yil ic;ind~ yapılan çeşitli degisiklikler

ıe, işçil~r 11,e diger ilgililer ve bunların hak sahiplerine ge~i

riien cesıtl1 yeni hizmetleri asa~ıdaki gibi sıralayabiliriz: 

- Sosyal yardım za..-nlarının artırılması yetkisi Bakanlar Ku-
. 

ruluna verilmis ve bundan sonra hak sahiplerine ödenen sosy~l 

yardım zarr.mı l .1.1986 'den itibaren m~mur emeklilerine ödenen s.;s

yal yardım zam.~ı ile aynı seviyeye çıkarılarak ·yıllardan beri si-
., ,, , 

kayet konusu olan bu konudaki esitsizlik ortad~n kaldırılmıştır; 

Em-3%1 ilerin talebi ilzerin-e isçi emekli, dul ve yet im a-,
" 

ı ıklarının, üc; ayda bir yerine pesin olarak her ay öderı..ı-.esi yolu

n-~ çidilrr.::.s; 

- ölen i-:adın sigortalının dul kocasına da aylık ba~ia.r,rnıs ·v= 

bciyl~•=e isçi ve emeklilerin ölümü halinde :::ıa,ıanan aylıic~:1r 

bakımından ~adın-eri<ck ayırımı kaldırılmıs : 

ısci emei<lilerine aylıkları k~silmeden yeniden celış~ası 

ırni<a nı veriimis; 

Err,,;:,i,:l iler-3 daha yeterli aylık ver:lrr.etdni saJlay.:ıcai< v= 

ihtiya~ duy~l~n işgücJnden daha u~un s~re yararlarıılm5,5:~ı 

yasa geiın~~s: ~ecburiyeti getirilmıs ve bu sis:em getıriiır~~~

K •::i z ı:: i1 ı i m ı s ha l<l a. :- da t i t i z l i k 1 = k,:, ?" u r.m ıJ s ; 

k a l d. ı r ı l ma k sure t i y l e yani b i r tı ak sa g i a nm : s ; 

- !sçi ve eme~lilerin. yasiarına ba.~ılmai<sızın evli olmay:~. 

bır iste calısmayan v~y~ bir aylık alm~yan kız cocu~larına , si

rekli olarak :sa,ılık y~.rdımlarından y~r·,=.r·lanr.:-:laı·ı h,ü:i<ı veriiın~e: 

12 yasına kad~r çocukların tada.vjsı sıı-a.:nnda ihti}"=~ 



!uyulan refakatcıya iliskin ücretlerin SSK ' ca ödenm~si sa; l anmıs: 

- Sıgorta l ılar ile emeklilerin çocuklarına da protez, ar·a -;

Jc r ec yardım ı yapılması hakkı verilmi~; 

Yurt i c ı nde tedavi imkanı · o l_mayan işe il er in S5i< · ca yurt 

ı 1 sına tedavi ic in gönderilmesi ha:kk ı veri lmi s; 

Sigortalı hi~metlerini prim iadesi veya toptan 6de~e 

•apylarax tasfiye edenlere /kanuni faizi ile ödemeler i hali nde, bu 

ıizmetlerini yeniden degerlendil·mes i imkanı verilmiş, ayrıc~ . bu 

,akt.an oıen s ıgor·tal ı nı n es ve çocuklarının da yararı anması iıJ,J<a

ı ı verilmiş: 

As►:er l ik bor;lanması koiay l astırı larak bir defa sigorta l ı 

,l an işçinın . ca lısma sartı aranm~~sızın ask~rl ik~e 

ü~elerini borçlanabilmesi h~kk« v e riirnis: 

Tarım isler i nde sürekl i olmasa dahi bir h izmet akdiy l e 

a l ı şan l ar, . 2925 s . Kanunla istege bagl 1 olarak sosyal sigor ta l ı 

apsamı na alınmış ve böyl e ce bunlar ail e fertler i ile beraber 

os ya l güvenlik se~siyesi altına qa al1~~1s, ayrıca 2926 s . ka

ı.ı n l a da g~cici :arı isç il e ri bu kapsama ai ı nmı s: 

r ımi alı n.,ıama s ı yo luna g id i lmı s: 

Gemi adamları . gemi atesçil e ri . ~ ~milrcü l er , da lgıçlar ii~ 

zot lu gJbre ve şeker sanayıind~ Cd lıs~nl ara y ı ld~ 90 gJ n i t i b~ri 

ı zm":?t süresi ei-:lenmesi hai;i<ı verıl m i;: ; 

Yıllardır sigortalıya herhangi bir faydası o lmayan v~ 

1emli ıhtilaflara sebeb olan "ö l cümlen:e · UY•Jı.tlama.sı kaldırılara.1<. 

Jnun yerine, işy~rınd~ gerçek tesbite dayanan . re'sen ta~dir i l e 

ılışan işçinin sigortalılık hakkının korur.:nası esasına gidilmiş; 



- J .... -

Gecici is görememezlık ödeneklerinde artış yapılmı ş ; 

SSK ' na analık yard ımından yararlanrr~~ icin 

sigortalıların dogumdan önc e evlenmiş oldu~larının , 

işverenin beyan~na istinaden tesbiti saglanmış ; 

başvura n 

sadece 

ısci. emekli. dul ve yetim aylık l arına esa s a l ın:,.n 

gösterge tablosunun ileri yılları da kapsayacak sek ilde düze nlen

mesi icin BK ~na yetki verilmiş: 
• . ,I. 

Sigortalıların reel ücretleri Uzerind~n prim öd~yer ek , 

calısırken alıstıkları hayat standardı seviyesinde emeklili k le

rinde de •~mekl i aylıgı alabi lrr.elerini saglamai< amacıyla~ üst g ös

i 
terge tablosu uygulamasına gecılmis ; 

- SSK emeklilerine taksit!~ ~ömür almdları s aglar.m1s ; 

!şci l ere verilen faızsiz konut Kred isi . 900.000' den 

1 . 4 00.000 liraya cıkarılmı s . bu~dan baska 500.000 l iralık ek kr e

d i irnk3n ı da verilmi ş ; 

- Hak lı şikayet l ere sebebiyet veren ve sa,ıık tesisl erind e~i 

u z u n sıra kuyru~iar ı na yol acan. tedavi uygulama l arının i yi l es t i

.r il r.:t:!51 a:::acıyla ; mevcuda e~ oi.ar·aK, "sa,ılık karn-:?si" uygulamas ı 

get iriimıs.mu~yene ücretlerinin ı~ac bedeli ka~kı ücretı 1le b~-

r '=de va :rahat s -~glanma sı ic i n i-:,.ff:..!,il d ı şına se•.ıi< serbest ed ilm i ş ; 

Sa,:;riık hizre-etlerin i n r· ~.sycınellestiriim-esi amacıyla "u,; 

po l ıklınit": s i st~mi" uygularrı:ı sı ıc in saglı istasyonu. dispans-er. 

va hastane zinciri kuru lara~ büyük hastanelerin 

yükün ~ n aza l tı l ması uygulamaiı n , gecilmis~ir (18). 

po 1 i kl i ni i< 

Bunlard~n baska, .sagiıi< , tıcar·et .. konut ve hizır.et sektörle-

ıa "GT rsc iye Götürülen Hı::metler", 20-23. 



. -
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r•inde girilen yatırım hamlesine böglı olarak. SSK'nın mevcut sa;

lık tesis!eı•i~~ il~v~ olarak bu dönemde; 19B3'te 67 olan hastane 

sayısı 1990·cta 94'de. dispanser sayısı 90'dan 140'a. saglık 

istasyonu 13l'den 170·e. diş tedavi ve protez markezi 5'ten a·e 

y~ta% sayısı da 20.186'.dan 24.000'e cıkarılmıstır. 

Bunun yanında 60 resmi sa~lık tesisi. özel hastane. dispan-
,ı' 

ser . sanatoryum. prevantoryum. hemodiyaliz şirketi . 11 müessese, 

215 rontgen lapordtuvarı. 233 ~iger laboratuvarlar ile yapıl~n 

sözleşmelerle. daha etkin. süratli. kolay ve verimli saglık 

hizr.etleri v~ri l.r.~si i rrJ.::an ı,.· get.irilmiştir. 

Ayrıc~ . 19~1 yılı başları itibariyle 50 kadar hasta~~ - d o~

ç umevi . sa~lıK istasyonu, ' disppnser . ~idroter mal saglık ~er kezi 

gıbi saglı~ tesisi n in yapımı da s ilrdUrülmektedi r (19 ) . 

Saglık h izmet i veren bu t esi sleri n yan ı sıra ta l ısma hay~tı 

3ian lar ı nda%i hizrne tieri n d~ za~an kayb ı na ugra~adan daha a kt i t' . 

~olay ve resyonel yilrütü lebilmesi i çir.. helen 

bına l ardd g,jr,ev ya~an Bakan lık bırimleri n ı bi r araya top laya:~~ 

: lan y-=ni 

j elirtm~k isterim . 

binasının yapımına o ldı.ı,Junu d ::ı. 

Ayrıca. ı.sle:n!eı· ıni za~3nır.da yapabilm-=~ ve va t ar,da.;:Iı:n·ım ı =:ı 

iaha rasyonel hı zmet verebilm~~ amacıy l a . . SSK. Ba)-Kur ve IIE( -

; arınca Bolge ve Il miJdurlili:ieri hizmet bintliarı. lojmanlar v -:: 

·ant tesisleri yaprırılarak veya satın alınarak hızrnete s unulm~, 

:ur. 

19 "GT H.JkJm-:tin Yedi Yıllık Ic.nHtı" 2. C .• 272-273; 
:sciye Götürülen Hizmetlet" 24. 
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b) Bag-Kur : Esnaf ve Sanatkarlar 1le cif~cilere sosy~ l 

g uv~nlik saglamak üzere 1972'de kurulan Bag-Kur sisteminde de 

uye leri le~ine olmak üzere reform niteliginde büyill< yenilikler i n. 

yeni i mkan ve hakların ve kolaylıkları getirildigini gör ebi l m~~

teyız . Bu konuda yedi y1ll1k icraatla g~rcekten büyük hamle l ~r 

yapl l mıstır diyebiliriz. -

147~ s: Bag-Kur Kandnunun yanlış yorumlanm.ası sonucu ilk 

kurul ışından sonraki 10 yıllık bir sürede yaklasık_300 . QOO Bag-

.Kur sigortalısının üyeliklerinin I iptali ve emekliliklerinin 

durdurulması sorunu. hüküı,-ctin bir genelgesi ile cözi.iml~nrn i~ . 

dah.:1 s onra d a bu sorund k öklü çözi .... !nl er g~U rmei< . a~a c ı y la kanu~, ı 

d uzenl ~m~ gidilmiştir. 

Bil i nd igi g i bi . Bag-iur ilk kuru ldugunda, esnaf ve sanatkar

lar ın Ba;-Kur s i gorta lıs ı olara~ tesci li ici n dernek ve oca 

kayıtl arı esas kabu l edi l mi ~ ve daha sonrd da 19dl'de k anund~ 

:!-agis i i<lık yapılarak vergi kaydı esasl al 1 r.mıstı. 

Ayrıca. cok düşük mıi-·.tari.ard~ oldugu sık~:.,ı-et ;.,:-:,nusı.J edilen. 

ayiıkl~rının artırıiması. d~ l 

•e t ım l~rın ı n sıkıntıiarı n ı n g id~r i i mes i ve on i arı n durum larının 

. yiieşti rıiere~ daha iyı hai<lara ve inv.aniara .i<av•.ışturulması b:..ı 

:onudak i çalışmaların oda)ını tea~i l e t me~t~dir. 

ANAP hLikUmetlerinin yedi yı 11 ık icraatlar· ı dön'5'.rıind~ bu 
. 

onud~ yaptıgı düzenlemelere göre; 

- Magdur olan 30Ô . OOO'd9n fdzl~ Ba~-Kur·ıuya g~cmis hizn~tle

inin geçerli sayılması ve torçlanıl mdsı hakkı verılmiş; 

Basamak tablosu 1987"de 12 ' d~n 24 ' e çıkarılarak Bag-Kur 



sigortalılar1~ın daha fazia prım öde:rıei< s;Jret iyle da:-,a yüi-~:e:~: 

sev1yede er.1-=k: ! ~ylıgı albilrr.-?ieri imkanı g e t i?· i 1 m i ş : 

Kayı~~l oldugu meslei< dernekl~rinin h1.ı,.;uki dl.ll'"L:T.'.l ve:,·.! 

kayıt hatala~ı gibi sebeblerle Bag-Kur üyelerinin s1g~r:ai1lık 

haklarında mey1ena gelen sorunlar dü~eltilmiş; 

- Bag-Kur ·d~n emeklj olma hakkını kaza~~ıs olan anca~. çalı

şabilir yas gurubunda yer alan esnaf ve san~tk,rlarJn em~kli 
,I I 

olunc~ isyerini kapatma sartı kaldırılarak, üreticilik vas1flarJ-

n1 devam ettH:nelerine i.nv.an veriı"mis , ayrıca . emekli olan B-ig-

;(ur üyesinin te~rar isyeri açmak için 60 yasına kadar bekle~~ zo-

Yaslı::~ aylıgı alanların istemeleri halinde aylı~l~rını 

~estirip prim ~te~eye deva~ ederek basamaklarını yüksel~rr~leri ve 

bu suretle d~~a yüksek basama~tan aylıga hak kazan~bilm~leri 

S5K'd~ o!dugu gibi: Bag-Kur sigortalı ve eme~lilerınin 

ölümlerinde t~;:enan aylıklar bakımından kadın-eı·ke~ 3./T l iTı l 

~aidırılarak . b : en kadın sigortalının dul koc~sın& d~ ay l ı~ 

d~31nd-:?rı y~ra!"·::::-..:~d i!l'..i-<:rnı verilmıs. tedavileri için s,3Jlıi< kurum 

?~mdn asımı s-~esı 5 y1ldan 10 yıla cıkarılara~. cenaze yardımı 

. . 1 . . 
ı-e o. l.!m topta~ :!~ffi~si bakımından cok sayıd~ dul ve yetim ile di-

;~r ha~ sahipi~~ine yeni bir hak da tanınmış: 



- - ·;--

Ev kddınları ve diger sigortalıların. s~syal gUven!ik 

nusu yeniden s~kıllendirilmis; 

TUrk vatandaslıgına geçen gdcmenler. Bag-Kur uygulaması 

lCinde sosyal güv~nlik iemsiyesı altına alınm~ya ç~l1s1lm1ş; 

l.l.1984 ' de yürürlüge giren 2926 s. Kanunla tc1rım 

kesiminde hizmet akdiyle ve kendi nam ve hesdbına c~l1şanlar ile 
. /• 

hak ~ahipleri de sosyal güvenlik kapsamına alı~~ıs. bu hakkın ül-

~e çapında 10 yıld~ yaygınlascırılması öngörülürken. cok kısa bir 

sürede bütün illerdeki çiftçilerimize uyg1.Jlamnası ici:ı gerekli 

:-:~z1t·11klar tamamlan"-rak. 4'2 ildeki 754.432 kisi Di:iylece sosyal 

gUvenlige kavusturulmus; 

- Easka soByal güvenlik kuruluşlarından geler~k y4ksek basa

~a~:an giriş yapanlara. yeniden'basamak seçme hakkı tanı~mıs; 

- Sigortalıların prim borçlarını daha rahat ve kolay ödeye

bıl~eleri için !l MJdilrlilklerine de vezneler kurulmuş; 

Bag-~ur'lular ve bundan yaşlılık ve e~~klilik aylıgı 

!;:T.'.:1:-:::.:ı. oianlar ıle bunların h:ı.k sahıp!~r-L 3235 s. Kanunla 

31gon.a l'ılara yardımcı olunması icin has.::anelerde ele:nan 

,:;?"~'✓ l~r:-:ii rilmis , kurumdan yaslılık mali..illı.i}': aylıgı almakı:a 

ianiar ın saglık karnelerinin vize edilm~si uygula~as ı uygulam~~ı 

~idı?"ıi~ış. dıger sigortalı ve hak sahiplerinin vi=e işlem l erin

~ ceyarı yeterli görülmi.is ve telgelendirm~ şartı o.ranmamıs; 

Maiüllük aylıg~ için gereken saglı~ kurulu raporlarının 

3~ v~ devlet hastaneieri yanında K!T ve Tıp hastanclerınden d~ 



- .: _,-

alınabilmesi imkanı sagianmıstır (20). Sayılan bı; 

sonucund~ ulaşılan nokta ise şudur: 

. l9ô3 yılı sonunda 1.401.270 elan Ba,;-Kurlu s.!yısı. l9iu'd~ 

2.063.395 kişiye yüksel_mis, kurumdan aylık alan emekli. dul ve 

yetim sayısı ~a aynı yıllar itibariyle 214.36d'den 662.110 ~işiye 

ulasmıstır. Ayrıca SSK saglık yardımından yararlananların sayısı 
I ' 

1983'de 12.000.000 kisi civarında iken, 1990'da Bag-Kur·tular i!e . /' -
bunların aile fertleri de dahil edildiginde bu sayının 25.000.000 

kisi ye yükselecegi hesap edilmeKtedir. 

6 - Süper Ern~klilik nonusu: , 

S•~sya 1 güvenlikte ana ilke, kişinin e~ekliliginde de 

caiıs~:;ında eld~ ettiJi kazancına uygun bır gelire .sahip 

olmasını saglam~ktır. Tilrkiye'deki sosyal güvenlik kurulusların

dan özellikle SSK'd~ yıllardan beri saglanamayan bu der.ge. 

caıısan:ar aleyhine büyük bir haksızlıgın kayndgını oluşturuyor-

du. Bu haksızı ık icraat döne;ninde, "Süper Emekli 1 ii<" diye 

ad!andı~ı!an 3395 s. k~nunla bu ha~sızlık ortad~n kaldırıimı~tır. 

Bun~ g~~~. SSK'nın prım aidıgı ücret tavanı 4.5 kat arttırılar~k. 

tavan gdsterg~ Uzerinden prim ddeyen J.ooo.300 sigortdiının ya

rarlan~:~gı gibi. tava~~a~ ernek:i aylıgı alanlara da borçlanara~ 

E~~~nıa. sayıları 62.0dO civarınd~ bulun~n süper e~ekli va-

------------- .------------
2ı; ··çaıısma Hay~tınd!l ve Sosy~l Güver,likte~i Gelismeler". 

37-44: ··GT'd~ Hükür.ıetin ·,~,ji Yıllık Icraatı", 282-283; "GT Isciye 
Göturi.ı ien Hizmıet 1 er". 2ô-2d. 



tandaşın. SSK'nın daha önce belirli bir sınırın üzerinde prim~:

m-:1r.1ı!ı.sı dolayısıyla emekli aylıklarının düsüi< baglanmaaı yüzi.ir,,.:.-::-. 

u,,ı·adıkları haksızlık da ortadan kaldırılmaya calısılmıs ve bur,d~:ı 

sonra em~kli olacakların ise aynı magduriyete dücar olmamesı s~;-.. 
lanmış olacaktır (21). 2395 s. Kan1.ın1Jn amacı ise: 

506 s. SS Kanunu'nda prim ödeır.e sisterni,"?rime Esas 

esası,-ıa dayar;makla birlikt_..e: yaslılık, malüll.Uk ve ölüm aylı;!::~ 

ha~ kazanan bir sigort,1lıya baglanacak aylıi<ta son bes yıi~r: 

Jrime esas kazancı Uzerinden tesbit edi,•n Gösterge Tabicsu 

ierece ve kad~me ra~amı esas aiınarak hesapla"ı!!laKtadır. 
,-

ödenen primlere alt ve üst sınır cizen ayrıca ba);~~=~ 

)denek gelir ve aylıkların hes~bında kullanılan Gösterge Tabics~. 

:cr~ti yi..iksek iscil~r bakımınd--an b~raberind~ bazı sakın-:=i=:-

~tirrn~~teydi. Çünkü ,?n üst gösterge raka.~ı olan 1. derecenin 9. 

ademesini oluşturan 1400 Göstege Rakamı öde~~n prim ve b~gl~~~n 

elir b~kımından yet~rli düzeyde degiidir. Bu Yilzden ; 

ıl ıgı bar;lanması sis:-:r.ıir.in oluştı.rr ... lm-:ı:l, 

. 
yla sd,lanması" amaclaru:ı:iJ<ta.:iıı- (22). 

--------------------------
21 Calısma Hayatında ve S~eyal Güv~nlik:~~i Gelişmeler. ~~-
22 "Süper Em-eicliiıkl~ Ilgiiı Not", Sosy:!: Güvenlik KtJ!'ui•..:e

rı Genel Müdürlüg~. An~~ra. 1990. S.: 1. 



Belirtii~n nedenle. halen çalışmakta olanlar içi~ normal 

grjste~g~ tablosuna ilaveten Ust gösterge tablosu ka~ul edilere~ 

22.7.1~87 g./11994 s. BXK ile 31.7 . 1987 g./1~534 s~ RG'de yayl~

lanarak yUrUrlüge konulmuştur . 3395 s. Kanunla 506 s. Kanunda ya-
. 

pı lan dUz~nlemeler yalnız zorunlu sigortalıları degil aynı zornan-

da istege ba7lı sigorta}ıları ve topluluk sigortasına tabi sigor

talıları da kapsamaktadı~. ,, 
506 s . Kanuna 3395 S. Kanunla eklenen g~çici 70. m. ise yal

nız 9.7.19ö7 ·den önce err.e~li olup 14~u gosterge üzerinden aylı~ 

alan pas;;.[ si7ortalılard ,~nınmış bir hak olup iskazası ve ı:.;esiei< 

has-i.e i ıçı sigorta kolundan gei ir al-:ı.nları ka;,sarr:ıy_ı:r. 

a.) Geçici 70. Madd-enin Koşulları: 

506 s. SS Kununu'nun <teçici 70. ma:i.,1esinde getiril-:.n 

borclanma haki<ının yalnız 9.7.1967 tarihind'=n önce m.:llüllük. yas

lılık ve Öl~~ aylıgı aldnları kapsadıgı dik~a:e alındrak maddP.nin 

koşu i ları~ı bu 3istem içinde degerlendirm~k gdrekıy0r. 

2J 1400 g•:ısterg➔den ayl ıga hak i-::ız:ı:-.:,ı.;.;.:. 

3) Borçlanma talebinde bulur.mak. 

4) Tahak~uk ~den prim borcunu öd~me~ . 

bJ 33i5 S. Kanun'dan Sonraki Gelıam~ier: 

Je Tablosu 22.7.1987 •· ve 87/11994 s. BK Kaı·a~ı ile l.8.l9d7 t~

rihi itibariyl~ yürürlüge konulmustur. Ya3,·ct~ öngdrUlen borcıa~

na. tdlep sijresi olan 6aylık siire l.2.1988'd,e s ,:ına eı•mistir 



Bu sürede 62 . 000 dolayında sigortalı borçlanma ici n mür~•=!~~ 

ed~ r e~. hes~plan~n borç mikterını ödemiş ve kamuoyunda Süper ~7.;K 

lilik olc1rak bilinen aylıgı almaya hak kazanmıst.ır. 

Bu 62.000 kadar kişiden tahminen 49 . 000'i 30.6 . 1987 · den ö nce 

~mek l i olmuş ve 1400 göst,ergeden aylıi< almakta olanların tar~~i,.-en 

.3.000'ini. yasanın kabul edildigi tarih ile RG'de yayınlan~r~:< 

'Ürt:irlüge gird"igi · 9.7.1987 t"arihi arasında bu i;1aktan yararle:--_-r.ai< 

cin emeklj nlan sigortalılar teşkil etmektedir. 

r . Anayasa Mahke~esi'nin Bu Maddeyi Iptali: 

Bu nıadde Yaı-q i tay ile ilgili o"l3rai< Ay . 1-1. ' ne. 7 ' si . ' 
..!.. '.J • 

uk uk Daires inin 3'~ de Sam5un Is Mah~e~esinin olmak üzere l ~ d ~-

a açı l mıstır . 

Sözi<onusu rr.adde ı l e diize nlene hükü..'!l lerin. Anayasa · nı n 2. l•.:.. 

o v e 65. maddelerine aykır ı lıgını iddia edan Yargıtay 10. H. 

ptal gerekçesini (özetle) sı.ı hus uslara d-3.ya r.dı!'"!!?ıstH- : 

-. . ' - . , 

Ana:;a..s.:ı:-un sosy.:1 1 devlet ii.kesi lm.2}. 3S::iik i l i<esi (r:-. • : .Ji 

im lil o l ması (m.65) h~~Jml erine ay~ı rıdır. ust gdsterg~ n i n a_:: ~-

,yle bir esitsizlıi< t o plum•.m h 1Jzun.n~ bozar. ~iilı d-:ty:ı r. ı~-:-. ~ :- 1 

.geller ve adaletle bagda$~az. 

Bu yasanın k~bulü· hukuk dev l eti i lkesin~ tAy . m. 2) d~ a~~ ı

diser. B~ m. ye göre borçlan~n öd~jiJi primi~~in karsılıgı~ı ~n 



gec 22 ayda alabilecektir. SGK'larından T.C. ES'da böyle bir 

uygulama olrnadıgından kurumlar arasJnda da esitsizlik ve iar~l~

lık olma"i<tadır . Kurum kaynaklarını tüketen ve haksız .kültetle!· 

yükleyerek sosyal güvenligi sa~lam~~~a yetersiz duruma düeürer. 

böyle bir borçlanma sistemi, Ay.· _nın 60 ve· 65. m.ne açıkç6 

aykırıdır. 

Ay . M. 26.10.1988 t. ve E. 1988/19. K~ 1988/33 s. kararınd~ 
,_ f, 

iptal konusunda şu hususları tesbit etmistir: 

Ay. 'nı~ 2. ve 60. m. yönünden incele~e: Sosyal hu~uk dev

leti. güçsüzleri i<oı·uyareık,.yani sosy~i adaleti ve toplumsal den 

geyi saglamakla yi.i/.ilrnlü devlet derr.ei<t!r. Hukui< d-evletinin ama,; e

dind1~i kisinin korunması , topl~'lld~ sosyal güv~nliÇin ve• sosy~! 

adaletin saJlanması yoluyla gerçeKleştirilebilir. Sosyal güvenlik 

hu:kıık 1.J alanında oluşturulacak ti..:..'11 :kuralların, özde buna _uygun 

o~ma3ı zorunludur. 

".r.eri<<?s scsy~~ güv-::nlik ha;.;!C1r .. ~ sahi9tir." Aynı sosy-:ıl 

giiven l ik kuruın•.ı içınde riziko orta;..:i1 -J1n-3 glrmi.; sigoı·talılarıi~,, 

dilerıne öz~l deniiecei< bir gJvenlı,ın sa]iar~~sı ve yine tem~lde 

birbirinden cok far%iı olmayan ya~ın ierece ve göstergede bulunan 

Iaı-· ıcin çok fdri<~ı boyutlat·da s~sy~: gi.ıv~rıce öngôrülerek,ku?·u1m..;,ı 

kayn~%larının de~~~aiz bir biçı~ie t!~sisi. sosyal gJvenligin da

yandıgı ilkelerle baJdaşmaz. Sosya! givenlıgin temeli ve kurdu;u 

du::➔ne göre . alt v-e üst sınıı·ıar ıcı:-.ı:e kdlan t•:.i..rn sigortalılar. 

aynı hukııki statiJ ic_inde bulunurl!?". B.:iyle bir bı,rclanr.:<! ti.irJ 

boı-·clarınianın temel ilkelerıne aykırılık olus~urmai<tcıdır. 



Ay. ·nın 10. m. yönünden inceleme: SS kapsamındakiler aynl 

,ui<::..ıİ{ı statü icerisinde. özdes durumda bulunan kisilerdir. Alt ve 

ist sınırlar icinde dereceier.me sigortalıların degisii< huk•.Ji<i 

ıtatUler icerisinde degerlendirilmeleri anlamında degildir. Sad~-

;e derece ya da kaderr.eler ara$ındaki farkı göstermek icin 

rözi.ıniJn•ıe tutulan maddi durumlara i 1 isi<in bir konudur . ~ynı dunun 

!a bulunan ki~ :ıerin yasanın öngördUgü haklardan aynı esaslara ,, , 
röre yararlanması esitlik ilkesinin geregidir. Gecici 70 . m. özel 

'.:'ir h~k nit:P.11ginde dü=enledigi bc•rclanmay1. haklı bir nedene da

raruna~sızın. r~sterge tablosunun en üst göstergesinden aylık 

il~-:iY"' hakJ.ı::ızananlara. tanım•ıstır. Bunlaria d : g~r 

Ju lun~nlar arasında SG yan~nden co~ farkl1l1~l~r do~~~it ur. Aynı 

.lk~ ın dig~rl~rine de tanı~~ası gere~ir. Bu nedenle. anıian m . 
. 

:ı.y . 'nın 10. m. ·ne aykırı · buluru.lUSt:Jr. 

- Ay. ·nın 65. m. yönünden inc-:?i.eme: Ku!:w.."?',1.Jn i<ayr: ak!a!'"ını tü

<:et en bor,;;ları.ma sisteminin Ar.nın 65. m.sine ayr::u· ılıgı ileri 

70. m.yi. ıptal kararının RG 'de yd.yınlarıdı•Jl (li.12.1;6-5 g./2üJiö 

d) 3522 S. Kanun'un YürJciuie uirm~3i: 

Geçici 70. m . nin_Ay.M.c-: iptdli ve S,:.syal Yeı·dırr. z-ar.-.rnırıın 

vapılan yorum üzerine dogan hukuki boslu~u doldurmdk ~ze ~e. 3522 



s. Kanun ile 506 s . Kanunda iki önemli degişik l ik yapı lmıştır. 

Sosyal Yardım zarrıınının BK .. ca tesbiti konusund -i veri l~n 

yet~i. 506 s. SS Kanununun ek 24. rn.sinde yapılan degisi~lik ile 

detaylandırılmı ş tır. Bu na göre; BK sosyal yardım zac.mı miktarını, 

gösterg~. üst gösterge v~ gecici gösterge tablosunda~i d~re~e ve 

kademelere göre birbirinden farklı olara~ tesbit etmeye yetkili 

}o rırunıştır. 

506 s. SS kanunu~a eklenen Geçici 75 . m.ile, g~cici 

gösterge tablosundan aylık alan süper emekli l ere ödenen aylıklar. 

~anunun yürür l üge girdigi 29.12.1988 t arihinde yJrüri ilk~e olan 

100 Y. jtHcy ı ve 53 . 00ıJ lir~ Sosyal Yaı·dım Zai!"ını 

dor,du:ru l r.1u ;ı tur . 

Bu~a göre ; norma l gösterge aylıgına ildveten borclanar a ~ . 

ayrı ca ek gös t erge ay l ı g ına hak kazanan sJper emekl i , geç ici gös

terg e aylıg ı za~ ~n içinde t~=axen ·eriyip normal gösterge ay !ı g ı 

ile eşitlik dUz eyine gelindiJinde. yeniden aylıgında ~atsayı 

a l m~ya devam e dec e~ t ir . 

e) 3522 S. K,, n 1Jn la l lgı 1 i Av. M . Kö ra r ı : 

SH? . bu ka nu nun Ay . nın 2. 5 . 10,13. 60 , 121, 122 .v~ 153. m.lerin~ 

ay~ırılıgını ileri sürerek Ay. M. ne iptal davası açmıetır. Ay . 

vt •• bu iddia.lar·a. karsılık. 12.12 . 1989 t. E . 1989/ 11 K . l9ôU4S s . 

<ararı ile 3522 sayılı Ka n~n · un Ay . ya. aykırı olm~dıgınd k~rar 

ıermistir , 



Ay. M., 3522 s. Kanu~·un Ay.nın ilgili m.lerine aykırı 

>ic~dıgı, yasd koyucunun Ay.M.nce g~cı~i 70. m. için verilen 

,p:al kararının yerine geciriimesi konus~nj~ to~jir ve tercihini 

cul lanmış oldu~u. husıJS!J;ıd,:lid a'.]ıt·ı ıi<l ı göni::ıüne ek olarak zarar 

,onusunu da dikk:tte almıştıL .B;..:n-:ı g5ı:·e özeti.e; 

''Daha önce geçici 70. m.nin Ay.y!I aykırı bulunarak iptali 

1e:i-:.niyl e, ka·zanı lmış hai<ta'n söz edil erek aynı statüde fdri< l ı 

İy~ıkların ödenm€sini sUrdUrmek ol~naklı d~gilse de, yUrü~lU~te~i 

(asa ·ya dayanılarak bo:ı-çlanm~ pri~ıine il islon ödemeleri yapan bu 

<isilerin zararlarının karsı}ar.m-:ısı -Devlete Gi.ivçn- ilkesinin bir 

ıer-;~idir. 

Söz konusu Yisa'nın An~yasa Mdh~emesince iptali sonucundd, 

~:~i kisilerin zarara ~gram-:ısı ve öd";diklet·i paraların devlet~ 

~aiffi~sı nedeniyle karşılanamay~n zardrların giderilm€si kamu d J

ze:ıi ve ka.m•.ı yararı geregi olarak ortaya. cı'i<!r:dktadır." 

·✓-: i-sa-;ınılması olan:1ksız bir d•.ıru!'!': r.~.:i~:ı1y:e. Yasa Koyucu·n:ın 

.3::.:.: s. Yasa·nın di.izenleru:ı~s: sır-~s~:-.-:!i .:.lı;ı::.ııerin md;ı:iuriye~:ı:-

:·ı:ıin oni.ı2r~ıe3ini de bir ölc;.:d~ g•:i=~trr,~sı i 1,: kon;_ın• . .ın de,;isik ,<.:-

~U v~ uygulamaya yönelik olm~sından. Aril~aa ·yd ayi<ırılık olustu-

1·.3~1 bıt· niteli:.C g,::frulmer:1ei<te ise> d~. uygulamd son11,;l,:irın1rı 

y~~:d~n degerlendirı!erei< ma]d~riyet konusunun yukd~ıd:i belı~tı

le:ı es-,slarla gP.nel hukui< i_lke ve uygular.1-:darı dogrul tu3=ır.d-:: 

a.j::-etli ve güvenlikli_ bir bicimd~ ç0zJmler..rn.::si zorunJudu?· . " 

3u nedenlerle 3522 s. Yasa·nın 2. maddesi. Anayasa·nın 2, 5. 

10 ve 60. m~ddelerine aykırı d~gildir g~re~celi görüs~ belirtil-



miştir. Anayasa Mah~emesi'nin bu gerekçeli kararı do~rultus~~d~ 

yapılan de,erlendirme sonucunda; 

Söz konusu kimseler, ödemis oldukları t~rçlanma primleri e

sas alınmak suretiyle ems~llerine n~zaran aylık bagiama sis~e~i 

dışında ek bir edeme yapılmasının isabe~li olacagı sonucu~a 

varılmış ve tasarı bu amaçla hazırlanmıştır (23) . 

. /• 

Süper emezlilik düzenlemesine sendikai cevreler de; Vdta~-

daslar arasırıud h.ic bir ayu·ını göz~lmed.en~ heri<esin ei<:oncmik ve 

sosy~t ihtiyacl6rını gUv~n altına almayı h~~ef olarak seçen bir 

sistemler bi.ıtUnıJ olaraic tlnımlanan '':ovsyal gjvenlik kavramı" iie 

bagdas~adıgı gibi gerekçelerle karşı cıkmıs:~rdır . 

Bu konuda aynı cevreler az:rı ca: süper e:=ei<lilik yeri.ne. T.C. 

Emei<li Sandıgının err.el<l~lerirıe ödenen sosy~~ yardım zamlarır. 1 n 

hazinece karsılandıgı gibi SS~ ' dan yaşlılı~. ~alüliyet ayl ıgı ıl~ 

dul ve y~tim geliri al~a~ta bulunanlara da~ 60 gibi zam yapıl3-

Netice itibariyle sJp~r e~eklilik kon~e~ . 506 s. 53 Kan~n~n~ 

22.3.1991 g./20622 s. RG·d~ ya.yırıl an~n 370.: 3. ··ss Korı·..ı.nıJn~ 

kavusturuim~stur; Bun4 Gbre: 

23 St,1par E.in-:~:1 ili;.( I ltı I igi i i N•.)t. 9. 
24 Turk-!ş Ca l . Rp. • 286-267. Ayrıca E,!.;.:: i-::ık-Is fad l. ;,.;:. .. 

Dok Gemi-~s Cal. Rp., lö4-165. 



'7 .• 
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Geçici 76. ~adde ile. g~çı~ı 70. madde uyarınco S3K'y~ 

primi ödeyerek rna l ıj 11 ili-:. veye öl Um 

sigortd5ından aylık almdkta olania1·.:i:2n, 4.20J.OOO lira borclar...T.a 

primi ödeyenlere malüllük, yaslılık ve ölüm aylıgı aldı~iarı 

sürece ve aylıklarla birlikte 33J.OOO lira; 5.040.000 lira ·odemis 

olanlara da 400.000 lira ~eiafi edici 6demd yapılması öng~rülmUs-

tür. ödedigi borçlanma primı bunlarddn az olanlaıa ise; _ödemis 
~ ~ 

old1.1."ı<la.r1 bor.;lanma primi ile orantılı olarak telafi edici öde::1e

de bulunuluyor. Ayrıca, telafi edici ödeme bu Kanuna göre ' öden~~ 

gelir ve aylıklara uygulanan katsayıdaki artıs oranında artır1l1~ 
, 

Gecicı 77.~~dde ile d~ isteyenlere ddedikleri prim iade ediiiyo~. 

7 - Yurı:dısınd"! Calısan Vatandas/,rıtnızın Durumu: 

Anayasamıza göre : "Devlet.~ yabancı ili<elerde çal1sdn Ttiri-: 

vatandcşl ,u· ının aile birliginin. çocuklarının eJitiminin. kültü

rel ihityaçlarının ve so2yal güvenliklerinin sa .7lan.-nası, anava

canla b~Jiarının korunması ve yurda ddnilslerinde yardımc ı olunffi~

sı :i-;in geı-e::.Ce;ı t~db1.rle:ri alır ·• . (.Mdd,:e: 62) 

v~cand~siarının ve isçilerinin yanında o!m~~ ve sosyo-ek0nomı~ 

soru:ıi.a.?"ına cözü.rn arayıp bulmaktır. Iste bunun i,;in•jir ki sc•rı 

yıl i ard~ bu k0nuda g~nJlleri yatıştıran icraatlar gdrmekteyiz. 

Biiındigi Jzere halen, 1.613.000'i Almany,'da olm~k- üzere. 

diger yabancı 15 illk9~e is~; 1 : 109.965 isci ile bunların aile 

tercierınden oıu,an tiaha 2 . 528.458 vatand~sımız yasama~tadır. 

Yurt dışına isçi göndermenin resmen basladıgı 1961'den 1991 baş

ların~ k3dar en fazla isci. basta Almanva olmak üzere Avruo~·v~ 



1875-86 yı 1 ları arası dönemde en çok SuıJ,jj 

~rdbistan ve Liby~ya gjnderilmiştir (25). 

Yurtdısında bulunan vatandaşlarımızın kaldıkları yabancı uı

~• ier~~kı 0z~lli~le bilmedikleri çal~sma ve sosyal hayatlarından 

cayna~tanan çeşitli sorunlarının cöziimlenmesinde onlara yardı~cı 

>lmak . hakve menfa,:ıtl~rini korumak ve gelistirmek amacıyla sözi<ı:::ı

ıus~ illkel~rdeki BUyUkelcifik ve Baskoneolosluklarımız nezdinde 

'.alışma ve Sosyal Guse.nlik Müşavirlik ve Ataşelikleri ihdas edil·· 

ıistir. Bu ihtiyaçlarının karsılandıgına memnun kalan va~andasla

· ımızd,.:ın i,-cı· yıl yaAlası:k ı~o.ooo · aen fazla id;d . i:ıu i<un.ıiuşiara. 

•asvurarak. bilmejikleri ve araya~adı~ları ve bu yüzden alarn~dı~

arı hai,(-l_arı gibi çeşitli hususlarcaki m-~selelerin cüzi.lmü için 

endilerirıe ydrdımcı olunmaktadı.r (26). 

a) Sosyal Güvenli~ Sözleşmeleri: Hükürr.~tin ilk 

aslad ~gınd~ ele aldıgı konulardan biri de; yurtdısındaki isgücJ

~n sosyal gJven!ik alanında, bulundui<ları Ulkedeki y~riı iegJc~ 

ibya. Avusturya, Fran5a, Isveç ve ınııltere gibi Uikeieri~ 

.e sosyal güvenlik anlaşması bulunm~~ta1ır. 

b) Yurtdısınd~ Gecen SJrelerin De;~riendiril~~si: 20 Ma;ıs 

25 
ı nulan 

2ô 
-43. 

'·Yu?"tdı~ınd-ı "calısan ve Yun!-! Donen V.iı:.an•j;ısi~rırnı::-~ 
nizm~tler" lR~hb~rJ. CSGEı Y .• 19~1. Arıi--a:-a. S.: l-2. 

.. Cal ış:r.a Hayatında ve Sosy:ı.l G,ivenl ii<tekı Gel iş-:ıele:· • 



1985'te yUrJrlüg~ giren yeni bir kanuni~ . Turkiy~ ile çeşit:i 

yabancı ülkeler ar~sında~i em~klilik yaşı bak:mınd~n m~vcut o!~n 

far~l1lıklar nedeniyle vatandasiara . yurtdışınd~ k~zandı~ı sosy~l 

güvenlik haklarına ek olara~ ayr ıca yurtdışınd~ gecen calısmo sJ

relerini borclanar~;.: ülkemizde daha ~ı·ker: yasta err.-:?i<lı o l ma irı~:.-:a

nı tanınmıştır. 

-Ayrıca ~201 s. sözioncsu bu kanunla, yurtdısında gecen 

sürelerin istenilen kac~rının borçlanılması, yurtdısından kesin 

iördsten itibare:1 bdS'Jı.ırma süresinin 2 yıla cıkarılm1s ı. 

;Jre~~rin belge ! ~~iitiim~si9in basitiestirilıp kolaylaatırıiması. 

·ar i. anmas 1 ve bun-i,:ı basi<a bu h&.i<tan ·yarar 1 ananlardan 

sahiplerin~ de yeni bir hak tanıruna31 gibi 

rerı ~mistir {27). 

ölenlerin 

imkan 1 ar· 

çeslt1ı 

- Yurtdısınds~ı gen~lerımızın isyerlerıni kaybdtmeden iki ay 

27 A.G.E. 4~: ~ehb~~ . 3ı-~7. 
2d A.G.E . • 4~-51: "G7 Isciy~ Götürülen Hizmetler". 30-32. 



29'dan 32'ye, ta~5it sayısı ise 9'dan 13'e cıkarılmıs: 

?asap~rt ~srcları uygulamasında önemli d~gisi~liklere gi-

dil er~k yurtdısındak:i v~tandasiarımızın bazı mogduriyetler:i 

önle:-ım:is: 

15.4.1986'da yürürlüge giren kanunla ilk defa yurtdı

aınd~ki vatandaslara da ülkemizdeki genel seçimlere katılama 

ım.-:~nı veriimis: ~-
Küçük yasta yurtdısına giden veya yurtdısında dogan ve bu 

gJn h~kları::d.~ 2.ve 3. nesil adı ku!lanıl~n v~ 580.000'i 

Almanya ·da olm~ı-: üzere yaklası1' .;,ayıları 850.000' jn üzerindeki 

~··:,,,;;_,~leırın yas.::1:,da:-ı ül~enin ·egitim sistemin.:'.r. tüm rıa~ v~ 

:i::·_:..:'::!nl~rınd.:ı.n ı::sit ol~raic fayd"'-lar.maları için gerei<enler yapılmH, 

/e bu amaçla 2.97L'sı yabancı ülkelerin mahalli maka~larınca ve 

" l.115'i de MEa·ca resmi olmak üzare toplam 4.09l'in üzerinde Tı.ü·;: 

Sgret~~n g~revlendirilmis; 

Halen ücretleri Devletçe karsılarian 550'nin Jzerinde dın 

rorevlisi, yurtdışındai<i vatandaşlarımızın dirı:i •,re 

htıyaçidrını karsılac:ı~ Uz~re g0revlendirilmis: 

Yun:-ıısırıd-5.;.:ı v-:ıt:i"ı•:i:ışi. ,:ırımızın icinde )'ôS: -~ıi-:ları top-

~mla ıiıs~ilerini gelis:irme~. yabanc ılar~ Türk KJitilrLlnU t,nıc-

macıyla mevcut T~r~evleri, TUrk Kültür Mer~eileri~e ddnüşc~rüi-

Liş ve sayıl~rının artırılm-:ı.sına. çalışılmış; 

Tasarruflarını en iyi şekilde degerlendirebil~el~ri içın 

ırtdışında~i vatand~slarımız~ yardımcı olmak amacıyla. T.C. ~~r

ız Bdni<ası'nda acılm~i<ta olan yUksek faizli kredi me~tuplu döviz 

?vdiat h~saplarının y~nında, ayrıca serbest piy~s~ ei<onomisi 

ıregi vatandaşlarımıza diger bar~dlar nezdinde de döviz tevdiat 



-. --

he.sabı actırm~ imkanı tanın.mı$: 

B;:;;:i~lsiz ithalatta ve gUmrüi< .işlemlerinde yurtdıs1r.d,~~i 

vatand:,..s l ara )'eni kolaylıi<lar tanınmış; 

- Almanya ile. l7 . 7.1986'da imzalanan Anlasma ve Yed-i Emin 

sözlesrr.esinin uygulanmesı neticesi nde, orad-:ıki çalısdn vatand-:1s

iarınıızın. sözkonusu ülkenin Yapı Tasarruf Sandıkl~rındaki biri

kimlerinden iolayı hak edecekleri düsük faizli konut krediierini 
- . ., , 

Tür~iye'de kullanmaları yolu acılm1s; 

- Yurtıiısından dönen coç.:k:arın. Türkiye·y~ ve o~ul lat· ırıa. u-. 

yum sa.•Jiamı:ı'arı için yaz aylar;.r.da yurdumıJzun cesitli yerlerde 

Jcre:sı= uyum kursları acıl~ıs: 

Suudi Arabistan ·~a çalıs~ıs olan yurttaslarımıiın orada~i 

33K ' ca kesilen sigorta priml~rinin ~endilerine iadesi irr~~nı a-

t ı r.rnı s ; 

Kuzı:y .A f rika ve Or taıiog:.ı ü l ke l ~rirıi n öze lli ~i-er i d ı kka ':.e 

t l ına rak oralardak i çalı şan vatandas l ar ı mız ın ücre t leri n i n be l li 

>ir seviy~nin a lt ı na d iJsiJ~·•Jlm~m-esi g ,:iyesiy le o u::.t:ele r ıç ın 

:s g o:tr-., ucr-etıer i nin tesbit i yapıiı p uygulamaya alını:1::: : 

e i ı sm ıs Bat ı Avrupa Vlkelerı~d~ ıhtıyaç duyu l a~ v!s:~ i ı . . . 
l şg-.1 ,: ,J 

Muhte~~ı istihd~m p~tans i y~li bul u nan 0rdun v~ ~atar- · ıa . 

ayrıca. KKTC'nin bazı kol l arda niteliklı ve 
. 

ffit: V S l :: : :! k 

sgJcilmUzUn yabancı ülkelerde is~ıhdamı am~cıyla. ajı g~çen Uik~

!r-le ayrı avrı isJJcü anlasmalar-ı y~~ılmıs: 



- 1 ·;,..-

Ve bütün bunlardan bas~a eyrıca. yur1a djnen v~ya h5 l ~~ 

yurtdısınd~ çalısan vat~ndaşlarımıza. kend i lerini ilgilendiren 

hu'k1.ıki d ;.:.zenleme l er ile :-:&::ı.1 kuru.:-:ı ve :kurulus l arım:..z -:a. k~r.a.ı ler-ı

ne sunulan hizmetler he~.i<ında biigi sahibi olma l ar ı iç i n bı r 

rehber kicap da hazırlanera~ da~ıtı lmıstır (29) . 

.ı , !KINC! BöLi.:M 

:r3TIHi::A.'v1 ICR~.AT I 

Hi.ii< ii:.:.:ı::tin i,ir cok icraatları esasında aynı za:nanda isr.ihda.m 

ımka:1 : arır: 1 artırma ve ge~iştirme amacı da tasırr.akt ddır Vefa ne -

hi zrr.-:- t s-=:-·.tör l e r i ile k cnu,: ,J,e tur i zm gibi a l anlaniaı< i özel v e 

l<amıJ kes:mlerinin çdiı~::;~ v,e yatırımla:::-1, aynı zam~nda is-1üı::i.ı r,i.; 

i s t ıhd~m et~~ d~gil midir? 

!esi=:er. özel v~ri resmi iş buima ve ise yerl eş t i rme 



!şci Bulma Kurı.ın:,.,;.:-: ,;a, suistimale de seb~b olan s1rd sister.,i ka.l

dırı lmıstır. Tel9fonla isçi bulma ve i~ talep etme uyguia~a.sına 

gecilmiştir. Isverene gönderilen isçi sayısı arttırılar~~- eski

den acı~ is bulu~an isyerlerin~ 3-4 yılda bir gönderilebilen is

sizler, artık yıl~a 3-4 defa gönderilmekte ve en kısa süred~ ise 
-

yerlestirilmektejir. Davet ile taKdim islemleri birlestiriler~k. 

issizin kuruma g~lmeden dogrudan işverene gönderiim~si sagianmıs-
. - . 

tır. Meslek de~iştirme ve ek meslek kayıtlarında 1 yıllık bekleme 

süresi ortacdn ~~ldırıimıstır . 

Bu h:.:k~--::e: :.öneminde,.haz1r!anıp uygulan~r. V. Ees Yıl:ık 

Kalkınma. Planı·r.~~ temel amac ve politikalarına giSre ; '.'Frodükti-f 

cverimliJ istihd:~ın arttırılması esastır. Suni yollarla istihdam 

yapı lmasından ka;ınılacak. özel,ikle kamu sektöründe yeni · 1sgUc J 

ıhtiyacının ısgu~J fazlas ı olan alanlardan belli oranlarda yapı

lacak k~ydırmalarla karsılanmasına öncelik verilecektir. Prodük

r.if istihdar.? dl'·t:sı, yatırım hacminin, yatırımların ver:mlıligi-

Vi. Bcs Yıi::~ Kalkınma ?!anı ' r.a gi:ire; "Dön-em sonund:ı sıvıi 
,, 

ısgücü 20.937 ~~si. sivil istihda~ ise 19.117 kisi olacaktır. 

~ssizlık oranını~~ 8.7 olarak gerçeklesm~si öng~rülmektedir . Si

ıil istihda~ın s~~~örel dagıiımınd~ tarımın payı% 46,2, sanayi

un payı% _17.5 v-e hizrr.etlerın payı.% 36,3" olacai-:tır. Ayrıca bu 

conuda belirtil-:?n ilkeler ve politHı:aların içerisinde; "!sguı:i.i 

>iyasası berrak:!ş:ırı}acak ve isgücü seyyaliyetini kolaylaştırı~ 

:ı enformasyon h:z::netleri gelistirilecel<; ItBK isgüci.i piyasasında 

~tkinl ıgi artac!~ bicimde reorganize edilecek; tsgücü egi timi, 



iscihd3m r~hberligi. m~sle;➔ ybneltme vb istihdamı geliştirme fa

aliyetlerine kamu kuruluşları ile özel istihd~m kuruluslarının 

a~tif katılımı saglanaca~tır· d~nilmiştir. 

A - YVRTIÇ! !STin~A~ 

Yukarıda belirtilen MdVZUdt calışmaları bölürn:Jnde 1967 

i\!art' ında çıkprıldıgını if~rle ettigim "~akatlar ile Esi<i Hü~ümli.i-

-
lerin Istihdamı Hakkında Tüzük"lerle, toplu.?nun önemli .bir kesi-

mini olusturar, sa-:<at ve eski hükümlü vatandaşımızın ist.ihd:1m e

dilmeleri kolaylastırılmı~tır. 

20.11.1987 g./19540 s. RG'de yayınlanıp. ll.1.l96a ae yürür

i.ugo:? gır':>'n "özel Istit,dam Da:11şm.:1nlıgı ve !ş•Ji.ici.i Y-eti:Hirm":? 

iiizmeti Yönetmeligi" geregi. vıasıfsız isg~cü . -3zellikle i.s.:ihdam 

garantili o l arak düzenlenen . kurslarla isgJcü piyasasının ihtiyacı 

,:,l:1n. vasıflı işgüciJ haline getirilm~ye çalısılmıştır. !stihda:n 

~alışmaları devlete büyük maliyetler ve külfetler de yüklemekte-

;31yi istihdam etme~ · icin 40 Nilyon lazım" {l) olmai<t~cı?·. 

fsvarenler de şartlarına uygun işcı saıiam~sında cn➔miı bir 

başarı sagla•ııgını v~ y-enılik qetiniigıni gôrm-ekteyiz. iüırı..:.:::urı 

ıs~ y-erlesci?·m-e faaliyetlerini aşagı,jaki g-?len tabiodan izl-eyelım; 

Kur~~ca 1954"de is ist~yen 683.717 kişiden 178 . 9!a • inin ıse 

yerlestirilmesi. başvu~an 11.309 sakattan 4.904'ünün ve 5.22a es

ki hüküınlüden 2.059'un_ı..ın ise yerlestirilmıs bulunması d;ık issiz 

ı Erd,:ıgan Alkin . .. ,.:.ırk Sıyasi Hayatında Siyasi Kiiitür Ve E
konomik Politika Bakımından A'NA?'', 220. 



!1BK'NUN lSE YERLEST!fu\ffi FAALiYETLERI 

1984 

Başvuru 683717 
214415 
178018 

Acık !s 
r.Yerles. 
Kay. !şgü. 
Kay.!ssiz 
Sakatlar 
Başvuru 
!.Yerleş. 
Esk-'i Hükü.'lllü 

1231492 
863589 

11309 
-4904 

Başvuru . 5226 
! . Yerleş. 2059 
Yurtd.!stih. 
Ba~vuru 142948 
Jönderme 45815 

1985 

512590 
170002 
157690 

1414052 
96619_5 

1986 1987 

580109 482087 
275235 262416 
258848 ~53449 

1566093 1684409 
1081306- 1134884 

8752 8017 9765 
3843 ; , 3181 4446 

,,,. 
4285 6153 5274 
2692 2052 2619 

55370 55141 77171 
47353 35608 40807 

i 

Kaynak: I!BK , DIE . 

1988 

400320 
154938 
251120 

1680761 
1162548 

8724 
4690 

462 2 
2760 

151651 
53021 

1~89 

552779 
262842 
266674 

1517673 
1009·a . .;o 

10822 
7626 

6178 
4273 

26604 
49228 

19~0 

672110 
293742 
283243 

1351175 
8961.32 

12576 
640 7 

6653 
3164 

12190 
47707 

oranını P-=~ düşüremem i stir. Ama 1S85'de 512.59 iş i st~yen k isid.en 

157.690 ' 1, 8.75 2 s akattan 3 .... 843'ü ve 4.285 es:,c;i hükü.'lll ü•:-=n 

2.692'si ise yer l es ti rilmist i r . 1986'da basvura n 580.109 kisiden 

258 . 849' i ise y~rleştirilmistir. 1987 'de bdşvuran · 4a2.087 kişiden 

251.1 20 ' si ise yer l eşt irilm i ş t i r . 1988'de başvura n 400 . 320 kisi-

1-= n 251 . 120 si, 89'da 5 5 2.779 kisiden 266.674 'Ll. 90 ·da ise ; bas

ıuruda bulu~~n f72110 kisiden 283243' U i se yerlestirile~ilmis: i r . 

!uradan ds ania,ıiacag ı gibi istihdam a l a~ında yav~ş bir ar:ı ş 

Yurtdısına isçi g6nderilm~si. özellik i e Ayrupa'd3 basgbsteren 

ss i zlik nedenıyle azal mı ş d urumd5dır . Gdnd~ri l ebii en i-=~in cogu 6 

ellikle ortd•J•:ıgu üike l erinde ıs t ihda.n edı l m-e im.:0:anı bulmust ur·. 

urtdısınd~ çalışan isçi ve yakınlarının toplu konut fonundan m~

fiyet icin sadec~ oturma ve çalışma izinlerinin ibra=! yeterli 

~bul edilerek bJrokrasıd~n kurtarılmıstı~. Suudi A~ab:stan · a vi

~ b~lgesi tek tip hal~ getit· ilerek islemler basitl~s~1rilmiştir. 



Tabii afetlerden zarar gören issizler. kurwnca öncelikle ise 

yerleştirilmiştir. Kalkınmada öncelikli yörelerde oturanların 

ke~di bölg~sinde ise yerlestirilmesi, en az iki ay o ycirede otur

ma şartına baglanmıstır . Kömür istihsal i nedeniyle yapılan kamu

laştırmalarda magdur olanlara. işe gönder~ede öncelik ta~ınmıstır 

Yuk~rıda da belir~tigim sosyal güvenli~ alanındaki kapasite

n.~arttırıl.ınası sonucun~~-cok sayıda. tabjb. eczacı. diş hekimi. 

h~msire. laborant. teknisyen. saglık memuru ve di~er elemanların 

istihdamı da gerçekle-ştirilmis bulun:naktadır (2). 

Sektöre l i sgüciJ i st ifıda:nı en cok hi z:::~t sektöründe gerı;ek

l eş~ist i r. !kin~i sırayı sandyi al~aktadır. Tarımda istihdam ayr.ı 

oranda veya azalarak seyrer.mektedir. !!BK ülkemizin. enflasyon 

gibi en önemli mesele~inden bi~i olan işsizlik icin de. istihd5m 

politi:k~s1nın gelistirilmesi, yurtici ve yurtdısı is ve isci 

bulma hizmetleri, sakatların v~ eski hüki.i!:nlülerin istihdamı konu

ları ile mesleki reh~bilitasyonu hususlarında önemii görevler 

ı.istlerımi-s buiurım-3~tadır (3) . 

·amlar la d-esteklenr.ı~si ü yör~lerd-e istir,·.:-::.::.:!'!"'"'~.anlarını ar::ırrr:::ş

. ır. GAP'ın süratlı bir s~~ilde cam~mıyi~ lC finansma~ ve 7~rk 

dilmesi ve proje tama~landı~ınd~ yaklaşık 2.6 milyon kisiy-e ıs-

2 ··G, Hi..i.J<u.rn~t · in "f.ed i Yı 11 ık icraatı · • 273. 
3 Fazla Bılgi i-;in Bak: "GT Huki.irn~t·ı~ l:ıort Yılıı;..: Icraatı". 

)ti-523. 



gi ihtimalini göstermektedir. Süper emekliliki.e. isci ern-:?kli ı"e!•i

nin eline daha cok para gecmesi hedeflenmis. istihdam artışı ım

k~nlarının saglanması amaclanmıs. ancak isci l er arasında esitsiz

lige neden oldugu icin kamu oyunda ve isçiler arasında tep~iye 

yol açmış ve bu uygulamadan vazgeçilmiştir. Sözlesmeli personel 

uygulamasına başta K!T'ler olma~ üzere bir COK alanda gecilmis-

tir. Ancak bu uygulama ile de calısanların sendikal haklarının 
., "' . . 

kısıtlanrr.ak istendigi, sendikal çevrelerce ileri sürülmüstür (4). 

Bir çok alanda ithalatın serbestleştirilmesiyle sanayi yan 

Jrünle'!'"' i n i n imalatı. yeni iŞ,• irr.ke.r.ları sagl ~~! ştır. BıJnunla bera

Jer turizmin gelışmesi, ihracatın arttırılma5ı neticesinde ıstih

:iam a.rtı ş ı da saglarunış ve işsi z li~ azaimısu r. A:--ıaya.sa Ma h..~em~

sinin iptal et~igi yabancılara mülk sat ısı ile ilgili kanunla da-

1i h Jzümet istihdamı art tı rma. arr.acı güdüyormuş (SJ. 

!!BK gelismis bat ı ü l kelerinde o l dugu g ibi istihdamı g~lis

: irm~ vs art ı rma v~ is piyası3s 1n 1 akt i f hale g-:?tirmôk i şin " !şg ı.1 -

·i.i Y-e tiştirme" ve 'özel !stihd-:m Danışman~ı; ı ·· projelerini b:s l ~ t 

ında •'::i ze i. sektör ar a. c ı lıgı ile is; i.icü ye':ı şt i r ii.m-esine ı mi<!n s-!lg' 

a~ax üzer~ isgUcü yetistirm~ yön~t~~~igi ıle özel ıstihdam dan ı ş 

etıyle kendile ı- ıne uygun ış l erde istihdam ı r.ı.r:~n ı saglar.m ıstır. 

Bununla bit· l i;.:.te kuruluşlarının atıl 

istifade edilere~ . v~sıfsız işgijcünü ülke 

--------------------------
4 Hdi<-Iş Fcı~l. Rp: , 157-157 ; Türi<.-.Is Ça.i. Rp . • 241-2.;9. 
5 bzal. ANA? Marmara B6lcresi Genısie~i lmıs II 

jplantısı Konuş~ası. 31.3.1986. ldtanbul. S .: lJ-14 
üiv,enı 



!~0nomisini n ihtiyac duydugu meslek dallarına y~niendirme~ ic~n 

projenın uygulanmasına gecilmi~ ve iss .iziere 

;aröntisi de verilere~. isgücU ihtiyacı bulunan ~~slek dalları~~~ 

·etistirilmesi için kurslar dUzenlenmistir (6). 

Ayrıca. kun.: . .rna kayıtlı öze l likle mı:slei<s:z saka~ların. 

ak.,_t ı ık durumlarına uygun bir meslekte. yetisti!'"'i lelerek istir.

•:ı.:tı_ların - kolaylaştırmak m~ksadıyla kurum bünyesir.de özel bLl:-o 

urulup çalışmalarına başlamıştır. Ev ka1ınlarının ve 

ızlat· ın istihdamını geliştirmek icin çocu}: baic.::11 ve ve günli..:..< 

v hizmetlerini görmek üzere . özel hizmet s~rvis:eri kurulması:-,. 
ın g-=reidi calısr.:~lar ya.pılmıs ve kad ınları n d:i::-.~. ,;o;.:: s~yıd~ : 5 -

ıra~ · nca ·i5tihda~ için . dı~~r getirilen ye~ili~leri ve 
lian ca l ışmöları a.s~gıdaki g ib i ö z~tleyerek sıralayalım (8): 

I s i çin basvuranl~ r d5n ·belge getirme mec~u!'"'iy e t i yeri~e. 

d.:.. · -...-.:.· -..::. _ .ı __ .,_ 

ı l~mlerj~ s~r~t ve kolaylı~ te~ın edilrn~si; 

- rs ara.yanların bılgılıe:idiı•iiip bilinclo:?rıdi!""::::--.~si ıcır. :e 

ö ·' tIBK 19 510 ra.:!lıyet Rap-:ıru" 96-lCö. 
7 ··Gr Hükü..met ın Yedi Yı il ı i< Icra.,t ı " 2134-285. 
8 ''Ca lışm-, Hayatında v~ Sc·syal Guvenl i ktekı ı:~lışrn~l-:r" 19. 



isçi arama ilanlarının Kurum önür:d~i<i levhalara da aslim-5.sı: 

Kı..:ru.mun görev ve islerine il.ışi<ır. 1e;.e:nlerırı,je, sürat. 

kolaylık ile teknolojik . calısma ortamı sa,ıam~k Uz~re. ~~yıc. ise 

g~nderme ve diger konularda bilgisayar. biigiy~zar ku!İanıl~n 

bilg i işle::ı hizm~tine gecilm-3s i; gibi hizmetler-in yanında, 

A;ık işlerin işsizlere . iş arayanların i:3vı::rerılere 

duyurulması ie'onusunda ilet f~i im saglamaic üzere Is Gazetesi .yayın-

1 anmış; G-enc issizlerin istihdamına yardımc ı olmak .üzere me.sıe:.. 

danış~anl~~ı hizmeti verilmesine çalışılmış; Yurtdısıne g~nderme-- . 
lerde isl~~~er basitleştirilmiş; 

- öz~: ~esime daha fazla istihdam hizm~ ti sunulm~s1 am~c1yia 

özel pro; ~:~r geliştirilmiş ve bir kısmı uygulamaya aiın~:s; 

- Şut~lerde k3rşıl~namayan~cık islerin. silratle karsıl a~rn~-

sı. ıstat1::uk:erin cabuk hazırları.ması ve rs Ga:::et'3sir.c~ki 1:-i l gi-

lerın giln~,ei olmaaı için te~efaks sistemi tesis edilmiş (9): 

Tüm .:·.;:ılardan başka ayrıca: 

- · :;:;y""rierınin meslei<ı egıtim ve usta yetiştin:1~ pol itli-:a -

ıarını v~ ~]itin ihtiyaçlarını belırle~ek. egftim bırı~ı ~rı~ın 

<uru:~a~ı~~ y~rdımcı olm~k. ustalar arasınd~ b~lirli nit~ lıkl~ ~i 

- G~:-.. ~.-< v~ g-eı;ici iscılerin toplandıgı m-eri<~zierde . isçil-e

·e ka;ı~:ı ::lr bo;>kl~rr.e salonu temin edilmesi. bu rrı~rkezierd>! kurıım 
. 

iervısler: ~lusturmak suretiyle isverenin gUnlUk isci ıhtiyacının 

1er türl.: tonr.alited,;n uzai< bir şekilde karşılanması. iş.;ilerın 

ıoi<di< o?·:::ın<!a ve kötü ş:~rtlar altında is beklem~sinin onlenm~si 

9 ··~:- :iU~urr.etin Yedi Yıllık tcr4atı". 285-286. 
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ıyle geçici is mer~~zieri acıiraıs: 

- Universite ögrencilerine geçici isler temin edilrneai v~ ~

rsite mezunlarının i<ısa sL;rec!~ istihd"-:ılarının saJla.:-.rn~s:ı 3-

yla üniversitelerde istihd~m danışmdniıgı mer~ezleri kurulmuş 

niversiteliler icir. is arc..=:a rehberi bastırılarak da-,ıtılmış: 

- Sanayi bölgelerinde ve ~üçU~ sanayi sitelerinde is aramayı 

ş bulmayı kolaylas:ı-rmak ü=eb~ "Kücüi< Sanayi Sitesi :.:stihddm 

ezleri" acılmıs: 

Saka~ların mesle~i rehabilitasyonu prôjesı uyguld~~ya 

:rnus; !s Kant.;rıund,- yer a.l~n % 2 oranırı,ja salnt ve eski hükü.m-, 

ıslt?ri.:-, ya;n lmı s; Bu te.sbıt 

u 1 ,:ı..ı~•.ında. m~sl~~siz sa~a~lar~n istihdamlarını sag l amqic 

a: dcr.~:nind~ 33'550 s~:-C .:ı.t vat~r.daşı:n1z il~ l89ôl eski htlki.irnlü 

~~dar açıktan ve na~len tayinleri 

Ger;e% istihdd~ ~rtıs:. nJ~ua artıs hızınd~n daha tUyUk o

,_ ~:iii<ınm~ hızının sa~lan.,,3s1yla ger·ı;eidesir. Sosyal ve eko-
----------------------------
l•j -- GT ısci ·ye G:>':. •.ıriilen :-iızrn~t" 15-18. 



n0~1~ d~;ıe~~i~ı- il~ nJtus artı~ı ve nüfusun yapısı. b ı rbirlerıni 

i<.::!· ,;,ılıid: •.:d:u-.:ı.iı; etkıl-:y-:n unsurlardır. 1990 Genel Nüfus Sayımı 

ge ,; l C 1 TUrkiye nUCusu 57 mily~na yakındır . 

A~tıncı .Be:s Yıllık Kalkın.m~ Pla:11 icin esas alınan ta.hminleı· -e 

Tilrkiye'de nüfus artıs hızı 1985-90 d~neminde 
' 

binde 22. 1. 

1~<~0-95 döneminde ise .tı'inde 21,6 ?lacaictır. Bi.iyi.L,ne hızları· isa 

1976-l990 yıiiarında sırasıyla; 2 . -o . 4. - ı . 1 • 4 . 1 , 4 . 5 , 3 . 3, 

5.9. 5.1, B.l. 7.5, 3.6, 1.6 , 9.1. (11) . 

Daha dUşük ücretl~ isci istihdam ~tmek amacıyla özellikle 

c~ı:ıJk ve kadınlr.rın istihd3"mının tercih edildigi de bir vakı~-:lır 

Ay~ıca bu seki ide ıs~ihdam edilenlerin cogu her türlil sosya l 

guv~nced~n lO~sun olarak ç l~ kötü kosullarda karın t o kluguna 

ca~ ıst ırıldı~ları tesbit edilm;~tedir. 

Küçük sanayi s i telerinde ve küçü~ i syer i ve is 1 e;:.rr.e 

niteligi n1~ olan yerl e rde , ça l ışma çag ında~ il er le birlikte cocu~ 

i açı sigcrt~ ve çırakl ı ~ D~~~v~i ~si gib i h i çbi r s0ayal 

le. bazılerı ilko~ul ögrenciei d~hi olan kü~~k ve ka;ak işçi ca

lıstır-ma}'ı adeta alı.ş-i<:anlık ve a-ı~t haline g~tirmiş bı.ıl un,ın bu 

g:ı.bı ısyerleri p~tron·l arı . ilgilı ve yetkili görevl .. l-;rin ibr .. :il 

11 Kayrd:r<: .Q.!f, D?T. (Kasım 1990 tat"'-ninil. 



ri~orta primleri ve vergiler de ka~ı rmaya dev!m e~mi yc~iar m1 ? 

Gaziantep ilinde mahalli ol~ra~ yayınlanan (121 bir çünl~~ 

;azete~in yaptıgı tesbitler~ gbre: h~r g Un her tUrlü kaza 

hti:na;.i ile birlikte bulundukları halde hıçtıir· c,n ve sa~i.ık em-

ı iye ti dahi alınmadan çalıs~ırılan i<ücük .. ,,. isc il~rin i fade,er i ne 

ayırna:rak, '•is mUfettişleri ve sigorta. müfettisleri atölyelere 

eldiiı:ierinde, patron cocukl.;.rı ve kacai< isçileri orad-3n g ::iz~rdı 

diyvr ve teftişe gelenler d~ cay-k~hve içip yemek yedi~ten s onra 
, 

e~1p ~jdiy0r. En kUcük kaz~ v e ol~y odugynd, gizli tut u l~ r ~~-

sci l e!· özel yerler de rastgele ve usulen ted~vi e~t iri~ıp res~ı

-::.e ır: : ı kal etı:.iri i miyor". 
\ 

yanda!"l cal ı ş: ı rd ıkları bu d•J.rumd~k i iş,;ilerin 

a.r::..ç ı n :: -:ı bilgi ierine başvurulan işv<:?.renlerden bu konıJda ac ıi,daı~,-:: 

5i= Xd'.-<t:L 1 kacır.maj'an l ar ; "sigortal ı iş,; i ça l ıştırmanın ma ii ye tı 

o~ y ~j~ektir, artık l üks oldu. Ekonomik sık ı ntılar y~zJnden is;i 

as:ıy~si oluyor ve ucuz işç i caiıştırm3 yo!uns gidii : yc c ·· 

Dilny3 Savasından son~a , bazı Avr u pa 

12 Do,u~. lB.6.1990. 
l 3 Retü:,-ar . 1987. ç;5,,a. s. : · 
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Yabancı ülkelerde işgücü istihdamının kamu aracı l ıgıy l a 

y!lpılm-:ıs ... 1949'da UCô tarafından gündeine getirilince, 1950'lı 

yıilar~aki işgücü göcJnün yoqunlasma31 sonucu. 196l'de ilk kez 

Almanya ile imzalanan işgücü anlaşmasıyla resmi olarak ba~lay~n 

jşg~cJ sev~iyatı, 10 Lllke ile daha yapılan ~nlaşmalarla 1973 yılı 

soni~rına kadat devam ederek 135.820 kisi gibi bir rekora ulas

tık~an scnrc. .. da özellikle Ğikemizden işgücU talep eden Batı Avr upe. 

ülkelerinde görülmeye baslanan ekonomik krizler ve issizlik sonu

cu yabancı isçi alımının durdurulmasından sonra bu ül~elere son 

yı l:arda is, .. ı gönderilmesi planagı hemen hemen kalma.rnıştır (14 =. 

sagiam bır g~lecek güvencesi sagla~ ak icin ve gelişcis batı Avr up& 

J lke le ı•inde ortaya çıkan vası f l ı işgücu ıhityacına cevap da v cr

nek amacıyla m~sl ~ki e~ i tim pro j~si uygulamaya konuimus: ( 15J 

yetismis vasırlı kal ifiy-3 ve ye : enekli 

(uv~yt. Libya. BAE. UrdJn ve K~~~r gib ı zengin i5ia~ Jlke lerı n~~ 

: as;: -:ı. bu ı ş alarıiarı olma/4 ü z-?1· 0:: 1l9 .27ô Tur!< iş .;ıs:. yurtdıs : r.:ı. 

: alıs~ak icın gönd~rilmiştir. 

Muhtemel istihdam_potanaiyell~ r i buluna~ ürdun v ~ Katar · i ~. 

------------------------
14 ,AGE. l; Çalışma Hay.nırıı:ia v~ S,.:ıs;·al GJvenli~-:~i-:i Gelişr:ıe

er. 320. 
15 ·'GT :ı:sciye Götürülen Hızm~~ier··. 32. 



ve ayrıca. KKTC ' rıin bazı kollarda r:itı:ılıkli ve r.ıevsimlik işgüciJ 

ihtiyaclarını k-::ınnlam-:ı.k ve t-u s :ıretl-e c.ah-!l ı'~zla isgücümüzün ya

bancı ülkel'.3rd~ istıhd-:1m edil~i:>ilm,:si iı;in biı•~r işq:lcü anlaşması 

yapılmıs (16) tır. 

UCUNCıJ .ôoi..L:ı"l 

ISSIZLIK !CRAAT! 
,ı • 

Ekonomik tercihler ile egitim ve ögretim kurumları arasın

da~i uyumsuziuk. sektörlerin ihtiyacı olan nitelikte vasıjlı jşçi 

yetistiriim-=mesirıe ve}'a. g~rülen ("\-;...-enimle bayda---Jayan isl~rde 

çalışılmasına ve kaynak israfına ne~~n olma~t~dır. Bu yüzd~n orta 

insan gücu planlama31na gör~ yapı_m~sı sartttır. tssizliı:tin . -
topl umda actıgı sosyal yaraları · tedricen azaltmak. belirli bir 

süre =artında tam istihdama ulaş~akla sa~lanabilir. Bunun için 

Türhıye kalkınma hızının sürekli olarak% 7'nin üzerinde olması 

Ulkemizd~~i issizlik. sosyo-ekonc~i~ ya~ımızın kontroisJ= 

sınds ıssızlık. kısa süre~e cozül~esi zor olan bir mes~ledır. 

Bunun ıçin Işsizlikld m~cad~le zs~en~ bs)lıdır. 

Bunun içindir ki. issiz_lik artısının d•Jrdı.ırulmasını ilk h-=

det sec-=n hJki.i.met. is.sizlik oranının as-=ıgıya cei<i lm-=sini de Hcır,

cı hejef olara~ seçmiştir. !şsiziigin tedrici olarak asg~riy~ ın-

16 AG.E. 31. 
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dıri lmesinin ise. ka l i<ı nma r,ı:::ının '½ 7 civarına yükselti lme:ı.iyle 

:Se;ianobilec~•Jl ıf~d-: edilmıştı. Bu seviyedeki kalkır.ır.a hızları 

ise sa1ec➔ 1366. 87 ve 90 yıiiarında. saglanabilmi$tir. 

ANA? hJkı.irnetlerinın ic~a,:lar ı ndan anl~şıldıgınd g ö re; iş

sizlik meselesinin uzer..ine dı;rhai ve önemle gidilm"?ye calısıl

mıştır. Işsizligi c6zmek için bir devlet bakanlıgı da özel olar~k 
I, 

görevlendirnm:istir . Bu komıda Devlet bakanlıgı .!ssizlikle :✓.Uc-a-

dele Yürütme ve Kvordina.syon Km·uıu olusturulanık calısma:drını 

sUrdUr~U~tür (1). Burada issizlikle mLlcadelede uygulanan projeler 

ve stratejiler gerçekçi olarak tesbit edilmiştir. HükU~~tin i! k 

ddrt yıllık i~raati d~neminde: gerçeklesen ekonomik canlılık ✓e 

u:--eı:.m J.:ap3.s ıı:esınin aı-tış ::. .teı·~ ber·ince istihdam artısını ,ia 

' g~ti rmis ti r. Bi lindi g i g ibi kalk ı nma hız ı 1934' te % 5 . 9 . 19ô5'~e 

~ 5 .1. 1986 ' d a ~ 8 . 1 , 1~67 ' de % 7 . 5 ge~çekl esince . tabia~ıy ~ a 

ışs i zlik de gider e~ azalmıştır . 

Bu ddnemde is t ihdamı e t ~i l eyen baş lı ca faktijr l er sunl arjı r: 

ı r·:ış . Enerji alanındı:ıi<i büy,li<: ge l ısr.ıe. K~ lk ınma hızi~rın ı n on:a-

?-tan istihd-~~n iffu-:anlarının rr.:-::ydorıd gelnesı (2}. 

Burcı~ kaydedilm~si ger~~en en ön~mli bir yenilik ve ıcra~t 

ic silphesız ki vas ı fsız işsizl~rin vasıflı h~le getirilm~sıyie 

ş bulmdlar ının d~h~ ~olay ha~e getirilmesidir. BüyJk s~nayi pr ~

l "tşsizlıi<le Mi.ic~i-:1-e". Dev l-?t Bar: ~r. : ıgı . !ssizlikle .MJ:-.,.:.!-:;
e Yürütme ve Koordinasıon K~rulu. Yayın~,: 2. 1985. An~~ra. 

2 "Hükiimet ' in Dört Yıllıi< Icra,Hı · ... 5,Jö-·523. 



hedefi ce va:-dır. !ssizligi n bJy..ımesi. ei<,,rıo:1ıi k vo: sosyal bürıy e::i-e 

zinci~~e~e tesiri olan cesitlı hcjısel~ı·d~n kaynaklar.maktddır. 

Issi= i. ~gin cöz:ümü de zinciriem~ tesirı ol•!Hl çeşitli t~.:ibirlerle 

bu f~;it dairenin kırı~masın~ baJiıdır. Eu yuzd~n ~~0no~iK ve 

3osy~: bünye birlikte ele alınmıştır. Istihdamı geliştirme pro,-
., ,, , 

ramr c~rcevesinde kısa, orta ve uzun v~dede muhtelit kesimlerde~i 

~cık ve gizli issizler ile halen bir işte ç~lısmakca olan. fakat 

tekno:ojik degişme ve re~abet gibi sebeblerle işini kaybetme teh-

<or1..:..-r.: :ı:9.nı.rn l arınd~ bir se:-i tedb i r ve p:-oje gel:istirilmi;;cır. 

:ssiz lii<l e ilgili Devlet Ba~3nlıgının ça i~ şm~ lar ı~~ göre 
~ 

işsiz::-;in sebebleri: Nüfus artısı. Vasıflı tecrübeye ~ah ip 

,ıma=e~. Enflasyonun oluw.suz etkisi. Korumacılık. !sg~cü ? iyas~-

51nı~ :sr.e~ ol~ayısı. Yetersiz pazarlama. Düsük kapasiteli calıs

na. ~~~~iusiarın öz kayn5k yetersizligi. Kücilk tesebb~sle r iie 

ilgı:: =~~zu~tın ve büro~rasinin fazlalıg ı nedeniyle, ~endi b!ş:-

: eı'.-< ==:.-:ca ta'.-<torün olumsuz eti<isiyle olı.ısan i;;2i::l ıgin öı· tısı. 

:ar~r:::ı~ is sJrdJrülen co~ y6nlU mücadele sonucunda durduru im~s 

·-= d::-.:: s-.:-nra issizli!< oranı tedrici olarak azaltılmıstır. Is3iz-

·ive =~~adele yollarını belirlemek üzere calısm~lar y~pılmış ve 



bunlar bir ,:,ök.U..'T\anda toplanmıstu· (4). Bu ç-a· lışmal~rır, 1s1~ır.1~ 

istihdamın çelistirilmesi ve işsizligin azaltılması d~aclyia 

belirlenen ~~defler, uyulacak il~~l~r ve kullanıl~c,k ar~~lar 

belirlenmi$ ve söz konusu dökilmandc,. y~yınlar.mışt1r. Buna göre: 

Ekonc::ik ihtiyaçlarımıza dönük insan yetistirilmesi. - Va-,. 
sıfsız issii~~re kısa surede beceri kazandırarak is bulunmasının 

yanında v.3,s:ıflı isgücü açıgı nedeniyle tam yararlanıl:rıayan üı·e

tim kapasitesinin de kul lanı ım.:ı.sı. - Küçük veya büyük çapta sahsi 

c.eşebbiisleı·ı:ı tercih edilr.resi. - özellikle kalkınmada önceliidi 

ybrelerde~! :şsizli~in giderilebilmesi icin yerel potansiyellerin 

berligi öng".i!·Jierei<, bunun içirt mijtesebbislik egiı:imi sa~lanır.ası 

ve tesett~s !]anslarının kurulması. - .Bilim ve te~noloJiye agır

Bilim ve teknoiojiyi kullanaca~ araçların 

g~liatir ilip ~unlara islerlik kazandırılması. - Kısa sürede e~ek-

- .:5u:reidı r-:-::zy0n. 

4 Bu k,:,-=:,si<larımızdan .. tşs i zl ikl e Mücade le''dir . 



C - Politi~! Araçları: 

Mali teşvi~ aracları. - Organiz6syonel araçlar . - Mil!et

lerarası işbirliJi araçları. - Mevzuat araçları. - Vasıf gel is-

tirme aracla-rı. !stihdam rehb~rligi araçları. !:s kuı-nıa 

araçlar). - !st.i:-,..:i'.1m andlasrnaları. - Emek yogun istir,d.~n anıı;ı.:ı-■ 

rı. !sgücü piy~s~sı bilgi sistemi araçları. - Tasarruİ araçla-
~ ,, 

rıy !stihdamı ~urma araçları, - Bilgi topl~~u olusturma a~aç l a-

rı.· - !stihdam :.ı:.:>nularına bilgi deste~i sa,:,lama araçl:irı. - Erı

for.nasyon deste;i araçları. - Hızlı nüfus artı~ı ile ilgili araç-

lar. 

la:--. 

Rekabeti önleyen unsurların gid~rilmesi icin gerek~n araç

Enflasyo~ ~a mücad~le araçları. - Bilim v~ teknolojiyi ge-

liştirme aracia~:. - Uretimi teşvik araçları. - Bölgesel potansi

yell~rin hareK~~~ gecirilme~i araçları. - Kücük teşebbüslerin 

tea· .. ·1;.:1 ara.ele.:-:. - Ekonomik .büyi.ir.:~ araçları. Yat1r 1mlaı-j:ı 

h1z~andırılması ~~eçları. - lşgUcU piyasasının esneklest iril~e3i 

ard,;iarı (5). 

ı·e:e!'"inin Tu!"":-:::-·~ yi zıyareti esnasında~i açıl<lar:ıdlarına göı·e. 

,:1.r;:1:;,;: Avrupa C=- · ::e:-:bıl (esnek> se:ıdikdl ya;;,:::::a gecildig1:1i og-

ise: aleyhine o:=~st~r ve işsizligi artırmıştır . Bu yuzden or~da 

isc:-ısvcren ı::s~ilerind~ yum•.ı.Sdma baslamıstır. H,Jkiimet b•.ınu 

5 '"fü.ikı.im~t::-ı .C•ört Yıllık !craatı··. 510; "!ssizlii<le Mücade
le". 17-29 . 



Tür~iye'de de baslatma gayreti göstermeye calısmıştır. 

Bir çok ala~da ithalatın serbestlestirilmesiyle sanayi ysn 

ürünlerinin imalatı yeni iş i~anları saglamıstır. Eıunurıl~ 

beraber turizmin gelişmesi . ihracdtın arttırılması ne~icesi ~~~ 

istihdam artısı da saglanarak issizligin azaltı}masına gidiimis 

v~ hatta yabancılara mülk satısının dahi işsizligi azaltıcı et~i

s i .olmustur t6J. 

t -ssizlere hakiki isler bulma uygulamaları beceri kaz.3:ıd1t":-:-:~ 

kursları ile sa,lanmaya daha büyük hız verilmis~ir. Ee~eriKli 

kalıfiye isgUcü geli~tiril~ek suretiyle. is bilen vasıf l ı i55~=

lerin ise yerlestırilmesi daha da kolaylaşmıştır. Vasıflı isc~y~ 

cok ihtiyac oldugundan. vasıfsız issizleri vasıflı ve ~~lifiy~ 
ı. 

işgücü haline getirince kend i liginden issizlik azalmıştır . 

YILLARA G6RE IS3iZI..E:<iN DU:<~M".J 

198.; 1985 1986 1987 1988 1989 19~G 
- --- -- ------ ------ ------ - ----- ------ ------

Va.s ı rtı 3935t33 ~e54015 5366.32 5e.ı;:;5.; 611743 5323:G so~..; :5 
Va.:sır'sız 47000 6 502180 544674 5--!::t93J 550600 4775.;,C 3:il -:..;. 7 

Toplam 8ci 3:>.::9 9:56195 10813 ıjö 113.;e5.; 116254a ıoo~a.;J a;ti~.;..z 

Yukarıda%i tabiodan da aniasıia:s;ı gibi açık iş3 i Z say~~: 

. 
ıar·ının günı;~lles~irılm-:!3inden kaynakla:-. .:iıgı belit· tıliyo!" l7J. 

I!BK verilerini~~ ista t isti~ierıni inceledıgımizd~ t=eli:~~ . ------------------------
6 özal. Mar@erd Bdlgesi !ileri Topi~ntısı. 13-14. 
7 "IIBi< 199;) faaliy~t Rapoı·u ··. S.: 4~. 



ıe 1988. 89 ve S; J yıl larındd kururr.,:a:-ı is ist~y-:nl e rin coy•.ı 1so:? 

yerlestirilebilmie l erdir. Aylar ititariyie ay son!erında ha>ı~ : 1 

issizlerin süre~:~ olara~ azaldıg1nı t~kip edeb iliriz. is ı ~-~

giyle kuruma başv~~an toplam 169510 kişid~n 82~59 kisi 198B yılı 

itibariyle ise ye~ies~irilmistir. Aynı yıl yurtdısında calı~~a~ 

için basvuranları::.~n. 18171 kisi yurt dıs1n,:1 g 5ndı:r i lrni s~ 11·. 

1989 ' da is ... için basvuran toplam l.:30148 kisid~n 9.2059 • i ise 

yerleştirilmiştir. Yurtdısına da 19312 kisi gönd~rilmiştir. 1968 · 

de k•.•rumda kayıtlı issizler 1.151.332 kisi iken 19B9'c.:;. 1.009.84 1) 

kişiye dUşmUstür. 3u sayı . da 1990 ' d~ 896.132'ye düsmüs:ür. 3 un-, 

la:t"dan da :i<a::ıu sei::-::ırı.ıilde 146 . 7cr::ı. oz~i sektörde ıse 136 .4ı;i0 k:ı.-

si olm-:ı.i< ilz~;·ı;ı t◊: ~:...":l 233.240 issiz i şe yerleştiri lmiştir . 

.. 
DI E v eri l eri~~ çdre; Nisan 1989 ' d ~ yapt ıgı Haneha l kı !egilcü 

Ank ~<:i sonu:;ları:-.~ çöre. iktisaden f:ıa l nüfus. 21.115.802 i-:isi 

olup. 1. 778.1 23 k:;: i s aramaktadır . Buradan i sgücünün % 8.4 ' ür.ün 

is arad ı g1nı gö~ ~yo~uz . DPT tarafınean DI E Nisan 1990 Han~ha ! k ı 

i s t. -:ı. -c i s t i;.: le r i n ~ : :- :· e ; 19 9 O His an ayı i t i b~ r ı y ı e . 

r -:wı:-ıın i6 ô.l o l r.:=.:=: b~~ l e:ını-ei<t edir (öl . Yurtici sivil isthö -:.:-.ıın 

ler sekt~rü~~~%ı :.:=:ihd~~ oranının ise arttıgı görülmektedir. 

He?imızi sev:.:-.·:.ı-rici bit• gelis:r.-e is-:? bu hüküm-:etler dönemin-:!e 

işsiziii< •:>ranır.ı:-. : :..:rei<li inis gös:ermesidir. !ssizlik ora,,ı; 

6 D?T "Alt.ır.:: ;eş Yıllık Kall<ırm~ ?lanı". S.: 7 . 



. -
1983-1990 yıllar1nda sırasıyla Yüzde 12.1. 11 . 6. 11 . 7, 10 . 5. S. 5. 

8.0 . 8 . 3 : 8 . 2 olmıstur. 1991 i s e .bu oranın öngörülen % 7'lik 

ka l kınma hızı cercev esinde % 8 . 1 o lması beklenmektedir ( 9 ). 

Kurum !statistiklerinde. issizlerin bir bölümür.ün 

işbuiamadıklar~ icin degil. is piyasasının gere k~irdigi yetenek· 

ve niteliklere sahip olmadıkları için işsiz kaldıkları 

anl~s ılmaktadir. Günümüzd' bir yandan geçerli bir meslege sahip 

o lm~dıgı icin is arayan kişi~er . diger yanda n ihtiyaç duyulan 

~esleklerde isgUcü arayan fakat bulamayan işverenler bulurunak t~

d ır . Nitekim kur umun 1990 y~lı s o nu kayıtlarına göre ; acı~ issi z

l e rin % 53 . 09 "U vasıflı , % 46 . 9l'i vasıfsız görü lmek t ed i~ . Diger 

ta rd ft an i şs i zlerin% 52 . 7 ' s in i ilkokul m~zun l arı teşk ll e t me~ : e

::fir ( 10). Bundan da ar. l as ı l ıyo.r 'ki, i s piyasasında geçerli bi r 

:nesl egi bulur.may~n vasıfsız issizlerin bir mesle~ da lında 

ye t i s tirilmesi ve ise g irmelerinin kolaylaştırılması gerekiyor . 

öt~ yandan !şsjzligi sagla~, çagdas zemine oturtup care bu : a

cai< oiursak Alkine göre; "Tı.ir;-:iye·de 3.5-4 acık issiz o i ma:ıına 

i mka n yoktur. ÇLinkü . 14-65 y .~ş aı·asında C-3lışabilir rii.!f 1.1s icer i 

sı nde. h em ııaK·nun . heo D?T · nın he~ CSGa · nın yap tı g ı a~ ~s ~ ı rma lar 

ıösteriyor ki; - 5 . 5 mi iyonu ev hanımı . 2 mi lyo nu ögrenci o lmak 

Jzere toplam 7 , 5 mi l y o n kisi e rr.e~ piyasas ı nda · deg i l - . ~~nl ar pi

ya sada emek arzında bu l unmad ıg ı ic i n issi z ka teg,:>ri s ir.e s oJ<u lama z. 

Suna göre acık i ss izligin cagdaş anlamda 1.5-2 milyo n arasında 

1egistiqini varsayıyoruz" Cli). 

9 "!!BK 1990 Faal. Rp .. DPT . D!E. 
10 " GT Hukümetin.Yedi Yıllık !craatı. 283; "l!BK 1990 Faal 

P.p • • 25-27 . 
ıı Alkin. Türk Siyasi Hayatında Siyasi Kültür ve .Ekonomik 

polilika bakımından ANAP. 220 . 



rssizlere is begendiri lm~si de önemli bir sorun olmaktadır. 

Çünkü 1IBK aracıJıgıyla is arayanların cogunun halen bir iste 

çalısıyor olması. is teklif edilenlerin bir çogunun bu isi "kabul 

etmemesi, hem bir kısım calısanın. hem de issizin iş begenn,edigi 

anlamında yorumlanıyor . Nitekim. !!B~ verilerine göre : 1990 yılı

nın ilk 7 ayında 336.37~ - is arayandan. 52.817'si isyerine gitmedi 

16.34l ' i ise _~erilen işi kapul etm~di (12) . Buradan da anlasılı

yor~i. işsizligin çözümünde işsizlere de görev düsmekt~dir . 

Hüküm~t ' in işsizli~le mücadelede yapması gerel{enleı::- yeterli 

degildir. Çünkü devletin bu .konu:'...:. yapacakları E_,urlıdır . Iss i z-, 

lerin ve hatta milletin ya;:,nıası gerekenleri devletten beklemı:-~ '.:.-? 

rasyor.el degildir. Hü.<ü.met miiletin yaı:,madıgını yapamaz y ~ni 

dogrudan dogruya istihdam de~il,de ıstihdam atmosferini ve orta~ı

nı hazırlar ( 13 ). 

işsizlikle mücadele . dev let . isç i-işveren ve hat ta milleti~ 

~atıl acagı topyekun b i r se!erberlik~ir. Bilindig i kadarı yl ~. 

hu~ U:7.~t mi.irnkun olan en yuksek seviyede 1s tihdam saglayacai< ted.b1r 

l ari. uygulam~k:a ol up buna i lave olarak. 17 g r u p pro j eyi de yu-

<a~a~:eri ve hissedilecek etkileri bakimindan birhirlerind~n 

fa ~kli olacagi aciktir. Ancak bunlardan her biri cesicli se~ild~ 

isti hdam veya gelir artisi saglar ya da m~vcut i st i rı,:i :lm 

<a~asıtesıni muhafaza ederler. Ba3ka bir deyisle i ssiziigi aza : 

:ir veya artisini durdururlar. 

12 Turkiye. 12 Eytül 1990 . 
13 "issizlikle Mücadele". 30. 



SONUÇ 

GörüldilgJ gibi. bir çok bdkımdar. 19~4 'den itibar~n . ca!ıs~a 

hayatı icin yen i bir döne~ b5slamıstıı·. CJn~~ yeni degısı~l iklere 

ugrayan Sendi~slar K~nunun ile TISGL Ka~~nu bütün unsurlarıyl a bu 

dönemde yilrürluge girere~. öncekinden f~r~lı ve cok degi s ik o l~n 

bir sistemi calısmd hayatımıza getirmis~ir. 

Demokratii<lesr:ıe 
I 

ile beraber sendikal ha~ l arın kullanılması n-

d a ani ve hıziı bir artıs olmuştur. Ancö~. çalışma barışının sag

~~nmasında, baş ta nLI.kilinetleı· olmak üzere. i şçi ve i~veı~ıı üı,;; iJ::ı ;.i. 

~ ~mokrasiye gecis ve huzu~ d6 nemi ol&n başlangıçta önem:~ rol oy-

' 
Nite~im. g6rillen bu iyileş t irmeler sonucu , ILO'nun 1991 yılı 

; ~nel kuruiund~ yine sorguya çekilen Tilri< i ye, gece n yı l l ar ın a ~si 

:-.-: olarak . .kar., listeye alınmadıg ı gibi özel paraJrafa gi nne.:ıe ba 

lsaizii i< :-: r .. •.ı•:3::.~l-=. do:?v l et . işçi-işveren ve hatta milletin 

~~~ıiması ~ere~~~ t~;ye~un btr seferbe rliktir. Alınan tedbirierin 

:0pla~ et~ısi ar~u ejiien yJ%sek istih~a~ı sa~iayacak dJzeyd~dır. 

An :~~. bunun ıçın m~ilJt. devlet. isçi ve i$veren ve ~a:ta egitım 

•,•e ö~ı-ıHim ku!"L."l: ~a?"ı bır bJtün olarak i.Jstüne düşeni yaprr;alıdır. 




