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Sonunda 
beklenen 
oldu ve 

uzun 
zamandır 

yaşanmasına karşın yokmuş gibi 
davranılan ekonomik kriz kendini kabul 
ettirdi. "Yokmuş gibi davranılan" 
diyoruz, çünkü daha önce varlığı kabul 
edilseydi belki Önlemlerin daha önce 
düşünülmesi, tartışılması, ekonominin 
daha sağlıklı bir yola sokulması 
mümkün olabilir, tüm kesimler 
önlemlerini daha önceden alabilirlerdi. 
Kamu açıklan üzerindeki fa iz  yükünün 
dayanılmaz boyutlara ulaşması ve 
uluslararası piyasada Türkiye'nin 
kredibilitesinin düşürülmesiyle hızlanan 
sermaye kaçışı bugün Türkiye'yi oldukça 
uzun dönemli bir durgunlukla tehdit 
ediyor. Ancak tüm bu sermaye kaçışı, 
durgunluk, IMF reçeteleri vb. bugünün 
ya da son bir kaç ayın konusu değil 
elbette. Türkiye'de kamu finansmanının 
yöntemi, veıgi politikası, borçlanma 
politikası, sanayileşme, altyapı, ihracat 
vb. politikalar yıllardır ta rtışma dışında 
tutuldu, ihracata teşvikleryağdırılırken 
çalışanlardan sürekli fedakarlık istendi, 
bu yolun sonunda rahat edileceği 
söylendi. Ama bu yolun sonunda varılan 
nokta yine mali kriz, yine acı reçeteler, 
yine devalüasyon, yine enflasyon oldu. 
Sağlam olmayan kaynaklarla şişirilen 
ekonominin tepetaklak olması için küçük 
bir kıvılcım yetti ve domino taşlan birbiri 
ardına devrilmeye başladı. Domino 
taşlarının arkasından çıkan manzara 
ise bize hiç de yabancı değil. Yine 
astronomik boyutlara varmış bir kamu 
finansman açığı, yetersiz vergi gelirleri, 
düşük ihracat ve yüksek dış ticaret açığı. 
Türk lirasının (hiç de sağlam olmayan) 
döviz rezervi uğruna değerli tutulması 
sonucunda en geleneksel ihracat 
pazarlan bile kaybedilirken döviz 
rezervinin erime hızı karşısında herkes 
küçük dilini yutuyordu. Bu durumun 
anlattığı bir başka gerçek daha var ki, 
içinde bulunduğumuz ekonomik krizin 
nedenini döviz kum ya da kredi notu 
hikayelerinden daha iyi anlatabiliyor; 
1980 sonrasında verilen onca teşvike, 
alınmayan onca vergiye rağmen Türkiye, 
uluslararası pazarlarda rekabet gücüne 
sahip bir sanayi yaratamadı, ihracat

konusunda sahip olduğu pazarlan  
ancak yüksek oranlı devalüasyonlar, 
ucuz işgücü avantajı ve teşviklerle elinde 
tutabildi. Reel ücretlerdeki küçük bir 
kıpırdanma, teşviklerdeki küçük bir 
azalış, ya  da döviz kurlarının biraz 
yavaş hareket erinesi "dünyanın 72 
ülkesine mal satıyomz, rekabet ediyomz" 
masallannın üzerine sünger çekti. Ülkeye 
gelen spekülatif sermayenin tek kunışıı 
bile yatırıma dönüştürülemezken 
yaratılan cilalı görüntünün bütün sın  
dökiilüverdi.

1994 başında Türkiye ekonomisinin 
içine girdiği kriz, uluslararası 
kapitalizmin krizinden oldukça farklı 
nitelikler taşımasına rağmen, aynı krizle 
derinleşiyor ve içinden çıkılmaz bir hal 
alıyor. "5 Nisan Kararlan" ile tescil 
edilen kriz aynı zamanda "21. yüzyıl; 
Türk Asrı" efsanesinin de sonunu haber 
veriyor.

Şimdi yapılması gereken ise çeşitli 
parasal oyunlar ve önlemlerle günü  
kurtarmak yerine daha uzun erimli 
düşünmek, tartışmak, ayakları yere 
basan bir perspektif yaratabilmek. 
"Karşılaştınnalı üstünlük" 
aldatmacalarına kapılmadan 21. 
yüzyılda dünyada rekabet edebilecek bir 
sanayileşme stratejisi oluşturabilmek...

Bayan Başbakan Tansu Çiller TVde 
yaptığı bir konuşmada esnaflara kredi 
vereceğini, çünkü Türkiye'nin esnaflarla 
kalkınacağım söylemişti. Sanayicilerimiz 
de yıllardır Tekstil sektöründeki 
başarılarıyla övünüp durdular. Bugüne 
kadar ne esnaf sayısını artırarak, ne salt 
dokuma ürünleri satarak, ne saltfinans 
merkezi, ne de salt turizm merkezi 
olarak kalkınan bir ülke maalesef 
çıkmadı. Hatta bu saydıklarımızın 
hepsini birarada yaparak kalkınana da 
rastlanmadı.

Sanayileşme ve kalkınma stratejisi 
oluşturmanın yolu ise öncelikle 
demokratik bir ortamda sağlıklı bir 
tartışma ortamı yaratabilmekten geçiyor. 
Öncelikle de ciddi olmaktan...

DİSK-AR

DİSK-AR Mart-Nisan 1994 / 3



K â m ı k l a  rm

K
amu Finansman Açıkları (bütçe açıklan) ile Kamu İktisadiTeşebbüsleri (KİT) açıkları arasındaki ilişkinin sağlıklı değerlendirilmesinin yapılabilmesi için, Kiplerin finansman dengesinin, Konsolide Bütçe açıkları ile ayrıntılı analizinin yapılması ve bulguların bu yönde vurgulanması gerekmektedir.Bakanlar Kurulunun 1994 Yılı Programı Kararnamesinden derlenen verilerden oluşan aşağıdaki çizelgede bu ilişki ve KIT'lerin durumu görü lmektedir. (Bkz. Çizelge 1)Kamuoyunda "Bütçe Açıklan" nın KİT açıklanndan kaynaklandığı sürekli olarak vurgulanmakta ve kabul görmektedir. Günüm üzde karşı karşıya bulunduğumuz yüksek enflasyonun da, varolan ekonomik tablonun da sorumlusu üzerinde toplum olarak ittifakla anlaşmış bulunmaktayız, bunlar KİT AÇIKLARI. Gerçeğin bu olup olmadığını araştırmak

40 yıla  yakın  bir süredir KIT'lerin 
finansm an gereksinimlerini 

düzenleyen Devlet Yatımın Bankası \nın 
kapatılarak, KIT'lerin özel bankaların 

ayrıcalıklı "yağlı"müşterileri haline 
getirilmesinin, uygulanan 

yüksek oranlı faizlerin bu sonuçlarda 
etkisi olmadığını düşünmek 

olanaksızdır:

bile abesle iştigal olarak kabul edilmektedir.Çizelgeye dikkatle baktığımızda 1990 yılında Bütçe açığı 12 trilyon, KIT'lerin aynı dönem işletme kârları 3,8 trilyon liradır. Ödenmeden gider yazdıkları amortisman payları ile ek vergiler gibi dolaylı vergiler nedeniyle yarattıkları katma değer bu hesaplamanın dışındadır. Aynı dönemde KIT'lerin ödedikleri faiz tutarı ise 4,5 trilyon lira olduğundan dönem net sonucu 0,9 trilyon lira zarara ulaşmıştır. Bu toplam zararın içinde nakit ödemesi gerekmeyen amortismanların da bulunmasına rağmen, bunu yok saydığımızda bile, KIT açıkları aynı dönem bütçe açığı olan 12 trilyon liranın sadece yüzde 8 lik bir bölümünü oluşturmaktadır.KIT'lerin her yıl karla kapattıkları faaliyet sonuçların zararlı hale getiren asıl unsurun faizler olduğu çizelgeden çok net olarak anlaşılmaktadır. 40 yıla yakın bir süredir KIT'lerin finansman gereksinimlerini düzenleyen Devlet
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K a m u  A ç ı k l a r ı
Yatırım Bankası-hin kapatılarak, KIT'lerin özel bankaların ayrıcalıklı "yağlı" müşterileri haline getirilmesinin, uygulanan yüksek oranlı faizlerin bu sonuçlarda etkisi olmadığını düşünmek olanaksızdır. Özel sektör kuruluşlarına teşvik sistemimiz içinde çok düşük oranlarla faizli, krediler sunulurken, KİT'lerin en acil gereksinim lerinde bile yüksek faizli kredilere kanalize edilm esi bilinçli politikaların sonucu değilse neyin sonucudur? sorusunun yanıtı verilmelidir.

Çizelgenin ortaya koyduğu  
bir başka gerçek vardır ki bu da; 

bütçe açığı rakamları ile ilgili yıllarda  
kullanılan iç borç düzeyi arasında  
anlaşılması güç farklılıklar vardır. 

Gereğinden çok fa z la  iç borç 
kullanılması sözkonusudur.

KIT'ler için bu neden doğal sonuç oluyor bunu anlamak da son derece zordur. Çünkü özel kesimin bu ölçüde teşvik edilmesini öneren sorumluları da, bunları teşvik sistemine bağlayan yasama ve yürütme

kısımlarının, yani borçlanma gereklerinin kamuoyuna zarar olarak sunulması ise; aynı mantığısürdürdüğümüzde, toplam kredi hacmi ve ekonomik katkılarına bakıldığında, özel sektör
| ' © H 3 | P ö f l

ödenen 
iç borç faizi

iç borç 
kullanımı iç borç stoku

KİT
yatırım  tutarı

KİT'lerin 
ödediği faizleryıllar bütçe açığı

................................ ............... - ......... ......................................................1990 -12.0 10.0 21.0 57.2 10.4 4.51991 ...  33 5 15.1 45.8 93.6 14.5 11.31992 -47.4 38.9 111.6 181.8 22.6 22.51993 -122.0 131.1 258.5 246.2 33.9 37.6
1994 -192.0 178.5 389.6 635.8 53.5 48.7

1991 yılında özelleştirme kapsamına alınanlar da dahil olmak üzere, tüm KIT'ler işletme faaliyetieri sonucu 2,5 trilyon lira kârlıdır. Sonraki yıllarda da süregelen faaliyet sonuçlarına göre KIT'ler her yılı kârlı kapattıklarına göre ekonomiye yük değillerdir. Sadece içine düşürüldükleri faiz bataklarından kurtarılmaları gerekmektedir. Hem yatırım harcamalarının kendilerince karşılanmasını ve hem de özel sektöre göre daha yüksek oranda borçlanarak aldıkları yatırım kredilerinin faiz giderlerini karşılamalarını beklemek özel sektör işletmelerine haksızlık oluyor, bu nedenle sermaye artırımı ve teşvikli kredi veriliyor da;

organı temsilcileri de bu gerçeği ihmal etmektedirler.Çizelgede görülmekte olan yatırım tutarları ve faiz ödemeleri rakamlarının toplamının, işletme kârları düşüldükten sonra kalan

işletmelerinin KIT'lerden çok daha büyük tutarlarda zarar eden kuruluşlar olduğunu ortaya çıkarır.Ekonomimizdeki toplam kredi hacmi 1990 yılında 74,6 trilyon liradan, 1991 yılında 130,8 trilyon liraya, 1992 yılında ise
Ç İZ E L G E  - 2

KIT'lerin KIT'lerin KIT'lerin 
yıllar borçlanma gereği faaliyet sonuçları bilanço sonuçları

1990 16.7 3.8 KÂR 0.9 ZARAR1991 23.6 2.5 KÂR -20.4 ZARAR1992 49.2 6.6 KÂR -30.9 ZARAR1993 62.2 8.7 KÂR -44.9 ZARAR
1994 .....77.5 26.4 KÂR -43.6 ZARAR«ıjıııııınMMm

244,4 trilyon liraya çıkmıştır. Yukarıda açıkladığımız mantığı sürdürürsek, 1991 yılında 56,2 trilyon, 1992 yılında 113,6 trilyon liralık genişlemeyi yani borçlanma gereğini duyan ve kullanan özel sektör işletmelerinin ekonom i üzerindeki olum suz etkileri KIT'lerin iki katına yakındır. Böylesi mantık çarpıtmaları ile ne KÎT gerçeğine ulaşabiliriz ne de sağlıklı çözümlerin oluşabileceği tartışma düzeyini yakalayabiliriz. Buraya kadar söylenenlerden çıkan iki önemli ve tartışılm ayacak sonuç vardır: Bunlardan birincisi KIT'lerin işletme sonuçları yani ürettikle iri mal ve hizmetlerin maliyetleri ile satış fıyadarıarasındaki farklar, dolaylı vergilerin bütün dahil edildiğinde bile, olumludur yani kârlıdır.İkincisi ise; KIT'lerin yatırım harcamaları ve faiz ödemelerinin çok  altında borçlanmayagereksinimleri olmaktadır.Yukarıda açıklanan borçlanma gereklerinin de, kam uoyunda yaygın kabul gördüğü gibi bütçe açıklarının tem el kaynağı olmadığı açıktır.Çizelgede yer alan Bütçe açığı rakamları ile ilgili yıllardaki KIT'lerin verileri karşılaştırıldığında bu gerçek görülecektir.
Çizelgenin ortaya
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koyduğu bir başka gerçek vardır ki bu da; bütçe açığı rakamları ile ilgili yıllarda kullanılan iç borç düzeyi arasında anlaşılması güç farklılıklardır. Gereğinden çok  fazla iç borç kullanılması sözkonusudur. Bütçe açıklannın bu aşırı iç borç kullanımından kaynaklandığı gözlenmektedir. 1992 yılında 122 trilyon liralık büçe açığı bulunmasına karşın, 258,5 trilyon liralık iç borç kullanımı, 1994 yılında ise 192 trilyon liralık bütçe açığı öngörülmesine rağmen, 389,6 trilyon liralık istikraz yapılacağı planlanmıştır.1994 yılının ilk üç aylık dönemindeki gelişmeler iç borç kullanımının 389,5 trilyon liralık programın çok üzerinde gerçekleşeceği, bir gecelik faizfıyatlanndaki yükselişin Hazine Bonosu faizlerine yansıması sonucu 1994 yılı için öngörülen 178,5 trilyon liralık faiz yükünün çok yukarılarda bir yerlerde gerçekleşeceği şimdiden belli olmuştur. Bu

rakamları yok sayarak 43,6 trilyon liralık KİT zararları veya 77,5 trilyon 5 Nisan 1994 tarihli zam paketinin temel tüketim maddelerine yapılan ve
Ü rü n ü n  A dı M a l iy e t  F iy a t ı  P iy a s a  S atış  F iy a tı

Yeni Rakı 2 0 .4 0 0  lira  1 1 5 .0 00  lira

Tekel 2 0 0 0  Sigarası 4 .7 5 0  lira 3 0 .0 0 0  lira

Samsun Sigarası - I '2 .8 0 0  lira 1 3 .0 0 0  lira

liralık KIT'lerin borçlanma gereklerinin tüm sonuçların sorumlusu olarak açıklanması en azından gerçekçi değildir.
yüzde yüzlere varan zamlarının gerekçesi olarak da KİT açıkları gösterilmiştir. Bu argümanın ne kadar gerçeği yansıttığı

yukarıdaki çizelgede çok net görülecektir. Zam paketinin öngördüğü 65,2 trilyon liralık bütçe geliri artışının 17,0 trilyon liralık kısmı KİT zamları ile karşılanacak ancak bu gelir bütçenin diğer harcamalarının kapatılmasında kullanılacaktır. Yani KIT'lerin, ne ürünlerinin satışlarından elde olunan gelirler, ne de özelleştirilen bölümlerin özelleştirilmesinden elde edilen gelirler, kalanların modernleştirilmesine veya iyileştirilmesine kullanılacaktır.Üretim zararlarına toplumun katlanmaması gerektiği argümanı ile günah keçisine döndürülen ve artık ne olursa olsun bu kurumlan daha fazla sırtımda taşımak istemiyorum, diyecek noktaya getirilen KIT'lerin bazı üretim maliyetleri ile satış fiyatları son çizelgede çıkartılmıştır. Birinci çizelgedeki rakamlara bakıp farklı sonuçlara ulaşabilenlere belki çarpıcı olur diye ithaf olunur.
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SÖYLEŞİ Prof. Dr. Osman Altuğ

■: ■ ■ d B l !  k i t i n iYasalar İeeil
1970'liyıllardan buyana kayıt dışı ekonomi üserine çalışmalarıyla tanınan, 

Marmara İniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Muhasebe Finansman Anabilimdalı Başkanı 
Prof. Dr. Osman Altuğ'la kayıt dışı ekonominin kaynaklan ve kapsamı üzerine görüştük.

DİSK-AR: Sizin de uzun zamandır dile 
getirdiğiniz ve şu anda hemen herkes tarafından 
kabul edilen, aynı zamanda ekonomik denaeleri 
derinden etkileyen bir kayıt dışı kazanç ve kayıt dışı 
sermaye birikimi var ortada. Siz bu kayıt dışı _ 
ekonomik büyüklüğün yıllık gayri safi milli hasılanın 
arısına, yaklaşık 1 katrilyon liraya dayandığını 
esaplıyorsunuzJu kayıt dışı ekonomik faaliyetin 

ve sermaye birikiminin kaynağı nedir. Bu para nasıl 
toplandı, kimlerde toplandı?

Altuğ: Gelişmiş ülkelerle az gelişmiş ülkeler arasındaki farklardan birisi sermaye. Az gelişmiş ülkelerde sermaye yokluğu var, devlette de sermaye yok, halkta da sermaye yok. 1950'li yıllardan bu yana Türkiye'de sürdürülen ekonomi politikası, devlet bazında olaya baktığımız zaman, vergi alma borç al, vergi alma oy al gibi temel bir politikanın izlerini taşıyor. Buna karşılık millet devlete vermediği vergiler kadar zengin oluyor. Bunun anlamı da kayıt dışı işlemler yoluyla sermayenin tabana yayılması. Bu nasıl gerçekleşmiş?Yeni yaklaşımlar, yeni iş türleri meydana getirmiş. Sözgelişi Anadolu'nun muhtelif yerlerindeki işsizlik nedeniyle ve özellikle tüketim kalıplarındaki değişmeler nedeniyle bir göç başlatılmış veya doğal olarak başlamış. İster istemez özel kesimde vergisizlik nedeniyle oluşan sermaye büyük şehirlerde yatırımlara yönelmiş. Vergi almama Türkiye'de büyümenin bir lokomotifi haline

gelmiş. İş alanları açıldıkça Anadolu'daki işgücü sürekli olarak büyük şehirlere transfer olmuş ve burada bir takım sorunlarla karşı karşıya kalınmış. Birincisi yerleşim sorunu, ne yapmışınız yerleşim sorununu, kendi evini kendin yap, yani, gecekondulaşma yoluyla insanların kendi omuzlarına bırakmışınız. Daha sonra aşırı nüfus artışı dolayısıyla iş bulamamak hadisesiyle karşı karşıya kalmış, o zaman kendi işini kendin yarat noktasına gelinmiş ve gecekondu istihdam türü dediğimiz yeni bir istihdam biçimi şekillenmiş. İşte işporta diye adlandırdığımız istihdam türü. Böylece sermayenin ve tasarrufların, büyük çapta toplanması yerine küçülerek dağılımı sözkonusu olmuş, özel kesimde ortak olma güdüsünün zayıflığı, Türk toplumunun hala göçebe bir toplum anlayışı içerisinde olması sonucu da ortaklıklar gelişememiş. Devlette vergisizlik nedeniyle sermaye birikimi olmamış ve bunun sonucunda, küçük, çok küçük işletmelerin geliştiğini, büyük işletmelerde, o oranda bir gelişme olmadığını görüyoruz. 80'li yıllardan itibaren de fasonlaşma, taşeronlaşma gibi yeni gelişmeler görüyoruz. Bunların hepsi küçülmeye yönelik hadiseler, işi kesitlere ayırıyorsunuz, böylece, işi küçültmüş oluyorsunuz, işçi ile işveren arasındaki toplu pazarlık konusu gündemden kalkıyor. Böylece, birincisi işi küçülttükçe, İkincisi işsizlik nedeniyle işçinin işverenle pazarlık yapma şansı ortadan kalkmış oluyor. Bu pazarlık şansını ortadan kaldıran bir başka amil de brüt ücretlerle net ücretler arasındaki Büyük fark, ister istemez işçiyle işveren arasında devlete karşı bir çıkar birliği oluşmuş

oluyor. Bu çıkar birliğinin rahatlıkla oluşabildiği yer küçük işletmeler. Dem ek ki işi küçülttükçe devlete ödenmesi gereken vergilerin, fonların ve SSK primlerinin de maliyeti düşürücü bir unsur olarak devre dışı kaldığını görüyoruz.Bütün bunların sonucunda sermayenin ilk başta çeşitli ellerde temerküz ettiğini daha sonraki aşamada bu sermaye sahiplerinin çeşitli nedenlerle yatırıma yönelmediğini görüyoruz. Çünkü dünyada en ürkek şey sermâyedir, önce güven istiyor, ikinci bir şey karlılık istiyor. Karlılık dediğiniz zamanda vergili alanlardan ziyade vergisiz alanları tercih ediyor. Türkiye'de paranın yurt dışına kaçmasını- özellikle nakit sermayenin yurt dışına kaçmasını- önlemek amacıyla çeşidi önlemler geliştirilmiş. İşte, efendim, sermaye piyasasını teşvik edelim para ülkede kalsın, sermayeye yüksek oranda faiz verelim para ülkede kalsın, gayrimenkullerde alış satış rayiçlerine fazla özen göstermeyelim gayrimenkul satışlarından hasıl olan kayıtlı işlerle kayıt dışı işlem arasındaki vergisiz bölüm nasıl olsa ülkede kalır, yatırımlara yönelir gibi bir takım güdülerle sermayenin ülkede kalacağı varsayılmış. Bu durumda büyük işletmelerle küçük işletmeler arasındaki rekabetin büyüdüğünü görüyoruz. Niye rekabet büyüyor? Büyük işletmeler daha büyümek istemiyor, yeni yatınmlara girmek istemiyorlar. Bu sefer büyük işletmelerin üretimine ikame teşkil etmek üzere küçük işlerin geliştiğini görüyoruz. Türkiye'nin çeşitli yörelerinde kumlan sanayii siteleri bunun en güzel örneği, işin kesitlere ayrılıp küçültülmesi. Burada da bir başka olayla karşı karşıya katlıyoruz. Küçük işletmeler büyük işletmelerin markalarını taklide başlıyorlar. Tabii yan sanayi doğuyor. Ondan sonra
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tam mamul üretiminde marka geliyor ki sözgelişi Bursa'da rahatlıkla, otobüs yapnrabiliyorsunuz, yeni yeni markalar koyuyorsunuz. O  da ilginç, yurt dışına ihraç bile edebiliyorsunuz. Tüm  bunlar küçük işletmelerin başarısı olarak karşımıza geliyor. Küçük işletmeleri teşviki, bir de siyasi bir yönü var. Çünkü büyük işletme sahiplerinden alacağınız oy miktarı ile küçük işletmelerden alacağınız oy miktarı da arasında da fahiş bir fark var. Dolayısıyla, siyasiler de küçük işletmeleri, dolayısıyla, kayıt dışı üreümi teşvik ediyorlar. Devlet bu işletmelere, fatura vermeme şansını vermiş ve fiş meselesine dönüştürülmüş konu, tabii fişte de bir takım aksaklıklar var ama fatura ile fiş arasındaki olay faturanın nama yazılı olması fişin ise hamiline yazılı olması. Dolayısıyla gerçek alıcıya veya gerçek satıcıya diyelim, fatura alma-verme konusu ortadan kalkıyor ve Türkiye'deki vergilendirme rejimini fişler nedeniyle, fatura nedeniyle daha da yozlaştığını görüyoruz. Bütün bunlann sonucunda küçük işletmelerin gelişip serpilmesi sonucunda yeni bir pazar oluşuyor. Bunun adına 2. pazar, 2.ekonomi diyebilirsiniz. Ve burada küçüklü, büyüklü fonlar oluşuyor.İşportadaki kazanç, pazarcılann kazancı, sergi yerlerinin kazancı, prof, hakim, savcı maaşlannı aşmış vaziyette. Böylece insanları, özellikle kamuda veya özel sektörde sigortalı olarak çalışanların o görevlerini bırakıp kayıt dışı işlemlere, kayıt dışı ekonomik faaliyetlere yönelmeye sevkediyor.Çünkü orada karlılık daha fazla. Ve tüm bunların sonucunda da bir sermaye birikimi oluyor ve sermaye tabana yaygınlaşmış oluyor. Bu taban daha çok 1-1,5 yıl evveline kadar cebinde TL tutan bir kesim. Ancak cepte TL tutmakla bugünkü ortama gelişimiz arasında ne bağlantı var diye düşünebilirsiniz.Biliyorsunuz, bu küçük işletmeler vergisiz çalışıyorlar dedik ve soruyu ister istemez soruyorsunuz. Vergi

nedir? Vergi, saun alma gücünü azaltan bir unsurdur. Peki enflasyon nedir? Enflasyon da satın alma gücünü azaltan bir unsurdur. İster vergi alarak ister enflasyon yoluyla insanların saun alma güçlerini azaltmış oluyorsunuz. Peki enflasyon yoluyla satın alma gücü nasıl azaltılır, ve daha çok nerelerde azaltılır? Enflasyon, en çok cebinde nakit para tutan kesimi etkiler. Çünkü cebimdeki parayı, enflasyona karşı koruyan enstrüman yoktur. İşte bu alt gelir grupları da geçtiğimiz 1,5-2 yıl içinde enflasyon vergisine karşı baş kaldırdılar ve dolarize oldular. Ve bugün içinde bulunduğumuz döviz krizinin kökeni bu dolarize oluş. TL olarak kazandılar, dolara yöneldiler, işte bu dolarize oluşla sermayenin tabana yayılması arasında çok büyük bir bağlantı var. Yoksa çoğu zaman gündeme getirildiği gibi, efendim işte, Türkiye'de 200 kişi var, 500 kişi var, bunların elindeki paralarla, bu serseri paranın, oradan oraya kayması sonucu oyuna geliyoruz şeklindeki bir yaklaşımın tam doğru olduğuna, doğrusu ben inanamıyorum. Tabii bu dolara yönelme kurumsal olarak da karşımıza çıktı. Bir yığın kamu kuruluşlan niteliğindeki kuruluşlarda veya özel sektör tüzel kişilerinde oluşan fonlar var. Bunların başlıcalan vakıflar, kooperatifler, demekler. Bunlarda ellerindeki nakit TL'leri enflasyona karşı korumak

amacıyla ya dolar alıcısı olarak devreye girdiler veya over-night alarak karşımıza çıktılar. Bunlardaki fonlar da sürekli olarak bu devreyi tamamlıyor.
DİSK-AR: Peki şimdi Türkiye'de, son dönemde 
bakıldığında, bir lakım işlerin bir kayıt dışı 
sermaye birikimine yol açtığını biliyoruz. Tabana 
yayılmış sermaye anlamında değil. Bir TİSİAD, ISO 
üyesi olan sermayedar var, bir de kayıt dışı 
kazançtan sermaye birikimi sağlamış bir başka 
sermaye grubu var. Gerçi bu iki grup arasındaki 
ayrım da pek net değil ama bunların tamamı 
servetlerini kokain satarak yapmış değiller, TL'nin 
değerli olduğu zamanda yurt dışından gelen bir 
para oldu, gayrimenkul spekülasyonunun çok 
yoğun olduğu yıllar oldu Bunların hepsi kayıt dışı. 
Arsa spekülasyonu, borsa oyunları aynı şekilde, 
yükselt faiz, halihazırda devam eden tefeci 
piyasası var. Yani bunların etkisi yok mu? Bir kaç 
yüz kişide toplanmış bir kayıt dışı sermaye hiç mi 
söz konusun değil? Çünkü özellikle Büyük 
kentlerde kaynağı belli olmayan bir zenginlik var, 
hiç tanımadığımız bir adam Sümerbank'ı satın 
alacağım diye çıkabiliyor ortaya..

Altuğ: Şimdi ister istemez, kayıt dışı ekonominin yaygınlaşması so n u cu ,' sermayenin yavaş yavaş bir takım ellerde biriktiğini görüyoruz. Bunlar da gerek enflasyondan korunmak amacıyla gerekse daha fazla çıkar sağlamak amacıyla belli kişilerin örgütlemesine hazır bir vaha oluşturuyor. Bu vaha oluşumu sonucunda da onlarda toplanan paraları bu şekilde bazı spekülatörlerin yönetimineverildiğini görüyoruz. Belirttiğiniz gibi, sözgelişi, bir gecekonduda bir ticareti vardır, gecekondu ağalığı meselesi vardır, ister istemezgecekonduculara çok sıcak bakılırdı vaktiyle ama gecekondu ağalığı, gecekondu ticareti, bir takım insanlarda çok aşırı miktarda bir sermaye birikimi yaratmıştır. Çünkü arsa bedava, işçilik neredeyse bedava, elektrik, su bedava, her şey bedava. Böyle bir imalat sonucu elde ettiğiniz gayrimenkuller var, bilahare devlet bunların tapusunu da veriyor, siz bunları çok aşırı rakamlarla paraya çeviriyorsunuz ve elinizde fonlar
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oluşuyor. Bu fonların oluşum biçimi çok çeşitli şekillerde ortaya çıkıyor. Mesela, yap-işlet-devret modeline bir takım yerler turizm alanı olarak ilan ediliyor. Devlet bu kişilere hem orayı veriyor hem kredi veriyor, öyle bir kredi ki, düşük faizli kredi ve o yatırımın bedelinin de çok üstünde bir kredi Bu şekilde pem ihtiyacınız üzerinde düşük faizli bir kredi kullanıyorsunuz, hem yaptığınız işi bedavaya getiriyorsunuz, hem de vergi avantajlarından yararlanıyorsunuz. Aynı biçimde döviz-altın alış satışlarından dolayı, kuyumcuları, sarrafları işlem bazında vergiye tabii tutmak mümkün. Döviz alım satımının vergiye bağlanmasının özendirilmesi gerekli. Ama yolsuzluk ve kayıt dişilik bir zorunluluktan kaynaklanıyor gibi gösteriliyor.
D İS K -A R : 0 zaman ne yapmalı?Altuğ: O halde biz bunu yasalarla ekonomik gerçeği uyumlu hale getirmek zorundayız. Herkesin yolsuzluk yaptığı bir yerde hiç kimseyi yolsuzluk yapmakla suçlayaınazsınız.Demek ki bu bir düzen bir sistem meselesi. Vergi vermeme, vergiden kaçma Türkiye'de bir centilmenlik suçu şeklinde alınıyor. Yani insanlar birbirlerinin hakkına tecavüz ettiği zaman, ya kendi hakkını kendisi arıyor, iyi vatandaşsa mahkemelere başvuruyor ama devletin kendi hakkını araması herkes tarafından yadırganıyor. O nedenle her kesimin, herkesin vergi mükellefi kılınması şart ve herkesin birbirini kontrol etmesi şart. Nasıl kontrol, bu mekanizma nasıl kurulur?Herkes vergi mükellefi olursa, çıkar birliğine değil, çıkar ayrılığına dayalı bir vergilendirme rejimi gerçekleştirmiş olur. Esas Türkiye'de yapılması gereken hadise budur. Kimlik belgelerinin vergi kimliği belgesine dönüştürülmesigereklidir.Türkiye'de sabıkasızlık kayıtları anında alınabiliyor neredeyse, ona göre bir bilgisayar düzeni kuruldu Aynı düzenlemeler pekala, Maliye Bakanlığı Teşkilatında da gerçekleştirilebilir, Biz insanların sabıkalarını beşikten mezara kadar izleyebiliyoruz' ama bu insanların vergi mükellefiyetini izleyemiyorıız. Diyeceksiniz ki, bunun yüzde yüz başarıyla gerçekleştirmek mümkün mü? Tabii ki, yüzde yüz bir başarı şansı yok

ama nasılsa biz bu yüzde yüzü yakalayamayız onun için yüzde 70'lere, yüzde 80'lere, yüzde 90'lara gitmeyelim dememe şansımız var. Benim bu yöndeki önerilerime şöyle karşı görüş öne sürülüyor. Deniyor ki, Doğu'da insanlara nüfus kağıdı verememişsiniz, insanlar mezrada yatıyor, vergi yasaları tebligat esasına dayalı, ikamet esasına dayalı, siz bunlara nasıl vergi alacaksınız? Ama biz bu insanlardan oy alabiliyoruz, sabıkalarını takip edebiliyoruz, askere de alıyoruz o zaman vergi bir milli görev sayılır ve herkesin katılımını sağlamak gerekir. Diyeceksiniz ki herkes bu vergiye katılmıyor mu, katıldığı noktalar var ama hangi vergilere katılıyorlar, dolaylı vergilere yani adaletsiz vergilere katılıyorlar. 100 milyar TL geliri olan bir adamında ekmekteki vergisi, 4000 lira olan ekmekte vergisi 300 TL, 100,000 TL olanın da aynı. O  nedenle dolaysız vergilere yüklenmemek için, devlet hep dolaylı vergilere yüklenmiş ve enflasyon vergisini çıkarmış. Enflasyon vergisi, devletin, toplumu ürkütmeden aldığı bir vergi. Böylece hep enflasyondan şikayet edilir, mâliyeden şikayet edilmez. Aslında bu aradaki fark bir vergidir. Devlet para basarak vergi alır, öyle bir borçlu düşünün ki, devamlı borcunu ucuz hale getiriyor.
D İS K - A R :  Sanayici ve büyük tüccar kesim, 
bir süredir bizden vergi alıyorsunuz başkasından 
almıyorsunuz diye bağırıyorlar. Fakat, baktığımız 
zaman, bu kesimin şu ya da bu şekilde iktidarda 
olduğunu görüyoruz. Peki, orada nasıl bir 
toplumsal denge var ki, iktidardakiler vergi alınsın 
diyorlar ama böyle bir düzen de kuramıyorlar?

Altuğ: 80'li yıllarda devlet sorumluluğunu özel sektör üstlendi, özel sektörün temsilcileri üstlendi veya toplumda böyle bir imaj yaratıldı. Şimdi özel sektörün temsilcileri başka, özel sektör başka bir olaydır, özel sektördeki işletmeler başka bir olaydır. Her birini ayrı bir perspektifte gözlemek lazım. Büyük işletmeler, büyük gruplar ister istemez kayıtlı çalışmak zorundalar.Çünkü o binlerce insanı başka türlü kontrol etmeleri mümkün değil. Kayıtlı çalışınca da vergi vermek mecburiyetindeler. Devlet ne yapmış, kayıtlı çalışan bu gruplara teşvik yoluyla yatırımlara özendirme yoluna gitmiş, demiş ki kardeşim, sen yatırım yap, ben de senden vergi almayayım, böylece istihdam yarat, sen ne kada istihdam yaratırsan o kadar işsizlik azalır,

işsizlik azaldığı miktarda da toplumda, toplumsal barış kurulur şeklinde bir gözlem sonucu oluşmuştur.Ancak, Türkiye'de iktidar olanlar, gerçekten, sermaye kesiminin, yani legal sermaye kesiminin temsilcileri midir, değil midir, bunlar tartışılması gereken konulardır. Yoksa, biraz önce bir takım gruplardan söz ettik, O  gruplarla doğrudan ya da dolaylı olarak ilişki içerisinde olan özel sektör kesiminden midir? O nu da ikiye ayırmak gerek, yani bir kriminal özel sektör kesimi bir de legal özel sektör kesimi var. Bir de ikisinin ortası olan kesimi. Bu kesimlerden hangisi toplumu yönetiyor? Ben bu konuda bir çalışma yapmadım, sadece bir takım izler sürülerek bu konu aydınlığa kavuştu rulabilir ama ne derece doğru olur, bilemiyorum. Çünkü doğru ile gerçek farklı şeylerdir Gerçeğe ulaşmanız zor ama şu doğrudur diyebilirsiniz, ikisi farklı şeyler. Hemen o durumda belgeler, bilgiler, kararlar çalışmaya başlar. O nun için orada zorlanıyorum işte. Am a benim bir hocam vardı, rahmetli oldu.Onun çok güzel bir deyişi var, der ki, "ömrüm hırsızı, hırsıza şikayet etmekle geçti" Şimdi görüntüde diyorsunuz ki özel sektör temsilcileri devleti yönetiyor. Peki daha evvel özel sektör temsilcisi olmayan kesimlerde durum çok daha mı farklıydı? Bu bir finansman hadisesi, Türkiye'deki siyasetçi mekanizmasını çok iyi gözlemek lazım,
DİSK-AR: Peki kayıt dışı ekonom i yasal 
düzenlemelerle önlenebilir mi?

Altuğ: Türkiye'deki sorun yasal düzsenlemelerden kaynaklanmıyor. Yasaların eksik uygulanmasından kaynaklanıyor. Niye eksik uygulama var? Şimdi adam faturasız mal alıp satıyor. Türkiye ekonimisi vadeli bir ekonomi. Çekler senetler alınıqp veriliyor ama bunların kayda geçm esi söz konusu değil. Borçlu çekini ödemiyor. Alacaklı mahkemeye gidiyor. Mahkeme defterlerini getir diyor. Am a böyle bir şey ibraz edemiyor. O  zaman ne diyor. Bu mahkemeler alacaklıyı zaten korumuyor diyor. Peki kardeşim sen bu çekini senedini belge düzenine girmemişsin, girsen mahkeme ona göre karar verecek. Ve haksız yere hahkemeler suçlanıyor. Yasalar suçlanıyor. Burada önemli olan yasaların eksikliği değil, eksik uygulanmasıdır.
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İ Z L E N İ M L E R

K A D I N L A RAvrupa Sendikalar Konfederasyonu Kadın Komisyonu, sendikalarda kadınlann yönelim kademelerinde ve karar alma süreçlerinde varolan ayrımcılığa karşı yeni politika ve eylem programlarını tartışıyor. 1415 Mart tarihleri arasında Brüksel'de yapılan "Avrupa Sendikalar Birliği Kadın Komitesi" top kınlısına. Birliğe üye Avrupa Topluluğu üyelerinin dışında, Türkiye’den de DİSK ve Türk-lş'in kadın komisyonları temsilcileri katıldı.Toplananın en önemli gündem maddelerinden biri, sendika politikaları ile pratik arasında varolan kadınlara yönelik aynmcılıku. Birliğe bağlı tüm sendikaların tüzük ve yöneüneliklerinde, kadın ve erkekler eşit haklara sahip olmalarına karşın, fırsat eşitliğinden yoksunlar. ASK tarafından üye sendikalardan düzenlenen anketin sonuçları da(Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, İngiltere) bu gerçeği ispatlıyor. ASK’ın yönetim kademelerinde daha fazla yer alabilmesi için bazı pratik önlemlerin yamsıra, eğitim düzeyinin arttırılması, fırsat eşitliğinin sağlanması, yabancı dil sorununa çözüm bulunması ve ASK'ın Kadın Kongresinin, Genel Kongreden önce yapılmasını önlemek kararı alındı. Ayrıca;♦ Kadınların kongrelere delege olarak katılımının 1995 yılına kadar ya yüzde 40 arttırılması ya da tüzük ve yönetmelik kararları doğrultusunda oranlan ölçüsünde temsil edilebilmeleri,♦ İcra komitelerinde 1996'ya kadar yüzde 25 sendikalı kadın sayısına ulaşılamazsa, kadın sayısının arttınlması için kola uygulaması yapılması.♦  Kadınların görev alabilmelerinin çok zor olduğu idari komitede de, pozitif ayrımcılık yapılarak belirli görevlerin kadınlar için önceden ayrılması,♦ Sürekli komitelerde ise ya her sendikal konfederasyondan bir veya sendika komitelerinden bir kadın sürekli üye veya temsilci olarak yer almak zorunluluğu,♦ Tüm sendikalıların cinsiyet bilincinin arturılması için zorunlu eğilim tedbirleri idareciler 
laraUn&dn alınması,♦ Kadm komitelerinin rolünün

araştırılması ve denetlenmesi için ASK bünyesinde fırsat eşitliğinin desteklenmesi çerçevesinde yer ayrılması,♦ Kadınların katılımının teşvik edilmesini hedef alarak yapılan pozitif eylem programlarının etkilerini düzenli olarak analiz etmekÖneriler arasında yer alıyor.
Kadınlarla İlgili İstatistikler 
Oluşturun!ASK Ulusal Sendika Konfederasyonlarına kadınlara ilişkin istatistik oluşturmaları çağrısını yaptı. Düzenli olarak üye sayısının ve yapısındaki' gelişmelerin izlenebilmesi için, kadınların örgütlenebilmesi ve sendikal faaliyetlere katılımın sağlanabilmesi açısından bu çalışmanın zorunluluğu vurgulandı. Konfederasyonların, bağlı sendikalarını teşvik ederek cinsiyet,branş ve meslek gruplaması yaparak tipik ve tipik olmayan işçilerin de dökümünü elde etmeleri talep ediliyor.

Kadınlar Avrupa'da da ne 
Konfederasyonlar da ne de 
Sendikalarda Yönetici Olamıyor31 Ulusal Sendika Konfederasyonunun yalnızca 2 tanesinde kadın sendika başkanı var. Ayrıca bu organizasyonlar ve bağlı sendikalarda kural olarak kadın Başkan ve/veya Genel Sekr- retere çok az rastlanıyor. Bu

urum kadınların hem ulusal konfederasyonlarda, hem de ASK'ın komitelerinde, karar alma süreçlerine katılımını engelliyor. Bu nedenle ASK Kadın Komitesi, Konfederasyonlar ve bağlı sendikalarda kadınların; başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter ve diğer yönetim mevkilerine gelebilmesi için geçici bir süre erkeklerden daha fazla desteklenmeleri gerektiğini belirtiyor. Ayrıca bu konuda konfederasyon ve sendikaların pozitif eylem programlan üzerine düşünmeleri öneriliyor.Geçtiğimiz yıl kadınlara yönelik anketin sonuçlarının değerlendirilmesiyle, ASK bağlı tüm konfederasyonlarına şunları öneriyor: 1/ Bütün politikalar bir amaç ve zamanlama gözetilerek yapılmalıdır.2/ Sendikalı kadın üyeler, gereksinimleri doğrultusunda eğitilmelidir.3/ Sendikalı erkek üyelere yapılan eğitimler de cinsiyet bilincini verilecek şekilde organize edilmelidir.4/ Yalnızca kadınlara yönelik toplantılar düzenlenmelidir.5/ Tüm sözleşmeler ve sendika politikalarının, kadın ve erkek arasında eşit haklara sahip olma karakterine uyup uymadığı de- nellenmelidir.6/ Sendikalar ve konfederasyonlar düzeyinde yapılan sınavlarda, kadın-erkek eşitliği ilkesi gözönüne alınmalıdır.7/ Tüm bölgelerde ve sektörel sendika organizasyonlarında kadın komiteleri oluşturulmalı veya fırsat eşitliği sağlanmalıdır.8/ Sendikalı kadın üyelerin dayanışması gerçekleştirilmelidir.9/ Kadın komiteleri için ayrı bir bütçe ve karar verme yetkisi oluşturmalıdır.10/ Bilgilendirme ve bilinçlenmenin arttırılması için kampanyalar düzenlemelidir.11/ Kararları alınmış uluslararası düzenlemeler ve onların yürütülmesi fırsat eşitliği programlarına yönelik izlenmelidir.12/ Kadın işçilerin daha iyi konumlarda çalışması sağlanmalıdır. 13/Maço kültürünü, daha insancıl bir kültüre dönüştürmek tüm sen- ı dikalarca hedef alınmalıdır.
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E konominin üretici kesiminde uzun süredir devam eden kriz, 1994'iin başında Uluslararası rating kuruluşlarının kredi notumuzu düşürmesiyle, toplumun tüm kesimlerini derinden etkileyecek olan finans krizi biçimine dönüştü. Döviz kurlarında ortaya çıkan yüksek oranlı artışın yol açtığı panik. 5 Nisan 1994 Ekonomik İstikrar Tedbirleri'ni getirdi.Türkiye'nin 1980 sonrası uygulamaya koyduğu ve hala sürdürüldüğü iddia edilen liberal ekonomi politikasının belirleyici özelliği; iç talebe dayalı ithal ikameci kalkınma stratejisinden, dış talebe dönük üretim ve ihracata ağırlık veren bir kalkınma stratejisine geçilmeşiydi. Bu politikanın diğer unsurları; başta kamunun ürettiği mal ve hizmetlerin fiyatları olmak üzere, faiz, döviz kıını değerlerinin belirlenmesini piyasa koşullarına bırakmak; devletin özellikle mal ve hizmetler alanında yatırım ve üretim faaliyetlerinden çekilerek, bu alanlarda yatırım ve üretim işini özel kesime bırakmak ve özel kesimi olabildiğince teşvik etmek; dış ticarette özellikle ithalatta mal ve miktar kısıtlamasını terk ederek, gümrük vergilerine geçmek, gümrük vergi oranlarında indirim yapmak; mali alanda li- beralizasyona gidilerek sermaye girişine çıkışına kolaylıklar sağlamak, yurt içinde döviz cinsinden borç ve alacak ilişkilerine izin vermek şeklinde özetlenebilir.IMF ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşların gözetim ve denetiminde gerçekleştirilen bu değişikliklerin en önemli nedenleri ise şunlardı: Türkiye'nin birikmiş

dış borçlarını düzenli ödeyebilmesinin koşulllarını yaratmak; uluslararası sermayenin küreselleşme sürecinde yeni oluşan işbölümüne uygun ekonomik ve toplumsal yapılanmayı sağlamak.Bu geçiş döneminde toplumun büyük bir bölümünün muhalefeti ile karşılaşacağı için de böyle bir dönüşüm ancak demokratik hak ve özgürlüklerin askıya alındığı, olağanüstü bir askeri rejim döneminde gerçekleşebilirdi.1980 ve sonrası dönemde alınan kararlar ve sonuçlarını gözden geçirmek, yaşadığımız krizi anlamak açısından açıklayıcı olacaktır.♦ 1980 sonrası dış ticarette, özellikle ithalat alanında yapılan liberalleşme, başlangıçta devleti gümrük vergilerinden mahaım ederken, aynı zamanda tüketim malları ithalatını da artırdı. 1980 yılında ithalatın yüzde 2-2,5'unıı oluşturan tüketim mallan ithalatı, 1990'larda yüzde 15'lere çıkmış, başka bir deyişle, yıllık yaklaşık 44,5 milyar Amerikan Doları, ülke kalkınmasına hiç bir katkısı olmayan mallara ödenmiştir.♦ Mali liberalizasyon ve kamunun Merkez Bankası kaynaklan yerine tahvil yolu ile borçlanmaya gitmesi, gelir dağılımını emekçiler, devlet ve sanayi şirketleri aleyhine, rantiye sınıf lehine değiştirmiştir. Rantiye kesiminin yatırıma yönelik tasa rai f  eğilimi, kamu ve sanayi şirketlerden düşük olduğu için, ortalama tasarruf oranı da düşmüş, mevcut tasarruf eğilimi ile büyümenin gerçekleşemeyeceği bir ortam doğmuştur.

♦ Devlet tahvil alım satımı ve spekülatif ticari işlemlerin getirisi yüksek olduğu için, şirketler üretime dönük yatırım yapm ak yerine fonlarını spekülatif kazanç getiren alanlara yatırmışlardır. Türkiye'de hiçbir dönem de büyümenin sürekleyici gücü olamamış özel kesim, sermaye yetersizliği nedeniyle 1980 sonrası, özellikle imalat sanayiinde kamu yatırımlarının azaltıldığı alanlarda ortaya çıkan boşluğu dolduramamıştır. Türkiye'nin son dönemlerde bazı yıllar yakaladığı, ama hiç bir zaman sürdüremediği büyüme oranları, tüketim artışı kaynaklı olup, üretim kapasitesini artırıcı yatırımlara dayanmamaktadır.♦ 19S9 yılında "TL'nin konvertibl hale getirilmesi" biçiminde propagandası yapılan düzenlem eler sonucu, uluslararası sermaye hareketlerinin serbestieştirilmesiyle birlikte uygulanan düşük döviz kuru politikası ve kamunun özellikle Merkez Bankası kaynaklan yerine tahvil yolu ile borçlanmasının gerektirdiği yüksek reel faiz ve düşük döviz kuaı politikası, ülkeye kısa süreli sermaye girişini hızlandırmış ve "sıcak para" akışı nedeniyle döviz rezervlerinde önemli artışlara yol açmıştır.Türkiye'de uygulanan politikaların başarısının göstergesi olarak sunulan bu rezerv artışı, sahip olduğu dinamiklerden dolayı uzun süreli yatırımlara dönüşmemiş, bunun yerine reci faizlerin yüksekliği ve yerli paranın değerlenmesiyle, kısa dönem de büyük spekülatif kazançlar sağlanmıştır.
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♦  Ö zel sektöre sermaye birikimi sağlamak için, büyük vergi indirimleri yapan devlet, kendi finansman ihtiyacını özel sektörden borç alarak karşılamıştır. Devlet îç borçlanma kağıtlarına bir yandan vergi muafiyeti getirmiş, bir yandan da yüksek faiz ve gelir payı ödeyerek, borçlandığı kesime çifte rant aktarmıştır. Kamunun iç piyasadan tahvil satışı yoluyla borçlanması ve lıer seferinde bir önceki borcunu ödeyebilmesi için tekrar borçlanma gereği, faiz oranlarını artırmış, reel faiz oranlan, büyüm e oranının üzerinde olduğu için de, kamu borçlarının milli gelire oranı yükselmiş, sonuçta kamu borçlanamaz hale gelmiştir. Ayrıca döviz rezervlerindeki artışı massetmek için kam unun tahvil satması ve faiz oranlannm dövizin getirisinden yüksek olması, kur müdahalelerinin kamuya maliyetini yükseltmiştir.♦ Kamu iç borçlarının belli bir noktadan sonra tüm reel dengeleri tehdit edici hale gelmesi, uluslararası rating kuruluşlannın Türkiye'nin dış kredi notunu düşürmesinin esas nedenidir. Türkiye'de dış gelişmelere öylesine duyarlı, spekülatif hareketlerde bozulmaya o kadar uygun bir ekonom ik yapı mevcuttur ki, uluslararası kredi notunun düşürülmesiyle, bir anda IMF'in desteğine muhtaç duruma düşülmüştür. Gelinen noktada, Türkiye'yi yönetenlerin elinde ekonom iye m üdahale edecek pek fazla araç kalmamıştır. İhracatın hızla artırılması için paranın değerinin düşürülmesi gereklidir. Bu durumda kur m akasından dolayı kısa süreli sermaye ülke dışına çıkar; sermaye girişleri durduğu zaman ise, ödem eler dengesinin korunması için paranın hızla değer kazanması ve iç talebin düşürülmesi gerekir.Bu ise, hem enflasyon hem de durgunluğun bir arada yaşanacağı stagfîasyon demektir.♦  Türkiye'nin dış ödem eler dengesi bilançosu incelendiğinde, son on yılda, dış ticaret işlemleri hariç tutulursa, diğer kalem lerde ve sermaye hareketlerinde pozitif sonuçlar ortaya çıktığı görülüyor.Buna karşılık ihracata sağlanan tüm parasal teşviklere ve diğer 
özendirici önlem lere rağmen, dış ti

KR İZ

caret açığının mutlak ve göreli büyümesi önlenememiştir. Bu durum, iki gerçeği ortaya koymaktadır; birincisi, Türkiye'nin dışa bağımlı üretim yapısı, daha fazla ihracat yapabilmek için daha çok ithalat yapmasını gerektirmektedir; başka bir deyişle, ihracat için de yurtiçi üretimin katma değeri düşüktür. İkincisi ve daha da önemlisi, Türkiye üretim yapamamakta, bir tür "üretememe krizi" yaşamaktadır. Türkiye'de kalkınmayı amaçlayan politikalar, ciddi bir üretim artışın içerecek unsurlar taşımamaktadır.
"Ekonomik Önlemler Uygulama 
Planı" ne getiriyor?5 Nisan Kararları, Türkiye'de 1980'den beri sürdürülen ekonomi politikalarının iflasının somut bir dille ifadesidir. 24 Ocak Kararları ile başlayan dönüşüm süreci, - sosyal açıdan yol açtığı tahribat bir yana- ekonomik açıdan da büyük çöküşe neden olmuştur. Özellikle 1989 yılından sonra uzun dönemli stratejiler bir kenara bırakılarak günü kurtarma çabaları yatırımları durma noktasına getirmiş, kısa yoldan para kazanmayı teşvik etmiştir. Devlet, bu dönemde ticari ve fi- nansal işlemlerle geliri hızla artan kesimden vergi almayarak yalnızca ücretlilere yüklenmiştir. Öte yandan Güneydoğu'da sürdürülmekte olan savaş ve kamu kaynaklarındaki savurganlık nedeniyle kamu harcamaları olağanüstü artmıştır. Böylece kamu harcamaları toplanan vergilerle karşılanamaz hale gelmiş; aşırı iç ve dış borçlanma, krizi derinleştirmiştir.Bu krizin aşılması için uygulanması öngörülen ekonom ik önlemler, kamu harcamalarının kısılması, gelirlerin artırılması ve ekonomide yapısal bir değişimi gerçekleştirecek bir paket olarak sunulmuştur. Oysa önlemlerin önemli bir bölümü yatırım ve üretimi azaltacak, enflasyonu hızlandıracak, fiyat artışları nedeniyle toplam talebi kısacak, dolayısıyla durgunluğa yol açacak niteliktedir. Durgunluk dönem inde devletin vergi gelirleri azalırken, - özellikle Güneydoğu'daki olağanüstü durum nedeniyle harcamalar kollamayacağı için - kamu yeniden iç ve dış borçlanma gereksinimi duyacaktır.
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Bu pakette;1) Vergi gelirlerinin artırılmasında, varolan kaynaklara yönelinmiştir. Bazı araştırmalara göre, rant ve faiz gelirleriyle birlikte, GSMH'nin yarısına ulaşan kayıtdışı ekonominin kontrol altına alınması ve vergilendirilmesi için hiç bir önlem getirilmemiştir. Dolayısıyla devlet topladığı vergi kadar bir geliri yine gözardı etmektedir. Kayıt dışı ekonominin varlığı ve boyutu, devletin mali ve para politikalarının etkinliğini de sınırlamaktadır; çünkü ekonomide olumlu sonuçlar almak için yapılan müdahaleler, bilinen kayıtlı ekonomik büyüklüğe göre belirlenmektedir. Kayıt dışı ekonominin boyutu 1992'de 269 trilyon TL, 1993'de ise 445 trilyon TL'dır.Bu sayılara faiz ve rant gelirlerini de eklediğimizde kayıtdışı ekonomi, 1992'de 773, 1993'de ise 1.074 katrilyon TL'sına ulaşmaktadır. Aynı dönemde devletin topladığı vergi gelirleri sırasıyla 139 ve 243 trilyon TL dolayındadır.2) Kamu harcamalarının artışının, personel harcamalarından kaynaklandığı ileri sürülmektedir.Ancak bu iddianın kamu personelinin ücret artış serileri incelendiğinde tümüyle geçersiz olduğu görülecektir.3) Bazı temel mal ve hizmetlede yapılan fiyat artışları toplumun büyük kesimini oluşturan dar gelirlileri etkileyecektir. Ayrıca fiyat artışlarının kamuya sağlayacağı gelir, "Ekonomik Önlemler Paketi" nin sunulduğu günlerde gerçekleşen fiili devalüasyonla ortadan kalkmıştır.4) İstikrarın kalıcı olması ve sürdürülebilir bir büyüme ortamına girilmesi, kamunun ekonomideki rolünün yeniden tanımlanması ve bu çerçevede yeniden örgütlenmesinin gerektiği belirtilmektedir. Buradaki temel ilkenin de, liretim yapan, sübvansiyon dağıtan bir devlet yapısından, ekonomide piyasa m ekanizmasını tüm kurum ve kuralları ile işlemesini sağlayan ve sosyal dengeleri gözeten bir devlel yapısına geçmek olduğu açıklanmıştır. Oysa bu anlamda yapılanma, -iktidarların söylediği kadarıyla - 1980'den beri

sürdürülmektedir. Yani devlet, sosyal refah politikalarını terk etme yolunda önemli adımlar atarak yatırım faaliyetlerini azaltmış, KİT ürünlerinin fiyatlarını serbest bırakmış, özel kesimi parasal açıdan da teşvik etmiş (vergi indirimi, kredi kolaylığı, vergi iadesi, şirket kurtarma operasyonları, vergi affı v.b), buna karşılık gelir dağılımı daha da bozulmuş, bölgeler arası dengesizlik artmış, sanayi yatırımları gerilemiş, devletin öncülüğünde sürdürülen araştırma-geliştirme faaliyetleri sınırlandırılmıştır. Bunun sonucu sermaye yetersizliği içinde bulunan Türk özel sektörü, yeterli yatırımı yapamadığı için, Türkiye bir çok sektörde uluslararası iddiasını yitirmektedir.5) Ekonomide verimliliği ve etkinliği artırmak için özelleştirmeye hız verileceği belirtilmektedir. Oysa ekonomi bilimi mülkiyet ile verimlilik ve etkinlik arasında hiçbir bağlantının olmadığını söylemektedir. Ayrıca toplumda sınıflar arasındaki dengelerin sağlanması, gelir dağılımının düzeltilmesi amacıyla devletin bazı mal ve hizmetlerin üretimine kaynak aktarması kaçınılmazdır. Kamu işletmeciliği sadece kar-zarar boyutu ile ele alınmamalıdır, özellikle bizim gibi azgelişmiş ülkelerde kamu işletmeciliğinin ulusal savunma, sanayileşme ve toplumsal süreklilik bakımından önemi büyüktür. Bu nedenle kamunun üretici olduğu her alanda kâr amacı gütmek, sosyal adaletsizliği artırıcı bir etkiye sahip olduğu gibi, uzun dönemde teknolojik gelişmeyi sınırlandıracağı için sanayileşmenin önünde bir engel oluşturmaktadır. Kaldı ki yapılan araştırmalar Türkiye'de kamu işletmelerinin, tüm olumsuz koşullara rağmen, öz sermayeye göre verimlilik bakımından, özel kesim işletmelerinden geri kalmadığım, hatta bir çok alanda daha iyi durumda olduğunu göstermektedir. Ayrıca bazı KİT ürünlerinin fiyatlarının uluslararası fiyatların üzerinde olduğu iddiası da, son devalüasyon sonucu geçerliliğini yitirmiştir.

6) "Sosyal Güvenlik Kuruluşları Reformu" olarak sunulan öneriler, devletin tümüyle bu alandan çekilmesini hedeflemektedir. Oysa son dönemlerde, bazı sanayileşmiş ülkelerde bile devletin sosyal güvenlik kuruluşlarına katkısı artırılmaktadır. Kaldı ki, Türkiye'de nüfusun ancak yüzde 70'i sosyal güvenliğe sahiptir. Kişi başına düşen milli gelirin 2000 Amerikan Dolan olduğu bir ülkede sosyal güvenlik sistemini, kâr amacı ilkelerine göre çalışan özel kesime bırakmak, toplumun büyük bir kesiminin sosyal güvenceden yoksun kalacağı anlamına gelir.SSK'dan aylık alanlar için ödenen Sosyal Yardım Zammı'nın karşılığında prim tahsil edilmesi uygulamasına geçilmek istenmektedir. Oysa Sosyal Yardım Zammının tanımı gereği, devlet tarafından karşılanması gereken bir yardım olması bir tarafa, Avrupa'daki en yüksek sosyal sigorta primlerinin ödendiği ülkemizde, prim artışları işten çıkarmaları ve kaçak işçi çalıştırılmasını teşvik edecektir. Böyle bir uygulama, sosyal devlet ilkesini benimsediğini iddia eden her devletin, sağlaması gereken sosyal güvenlik standardarı ile de - çelişmektedir.SSK'dan emekli aylığı alanlar için memur maaş katsayısı yerine, kurumun aktüeryal dengesini ve ödenen prim miktarlarını dikkate alan yeni bir katsayı sistemine geçilmesi ve daha yüksek emekli maaşı almak isteyenlere ek prim ödeme imkanı sağlanması

maçlanmaktadır. SSK'nın aktüeryal dengesi yıllardır uygulanan yanlış politikalar nedeniyle bozulmuştur; ' yeni uygulama ile dengenin düzeltilmesinin maliyeti, bu dengenin bozulmasında hiçbir rolü olmayan işçinin ve emeklinin üzerine çıkarılacaktır. Böylesi bir uygulama sosyal güvenlik anlayışına aykırıdır. Ek prim ödem e ile yüksek emekli maaşı alma önerisi de, başarısızlıkla sonuçlanan " süper emeklilik" uygulamasını hatırlatmaktadır.SSK'da emekliliğe hak kazanmak için prim ödeme gün sayısının artırılması, sürekli iş güvencesinin bulunmayışı gözönüne alındığında, pekçok işçinin emekli olamaması anlamını taşıyacaktır.7)1994 yılında memur maaş artışlarının mevcut bütçe ödenekleriyle sınırlı tutulacağı, maaş ve ücret artışlarında geçmiş dönem enflasyonu değil, geleceğe yönelik beklentilerin dikkate alınacağı belirtilmektedir. 1994 yılı bütçesinde memur maaşlarının yüzde 56 oranında artması öngörülmüştür. Enflasyonun yüzde 100'iin çok üzerinde gerçekleşebileceği gözönüne alınırsa, bu uygulamayla zaten üzerlerinde çok büyük bir yük taşıyan memurlar, varlıklarım idame ettiremez hale geleceklerdir. Ayrıca maaş ve ücret artışlarında geçmiş dönem enflasyonu değil, beklenen enflasyonun dikkate alınması karar mercilerinin (kamu ve özel kesim işverenleri) emekçi kesimlerinin maaş ve ücretlerini baskı altında tutmalarını kolaylaştıracaktır.8) Ekonomik önlemler Uygulama Planı'nın Tl 3- maddesi, serbest toplu pazarlık sistemine yapılmış bir müdahaledir. Sözkonusu madde: "Belediyelerde kaynak gösterilmeden toplu sözleşme ücret artışları yapılmayacaktır" hükmünü getirmektedir. Bu düzenleme, planın yerel yönetimlere özerklik verileceği maddesi ile çeliştiği gibi, gerçekçi de değildir; çünkü belediye gelirlerinin önemli bir kısmı genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılmakta ve bu gelirler her yıl bütçe yasalarıyla değiştirilmektedir;
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dolayısıyla belediyeler geleceğe yönelik gelirlerini gerçekçi bir biçimde inlimin edemeyecekleri için kaynakla gösteremeyeceklerdir.Geçici ve mevsimlik işçi kadrolarının kaldırılması kararı, geçici işçi istihdamının yaygın olduğu belediyelerde, siyasi amaçlı işçi kıyımına neden olacaktır.
Alınması gereken önlemlerToplumun tüm kesimlerinin sağlıklı bir biçimde ülke yönetiminde söz ve karar sahibi olabilmesi, değişik kesimlerden gelen taleplerin optimum noktada buluşabilmesi, toplumsal özverinin kesimlerin geliri ve zenginliğine göre paylaşılması, devletin ve rejimin sağlıklı biçimde işleyebilmesi, demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla ülkede egemen kılınması ile olanaklıdır. Bu nedenle birincil öneri ve talebimiz, Türkiye'nin demokratik yapılanmasının ve demokratikleşmesinin önündeki engellerin kaldırılmasıdır.içinde bulunduğumuz kriz koşullarının aşılabilmesi için, 5 Nisan’da sunulan Ekonomik Önlemler Paketi’nin yerine, ekonomide uzun dönemli yapısal dönüşümü gerçekleştirecek bir programın uygulamaya konulması gereklidir. Böyle bir programa esas oluşturacak ve DlSK-AR’ın 14. sayısında sıralanan önerilerimiz özetle şöyledir:1) Kamu kesiminin finansmanında yüksek faizli iç borçlanma yönteminden vazgeçilmelidir.2) îç  ve dış borçlar ertelenerek zamana yayılmalıdır.3) Kapsamlı bir vergi reformu yapılmalı, sermaye kesiminin vergi yükü artırılmalıdır.Bu bağlamda:♦ Peşin verginin peşin olarak tahsil edilmesi:♦ Kurumlar ve gelir vergisinin peşin tahsili;♦ Sanayi-ticarel ve rant kesiminden bir defaya mahsus özel servet vergisi alınması;♦ Vergi yasaları ve teşviklerle

14 / DİSK-AR Mart-Nisan 1994

tanınan her türlü ayrıcalık ve muafiyetin kaldırılması, tahakkuk ettirilen ancak ödenmeyen vergi- prim ve fon kesintisi borçları faiziyle birlikte tahsil edilmesi;♦ Tüketimi özendirici ve lüks tüketimi yönlendirici reklam türü ekonomik etkinliklerin yüksek oranda vergilendirilmesi ve bu vergilerin yansıtılmasını engelleyici düzenlemeler yapılması; acil ekonomik önlemler olarak düşünülmelidir.4) Kayıtdışı ekonomi kontrol altına alınarak vergilendirilmelidir.5) Devlet harcamaları kısılmalıdır. Bu amaçla;♦ Başta otoyollar olmak üzere büyük kamu yatırımları durdurulmalıdır, verimsiz kamu harcamaları kısılmak ve savurganlık önlenmelidir,♦ Savunma bütçesi kısılmalıdır. Bütçeden ayrılan ödenekler dışında da çeşitli fonlardan savunma bütçesine yapılan aktarmalar, hiç bir üretim karşılığı olmayan bu harcamalar enflasyonist baskı yaratmaktadır. Bu nedenle, öncelikle Kürt Sorunu'na acil demokratik çözümler üretilmeli ve Genelkurmay Başkanlığının açıklamalarına göre, Güneydogu'da yaşanan "Düşük Yoğunlukta Çatışma" nın maliyeti ortadan kaldırılmalıdır. Bu sorun nedeniyle yapılan askeri harcamaların maliyeti yıllık en az 150 trilyon TL dolayındadır.♦ Kamu kaynaklarının kural dışı bir şekilde bazı firmalara aktarılmasına yol açan ve sonuçta kamu hizmetinin maliyetini azaltmak yerine, çifte maliyet sonucunu yaratan taşeronluk ve ihale sistemi kontrol altına alınmalıdır. Kamunun sahip olduğu iş gücü, makina parkı ve deneyimi kullanılarak, kamu hizmeti; bu amaçla kurulan kamu ve kuruluşlarınca yerine getirilmelidir.♦ Hayali ithalatın önlenmesi amacıyla ithalatta miktar ve fiyat kontrolü sıkı bir şekilde yapılmalıdır.6) Özelleştirme yerine KİT Reformu

yapılmalıdır.7) Zorunlu ekonomik tatile gidilen işyerlerinde, çalışanı ailesiyle birlikte gelirsiz bırakacak ücretsiz izin verilmesi yöntemi engellenmelidir.8) Finans kesimi kontrol altına alınmalıdır. 1980-92 yılları arasında sanayi kesiminin karlarının 33 kat artmasına karşılık, bankacılık kesiminin kârı 87 kat artmıştır. 1988 yılında, bankacılık kesiminin kârı, lSO'nun verilerine Türkiye 500 büyük firmasının kârının yansına eşittir. Reel ekonominin birkaç katı büyüklüğüne ulaşan, dolayısıyla ekonomi üzerinde hızlı ve hiiyük etkiler yaratabilen finans kesimi (bankalar, borsa, döviz büfeleri vb.) üzerinde devletin kontrol ve denetimi artırılmalıdır.9) Sektörel düzeyde makro politikalar izlenmelidir. Gelecekte Türkiye'yi uluslararası alanda söz sahibi yapabilecek yüksek teknolojiyi temsil eden sektörler saptanarak, bu alanlarda devletin öncülüğünde yatırım ve üretim planlaması yapılmalıdır. Yalnızca uluslararası çapta karşılaştırmalı üstünlüğümüzün olduğu alanlarda değil, karşılaştırmalı üstünlüklerin değiştirilebileceği gerçeğinden de hareketle, dünyanın yeniden yapılanmasına koşut olarak yeni bir kalkınma stratejisinin belirlenmesi kaçınılmaz bir gerekliliktir.10) 1980'den sonra sanayileşmeyi ve liretimi arka plana alan, ticaret, finans, sigortacılık, borsa, turizm vb. hizmet ağırlıklı faaliyetleri ön plana çıkaran, monetaıist yöntemleri aşırı hiçimde kullanan, kamu harcamaları içindeki verimsiz hizmetlere ayrılan payı sürekli yükselten ve ekonomiyi sözde serbest piyasa mekanizmalarına terk eden politikalar terk edilmelidir. Teknolojik gelişmeye ve emeğin üretkenliğine öncelik veren, üretime dayanan, üretim sürecine çalışanların yaratıcı katkılarını sağlamak üzere katılımcı demokrasiyi geliştiren, vergi tabanını tüm kazanç sahiplerini adil bir biçimde kavrayacak şekilde yaygınlaştıran, sanayileşmeye dayalı planlı kalkınma politikaları geliştirilmelidir. Bunalımı çözebilmenin anahtarı üretimde ve üretimin artırılmasında aranmalıdır.

Günümüzde üretim sisteminde önemli değişimler ortaya çıkmaktadır. II. Dünya savaşından sonra egemen olan Fordist üretim sisteminin etkinliğini kaybettiği ve özellikle gelişmiş kapitalist ülkelerde yeni üretim sistemi arayışlarının sürdüğü bilinmektedir. Bu yazıda " Yalın Üretim","  Esnek Uzmanlaşma", "Toyotizm" gibi isimlerle anılan yeni üretim sisteminin filizlenen özellikleri ve ortaya çıkmaya başlayan köklü değişimler en genel hatlarıyla incelenecek ve Fordizmin bir üretim sistemi olarak öncülerinin (taylorizm) karşısında yolaçtığı gelişmeye ve getirdiği yeniliklere de kısaca değinilecektir.
Taylorizmden Fordizme

Taylorist bilimsel yönetimin esası, el zanaatçısının tek başına bir ürün üzerinde ardarda bir dizi işlem yapmasından farklı olarak, tüm işlemi her biri ayrı işçi tarafından yapılmak üzere çeşitli parçalara ayrıntılandırması yani işbölümüne gitmesidir. İşbölümü ile bir yandan işçinin işin bütünü üzerinde bilgi sahibi olarak üretimi kontrol etmekten başlaması, diğer yandan sürekli aynı işi yaparken uzmanlık kazanarak üretkenlik artışı sağlanması amaçlanmıştır.
Ancak öte yandan taylorist sistemde yine de el zanaatı sisteminden arda kalan bir özellik vardır. Bu özellik şudur; her ne kadar taylorizmde ürün, işbölümü ilkesine göre çeşitli ellerden geçiyorsa da, üretim hala işçinin becerisine ve kapasitesine bağımlı kalmaktadır. Çünkü,

verimlilik artışı hala işçinin el-ayak taşıtması işini bitirdikten sonra onusayısı, kuvveti, hızı ve el idaresine başka iş noktasına ulaştırmasıbağlı olan aletler tarafından "aylaklık" nedeni olarak kabulsınırlanabiliyor, işçi ve niteliği hala edilmektedir (Coriat, 1982). Bu üretim sürecinde stratejik bir önemi mobilite aynı zamanda, bir iş koruyabiliyor. Bir başka deyişle üzerinde işçinin istediği kadartaylorizmin makina kullanmaya oyalanmasının da nedeniydi vegeçmemiş olması ve alet kullanan üretim hızının kontrolünübir sistem olması ve aletin bir insan güçleştiren bir olguydu,tarafından kullanılabilmesi,üretimin insanın becerisine bağımlı işte bu nedenle Fordizmin bir diğer olmasına ve işçinin kişisel irade ve özelliği, kayan üretim hattı tepkisinden etkilenebilmesine üzerinde iş yapılması prensibinineden olmaktadır ( Rosenberg, getirmesi oldu. Bu hem işçiyi bir iş1976) noktasına sabitleyerek hem dehattın hızını ayarlayarak işçinin işe Fordizmin Taylorizmden ayırdedici ayırdığı süreyi kısaltmak ve kontrol özelliği, üretim sürecinin ilk defa etmek olanağını doğurdu. İşçinin işçinin özelliklerine ve fiziksel kendine bildirilen bir ritmdeniteliğine bağlı olarak çalışarak makinanın bir uzantısı,örgütlenmesinden çıkılıp, değersiz bir parçası halinemakinanın ( tekniğin) mantığına indirgenmiş olması, üretimingöre, makinanın nesnelliğine göre bütünü ile ilgili her türlü bilgiden örgütlenmiş bir üretim sürecine yoksun bırakılmış olması ve karargeçiş olmasıdır. En ince parçasına mekanizmasının tümüyle atölyenindeğin ayrıntılandırılan işlerin tek dışına taşınarak zihni faaliyetinamaçlı makinalar tarafından yapılır işçiden kopartılmış olması, işçinin hale gelmesi, üretimin sürecini atölye dışında da politik olaylarsürekli bir gelişmeye yatkın ve karşısında aynı dışlanmışlık veelverişli kılmıştır. İşçinin makinanın pasifliğin kurbanı olma olgusunu pasif bir uzantısı haline gelmesi ise; beraberinde gelirdi, işçinin bilgi ve becerisinin tümüylegereksiz hale geldiği, tecrübesiz Özetle, fordist sistem ayrmtılıyeni işçinin uzun yıllar çalışan bir işbölümü esasına göre örgütlenmiş, işçinin yerini hemen alabilmesinin her işçinin dar anlamda sağlandığı ve bütün işsizlerin yedek tanımlanmış, rutin bir işi sürekli işçi ordusu olabildiği bir avantajı olarak yaptığı bir işleyiş ilesermayeye kazandırmaktadır. verimlilik artışı sağlamayayönelmiştir. Son derece özek tekTaylorizmden fordizme tek değişen amaçlı makinalar ve eğitimsiz, şey makinalaşma değildir. Atölye niteliksiz işgücü kullanarak içi organizasyonun değişmesi de üretimin sürekli kayan bir üretimönemli bir gelişmedir. İşçilerin hattı üzerinde yapılması sözatölye içinde mobilitesinin olması konusudur. Makina ile işçi arasında yani yarı mamul bir işi o iş sabit bir ilişkinin kurulduğu bu hal,noktasından alıp kendi işlemini farklı ritrn ve farklı işlemleriyapacağı yere taşıması ya da koordine ederek çıktının
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standartlaşmasına elvermekte, bu da kitle üretiminin teknik koşullarını sağlamaktadır. Bu nedenle de büyük ölçekte üretim yapan atölyeler temel birimler olmaktadır, işçi başına üretimin ayrıntılı işbölümü ve standart mal üretimiile artırılması _______________amaçlanmış,rekabetin esası aynı maldan çok sayıda ucuza üretmek üzerine kurulmuştur. Verimlilik artışı organizasyon yapısı ile de pekiştirilmeye çalışılmış, dikey haberleşme, merkezi denetim ve kontrol esasına oturtulmuştur. Böylece karar aJma tamamen atölyenin dışına taşınmış, işçinin üretim üzerindeki kontrolü tamamen yokedilmeye çalışılmıştır (Perez, 1989; Bessant, 1991;Schmitz, 1989).
Fordist sistemin verimli işleyişini sağlayan bu fiziksel ve teknolojik özellikleri ile egemen bir üretim mekanizması haline gelmesi bir yandan standart tüketim kalıplarının olmasına, diğer yandan geniş ve istikrarlı pazarların varlığına bağlıdır. Çünkü pazarlar hem büyük miktarlarda üretilmiş standart malların yutulmasına elverecek kadar geniş olmalı, hem de büyük ölçekli yatırımın amorti olabilmesine yetecek süre için istikrarlı olmalıdır. Gerek ulusal, gerekle uluslararası boyutta geniş ve istikrarlı pazarların olabilmesi İ l. Dünya Savaşından sonra ortaya çıkan iktisadi büyüme konjonktüründe sağlanmış ve nüveleri 1930' lardaıı beri görülen Fordist sistemin gelişme ve yayılması için yüksek talep ve geniş pazar koşulları sağlanmıştır (Bayer, 

1988).

BÖylece fordist üretim sistemin sağladığı üretim artışı ile istikrarlı, büyük pazarlar ve yüksek talep arasındaki karşılıklı uyumun ortaya çıktığı 1945-1970 yılları arasında fordist sistem, çalışma ve egem en üretim sistemi olabilm e koşullarına

IL  D ünya savaşından sonra 
yaşan an  üretim ve ticaret hacm indeki 

artışın 1970' li yıllarla beraber 
yava şla m a ya başladığı ve büyük  

istikrarlı kitlesel p azarların  çöktüğü  
k ü çü k ve istikra rsız bir p a z a r  

ya p ısın ın  ortaya çıktığı 
görülm ektedir.

tam olarak kavuştu (Lipletz, 1987).
II. Dünya savaşından sonra yaşanan üretim ve ticaret hacmindeki artışın 1970' li yıllarla beraber yavaşlamaya başladığı ve büyük istikrarlı kitlesel pazarların çöktüğü küçük ve istikrarsız bir pazar yapısının ortaya çıktığını görmek mümkündür. Değişen bu koşullara, tüketici tercihlerinin standart ucuz mala doymuş olması ve talebin mal çeşitlemesine kayması da eklenince Fordist sistemi ayakta tutan kitle talebi koşullarının ortadan kalktığı görülmektedir.

Ancak fordist sistemin krizini sadece talepteki azalmalara bağlamak, krizi pazar yönlü algılayan bir yaklaşım olur. Krizi değerlendirebilmek için ayrıca fordist üretim sisteminin kendi ideal tıkanıklıklarından söz etmek gerekmektedir.
Örneğin kayan üretim hattı üzerinde çalşma ilkesi, özellikle iş yoğunluğu farklı olan üretim noktalarının koordinasyonu zorluğunu doğurmuş; bu eşit olmayan işlerin varlığı kaçınılmaz olarak bazı noktalarda yığılmalar bazılarında ise boş bekleme sürelerine neden olmuştur. Bunun yanında, üretim hattının yüksek tampon stoklarla çalışması gerek ölü sermaye, gerekse depolama giderlerini artırmakta, sistemin eldeki stoklara bağlı olarak arz yönlü işlemesine ve talep değişikliklerinden iyice kopmasına neden olmaktadır (Roobeek,1984). Fordist sistemde üretim ile

kalite ve standart kontrolünün ayrı ayrı işlevler olması ve ayrı ayrı kişiler tarafından yapılması hatalı ürün oranını fazlasıyla artırmaktadır. İşin gittikçe ayrıntılandırılması ve emek yerine makina ikamesinin vardığı nokta, üretim hattının______________  giderek büyüyen vedaha fazlamakinalaşarak verimliliği artırmaya elvermeyen bir yapıya dönüşmüştür. Bu durumda, sermayenin teknik bileşiminin makina lehine artırılması artık mümkün olmamaya başlamıştır (Contat, 1990).
Bunların dışında, işçinin işten, emek sürecinden ve karar alma sürecinden koparılması yüksek ücretle telafi edilmeye çalışıldıysa da, öncelikle sanayileşmiş ülkelerde yüksek oranlarda işten ayrılma, işe gelmeme ve grevlere neden olmuştur. Büyük ölçekli 
işyerlerinde, çok sayıda işçiyi 
kapsayan kitle sendikacılığının 
güçlenmesi sistemin etkinliğini 
engelleyen bir faktör olarak 
çıkmıştır.

Fordizmden Post-Fordizme

Fordist üretim sisteminin krize girmesinde etkili olan faktörlerin ışığında bakıldığında, ortaya çıkan post-fordist gelişmeler bir yandan küçük ve istikrarsız pazarlara ve değişken tüketici tercihlerine uyum sağlayabilecek; diğer yandan sermayenin verimliliğini düşüren aşırı stok, aşırı makinalaşma, aşırı hatalı ürün, gibi kısıtları aşabilecek yüksek sendikal mücadeleyi engelleyebilecek b ir" verimlilik ve karlılık artırma" arayışının ifadesidir.
Bu arayış, ücretli emek ilişkisini değiştirmeksizin, yeni pazar ve tüketici talebi koşullarına uyum ve yeni verimlilik/ kârlılık artışı arayışıdır. Bütün bunlar fordist
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ilkelerde köklü bir değişimi gerekli kılmaktadır. Bu gerek üretim sürecinde ve kullanılan teknolojilerde, gerekse emeğin niteliğinde ve işin yoğunlaşmasında bir değişim demektir. Yeni üretim sisteminin henüz daha kesin hatlanyla oluşmadığı, tüm sonuçlarının öngörülemediği ve bir çok konunun çok tartışmalı olduğu söylenmelidir. Ancak bazı belirgin özelliklerinden söz etmek mümkündür. Bu özellikler kullanılan teknolojiden organizasyon yapısına kadar bir çok alanı kapsamaktadır (Hoffman ve Kaplinsky, 1988; Freeman ve Perez, 1988; Hoffman, 1989). Bu özelliklerin hemen hemen tümünün işgücü, sendikalaşma ve istihdam açısından önemli sonuçlan vardır.
Bir maldan bir başka malın üretimine geçişte çok az ayarlama süresi ve bekleme zamanı gerektiren, üretim süresini hızla artırabilen programlanabilir mikroelektronik teknolojiler önemli bir esneklik sağlamaktadır ve post-fordist yeniden yapılanma sürecinin en temel özelliklerinden biri olmaktadır. Mikroelektronik akşamlı teknolojilerin aynı zamanda da işin bütünleştirilerek üretim hattının zamansal dengelenmesinde,

sermayeden tasarruf edilerek aşırı; makinalaşma boş durma sürelerinin azaltılmasında önemli bir rol oynayarak, fordizmde verimsizliğin nedeni olan bir çok kısıtın aşılmasına da yaramaktadır.Üretim sistemlerinin gelişimi tarihsel olarak incelendiğinde, gerek üretimin topluca aynı işyerinde yapılmaya başlandığı dönemde, gerekse işbölümü ilkesine göre işlerin ayrı ayrı işçiler tarafından yapıldığı dönemde alet/ makina/konveyör sadece atölyede (shopfloor) kullanılmıştır. Bir başka deyişle üretim i" otomatikleştirme" çabası, sadece girdilerin dönüştürüldüğü, üretimin icra edildiği atölye mekanında gerçekleşmiştir. Üretim tarihinde ilk kez post-fordist yapılanma sürecinde ürün tasarım, stok kontrol, pazarlama, fınans, yan sanayi ilişkileri gibi yönetim ve kontrol fonksiyonları" otomasyon" uygulamalarının kapsamına girmiştir. Karar ile üretim arasında enformasyon teknolojileri
yapısı ile bağlantı kurulmasına olanak sağlamakta ve zaman kırtasiye ve işgücünden tasarruf ederek verimliliği artırmayı amaçlamaktadır.

Üretim organizasyonundaki bu radikal değişim ve yönetimde enformasyon teknolojilerinin kullanımı yönetici, mühendis ve işgücü arasındaki ilişkinin yeniden tanımlanmasını gerektirmektedir. Tekil, yukarıdan aşağı emin komuta, dikey haberleşme ve bilgi akışı, denetimin formel kurallar aracılığıyla bürokratik ve merkezi olarak yapıldığı bir organizasyon yapısının yerini, çok yönlü haberleşme ağı, dikey ve yatay bilgi akışı, bölgesel otonomi, otokontrol ve her düzeyde işgücünün dahil edildiği katılımcı karar alma yöntemleri almaktadır.
Post-fordist üretim sisteminde, fordist üretim sisteminde ortaya çıkan bir çok verimsizliğin ve hantallığın ortadan kaldırılması amacıyla yeni yönetim teknikleri kullanılmaktadır. Bu teknikler, teknolojiden çok insan faktörünü etkin kullanarak verimlilik artırmayı amaçlamaktadırlar. Hatalı, kalitesiz ürünü üretim yapıldıktan sonra ayıklamaya ve ayrı bir tamir onarım bölümünde düzeltmeye yönelik sistemin yerin i" Toplam  Kalite Kontrol (TQC)", "Kalite Kontrol çemberleri (QC)" gibi hatalı ürünü ortaya çıkmadan önlemeye yönelik ve işçinin, özellikle ekip halindeçalışan işçilerin hem hatasız üretim, hem de daha iyi üretim yöntemleri geliştirme konularında sorumluluk almayı yüklendiği teknikler almaktadır. Ayrıca, "Toplam Bakım" (OB) tekniği ile işçininbilgilendirilerek üretimin yanısıra tamir/bakım fonksiyonlarını yapar hale getirilmesi makinalarda arıza ortaya çıkmadan önleme ve böylece verimlilikte artış sağlama yeniden yapılanma sürecinin
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bir yönelimidir.
Ayrıntılı işbölümü ilkesi ve niteliksiz emek kullanımı yoluyla işçinin üretim süreci üzerindeki kontrolünü ortadan kaldırmayı amaçlayan ve bu şekilde verimlilik artışı sağlayan Fordist sistemden en temel kopuş emek süreci ve işçinin niteliği konusunda ortaya çıkmaktadır. Üretim yenileme, kalite artışı ve buluş sürecinde aktif \katkıda bulunabilecek kapasitedeki işgücü, kâr oranı artışı için temel ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca sözü edilen yeni teknolojilerin etkin olarak kullanılabilmesi ve kullanım amaçlarına ulaşılabilmesi için emeğin değişken-nitelikli (multiskilled) olması gerekmektedir, işgücünün niteliği konusundaki en temel tartışma post-fordist gelişmelerin emek sürecinde işçinin konumunu nasıl değiştirdiği konusunda olmaktadır ( Elger, 1991; Brainard ve Fullgrabe, 1986). Ortaya çıkan gelişmeler işçinin üzerindeki kontrolün azaldığı anlamına gelmediği gibi işin yoğunlaşmasına da neden olmakta ve kol emeğinin dışında artık kafa emeğinin de kullanılması anlamına gelmektedir.

Mikroelektronik akşamlı teknolojiler emekten tasarruf eder nitelikte teknolojilerdir ve önemli bir istihdam azalmasının nedeni olacaklardır. Ancak ihtiyaç duyulan emeğin çok sayıda niteliksiz işçiden az sayıda nitelikli işçiye doğru kayması bölünmüş ve farklılaşmış ' bir işgücü yapısını ortaya çıkaracaktır ( Marginson, 1991). Az çok sürekli bir istihdam şansına kavuşan, nitelikli, çekirdek işgücü ve arada sırada iş bulan "Macdonalds" işçiliği diye adlandırılan niteliksiz işgücü:Birincisi yüksek ücret ve iş tahminine kavuşan ama daha yüksek oranda bir iş yoğunlaşması ile verimlilik artışı sağlayan bir işgücü; İkincisi ise birincisini ikâme

etme ve dolayısıyla iş bulma umudu olmayan, yeni düşük ücreti kabul etse dahi çekirdek işçi olma ve "yedek işçi ordusu" oluşturma özelliği taşımayan ve gittikçe niteliksizleşen bir işgücü.
Az sayıda nitelikli, çekirdek işgücünün sürekli işgücü haline gelmesi kitle sendiakcıhğı ve işkolu sendikacılığı yerine firma ile bütünleşmiş işyeri sendikacılığını ön plana çıkaracak bir gelişmedir. Ayrıca ölçeklerdeki küçülme de sendikacılığının varlık koşullarını tehdit etmektedir.
Sonuç olarak, üretim sürecindeki evrim incelenirken, firmaların kârlılık arayışıyla, işçilerin üretim sürecindeki konumlarının sıkı bir etkileşim içinde olduğu görülmektedir. Post-fordist üretim sistemi ile ortaya çıkmaya başlayan birçok değişikliğin ise işgücünün niteliği ve örgütlenmedi üzerinde önemli ve dikkatle izlenmesi gereken etkileri vardır.
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K
apitalist sistemin 1970'lerde içine girdiği kriz, beraberinde krize karşı bir dizi mekanizmayı gündeme getirmiştir. Bu mekanizmalardan daha başarılı, en azından sermaye için daha başarılı olanlar ise kısa sürede genelleştirilmiş ve olumlu anlamlar yüklenmiş olarak karşımıza çıkmıştır. Rasyonalleşme ve etkinlik ölçeğinde ele alınan post-fordizm ve esneklik veya daha pratik dilde kullanılan yalın üretim (lean production), öncellikle uluslararası birçok raporda (OECD'nin raporlarında) akademik kesimde ve bizzat işverenlerin yayın organlarında, en ilginci sendikaların çalışma raporlarında neredeyse her kapıyı açan sihirli formüllere dönüşmüş durumda. Burada bu kavramların neye referans edilerek kullanıldığını açıklamayacağım, fakat bu yazıda literatürün analiz dışı bıraktığı ve post-fordizm veya esnek üretimin

ayrılmaz parçası olan alt sözleşme ilişkileri üzerinde durmak istiyorum. Sermayenin uluslararası kriziberaberinde yoğun uluslararası rekabet, bu rekabete bağlı olarak teknolojik dönüşümün artan hızı ve maliyetlerin aşağı çekilmesi zorunluluğu ilk etapta sermayeyi işçi sınıfının örgütlülüğünü parçalama yönünde politikalar üretmeye yöneltmiştir. Tüm bu kompleks süreçte sermayenin bir taşta yalnızca bir değil, bir çok kuşu birden vurması, taşeronlaşma sayesinde mümkün olmuştur.
Alt sözleşme ya da 
Taşeronlaşma;
Kavram ve İçerik;Alt sözleşme kavramı, sendika çevrelerinde daha çok taşeronlaşma olarak kullanılıyor. Taşeronlaşma fransızcadan alınmış olup, üretim yerinde işin bir kısmının işveren tarafından başka bir işverene verilmesi olarak tanımlanıyor. Ancak günlük dilde kullanılan’anlamı ile taşeronlaşma daha çok bir fabrikadaki üretimin

bir kısmını bir alt sözleşm e ile aynı yerde başkasına devretme olarak algılanıyor. Bu tıp bir ele alış kavramın gerçek boyutunun gözden kaçırılmasına neden oluyor, çünkü; sermayenin krize karşı geliştirdiği biçim i ile taşeronlaşma ya da, alt sözleşmeye gitm e, işverenin bizzat ürettiği ürünün belirli parçalarını fabrika dışında alt sözleşme ile başka bir birime devretmesi daha çok gözlem lenen bir yöntemdir. Bu haliyle kavramın, her iki biçimi de içerecek şekilde kullanılmasını gerekli kılıyor. Kavram bu yönüyle post-fordizm yada yalın üretim ile yakından ilişkilidir. Post-fordizm ya da göklere çıkartılan, yalın üretim, ana üretim biriminde gereksiz, yada ikincil tüm unsurların ana firmanın dışına atılması biçiminde ele alınmasına rağmen bu dışarı atılan üretimin dinamikleri üzerinde pek fazla durulmuyor.Kriz ile birlikle ortaya çıkan bir dizi görece yeni realiteyi tanımlamak k ın üretim sürecine bir bütün olarak bakmak gerekiyor, bu yönüyle taşeronlaşma kavramını sadet e üretimin bir kısmını sırf em eği ucuza getirme amacı ile aynı mekanda başkasına devretme olarak ele alınam az. Taşeronlaşma post-fordist yada basit üretim olarak tanımlanan yeni ilişki biçimlerinin arka bahçesini oluşturuyor ve bu yönüyle kavram geleneksel kullanım tarzının dışında, sermayenin genel dinamikleri içinde ele alınmalı. Bu bir yandan bu günlerde oldukça popüler olarak kullanılan bazı kavramları ( post-fordizm .toyotizm, basit üretim vs) daha eleştirel bir platforma taşıyacağı gibi krizi ve krizle birlikte işçi sınıfının
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KRİZörgütlenme dinamiklerini daha somut bir zemine çekecektir.
Kriz ve altsözleşme
ilişkileri*1970'li yılların krizle birlikte sermayenin gündemini belirleyen birinci unsuru, artan oranda belirsizlik olmuştur. Sermayenin artan orandaki riski azaltma yönündeki ilk tepkilerinden biri üretim sürecinde, görece dengesiz kısımların hızla firmanın dışına atılmasıdır. Daha dengeli kısmını üreten ana firma, ekonomik riski azalttığı gibi talepteki oynamaları da bu şekilde risksiz karşılama yoluna gitmiştir. Berger ve Piore bu tip gelişmeler için İtalya ve Fransa'dan örnekler vermiştir. Özellikle moda ve elektronik firmalarında bu yoğun olarak yaşanmış ve Landsberg'in uluslararası taşeronlaşma olarak tanımladığı, Meksika,Tayvan gibi ülkelerde küçük ölçekli firmalarla oldukça eşitsiz ilişkiye girildiği vurgulanmıştır. Özellikle ana üretim birimlerinde yoğun işçi çıkarımıyla birlikte giden süreç 1970'lerin en bildik yönüdür. Bu yönde ülkemizde yapılan bir çalışmada tekstil sektöründe, küçük ölçekli firmaların, direk Amsterdam kökenli firmalar için üretim yaptıkları ve fiyat ve diğer şartların tamamen ana firma tarafından belirlendiği gözlemlenmiştir. Kriz karşısında ikinci olarak firmalar, artan teknolojik yenilenmeye yetişebilmek ve fonlarını kısa süreli sabit sermayeye yatırmamak için, artan ölçüde alt sözleşme ilişkilerine girmişlerdir.Örnek olarak otomotiv sektöründe, bir araba 20,000 parçadan oluşmaktadır ve kriz öncesi bu parçalan bir bütün olarak üretmeye çalışan firmalar, krizle birlikte özellikle bu parçaları fabrika dışına taşıyarak, küçük birimlerle yapılan alt sözleşmelerle temin etmeye başlamışlardır. G .Kore,Brezilya, Meksika,
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Arjantin'de bu tip gelişmelerle ilgili yoğun bir yazın vardır.
Esnek Üretimin Amacı; 
Emeğin Gücünü Kırmak1970'lerin krizi, beraberinde sermaye için tüm yapıları esnetme sürecini başlatırken, bu süreçte sermayenin en büyük çabası emek piyasasının yapısını ve özellikle örgütlü emeğin gücünü kırmak/ azaltmak olmuştur. Alt sözleşme ilişkileri bu anlamda emek piyasasında, küçük çaplı üretim ile birlikte D.Harvey'in deyimi ile pro-modern emek biçimleri olan, zanaatkarlık, patriarkal ve paternalist mafya tipi emek kullanımlara neden olmuştur. İngiltere'ye ait sayılarda bu tip

emek kullanım biçimleri, 8.1 milyondan 16 milyona çıkmıştır. Emek piyasasının farklılaştırılması bir yandan, emeğin pazarlık gücünü azaltırken, diğer yandan üretimin parçalanması ile, sendikaların gücünü önemli ölçüde geriletmiştir. (Harvey, 1989). Örnekleme dayalı bir çalışmaya cevap veren Japon sendikalı taşeronlaşmanm sonucunu şöyle dile getirmektedir. "Toyota'nın ana üretimin dışına taşıdığı birimlerde çalışan işçiler asla hastalanmaz, asla grev lafını ağzına almaz ve yılda yalnızca birkaç gün tatil yapabilir. Sendikalaşma anında Toyota bu birimlerindeki bağlantısını hemen sıfıra indirir." (Krikke, 1993)Kanada ile ilgili bir çalışmada, artan üretim parçalanması ve artan emek

pazarı sonucunda sendikaların mücadele çizgilerinin daha çok üyelerinin işlerini korumaya ve işçiler arası farklılaşan kalifikasyon çatışmasını en aza indirmeye kaydığı belirtilmiştir. İtalya için yapılan bir çalışmada da sendikaların ve emeğin pazarlık gücünün azalmasının temelinde bu ülkede sermayenin bilinçli olarak alt sözleşme (sııbcontracting) ilişkisine girmesi gösterilmektedir (Murray, F, 1983). Aynı yönde bir deneyim bir süre önce Türkiye'de "öncü Plastik" adındaki bir fabrikada yaşanmıştır. İşçilerin sendikalaşma eğilimi kısa sürede aynı organize bölge içindeki diğer sermaye birimlerinin de desteği ile engellenerek işçiler kapı önüne konmuş ve büyük çaplı firmalara girdi sağlayan bu işletme, işin devamı için bir taşeron tutmuştur. Fakat yeni işçiler de daha sonra, atılan işçilere destek verince iş iyice açmaza girmiştir. Bu yönüyle, büyük üretim 
birimlerinde yapılan işlerin 
küçük birimlere yada aynı işi, 
aynı mekanda başka bir firmaya 
vererek sendikalaşmayı 
zayıflatma eğilimi en önemli 
stratejidir ve yalın yada 
post-fordist üretimin ayrılmaz 
bir özelliğidir. Emek piyasasının 
farklılaştırılması, bir yandan 
artan rekabet ortamı için en az 
maliyete neden olurken, diğer 
taraftan en küçük talep krizinde 
emek, balondan atılacak ilk 
ağırlık olarak kolayca 
terkedilebiliyor. Bu anlamda post-fordizmin işçinin uzmanlığını artırdığı yönündeki inanç, gittikçe sayıları azalan ana üretim için doğru olsa bile, bu ana birimin üzerinde yükseldiği alt sözleşme ilişkileri yani arka bahçede emeğin pro-modern biçimlerde örgütsüz ve kötü yaşam koşullarında yaşamasına neden oluyor, etkinlik ve rasyonellik adına emeğin tarihsel kazanımları olan sosyal hakları kaybetmesi bir yana işçiler iş kapma çabası içinde, yine diğer emekçilerle zorunlu rekabete giriyor. Özellikle sermayenin artan uluslararası hareket yeteneği sonucu, taşeronlaşmaya rağmen bir örgütlenme eğilimi ile karşılaştığı anda soluğu emeğin daha ucuz ve örgütsüz olan yerde alıyor. (1)
Uluslararası Kurumlar 
Taşeronlaşmayı

DestekliyorTaşeronlaşma ya da alt sözleşme ilişkilerini, 1970'lerin başlarından itibaren ILO'nun azgelişmiş ülkelere sistematik olarak önerdiği gözlemlenmiştir. ILO'nun ünlü Kenya Raporu'na göre alt sözleşme ilişkilerini geliştirmek azgelişmiş ülkelerin gelişmiş ülkelere yetişmeleri için kullanacakları son fırsattır. Yine 1980'lerin başından itibaren, Dünya Bankası sözleşme ilişkilerini desteklemiş ve devlet ihalesi kazanan büyük firmalara ihalenin bir kısmını alt sözleşmelerle küçük firmalara aktarılması zorunluluğu konmuştur. (2) Yani post fordizmin arka bahçesinin yeşermesi için uluslararası kurumlar ayrı bir çaba sarfetmektedirKısaca vermeye çalıştığımız bu dinamikler bağlamında, alt sözleşme veya taşeronlaşmanm krizin sevimsiz sonuçlarından biri olduğu ve post-fordizm ya da toyotizmin alt sözleşme ilişkilerine referans yapılmadan anlaşılm ayacağını vurgulamak gerekiyor. Şimdi bu çok genel kavramlardan canlı örneklere geçebiliriz.
Japon Mucizesini 
Taşeron Firmalar 
Yarattı!Post-fordist yapıların en başarılı örneğini temsil eden ve toyotizm'de denilen Japonya deneyiminin yapı taşı, bu ülkede altsözleşme yada taşeronlaşma ilişkilerinin gittikçe artmasıdır. Bir sendikacının deyimi ile alt sözleşme (taşeronlaşma) ilişkileri, artık bir labirente dönmüş ve kontrol edilmesi imkansız hale gelmiştir. Yine aynı sendikacıya göre, Japonya'nın çelik üretiminde çalışan toplam işçilerin yarısı yani 250,000'i, taşeron firmalarda çalışıyor ve bunların ücretleri ana firmalarda çalışanlara oranla yüzde 30 düşük ve çalışma saatleri daha uzundur (yüzde 10 daha fazladır). Bunun ötesinde 250,000 işçinin yalnızca 50,000'i sendikalıdır.J .  Junkerman'm yüzyiize ilişkiler dolayımında yürüttüğü araştırmaya

cevap veren bir alt sözleşm eye dayanan işçi, niçin sendikalı olamadıklarını şöyle açıklıyor: "Sendikalaşmanın önünde üç sorunla karşı karşıyayız, ilki büyük firmaların patronları, İkincisi altsözleşme ilişkisine giren patronlar ve son olarak ana firmanın sendika yöneticileri. Sendikalaşmak için bu üç kesimle anlaşmak zoaındayız." A na firma sendikasından bir işçi de, "eğer alt sözleşme ilişkisine giren bir birimde işçiler örgütlenir ve yüksek ücret talebinde bulunursa, ana firma ilişkiyi hemen iptal eder " diyor. (3)Altsözleşme ilişkileri G .Kore'nin ihracata yönelik sanayileşmesinin başarısı için de temel olarak gösterilmektedir. Alt sözleşme ilişkilerinin yarattığı düşük ücretler ve sendikal gücün azaltılması ile işgücü üzerinde sermayenin artan kontrolü, G .K ore sermayesinin uluslararasılaşmasının temel kaynağıdır. (4) 1985 yılında Hyundai'de üretilen arabaların yüzde 40'ı altsözleşme ilişkileri dolayımında üretilmiştir. Hyundai toplam 185 alt sözleşme ilişkisini yürütmektedir ve ilişki oldukça hiyerarşik bir özelliğe sahiptir. J.Junkerman'ın deyimi ile korkunç yaşam koşullarına sahip bu alt sözleşme birimlerini yerinde gözlemleyen Hans Krikke'nin; Tokyo'nun yakınındaki Zam a kentindeki gözlem i, buranın 1900 yıllarının anımsattığıdır. Burada Nissan'ın altsözleşme ilişkisine girdiği bir firmayı ziyaret ettiklerinde, işyerinin sahibi,"yatırım yapacak paramız yok fakat sadece yoğun olarak harcayacağımız em ek gücüm üz var" derken, bir işçinin aynı zamanda 4 makineyi kontrol ettiğini, nefes almaya fırsat vermeyen tempo sona erdiğinde de işçilerin kantine koştuğunu ve kantinde hızlı ve sessiz yemekten sonra kalite çemberi toplantılarına katıldıklarını belirtir. Yalın üretiminin başarılı uygulayıcısı/yaratıcısı olan Japonya'da artan emek verimliliğine rağmen (1980-88 arası yüzde 5.8) saat başına gerçek gelir 1979 baz alındığında 1.6 dan 1.4'e düşmüştür. Yine altsözleşme ilişkilerinin yoğunlaşmasından sonra sendikalaşma oranı 1970'deki



yüzde 35 oranından 1987'de yüzde 28.6'ya düşmüştür, daha da önemlisi özellikle aşırı çalışma yüzünden ve "karosi" denilen intiharların onhinJere vardığı belirtilmektedir.(5) Gözlerimizi Zama kentinden İstanbul'a çevirelim;Bir apartmanın bodrum katı atölyede çocuk yaşta işçiler günde 9.5 saat çalışarak büyük bir fabrikaya mal üretiyorlar, sendikalaşma bir yana sosyal sigortaları da yok ve bağlı olunan firma malın fiyatını fiili olarak belirtiyor... Ülkemizde bu altsözleşme ilişkisi daha çok tekstil, kimya ve petrol alt sanayilerinde gözlemleniyor. Esnek üretim yada post fordizmin arka bahçesi olarak tanımladığım alt sözleşme ilişkilerine ait bu canlı örnekleri daha da çoğaltabiliriz.
Arka Bahçede

r

Post-fordizme karşı 
gelişen dinamiklerYazının sınırları içinde alt sözleşme ilişkilerinin özünde sermayenin 1970’lerdeki krize tepki olarak geliştirdiğini ve daha çok üretim süreci ve emekle ilgili yapısal sınırlamaları aşmak ve bu rijit yapıları esnetmekle yakından ilgili olduğunu ve emeğin örgütlenmesi yani sendikalaşmayı olumsuz etkilediği üzerine vurgularda bulunduk. Emekle ilgili bu olumsuz tablonun bu kadar da karamsar olmadığını alt sözleşme ilişkilerinin en yoğun olduğu ülke G.Kore örneğinden hareketle gösterebiliriz. G.Kore'deki taşeron firma yada alt sözleşme ilişkisi içindeki firma işçilerinin, otomotiv, çelik ve elektronik sektöründe 1987 yılından itibaren artan ölçüde sendikalaşma eğilimi içine girerek pazarlık güçlerini artırdığı gözlemlenmiştir.

1980'li yıllarda otomotiv sektöründe çalışan alt sözleşmeli işçilerin neredeyse tümü sendika üyesi olmuşlardır. Bu işçiler yaşam koşullarını düzeltme yönünde 1987 yılında başlattıkları, grevlerle otomotiv sektörünün devleri olan, Hyundai, Daewoo, Kia gibi üreticileri oldukça zor günler yaşatmışlardır. Örnek olarak Daewoo'da üretim hafta boyunca yüzde 40 dolayında düşmüş, Kia üretim için gerekli ara parçalarının yüzde 60'ını temin edemediği için, üretime bir süre ara vermiştir. Bu süre içinde, alt sözleşme işçilerinin grevlerinden dolayı toplam işgünü kaybı, Kia'da değer olarak, 121 milyon yen olurken, ana firmada hiç bir grev olmamıştır.Daewoo'da ana firmada yapılan grevlerde 147 milyon yen kaybolurken taşeron firmaların eyleminden dolayı, l6 l milyon yen kaybedilmiştir. Taşeron işçilerin sendikalaşması ana firma işçilerin sendikalaşması ile birleşmiş ve Bölgesel İşçi Birliği ve Endüstriyel Sendikalar Federasyonu oluşmuştur (FIUCRL). Taşeron firma işçileri federasyon ile işbirliği yaparak, sermayenin yarattığı görece zayıf koşullarını değiştirmeye çalışmışlardır. Artan dayanışma, işçilerin pazarlık gücünü artırmıştır. Burada taşeron işçilerin birleşmesinin temel nedenlerinden biri, büyük firmaların denetimi altında olan bu küçük taşeron firmaların, büyük firmalara yakın bölgelerde yoğunlaşmasıdır. Örnek olarak Hyundai'nin taşeron firma sayısı 410'dur, bu küçük üretim birimleri Young Nam ve Seoul'un belirli bir bölgesinde yoğunlaşmış ve sendikanın hareket kabiliyeti buna bağlı olarak artmıştır. Devletin ve ana firmaların sert tepkilerine rağmen örnek olarak, Daewoo'nun taşeron firma işçilerinin yüzde 25'i Tikkul adlı sendikada

birleşmişlerdir. (6) H.Krikke'nin son çalışmasında, aynı eğilimin, Japonya'da da var olduğu ve sendikalaşma eğiliminin temel motiflerinden birinin anti-toyotizm olduğu belirtilmektedir. Bir diğer örnek ise, yine bir sanayi kenti olan Detroit'te gözlemlenmiştir. (7)Taşeronlaşma 1970'lerin kriz ortamında sermaye için oldukça geniş olanaklar alınması ve en önemlisi sendikalaşmayı oldukça olumsuz etkilemesi, bu ilişkilerin en güçlü olduğu merkezlerde (özellikle G.Kore ve Japonya) işçi sınıfın karşı yönde mücadele eğilimini de zamanla yaratmıştır. Uluslararası sermayenin krize karşı geliştirdiği politikaları bir adım geriden izleyen ülkemiz sermayesinin de son yıllarda, güçlü bir şekilde toyotizm ya da post-fordizmin etkisine kapıldığı gözlemleniyor. Özellikle, "toyotizm ya da yalın üretimin İncili" denilen "Diinya'yı Değiştiren Makine" adlı kitabın türkçe çevirisi için yazılan önsözde, yalın üretimin ülkemizde kolayca uygulanabil ineceği belirtilmektedir. Bu vurgunun ötesinde yalın üretim ya da toyotizmin bazı örneklerine ülkemizde de başlanmıştır.(Örneğin lastik üretiminde Brissa). Yalın üretimin başlaması beraberinde taşeronlaşmanın varolan hızını iyice artıracaktır.Zaten büyük kayıplar veren Türkiye sendikaları bu yöndeki gelişmeleri gündemlerine alarak, bundan sonra esas sendikal mücadeleyi küçük üretim birimlerine taşımalı ve bu yönde kendilerini geliştirmelidirler. Bu tür bir tavır alış aynı zamanda nötr kavramlar olarak sunulan post-fordizm ya da yalın üretim kavramlarına daha eleştirel bir gözle bakmayı ve krizi bütünsel olarak algılamayı sağlayacaktır.
) Post-fordızm yada yalın üretimin eleştirisi için bak Curry J. (1993) The flexibility Fetish A Revievv essay on flexible specialization". 
Capital & Çlasş, yol ve Sayer A81989) "Postfordizm in Question". Int Jm ırof Urban and Reglonal Research, 13(4). ve daha detaylı ele alış için. D. Harvey (1989) Condition of postmodenıity, Basil and Blackvell.

2 )  ItO için ILO (1972) Employment Incomes, and Inecjuallty; Geneva ve World Bank (1973) Employment and Development o f sına ll 
Enterprises. Washington5> K in hak J. Junkermnn. (1987) Iîlu-Sky managment Inlemational Capitalism and 'Industrial Rest met u ring, (ed) li Feet Ailen & Gnvin*) Lee .Y.S. (1993) "Industrial Subcoentracting and Labur Movemenr C.J.A. vol 23 (1)5) ileli. M. (1992) "Japan in New \Vorld Order” Söciallsl Register. 19926) Lee Y. S. age s 34-35

■) SubcontractlnS ilişkileri üzerine bir dizi ülkede yapugı çalışmalar ile H. Krikke oldukça zengin veri sunmakla, bu çalışma bir süre sonra Türkçe yayına hazırlanmakta. Krikke, H. Toyotizm ve Altsözleşme
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D
ünya Bankası tarafındanher yıl yayınlanan " Dünya Kalkınma Raporu" isimli çalışmada, gelişmiş ve azgelişmiş ülkelere ilişkin çeşitli ekonomik ve sosyal göstergeler yer almaktadır.

Ülkeler kişi başına düşen GSMI-I açısından; düşük gelirli, orta gelirli

ve yüksek gelirli olarak üç ana gruba ayrıldıktan sonra, her grupta yer alan ülkeler de, 5'li ülkeler demedi şeklinde kademelendirilmektedir. Son yıllarda yayınlanan Kalkınma Raporlarında orta gelirli ülkeler, kendi içlerinde orta-alt gelirli ve oıta-üst gelirli olmak üzere tekrar iki gruba ayrılmıştır.

Doç Dr. Nesrin Sungur ERTEL

Kişi başına düşen G SM H  düzeylerindeki değişmeye bağlı olarak, ülkelerin Kalkınma Raporundaki sıralamalar da her yıl değişebilmektedir.
Bu raporlarda yer alan ekonom ik ve sosyal göstergeler kullanılarak ülkelerin karşılaştırmalı olarak gelişme trendlerini izlemek
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KALKINMA GÖSTERGELERİYine aynı raporlardan yararlanarak Türkiye ve G.Kore'nin Gayri Safı Yurt içi Hasıla rakamlarındaki gelişmeleri karşılaştırdığımı zda, benzer bir durumu daha çarpıcı bir şekilde görüyoruz. (Tablo 2)
mümkündür.
Her ne kadar sadece bu göstergelere bakarak, göstergelerin altında yeralan süreçler açıklanamasa da, ülkelerin gelişme perfonnansı hakkında bir fikir edinilebilmektedir.
Bu çalışmada da 1982 ve 1993 yıllarında yayınlanan Dünya Bankası Raporlarından yararlanılarak Türkiye ve G üney Kore'nin karşılaştırması yapılmıştır.
1982 raporunda, 1980 yılı kişi başına düşen GSM H  verileri esas alınarak yapılan sıralamada Türkiye ve G .K ore aynı 3'li grupta yeralmaktadır. Kişi başına 1470 $ olan GSM H  düzeyi ile Türkiye'nin sıralamadaki yeri, 125 ülke arasında 73, G .Kore'nin ise 1520 $ ile 75'dir. 1993 yılı Kalkınma Raporu, bu sıralamayı 1991 yılı GSM H düzeylerine göre yapmıştır. Bu rapora baktığımızda, oldukça çarpıcı bir şekilde Türkiye ile G .Kore arasındaki farklılaşmayı görüyoruz.
Türkiye’nin 13 yıl sonra kişi başına GSMH'sı ancak 1780 $ olurken,G.Kore'de bu rakam 6330 $ olmuştur. Dünya ülkeleri sıralamasında Türkiye gerileyip 69- sıraya inerken, G .K o re 127 ülke arasında 102. ülke olarak yüksek gelirli ülkeler grubuna yaklaşmıştır. (Tablo 1)

Türkiye'yi kendi başına el aldığımızda, 30 yılda oldukça yüksek bir artışı gerçekleştirdiğini söylemek müm kün olsa bile, G .Kore ile karşılaştırdığı

mızda, bu ifade anlamını yitirmektedir.

sonrası dönemde ortaya çıkmasıdır. Türkiye'nin 80'li yıllarda çok başarılı bir gelişme süreci gerçekleştirdiğini söyleyenlerin, bu rakamlar karşısında bir kez daha düşünmeleri gerekmektedir.
Ülkelerin ekonomik performansı konusunda bir başka önemli gösterge enflasyon oranıdır. Tablo 3'de 10 yıllık dönemlerde iki ülkede yaşanan ortalama yıllık enflasyon rakamlar verilmiştir. Daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi bu göstergelerin altında yatan süreçleri bu yazıda ele almıyoruz. Ama açık olan bir durum var ki, yine 1980 sonrası dönemde Güney Kore hızlı bir ekonomik büyümeyi enflasyon oranını önemli ölçüde düşünerek başarırken, Türkiye'detam tersi bir durum söz konusudur.

24 O cak Kararların damgasını vurduğu 1980'li yıllarda, Türkiye'nin en önemli başarısının ihracatta meydana gelen aıtış olduğu ileri sürülür. Gerçekten de bu yıllarda, ihracatı arttırmak için uygulanan politikaları ekonomiye ciddi maliyetleri olmakla birlikte, ihracatta önemli artışlar gerçekleştirildiği söylenebilir.Kanımızca asıl ilginç olan, iki ülke arasındaki esas farklılaşmanın 1980 Bu dönem, aynı zamanda Türkiye'de ithalatın da
Tablo 4 İHRACAT RAKAMLARI(milyon Ş)

1980

90.000

1991

İTHALAT RAKAMLARI(milyon Ş)

1980 1991
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KALKINMA GÖSTERGELERİ

T a b lo  5 DİŞ BORÇ GÖSTERGELERİ

serbestleştirildiği dönemdir. Bu nedenle ihracat gelirleri artarken, ithalat giderlerinin hızla yükselmesi, dış ticaret açığının da genişlemesine neden olmuştur.
80'li yıllarda Türkiye'nin hem ihracat, hem de ithalat rakamlar yüksetmiş olmasına rağmen, G . Kore ile karşılaştırdığımızda, Türkiye'nin dış ticaret hacmi, G . Kore'nin çok altında kalmaya devam  etmektedir. (Tablo 4)
Türkiye ve Güney Kore performans karşılaştırmasında bir başka önemli gösterge de dışborçlanmaya ilişkindir.
Aşağıdaki tabloda, 1970, 1980 ve 1991 yıllarında her iki ülkenin Toplam Dış Borçlarınm GSM H'ye olan oranlan ve ihracat gelirlerinin ne kadarının her yıl dış borç ödemesine ayrıldığını gösteren Borç Servisi/lhracat oranlan verilmiştir. (Tablo 5)
Bu tabloda da daha öncekilerde olduğu gibi Güney Kore ve Türkiye arasındaki farklılaşmanın esas olarak 1980 sonrası dönemde gerçekleştiği görülmektedir. 1970 yılı verilerine göre Türkiye, gerek Toplam  Dış Borçlarının GSM H ye olan oranı, gerekse Borç Servisinin

Ühracat gelirlerine olan oranı açısından G . Kore ile benzer değerlere sahiptir. Ancak özellikle 1980'den sonra Güney Kore Dış Borçları ekonomiye olan yükünü hızla azaltırken, Türkiye'de bu yük giderek ağırlaşmıştır.
Türkiye ve G . Kore'nin sanayileşme derecesi açısından karşılaştırılmasında Dünya Bankası raporunda yer alan iki göstergeden yararlanılmıştır. Bunlardan birincisi, Gayri Safi Yurtiçi

T a b lo  6 ÜRETİMİN SEKTÖRE! YAPISI (%)
TARIM . '

1960 1970 1980 1991FI 30 23 i 18LU 26 16 i  8
SANAYİ j

1960 1970 1980 1991 1

ilişkin göstergeler bu iki ülkede tarım ve sanayi üretiminin payının biribirine oldukça yakın olduğunu ifade etmektedir.
Ancak sonraki dönem de G.Kore'de tarımın payı hızla azalırken, sanayinin payı hızla yükselmiştir. 1991 yılı verilerine göre Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın yaklaşık yarısı sanayi sektöründe gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de sanayi sektörü ise, gayri safi yurtiçi hasılanın ancak üçte birini oluşturmaktadır.
G .Kore'nin 1960'da kişi başına enerji tüketimi Türkiye'nin altındayken, 1991 yılında, G . Kore kişi başına yaklaşık 2,5 misli daha fazla enerji tüketmektedir. H er iki ülkede de söz konusu dönem de enerji tüketimi sürekli artmakla birlikte, G.Kore'de artış oranımn yüksekliği bu sonucu yaratmıştır. (Tablo 7)

Hasılanın sektörel dağılımındaki gelişmelerdir. Diğeri ise kişi başına enerji tüketimine ilişkin göstergedir.

Bütün bu göstergelerin çok net olarak ortaya koyduğu gibi, Türkiye'nin kendi geçmişiyle karşılaştırıldığında, eskiye göre daha gelişmiş olduğunu söylem ek müm kündür. Ancak tek başına bu karşılaştırmanın pek bir anlam ifade etmediği de açıktır. Önem li olan benzer özelliklere sahip olan ülkelerin birbirlerine göre nasıl bir gelişme trendi izledikleridir.Bu açıdan yapılan yüzeysel bir değerlendirme de bile, ortaya çıkan sonucun Türkiye açısından çok parlak olmadığını söyleyebiliriz.Tablo 6'da 1960, 1970, 1980 ve 1991 yıllarında gayri safi yurtiçi hasılanın her iki ülkedeki sektörel dağılımı verilmektedir. 1960 yılına

T ab lo  7 Güney Kore ve Türkiye'nin Kişi Başına Enerji Tüketimi (kw)
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TAYVAN:

Bir "Sıkıyönetim
Tayvan gelecek için büyük potansiyel taşıyan, ekonomik olduğu kadar politik açıdan da dikkat çekici bir ülke. Aynı zamanda kapitalizmin krize karşı geliştirdiği yeni yöntemler için de bir la- boratuvar niteliği taşıyor. Tayvan 40 yıl (1949'dan beri) KUOM ÎNTANG (KMT)'in sıkıyönetim idaresi altında yaşadı. îlk kez 1980'lerin ortalarından beri bu ülkede politik anlamda dışa açılma gözleniyor.Savaş sonrası dönemde Tayvan'da büyüme hızı 1950'lerde yüzde 8.2, 1960'larda yüzde 8.9,1970 ve 1980'lerde ise yüzde 8.2 düzeyinde gerçekleşti. Fakir bir ülke iken gelir düzeyindeki bu yükselme ileTayvan O- ECD ülkeleri ortalamasını aşarak, kişi başına düşen GSM H’sını 10,000 ABD dolannın üzerine yükseltti. Ayrıca ülke 88 milyar dolarlık döviz re

zervi ile Japonya’nın ardından dünya çapında ikinci sırada yer alıyor.Tayvan'ın kalkınması (ve diğer Uzak Doğu top- lumları, bunların başında Singapur ve Hongkong geliyor, ama Çin Halk Cumhuriyeti'nin de önemi artıyor) henüz tamamlanmadı. Çok yakın bir gelecekte, 1970'li yılların sonunda Japon Modelinde olduğu gibi, Tayvan-Çin Modelinden söz edilmesi pek de şaşırtıcı olmayacak. Devlet müdahalesi ile gerçekleşen ekonomik reformun en çarpıcı

özelliği, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin öncü rol oynamaları.Öte yandan, Tayvan bugün geleneksel "ucuz ücret sanayi"leri ile rekabet edemez duruma geldi. Çünkü ülkede ücretler de hızla yükseliyor. Aynı şekilde 1980'li yıllardaki ilerleme süreci, yüksek kaliteli ve teknoloji yoğun bir pazar
Tablo 1 NÜFUS ve İSTİHDAMNüfus (milyon kişi) 20.8(1992)Fool Nufus (m ilyon kişi) 8.7 (1992)İssizlik Oranı {%)

oluşturdu. Bu süreç de giderek kuvvetleniyor. Tayvan OECD  ülkeleri için ucuz ücret ülkesi iken, Tayvan sermayesi dünyanın her yerinde özellikle Güney Asya'da yatırım yapıyordu. Dış ülkelerdeki yatırımlar çok önemli bir düzeye ulaştı. Malezya'da 5 m ilyar, Tayland'da 34 milyar, Endonezya'da 2.8 ve Vietnam'da 500 milyon A BD  doları olmak üzere, yaklaşık 4000 işadamı yurt dışına yatırım yaptı. Bugünlerde ise Çin Halk Cumhuriyeti Tayvan'lıların en önemli yatırım ülkesi.Tayvan'ın 1980'li yıllardaki yükselişinde en şaşırtıcı eğilim, ülkenin kompüter üretiminde dünya çapında öncülüğü ele geçirmesiydi.Tayvan Compiiter sanayii, 1980'li yıllların başında Apple-II- Clones'ın Tayvan'a gel-

1.5 (1992)

mesiyle başladı ve birçok işadamı PCS'leri montaj yoluyla ürettiler. Bir diğer başka çıkış noktası da e- Iektronikti; örneğin televizyon üreticileri monitör üretimini arttırarak en fazla sürüm amacına ulaştılar.Oysa bugün Tayvan'da montajdan söz etmek mümkün değil. 1980'li yıllar boyunca, yabancı ortak tarafından verilen örneğe göre üretimi tamamlayan değil, kendisi üretimi geliştiren firmaların (ör: Notebook-Computer) sayısı giderek arttı. Y abancı ortak artık teknoloji için değil, yalnızca pazarlama için yetkili duruma geldi. Bu anlamda Tayvan'lı Firmalar PCS, Notebooks ve mot- herboards (bütün PC'lerin en önemli parçası ve dünya üretiminin üçte ikisini Tayvan yapıyor) üreticisi oldular. G e lecekte bu firmaların pazar paylarını daha da artırması bekleniyor. Çünkü bazı Firmalar şimdiden ürünlerine kendi marka isimlerini vermeye başladılar (Acer, Mi- tac, Tatung).
T a b lo  2  ÜRETİM YAPISI, (GSYH'ın payı olarak 1991)Tanm % 3.7

Endüstri % 42.3
% 54.0

mmmmmmmı
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Devlet tarafından yönlendirilen 
pazar ekonomisiTayvan' da Devlet müdahaleleri, ekonomik gelişmenin hızlandırılması özellikle ihracat eğilimini düzenlemeyi amaçlıyor.® Tayvan'da döviz kurları uzun bir dönem  A BD  dolarına bağlı olarak ayarlanıyordu, oysa (sıkı finans politikası nedeniyle) enflasyon oranı düşük ve verimlilik ABD'ye oranla daha hızlı yükseliyordu.© Tayvan ekonomisi genel olarak kapalı bir yapıya sahip. Ortalama gümrük oranı 1986'da yüzde 30'du. Ayrıca ihracatı vergi iadesi (draw- back) sistemi ile, ihracatta girdi olarak kullanılan mallar gümrüksüz olarak ithal edilebiliyor.•  Ağırlıklı olarak devlet bankalarındaki tasarrufun, (bu tasarruf 60'lı yıllardan beri yatırım oranının üzerinde) özellikle stratejik olarak önemli görülen endüstrilere kredi olarak yönlendirilmesi hedefleniyor. Bu kredilerin faiz oranlan, özel finans kurumlarının kredilerinden düşük tutuluyor.•  Tayvan'da devlet, Asya'nın diğer "Kaplan" larına oranla sanayiye daha direkt müdahalede bulunuyor. 1970'li yıllarda devlet girişimlerinin sanayi üretimindeki payı yüzde 22.5 idi, bu oran

u N Y  A

1988'de de hala yüzde 18'in altına düşmemişti.® 1978'de hükümet tarafından bir konferans düzenlendi ve bilimsel- teknolojik gelişmenin yönünü oluşturacak stratejiler üzerine çalışıldı. Bu tür konferanslar her 4 yılda bir, programı gözden geçirmek ve ilerideki gelişmelere uyum sağlayabilmesi ve yeni tavsiyeler oluşturmak için yeniden düzenlendi.

resmi olmayan, ilişkiler kurar. çok sıkı
•  Stratejik ticaret yeteneği ve uyum sağlama yeteneği çok yüksektir.Bu özellikler batılı an- lalamda rekabetin gelişimi açısından fonksiyonel değildir. İşverenler rekabetçi olmalarına rağmen, belirli bir anlayış çerçevesinde aynı görüşü paylaşırlar: Tayvanlı işverenler arasında çok

nuçlar doğurmaz sosyal kayıplara da neden olur. Ancak yalnızca varolan bu varsayımlarla çalışma ağı kurulmaz. Tayvan'da büyük işverenler ilk sırada yer almıyor, ama işverenlerin sayısı artıyor, böylece büyük bir işverenlerle ulaşılacak ciroya erişmek mümkün oluyor.Tayvan endüstrisinin küçük ve orta işletme ağırlıklı yapısı, teknolojik ağırlıklı dinamik ve— - - - -.1.. 1---Tablo 3 EKONOMİK GELİŞME

Tayvanlı İşverenTayvanlı işveren'in iş yapabilme ve rekabet kabiliyetleri batılı işveren modelinden farklı olduğu gibi, Japon ve Kore işveren modellerinden de oldukça farklır.
Tayvan Firmalarının 
karakteristik özellikleri şöyle 
özetlenebilir:© İşverenler oldukça küçük ve çok basit bir organizasyon yapısı üzerinde, bir ürün veya piyasanın bir bölümü üzerinde uzmanlaşmıştır.© İşletmelerde merkezi bir yapı vardır, tüm önemli kararları işveren verir.© Japonya'da olduğu gibi işçilerin sa- û  dakatından sözedilemez.•  Çevre ile ilişkiler kişisel ilişkiler temeline dayalı olarak belirlenir.•  Bir işveren bir başka işverenle veya pazarlamacı v.b ile

| —-------------------------------- 1989 1990 1991 1992 1993 1994GSYH 146.9 155.7 175.4 205.2 221.9 237.7: GSYH ’nm Reel Büyümesi S 7-İS 7.3 H l İ l t t l l  6.5 7.0• Enflasyon 4.4 v 4.2 3.6 4.5 4.0 4.2
sıkı bir ilişki ağı örülmüştür. Kum lan bu çalışma ağı batılı işverenlerin içlerinde organize etmek zorunda oldukları iç işleyişi gerektirmez ve bu tür çalışma hem daha hızlı hem de daha ucuzdur.Çalışma ağının düğüm noktasını çok güçlü akrabalık ilişkileri oluştumr. Bu ilişkiler güven unsuruna dayanır. Kötü bir işveren yönetimi ve aldatmaya dayalı bir davranış biçiminin bedeli çok yüksektir; çünkü bu bedel yalnızca ekonomik so-

sağlıklı bir temele dayanan gelişme gösteremeyeceği imajını veriyor. Buna karşılık Tayvan sanayii bazı branşlarda son derece başarılı. Bunun nedeni devletin, kamu teknoloji enstitüleri ve özel teknoloji enstitüleri ile ortak bir çalışmaya girmesi ve özel bir teknoloji geliştirme modelini oluşturmasıdır. Teknolojik alanda girişimcilerin çabaları devlet tarafından çok uzun süreden beri vergilendirme konusundaki muafiyetler,

İSİM ÇALIŞMA ALANI
ADET(1990 $)Industrial Technology Research Institute (İTRİ) flektıorak mokme yoDsnı, I teknik ölçüm v e normton, e tnefp ve modffldîik sol*î hommoödeleri, 270 5087

Institute for Information Indusuy (111) , ötelim, praoflom a,  e&îfim 50 730
Development Çenter for Bio Technology 25 328
Food Industry Reserch and Development Institute Gıda maddeleri teknolojisi, imolct mclıemeleri. üretim, »{itim 12 302

sübvansiyonlar ve kredilerle destekleniyor. 1990Tı yılların başından beri hükümet endüstriyel düzeyin yükseltilmesi projesini uyguluyor( In- dustrial Upgrading Sta- tute-IUS). Bu proje yeni bir boyut üzerine kuruluyor ve işverenler bazı yükümlülükleri (çevre koruması, işletme içi eğitim, yeni teknoloji v.b) vergi indirimlerinden yararlanıyorlar.•  Tayvan'da D evlet, henüz 70'li yıllarda işverenlerle ortak çalışmalarda bulunan teknoloji enstitüleri kurdu.Bu enstitüdeki bilim adamları yeni bir teknoloji geliştirdikleri zaman, bir işyeri açmak için desteklendiler. Bu teknolojiyi ticari olarak da geliştirebilirlerse "venture Capital fund" dan destek olarak sermaye sahibi olabiliyorlar. Yeni kuruluşlar ve bu enstitüler arasında çok sıkı bir ilişki yaratılmış. Aynı zamanda etkin olmayan öğrenme süreçlerine derhal müdahale ediliyor. Reform sisteminin başka önemli bir elemanını da eğitim öğretim sistemi oluşturuyor. Özellikle meslek öğrenimi üzerinde çok duruluyor. Böylece yüksek niteliklere sahip insan sayısında önemli artış yaratılabiliyor. 80'li yıllar boyunca 20.000 öğrenci teknik okulları (Junior Colleges, 18-21 yaş arası) bitirirken, üniversitelerden de her yıl 10.000'in üzerinde mühendis mezun oldu.



A VR U PA
Eğitim Krizi İşsizlik 
Patlamasına Yol 
Açıyor.İngiltere İstihdam Politikası Enstitüsü tarafından yayınlanan bir raporda, Avrupa'nın 1990'larda işsizliğe ilişkin karar verme konusunda büyük bir sıkıntı yaşayacağı uyarısı yer alıyor. Raporda özetle şu konulara değiniliyor:"12 Avrupa Topluluğu ülkesinde bugün 30 milyon işsiz var, ücretler, düşük ücretli ülkelerden yapılan ithalatla rekabet edebilmek açısından -özellikle yüksek teknoloji ürünlerinde- çok yüksektir. Financial Times gazetesinde yayınlanan bir haberde, eğitim ve çalışma sistemi dahil yüksek teknoloji ürünlerinde esnek çalışma modelinin uygulanması, gelecekte Avrupa'nın Kuzey Amerika ve Japonya'nın gerisinde kalmasına yol açacaktır.1972 ve 1992 yılları arasında ABD'de toplam istihdam olanakları yüzde 40 oranında, Japonya'da ise yüzde 20 oranında artarken Avrupa'da durgunluk devam ediyordu.Avrupa ülkelerindeki iş piyasalarına dışardan bakıldığında pek çok ortak özellikler varmış gibi gözükmekle birlikte, ülkeler arasında oldukça önemli farklılıklar vardır. Örneğin Portekiz'de ortalama saat ücreti 4.69 $ iken, Almanya'da 25.34 $ dır. Ancak ülkelerin koşulları bunu den- geleyebilmektedir.Örneğin Almanya pahalı ve hükümetdüzenlemelerinin oldukça yüksek olduğu bir ülkedir. Almanya'nın iş gücü de motivasyonu ol

dukça fazla olan nitelikli bir işgücüdür.Bütün Avrupa ülkeleri içinde hükümet müdahalelerinin en aza indirgendiği ülke Ingiltere'dir. Böylece bu ülkede işten çıkarmalar çok kolay hale gelmiştir. Sonuç ise, on yıldaki en yüksek işsizlik oranına ulaşılması, niteliksiz sektörde ücretin düşmesi, part-time çalışan işgücünün ikiye katlanması ve iş güvenliğinin yerini geçici iş sözleşmelerinin almasıdır.Oxford Üniversitesinden Ken Mayhew'a göre, 1980'li yıllarda işgücünün eğitimi konusunda epey gürültü koparılmış olmasına rağmen, Ingiltere hala diğer Avrupa ülkelerinin çok gerisindedir.İstihdam Politikalar Enstitüsü direktörü J . Phil- pott'a göre de iki temel reforma ihtiyaç vardır; ilk olarak, yaşam boyu eğitim sisteminin yerleştirilmesi gerekir. Böylece insanlar çalışma esnasında sürekli olarak kendilerini yenileyebileceklerdir.ikinci olarak, işsizlerin bir yıl içinde yeniden işe kavuşmaları için daha fazla yatırım yapılması gerekir. İsveç'te işsiz kişilerin yeniden eğitimi için bir üniversite öğrencisine yapılan harcamanın 3 misli para harcanmaktadır.Ingiltere ise akademik

elit açısından gayet iyi durumda olmasına rağmen, eğitim sisteminden daha az nitelikli kişilerin çıkmasına izin verilmektedir. Ingiltere'nin 1 milyondan fazla uzun dönemli işsizinin yandan fazlası niteliksiz emek durumundadır.Mayhew'a göre; bu sorun özellikle Ingiltere için daha akut bir haldedir. Çünkü bu ülkede tarihsel olarak işyerinde ayrımcılık eğilimi vardır. Oysa diğer Avrupa ülkelerinde daha iyi geliştirilmiş bir ara kademe sıralaması ve daha az ayrımcılık söz konusudur.Bugünkü işsizlik yapısı ve ölçeği Fransa ve İskandinav ülkeleri gibi ülkelerde bile - ki bu ülkeler işgücünün yeniden eğitimi konusunu Ingiltere'den çok önce ele almışlardır- Avrupa Komisyonunun 'Sosyal Mahrumiyet' diye adlandırdığı bir durumla karşılaşıldığını ifade etmektedir.Bu durum esas olarak az eğitilmiş genç ve yaşlı insanları etkilemektedir. Sosyal Mahrumiyet, bu in- sanlann iş piyasasına yeniden girme umutlarının kalmaması, marjinal bir konuma indirgenmeleri ve sosyal transferler ile ayakta durabilmeleri halinde ortaya çıkmaktadır.Bilgisayar çağının bu sonuçları, ekonominin bir boyutu olmaktan çok, sosyal bir gereklilik olarak

yeni iş alanları üzerinde düşünülmesi zo- mnluluğunu gündeme ge- tiremektedir."Rapora göre; bundan sonra sosyal politikalar insanların topluma yeniden entegre olmasına yardımcı olacaktır.
FRANSA
Gençler için minimum 
ücret - Herkes için 
maksimum sorun!Fransa'da resmi istatistiklere göre 25 yaşın altındaki işsizlerin sayısı 1992 yazından beri artıyor.1993 Aralık ayınında Ulusal istihdam Ajansı'na 76i bin kişi işsizlik kaydını yaptırdı. Bu rakam 1990 Aralığında 626 bin, 1992 Aralığında ise 669 bindi.Eleştirilere göre, Ortak Güvenlik Politikası nedeniyle diploma, sosyal hareketliliği ve yükselmeyi sağlamaya yetmemektedir. Ortak Güvenlik Politikası, hiçbir okulu bitirmemiş ve bu yüzden yardım edilmesi gereken gençlerle, kimi zaman ailelerin büyük fedakarlıkları ile eğitimlerini tamamlamış gençleri aynı yere koymaktadırEski Sosyalist çalışma Bakanı Michel De- lebarre'ye göre Ortak Güvenlik Politikası önemli bir adaletsizliğe neden oluyor.Delebarre muhafazakar Le Figaro gazetesine verdiği bir demeçte şöyle diyor;"Son 15 yılın en önemli gelişmelerinden biri, insanların hayatta daha büyük şansa sahip olmak için, eğitilmiş olmak gerektiğini anlamış olmalarıdır.işçi sınıfının bir kuşağı çocuklarının diploma sa

hibi olmalarını ve başka niteliklere sahip olmalarını istemektedir. Bu insanlara bu çabalarının karşılığının, iş piyasasına, girebilmek için minimum ücretten yüzde 20 daha düşük bir ücrete razı olmaları gerektiğini söyleyebilir misiniz?Delebarre şöyle devam ediyor; "işadamlarının çok erdemli olduğunu zannetmiyorum. Biz yakında giderek daha erken emekliliğe doğru yöneleceğiz. Daha mahiyeti i olan yaşlılar, daha eğitimli fakat daha ucuz olan gençlerle yer değiştirecektir."Ekim 1993'de Senato için yapılan bir çalışmada, Ulusal istatistik ve Ekonomik Çalışmalar Enstitüsü "orta vadede122.000 iş yaratılacağını belirtmektedir. Bu dunım ise esas olarak, daha önce yetişkinler tarafından yapılan 106.000 işe gençlerin yerleştirilmesiyle gerçekleşecektir. Yeni yaratılacak iş sayısı sadece15.000 dir.
Göçmen işçilerle 
Fransız işçilerin 
ortak mücadelesiFransa Genel işçiler Konfederasyonu CGT, göçmen işçilerle Fransız işçilerin ortak mücadelesinin gerekliliğini savunuyor. Özellikle yakın bir gelecekte olası bir ırkçılık hareketi karşısında uyanık olmanın gerekliliğini vurgulayan CGT, * yayınladığı haber bülteninde göçmen işçiler konusuna şöyle değiniyor:"Fransa'da 1.6 milyon göçmen çalışmaktadır. Özellikle inşaat ve otomobil sanayiilerinde tekstilde, otellerde ve lokantalarda ve hizmet

sektöründe. Ülkedeki zenginliğin yaratılmasına katkıda bulunan göçmen işçilerin yarısı Fransa'ya 1975 yılından önce geldiler. Göçmen işçiler kansızlarla aynı haklan ve görevleri elde edebilmek için, sömürüye karşı ortak mücedelede yerlerini aldılar. Şimdi uzun yıllar burada yaşayan ve üretime katkıda bulunan yabancılarla Fransızlar, çalışma hakkı konusunda karşı karşıya getirilmek istenmektedir. Bu, son derece tehlikeli bir durumdur. Yabancıların işten çıkartılmaları gündemdedir. Yeni iş olanaklarının yaratılacağı çok şüphelidir. Burada, da- yatılması gereken talepler özetle şunlardır:♦ Daha fazla iş ola
nağı: Böylece herkes, deneyimi ve yetenekleri temelinde. ülkenin kalkınmasına ve herkes için yaşama standardının yükseltilmesine katkıda bulunacaktır.♦ Artan sömürü dur
durulmalıdır: Bu da insanlara daha fazla hak demektir ki bununla birlikte finansal karlılıkta artar.♦ Milliyetleri ne olur
sa olsun insanların 
bölünmesi engellenmeli, insanlara saygı gösterilmeli ki, bu da insanlar arasında daha fazla birliğin yaratılması demektir.Bir gün gelecek bir işe, bir eve ve yaşanası bir hayat standardına sahip olmanın lüks olduğu söylenecektir. Bu duruma bir günah keçisi aranacaktır. Güçlüklerin asıl kaynağı bencil işverenlerdir. Ve bu durum düşüncelerde sapmalara neden olacaktır. Sendikacılar olarak bizler biliyonız ki ırkçılık, krizin sonuçları, güvensizlik ve bunların ürünü olan sıkıntılarla beslenir.Fransız halkını

göçmenlere karşı, erkekleri kadınlara karşı, özel sektörde çalışanları memurlara ve kamu görevlillerine karşı, gençleri yaşlı insanlara karşı kışkırtmak, bölücü bir yaklaşımdır ve ekonomik durumun düze çıkmasına en önemli bir engeldir."
C0CUK İŞGÜCÜr t r

Avrupa Komisyonu 
Sömürünün 
Engellenmesi İçin 
Yardım Çağrısında 
Bulundu. *Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu’na, çocuk işgücünü ve ucuz işgücünün sömürülmesini engellemek üzere gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulundu. Bu koşulların ticari ortaklar üzerinde zorlayıcı olması gerektiği söylendi.Parlamento iki kararnamesinde, komisyondan ticaretin sosyal prensipe bağlanmasının sağlanması ve ticaretin, ucuz işgücü sömürüsü üzerine kurulmaması gerektiği çağrısında bulundu.Parlementerlerin görüşleri ticaretin sosyal reformları gerçekleştirmek için mükemmel bir araç olduğu yönünde. Ticari ortakların da, bu koşullara uymaya zorunlu tutulması gerektiği belirtiliyor.Bu kararnameler GATT'ın bu koşullan içermediğine ve bir çok ülke ve kuruluşun bunları görmezlikten geldiğine dikkat çekiyor.Avrupa Par- lementosu, tüm dünyada binlerce çocuğun zorla çalıştırıldığından söz ederek, Uluslararası

Çalışma Örgütü CILO) dan ve diğer uluslararası ku- aıluşlardan gelen son raporlara göre, dünyada 250 milyondan fazla çocuğun insanlık dışı çalışma koşullarına maruz kaldığını belirtiyor.1993 Ekim ayında Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi üyesi isveçli Thomas Han, birçok gelişmekte olan ülkede uygulanan yapısal uyum programlarını hergün daha fazla çocuk işgücünün sömürülmesine yol açmakla suçlayarak, hükümetleri ve uluslararası Fınans kuruluşlarını yapısal uyum programlarını ve çocuk işgücü üzerindeki etkilerini yeniden gözden geçirmeye çağırdı.Avrupa Topluluğu üyesi ülkelerde dahi, Uluslararası Çalışma Örgütü normları ihlal edil- iebiliyor. Bunun daha çok ev içi işgücünde, gizli çalışma ortamlarında ve tekstil sektöründe ortaya çıktığı belirtiliyor. Ayrıca onbinlerce mahkum, ürettikleri malları batılı ülkelere ihraç eden üretim merkezlerinde sömürülüyor ve işkence görüyor.Tüm üye ülkelerin ve üçüncü ülkelerin Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) anlaşmalanna uyması hayati önem



aşımakla birlikte, bu anlaşmaların korumacılığa yol açmaması da gerekiyor.Karamame'de, üretimde çocuk işgücü ve zorla emek (forced la- bour) kullanan ülkelere karşı yaptırım uygulanması öngörülüyor.Avrupa Birliğinin tüm ticari anlaşmalarında sosyal gereklilikleri de içermesi yönünde baskı oluşturması zorunluluğu üzerinde önemle duruluyor.Kararname mahkumların, çocukların ve yoksulların ekonomik ve sosyal sömürülmelerine karşı verilecek mücadele için ortak politikanın, güvenlik politikasının bir parçası olması zorunluluğundan da söz ediyor.Avrupa Parlementosu sosyalist grubu üyelerinden Fransız And- re Sainjon, çocuk işgücünün yalnızca gelişmekte olan ülkelerde değil, Portekiz ve Ingiltere'de de var ol- * duğunu vurguluyor.Aynı sosyalist grubun üyelerinden HollandalI parlemento üyesi Ben Vissers, Hollanda'nın Amsterdam kentinde insanların çok düşük ücretlere en az 12 saat çalıştırıldığı ve yaklaşık 300 gizli tekstil üretim merkezinin bulunduğunu belirltiyor.Avrupa Komisyonunun Sosyal ilişkiler sorumlusu Paidrag Flynn de, Avrupa'nın üçüncü Dünya ülkelerinde çalışanlarınsömürülmesini önlemek üzere mevcut koşullarda fazla bir şey yapamayacağını belirterek şöyle devam ediyor:"GATT anlaşması Ni- . san'da Fas'ta onaylandığı taktirde, bu konunun ortayla getirilebileceği yer kalmayacaktır.”

I C F T U :
İşyeri, Pek Çok İnsanın Sosyal Hayatının 
MerkezidirICFTU (Uluslararası Hür Sendikalar Konfederasyonu) 104. Yönetim Kurulu toplantısında , 5-13 Eylül 1994 tarihleri arasında Kahire'de yapılacak olan BM Nüfus ve Gelişme Uluslararası Konferansı'na bir bildirge sunmayı kararlaştırdı. Konferans, BM Çevre ve Gelişme Konferansı (Rio, Haziran 1992), BM İnsan Hakları Konferansı (Viyana, Haziran 1993), Uluslararası Aile Yıllığı (1994) ve Dünya Sosyal Gelişme Zirvesi (Mart 1995) dahil öteki BM girişimlerinin bir tamamlayıcısı. Konferans, eylem planı ve hazırlık komitesinin 4-22 Nisan tarihleri arasında New York'ta yapılacak olan üçüncü ve son toplantısında tartışılacak taslağın, son şeklini benimseyecek.ICFTU Yönetim Kurulu, nüfus ve gelişme konusundaki sendikal görüşleri içeren bir bildirge üzerinde çalışarak sözkonusu BM konferansının nihai metin taslağını yorumlayan ve çeşitli değişiklikler öneren ve son taslağa eklenmesini istediği bir metin hazırladı.
Metin özetle şu konulara ağırlık veriyor:V  ICFTU genel olarak bu eylem programı taslağını olumlu karşılar, ancak belirli öneriler yapar.V  Temel eğitimin vurgulanmasını olumlu karşılar. Nüfus artışının büyük bölümünün gelişmekte olan dünyada gerçekleşmesi olgusu, özellikle kadınların ve kızların eğitimsizliğiyle yakından bağlantılıdır. Doğum oranlarının düşmesi için , eğitimin, sıklıkla formel ekonominin uzağında kalan kırsal bölge sakinleri dahil toplumun her üyesine ulaşması gerekir. Dahası, eğitim hem tarım hem de imalat sektöründeki işçilerin üretkenliğini artırmak suretiyle büyüme ve gelişme kapısını açan bir anahtar işlevi görür. Bu da nüfus büyümesi üzerindeki baskıyı azaltır. Kaldı ki nüfus politikalarındaki başarı, hükümetlerin, eğitim olanaklarını kent merkezlerinin ötesinde toplumun tüm üyelerine yaymak için gösterdiği çabanın büyüklüğüyle yakından bağlantılı olacaktır. Uluslararası yardımlarda, bu temel ihtiyacın karşılanmasına öncelik verilmelidir.V  İstihdam yaratılmalıdır. Bugünkü hızlı nüfus artışı iş pazarma yeni girenlerin sayısının hızla artmasına neden olmaktadır. Bu durum, işsizliğin artmasına ve özellikle milyonlarca insanın marjinal üretkenlikte, iş güvencesiz ve özellikle düşük ücretlerle çalışarak varlığını sürdürmeye zorlandığı gelişmekte olan ülkelerde "gayri resmi sektör" olarak tanımlanan kesimin giderek genişlemesine yol açmaktadır. Öte yandan pek çok hükümetin kabul ettiği gibi, nüfusun büyük bir bölümüne yönelik istikrarsızlığı artırıcı ve devam ettirici tavırları da önemli bir sorundur. Bu nedenle eylem programı daha fazla işin nasıl sağlanacağının cevabını ve çözümünü verebilecek biçimde değerlendirilmelidir. Hem ulusal hem uluslararası önlemler hesaba katılmalıdır. Uluslararası düzeyde, dünya ekonomisinde üretimi ve istihdamı genişletmek suretiyle bir patlama sağlayacak ve (özellikle Afrika'daki) gelişmekte olan ülkelerin pek çoğunun gelişmesine engel olmayı sürdüren borç krizini sona erdirecek eylemlere gerek vardır. Ulusal düzeyde ise, hükümetler, örneğin kamu işleri planlaması, işçi çalıştırmak için bölgesel gelişme faaliyetleri ve mesleki eğitim ve eğitim dahil uzun dönemli önlemler almak yoluyla istihdam yaratılmalıdır.
S  Eylem programı işyerine öncelik vermemektedir. Dünyadaki insanların büyük çoğunluğu uyanık geçirdikleri zamanın büyük bir kısmını işyerlerinde harcarlar. Hatta bazen işyeri, kollektif bir faaliyete katılmak için tek yerdir. İşyeri, çoğu insanın sosyal hayatının merkezidir. Çeşitli konularda tartıştıkları ve arkadaş grubu edindikleri yerdir. Aile planlaması gibi bir konuda insanların eylemlerini etkilemek için işyerinin rolü büyük önem taşır. Eğitim programları işyerinde uygulandığı taktirde, programın daha fazla insana ulaşması da sağlanmış olur. İşyerlerinde işçilerin özgürce seçtikleri örgütlerin, sendikaların yetişkin eğitim yöntemleri konusunda zengin tecrübeleri vardır.Bu açıdan eylem programı sendikaların katkısının ne denli önemli olduğunun bilinciyle hareket etmelidir.
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FESİH
Bireysel planda işçi ile işvereni birbirine br.i-.iavan sözleşme IT.' !.' AKDİ (îş sf • ■ vesi), kollektif pir .r e \d tarafı ile ise -rafını birbirineh sözleşme isetv •’ - /deşmesidir.Ç  ’ . artık bireysel işİr,. ,un önemiaz;, kollektif iş hukuk î i önemi iseart v -r. Bireysel iş hukukunun en önemli konuş . ise fesihtir. Zira fesih hakkının kullanılması ile işçi ile işveren arasındaki ilişki sona erdirilmiş olmaktadır.İş sözleşmesini sona erdiren nedenler ve iş sözleşmesini fesih yoluyla sona erdiren nedenler. Fesih dışında iş sözleşmesini sona erdiren nedenler, tarafların anlaşması, taraflardan birinin ölümü, belirli sürenin sona ermesidir. Fesih yoluyla iş sözleşmesinin sona erdirilmesinde ise taraflardan birinin tek yanlı irade açıklaması ile iş sözleşmesi, belli bir süre sonra ( feshi ihbarla fesih), ya da derhal ( haklı nedenle fesih) sona ermektedir.Fesih bildirimi ile iş sözleşmesinin sona erdirilmesi îş Kanununun 13. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre süresi belirsiz iş sözleşmeleri diğer tarafa bildirilmek koşuluyla sona erdirilebilir. İş sözleşmesi bu bildirimden sonra belli sürenin geçmesiyle sona ermiş olur. Fesih bildirim süreleri ( ihbar önelleri)

denen bu süreler, iş sözleşmelerinin devam süresiyle oranlıdır.♦ İş sözleşmesi altı aydan az süreli ise bildirim öneli iki hafta,♦ İş sözleşmesinin süresi altı ay-birbuçuk yıl arasında ise bildirim öneli dört hafta,♦ İş sözleşmesi birbuçuk yıl-üç yıl arasında sürmüş ise bildirim öneli altı hafta,♦ İş sözleşmesinin süresi üç yıldan fazla ise bildirim öneli sekiz haftadır.Fesih bildiriminden sonra iş sözleşmesi bu süreler geçince sona ermiş olur. Taraflar bu bildirim önellerine uymadan sözleşmeyi sona erdirirse diğer tarafa bildirim önelleri kadar tazminat ödemek -zorunda kalır. Buna uygulama İHBAR TAZMİNATI denmektedir.işveren, işçinin bildirim önellerine ilişkin ücretini peşin vererek de sürelerin geçmesini beklemeden, sözleşmeyi sona erdirebilir. Bu durumda Yargıtay ile İş Hukuku Doktrini arasında bazı farklılıklar vardır. Yargıtay bu durumda iş sözleşmesinin derhal sona ermiş olacağını kabul etmekte, önel işde tahakkuk edecek haklardan işçiyi ya-rarlandırmamaktadır. Doktrinde ise çoğunluğun görüşü peşin ödeme ile iş sözleşmesinin sona erdirilmesi durumunda önel süresi içinde doğacak haklardan da işçinin yararlandırılması yolundadır. Zira bu fesih yolu işverene tanınmış bir ek imkandır, bu nedenle bunun işçi zararına kullanılmaması gerekmektedir. . îş sözleşmesinin İş Kanununun 13 maddesine

göre feshinde işverenin herhangi bir fesih nedenine dayanma zo- Rijpuluğıı yoktur. Bu nedenle iş güvence açısından son derece sakıncalı bir hükümdür. Bu hükmün kaldırılması en azından feshin belli nedenlere bağlanması çalışmaları yıllardır sürülmektedir. Halen de TBMM' de bu yoldaki tasarılar yasalaşmayı beklemektedir. Ancak işveren kesiminin yoğun karşı çıkışları nedeniyle bu yolda henüz somut bir sonuca ulaşılamamıştır.İş Kanununun 13- maddesi ayrıca fesih hakkının kötüye kullanılmasını düzenlemiştir. Maddeye göre işçinin sendikaya üye olması, şikayete başvurması gibi nedenlerle veya fesih hakkının kötüye kullanıldığını gösteren diğer durumlarda ortada kötü niyetli fesih vardır. Bu durumda işverenden, bildirim önelinin üç katı tutarında KÖTÜ NİYET TAZMİNATI istenebilir.Eğer fesih işçinin sendikal faaliyeti nedeni ile yapılmışsa işverenden Sendikalar Kanununun 31. maddesi gereğince işçinin ücretinin bir yıllık tutarı kadar SENDİKAL TAZMİNAT istenebilir. Maddeye göre bu tazminatın istenebilmesi için, ille de hizmet akdinin feshi gerekmez. İşveren sendikal nedenle işçilere farklı davranmış, işçiler arasında ayırım yapmışsa yine sendikal tazminat istemek mümkündür. Bu konudaki bir diğer tartışma da ihbar tazminatı ile birlikte sendikal tazminat veya kötü niyet tazminatı istenip is- tenemeyeceğidir. Bu konuda da Yargıtay ve Doktrin farklı düşünmektedir.

Yargıtaya göre kötü niyet tazminatı ve sendikal tazminat ihbar tazminatını da içerdiğinden, bu durumda ayrıca ihbar tazminatı istenemez. Oysa doktrine göre ihbar tazminatı, önellerine uyup uymamanın yaptırımıdır. İşveren iş sözleşmesini kötü niyet veya sendikal nedenle feshetmiş olabilir. Eğer bu fesih sırasında ihbar önellerine uymuşsa ihbar tazminatı is- tenemeyecektir. Ama işveren kötü niyetle feshi veya sendikal feshi ihbar önellerine uymadan yapmışsa, ayrıca ihbar tazminatı da istenebilecektir.İş sözleşmesinin haklı nedenle feshi ise İş Kanununun 16 ve 17. maddelerinde düzenlenmiştir.16. maddede işçinin, 17. maddede ise işverenin haklı feshi nedenleri yer almıştır. Haklı nedenle gerek işçi gerekse işveren açısından üç grupta toplanmıştır: sağlık nedenleri, iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri ve zorlayıcı nedenler. Bu nedenlerden biri gerçekleşirse iş sözleşmesi bildirim önellerinin geçmesini beklemeden derhal sona erdirilebilir.Ancak 16 ve 17. maddelerdeki ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık nedeniyle fesih hakkı bu da\ ranışın öğrenilmesinden iti baren 6 işgünü içinde ve fiilin vukuundan itibaren de bir yıl içinde kullanılmalıdır.
(Ayrıntı için kaynaklan Nuri 
Çelik, tş Hukuku Dersleri,
1 1 .basını, İstanbul, 1992, s 143 
188; Murat Denurcioğlu/ Tankut 
Cenkel, İş Hukuku, 3 Bosun. 
İstanbul, 1993. -s' 119-134. Tan
kut Cenkel, İş Hukuku, İstanbul 
1992, s. 166-193; Ünal Nar- 
nmnltoğltt, İş Hukuku 1. Ankara 
1988, s.226-325)
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Kamu Açıkları

4 KİT zararları ve kamu 
açıkları...

Ekonomiye yük oluyor diye 
satılmaya çalışılan kamu 
kuruluşlarının görev 
zararları böylesine yüksek 
kamu açığını açıklamakta 
yetersiz kalıyor, oysa aynı 
kamu kuruluşları, 
cirolarının yandan  
fazlasını dolaylı vergi 
olarak hâzineye 
aktarıyorlar.

Söyleşi

7 Kayıt dışı ekonomi

Marmara Üniversitesi 
öğretim üyelerinden Os
man Altuğ'a göre kayıt 
dışı ekonomi politika ve 
politikacılar tarafından 
destekleniyor. Herkesin 
mükellef haline getirile- 
mediği ve mükelleflerin 
devlete karşı çıkar birliği 
hozulmadığı sürece ka
yıt dışı ekonominin önü
ne geçmek de mümkün 
değil.

İzlenimler

10 Avrupa'lı kadının ge
leceği...

Avrupa Sendikalar Kon
federasyonu Kadın Ko
misyonu, sendikalarda 
kadınların yönetim ka
demelerinde ve karar 
süreçlerinde var olan 
ayrımcılığa karşı yeni po
litika ve eylem prog
ramlarını tartışıyor.

Dosya

11 Ekonomik paket 
Türkiye'nin derdine 
çare mi?

İzlenen politikaların 
ekonomiyi getirdiği 
noktada "önlem 
paketleri" neyi 
önleyebilir? Yalnızca 

fiyatlar, faizler, döviz 
kurları, vergi oranlan 
değiştirilerek krizden 
çıkılabilir mi?

15 Fordizmden Post 
Fordizme...

Değişen üretim sistemleri; 
kitlesel tüketimin kitlesel 
üretimi, esnek tüketimin 
esnek üretimi!..

19 Post Fordizmin arka 
bahçesi, krizin se
vimsiz çocuğu; 
taşeronlaşma!

Esnek üretim, yalın 
üretim, kalite çemberleri 
ve sihirli değnek olarak 
görülen diğer üretim 
sistemlerinde asıl faturayı 
ödeyen kimler?

Kalkınma

Göstergeleri

23 Güney Kore ve 
Türkiye...

On yıl önce benzer 
göstergelere sahip iki ülke, 
Güney Kore ve 
Türkiye'nin on yılının 
karşılaştırması...

Dünya

26 Tayvan; Bir
"sıkıyönetim mucizesi"

Dünya Turu

28 AVRUPA: Eğitim 
Krizi İşsizlik 
Patlamasına Yol 
Açıyor

28 F R A N S A : Gençler 
için minimum  
ücret-Herkes için 
maksimum sorun

29 Göçmen işçilerle 
Fransız işçilerin - 
ortak mücadelesi

29 ÇOCUK İŞGÜCÜ: 
Avrupa Komisyonu 
Sömürünün 
Engellenmesi için 
Yardım Çağrısında 
Bulundu

30 ICFTU: İşyeri Pek 
Çok İnsanın Sosyal 
Hayatmın Merkezidir

Sözlük

31 "Fesih" nedir?15
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