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Bültendeki yazılar, kaynak ola
rak D İSK -A llın gösterilmesi 
koşuluyla izinsiz kullanılabilir. 
İmzalı yazılar yazarların kişisel 
görüşlerini yanşamakta olup, 
DİSK görüşü olarak kabul edil
memelidir.

Avrupa Topluluğu ila Güm rük Birliği 
süreci tartışmaları tüm sıcaklığıyla 
davam ediyor. 1995gündem inin ilk 
sıralarında yerini boruya çapı 
anlaşılan hu tartışmaların odak  
noktasını ise Türk sanayiinin  
uluslararası pazarlarda rekabet 
edebilirliğinin ne olacağı oluşturuyor. 
DİSK-AR 17. sayısında Türkiye'nin 
uluslararası düzeyde rekabet 
yeteneğine kavuşabilmesi içiıı, 
kalkınma stratejileri tartışmasını 
gündeme gelirdi. Ülkenin içinde 
bulunduğu ekonomik ve toplumsal 
sorunları aşabilmesi için özellikle 
bilgi-yağıın sektörlerin teşvik edilerek, 
A R -G E çalışmalarına ûııenı 
verilmesinin zorunluluğu üzerinde 
duruldu. Sektöre! öncelikler 
saptanırken eınek-yoğııu üretimden 
ileri teknolojiye dayanan hir illetim  
yapısına geçilmesi gerekliği belirtilerek, 
elektronik sektörü çeşilli yönleriyle ela 
alındı. Bu sayıda da bu tartışmalara 
bir yandan elektronik, diğer ya n d an  
tekstil sektörü ile devam ediyoruz.

Gümrük Birliği sürecinde en fa z la  
etkilenecek seklölerin başında yer alan  
tekstil sanayiinin rekabet gücü ne 
olacak? Doç.D r Lale D urııiz seki (inin 
rar olan yapısını re lekabet gü cü n ü n  
artırılmasının koşullanın çeşitli 
yönleriyle irdeledi. Tekstil uluslararası 
taşeron ilişkilerinin en yoğun  
yaşandığı sektörler arasında yer alıyor, 
gelişmekle ulan ülkeler için 
uluslararası rekabet g ü cü n ü n  önem li 
bir ayağını bu ilişkilerin ulaştığı boyııl 
oluşturuyor, Türkiye'de de tekstil 
sektörü, özellikle Arnıpa Birliği 
ülkeleriyle yoğun tıışemn ilişkileri 
içinde üretimini sürdürüyor. D u y a n ın  
ikinci yazısını oluşturan tekstil 
sekilini nde taşeron ilişkileri ve 
Türkiye'nin konumu Araştırma 
Görevlisi Fuat Ercan tarafından 
incelendi.

Bir yandan Avrupa Birliği'ııe girm e 
çabalan re gelişmiş ülkelerin

ekonom ileri ile rekaİKt hayalleri, diğer  
y a n d a n  Türkiye'nin b ir  tiirlû 
aşam adığı ekonom ik ra toplumsal kriz.1 
1994 başında Türkiye ekonom isinin  
içine girdiği kriz. IM F'in önerileri 
doğrultusunda 5  N isan Kararları ile 
tescil edilmişti. A n ca k  kararlar, 
geçtiğim iz y ıl  belirttiğimiz g ib i g ü n ü  
bile kurtarmaya yetm edi. Türkiye  
ekonom ik açıdan cum h uriyet tarihinin  
en kötü yılın ı yaşadı. K am u  
fin a n sm a n  açıkları b ü yü  meye devanı 
etli, vergi gelirleri artırılanındı ve 
çalışm a ilişkileri kapatılması ço k  g ü ç  
ya rala r aldı. K rizin fa tu ra sın ı y in e  d a r  
gelirli vatandaş üstlendi. A n c a k  
uluslararası fm a n s  k u ru m la n ılın  
sunduğu acı reçetelerin solut gelm iyor.

D iinya sayfalarında. D ü n y a  
Bankası'nnı y e n i bir rapor taslağının  
eleştirisini su n ııyon ız. B u  kez konu  
"emek", rapor, emek piyasasının  
serbestleştirilmesini, y a n i  p iyasan ın  
işleyişi ününde bir engel olarak görülen  
sosyal ve sendikal haklar ile sosyal 
derletin kaldırılm asını am a çlıyor

Türk ekonom isinin iç in d e bulunduğu  
krizin aşılcım am asının nedenlerinden  
biri de kayıldışı ekonom i. K on u  bu 
sayıda değişik bir bakış açısıyla D oç. D r  
İbrahim A ıu l tarafından yen id en  
irdeleniyor. Ortaya çıkış koşulları, 
çeşitli kesimlere sağladığı y a n ır la r  ve 
ortadan kaldırılm asının olabilirliği 
kayıldışı ekonom i kavram ına Jd rk h  bir  
Iartışına büyıılıı getiriyor.

Yeni d ıiııya  d ü zen i hir y a n d a n  ülkeler 
arasındaki sınırlan kaldırırken, bir 
y a n d a n  da, esnek üretim biçim len  
geliştirerek emek söm ürüsünü halkalar  
bitlinde genişletiyor. A n c a k  em ek  
cephesi de bu sa k lın la r karşısında her 
zan u ııı sııs'-’tıı kalm ıyor. D ü n ya n ın  
çeşitti ülkelerinden kadınların  
oluşturduğu bir grup, evde çalışan  
kadınları örgütlüyor, taşeroıılaştınıuı- 
yet m eydan okuyorlar. Ö n üm üzdeki 
sayılarda ayrıntılı olarak inceleyeceği
m iz bu konuya ilişkin l a s ı  haberleri 
dü n ya turunda okuyabilirsiniz.

Tekrar göriişnıek dileğiyle...

DİSK-AR
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İSTİKRAR PAKETİ

Ayşe Nur ERTEN

1994 yılının başlarında Türkiye, Cumhuriyet döneminin en ağır ekonomik kriziyle karşı karşıya kaldı ve 5 Nisan Kararlan yeni bir ekonomik istikrar paketi olarak gündeme getirildi. Kararların üzerinden 1 yıl geçti, ancak ekonomide dengeler yine sağlanamadı, ülkede üretilen mal ve hizmetler son 50 yıldır ilk kez % 6 oranında geriledi. Kişi başına düşen GSM H sabit fiyatlarla 1990 yılı düzeyine düştü. Toplam sanayi (Jf» 5.7, imalat sanayii %7.6, ticaret % 7.5, inşaat % 2.0 ve tarım kesiminde % 0.3'lük reel düşüşler gerçekleşti. 1994'te yalnızca madencilik (% 8) ve enerji sektörü (% 3-4) büyüdü.DİSK Araştırma Enstitüsü'nün iki aylık yayın organı Mart-Nisan 1994 sayısında, krizin aşılması için uygulanması öngörülen ekonomik önlemlerin, ekonom ide uzun dönemde yapısal bir değişime neden olup olmayacağı, önlemlerin önemli bir bölümünün yatırım ve üretimi azaltacağı, fiyat artışlannın toplam talebi kısacağı, dolayısıyla durgunluğa yol açacağını belirtti. Aynca durgunluk döneminde devletin vergi gelirleri azalırken,-özellikle Güneydogu'daki savaş nedeniyle harcamalanmn kısılamayacagı için- kanıunun yeniden iç ve dış borçlanma gereksinimi duyacağı tahmininde bulunuldu.Aradan geçen 1 yıl içinde

Vergi dağılımındaki 
adaletsizlik değişmedi 
Devlet sanayi ve ticaret 

kesiminden 
toplayamadığı vergiyi 
yine toplumun tümüne 

yansıttı.öngörülerimiz ne kadar gerçekleşti, hangi konularda hatalı tahminde bulunduk?
1- Vergi gelirlerinin 
arttırılması için gerekli 
önlemler alınmadıO  Vergi gelirlerinin artınlmasında, varolan kaynaklara yönelmenin yeterli olmadığını belirttik.Rant ve faiz gelirleriyle birlikte, GSMH'nin yarısına ulaşan kayıtdışı ekonominin kontrol altına alınması ve vergilendirilmesi için hiç bir önlem getirilmemişti ve hala bu durum devam ediyor. Dolayısıyla devlet topladığı vergi kadar bir geliri yine gözardı etti. 3994 yılı Aralık ayı itibarıyla, Konsolide

Bütçe Dengesi 145 trilyon 935 milyar TL. açık verdi.O  Cari fiyatlarla vergi gelirlerinin yaklaşık iki katma (1993 Artılık ayında 325 trilyon 41 milyar TL. iken, 1994 yılı Aralık ayında 710 trilyon'82 milyar TL.) çıkmasına karşılık, vergi gelirleri yine giderleri karşılayanındı,□  Vergi gelirlerinin dağılımı incelendiğinde de, vergi dağılımındaki adaletsizliğin değişmediği görülüyor.Mal ve hizmetlerden alınan vergiler, toplam tahakkuk eden vergi gelirlerinin yansına ulaştı. Başka bir deyişle devlet sanayi ve ticaret kesiminden toplayamadığı vergiyi yine toplumun tümüne yansıttı, ikinci büyük vergi kalemini ise gelir vergisi oluşturdu. Tahakkuk eden toplam vergi gelirlerinin % 42.8'ini (303 trilyon 862 milyar) gelirden alınan vergi oluşturdu (Bkz. Grafik 1). Gelîr'den alman verginin ise, % 73-9'sı Gelir Vergisi, % 17.8'i Kurumlar Vergisi, % 8,3'ü Ekonomik Denge Vergisi idi (Bkz. Grafik 2).□  Tahakkuk eden 303 trilyon 862 milyar TL. Gelir Vergisinin, % 81'ini ise yine ücretli ve maaşlılara tahhakkuk ettirildi. Beyana Dayalı Gelir Vergisi tahakkukunun gelir vergisi içindeki oram % 11.9 iken, Götürü Usulde Gelir Vergisi tahakkuku yalnızca 
% 1.8 idi. Başka bir deyişle Özellikle kayıt dışı ekonominin yaygın olduğu

VERGİ GELİRLERİNİN DAĞILIMI Trilyon TL.

S e rvetten  A lın an  Verdiler 5 9 -8 0 2

Grafik 1
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küçük esnaf ve küçük işletmelerden vergi toplanamadığı açıkça görülmektedir (Bkz. Grafik 3).
GELİRDEN ALIN AH VERGİLERİN DAĞILIMI Trilyon TL.Ekonomik Denge Vergisi 

25-338

O Öte yandan 5 Nisan Kararları çerçevesinde ileride geri ödenmek üzere peşin alman vergiler (Ekonomik Denge ve Net Aktif Vergisi gibi) toplam vergi gelirlerine oranı %12.6'ya ulaştı. Bu vergilerin bir kereye mahsus olarak tahsil edildiği gözönüne alınırsa, 1994 yılında vergi gelirlerinin % 12.6 oranında yapay hiçimde arttığı anlaşılıyor.2- Kamu açıklaruım artışı personel harcamalarından kaynaklanmadıKamu harcamalarının artışının, personel harcamalarından kaynaklandığı iddiasınının geçersiz olduğu belirtilmişti. 1994 yılı Konsolide Bütçesi içinde personel harcamaları % 30.4'e iken, esas olarak borç faizi ödemelerinden oluşan transfer harcamaları % 53'e ulaştı.
3-Fıyat artışları beklenenin çok 
üzerinde gerçekleştiBazı temel mal ve hizmetlerde yapılan fiyat artışları toplumun büyük bir bölümünü derinden etkiledi. Cumhuriyet tarihinde ilk kez enflasyon oranı % 135-180 dolayına çıktı. Bu nedenle döviz kunı-faizoranları-enflasyon dengesi önceki yıllara göre çok yüksek bir noktada kuruldu. İç borç yükü de çok yükseldi.

Ekonomide verimliliği artırmak 
GELİR VERGİLERİN D AĞ ILIM I Trilv0n ti

Grafik 2girilmesi, kamunun ekonomideki rolünün yeniden tanımlanması ve bu çerçevede yeniden örgütlenmesi gerektiği belirtiyordu. Bütün bunlar yapılırken amacın, üretim yapan sübvansiyon dağıtan bir devlet yapısından, ekonomide piyasa mekanizmasını tüm kurum ve kuralları işlemesini sağlayan ve sosyal dengeleri gözeten bir devlet yapısına geçmek olduğu açıklandı.Devlet sosyal refah politikalarını terk etme yolundaki ilk adımlan, 24 Ocak Kararları ile atmıştı. * 1 Geçtiğimiz yıl içinde özellikle sağlık ve eğitimde yapılan düzenlemelerle bu anlayış pekiştirildi. Ancak uygulamalar sosyal dengeleri gözeten değil, tam-tersine sosyal adaleti ve gelir dağılımı bozucu yönde sürdürülüyor.
5- Özelleştirme

4- Devlet sosyal refah politikalarını terk etmeyi sürdürdüEkonomik önlemler paketinde, istikrarın kalıcı olması ve sürdürülebilir bir büyüme ortamına Grafik 3

için, özelleştirmeye fuz verileceği belirtiliyordu. Geçtiğimiz yıl içinde bu konudaki tek gelişme Özelleştirme Yasası'nın çıkması oldu. Ancak 5 milyar dolarlık özelleştirme, geliri hedefine karşılık, 150' milyon dolarlık bile özelleştirme geliri elde edilemedi.Ayrıca daha önce çeşitli kereler belirttiğimiz üzere ekonomi bilimi mülkiyet ile verimlilik ve etkinlik arasında hiçbir bağlantının olm adığını söylemektedir. T oplum da sınıflar arasındaki dengelerin sağlanması, gelir dağlımının düzeltilmesi amacıyla devletin bazı mal ve hizmetlerin üretimine kaynak aktarması kaçınılmazdır.Son bir yıl içinde yapılan özelleştirmeler ve özelleştirilecek kuruluşlar arasına alınan KIT'ler öncelikle zarar eden kuaıluşların değil, kâr eden ve verimli çalışan kuruluşların özelleştirildiği veya özelleştirme kapsamına alındığını gösteriyor. Bu da hükümetin özelleştirmeyi verimlilik ve etkinliği artırmak için değil, kamu açıklarını kapatmak, bütçeye kaynak aktarmak için yaptığını ortaya koyuyor.
6- Sosyal Güvenlik ReformuGeçtiğimiz yıl "Sosyal Güvenlik Kuruluşları Reformu" olarak sunulan önerilerin, devletin tümüyle bu alandan çekilmesini hedeflediğini belirtmiştik. Bir yıllık gelişmeler bu konudaki görüşlerimizi doğruladı.

Sosyal güvenlik hizmetlerinin özelleştirilmesinin zemini 1982 Anayasası İle atıldı. 196i Anayasasına göre, herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir ve devlet bu hakkın kullanımı için gerekli
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-teşkilatı kurmakla yüküm lüdür.1982 Anayasasında ise, devletin teşkilat kurma görevi kaldırılarak gerekli tedbirleri alacağı vurgulanıyordu. Böylece sosyal güvenlik sisteminin özelleştirilmesi ya da özel sektörün bu alana girmesine zemin hazırlandı. İzleyen yıllarda da hizmetlerin bir bölümü paralı hale getirilerek özellikle sağlık alanında özelleştirme resmen başlatıldı. Son hazırlanan yasa taslaklarında da (gerek sosyal güvenlik gerekse sağlık alanında reform adı ile hazırlanan tasanlar) sağlık ve sosyal güvenlik kurumlannın özelleştirilmesi veya özel sektörün teşviki, emeklilik yaşı ve prim ödeme gün sayısının yükseltilmesi, bazı sigorta alanlarında prim oranlarının yükseltilmesi üzerinde duruluyor.IMF ve Dünya Bankası gibi uluslararası finans kuruluşlarının önerileri doğrultusunda başlatılan sosyal güvenlik sisteminin reorg mizasyonu ile, sağlık ve sigorta hizmetlerinin büyük bölüm ünün sömürü mekanizmasına açık hale getirmek isteniyor.Yeni yasa tasansında öngörülen değişimler şöyle:
D  Emeklilik Yaşı YükseltiliyorYaşlılık (emeklilik) aylığından yararlanma koşullan değiştiriliyor. Bu madde ile emeklilik yaşı ve emeklilik için gerekli olan prim ödem e gün sayısı yükseltilmektedir.Türkiye'de bugün emekliliğe geçiş yaş ortalamasının ve em eklilik için gerekli olan prim ödem e gün sayısının düşük seviyede olduğu doğrudur. Ama

bunun sorumlusu çalışanlar değil, son yıllarda zorunlu emeklilik uygulamasını gündeme getiren, işten çıkaramadığı işçileri emekliliğe ayıran siyasi iktidarlardır. Emeklilik yaşının yükseltilmesi Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullarda gerçekçi değildir; bu, istihdam dengesini daha da bozabilir. Tasarının bu şekilde kabul edilmesi işlemeyen bir sistemin yerine, işlemeyen yeni bir sistem kurulması anlamını taşıyacaktır. Çünkü prim ödeme gün sayısını neredeyse iki katına çıkaran tasan karşısında emeklilik umudu kalmayan

kişilerin ihtiyarlık sigortalarını devam ettirmeleri düşünülemez.Hükümet tarafından hazırlanan yasa değişikliği tasarısında kadınlar için 55 yaş sınırı ve 7 bin 200 gün prim, erkekler için ise Ğ0 yaş sınırı ve 9 bin gün prim ödemeyi zorunlu kılmakıadiı. Her ne kadar bu deşiklik hak kayıplarını telafi etmek amacıyla kademelendirilmiş olsa da sonuçta yapılan, kazanılmış bir hakkın geri alınmasıdır.Ancak asıl eleştirilmesi gereken nokta kaynak sıkıntısının böylesi bir yaklaşımla çözülmek istenmesidir. Bu yöntemle ancak günü kurtarmak mümkündür. Devletin en önemli gelir kaybı olan kayıtdışı ekonomi, aynı zamanda sosyal güvenlik sisteminin

dengelerini de bozmaktadır, Türkiye’de 7 milyonu aşan sayıda ücretlinin ancak 3-9 milyonu sigortalı, yani kayıtlıdır. Bunun dışında oldukça geniş bir emekçi kesimi geçici nitelikteki işlerde istihdam edilmekte ve bunlar düzenli olarak sigortalılık kapsamına girmemektedir. Dolayısıyla atılması gereken ilk adım kayıtdışında kalan milyonlarca emekçiyi sigortalı yapmak ve böylece aktif/pasif dengesini sağlıklı bir biçimde kurmaktır. Emeklilik yaşının yükseltilmesiyle ilgili yapılan tartışmalarda dikkate alınması gerek bir diğer unsur ise ortalama yaşam süresidir. Devlet İstatistik Enstitüsüne göre, 1990'da Türkiye'de 65 yaşın üzerinde yaşayan toplam insan sayısı 2 milyon 417 bin 363 kişidir. Aynı dönemde Türkiye'nin toplam nüfusu ise 56 milyon 473 bin 035 kişidir. Yani nüfusun binde 43'ü ancak 65 yaşının üzerinde yaşantını devanı ettirmektedir. Bu insanların tümünün sigorta hakkından yararlanamadığı ise bir başka gerçekliktir. 65 yıldan fazla yaşayan insan sayısının bu kadar az olduğu bir ülkede emeklilik yaşının artırılması, "mezarda emeklilik" eleştirisini haklı çıkarmaktadır.
O İşsizlik Sigortası24 OECD ülkesi içinde işsizlik sigortası dalının kurulmamış olduğu tek ülke Türkiye'dir. Bugüne kadar 20'den fazla yasa tasarısı hazırlanmasına rağmen işsizlik sigortasının hala kurulmamış olması sosyal güvenlik sistemi açısından önemli bir eksiklik olarak durmaktadır.
□  İş Güvencesilşgiivencesi Sosyal Güvenlik Sisteminin en önemli unsurlarından
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biridir. Sosyal Güvenlik kuruluşlarının reorganizasyonu çerçevesinde işsizlik sigortası ve işgüvencesi birlikte ele alınmalıdır. Bu nedenle en kısa sürede işgüvencesi yasası çıkarılmalıdır. İşgüvencesi yasası şu maddeleri içermelidir,1- işgüvencesi, kıdem tazminatının kaldıinıasına gerekçe olmamalıdır.2- Haksız fesihte işe geri dönüş garanti altına alınmalıdır. Yalnızca kötü niyet tazminatının artırılması işgüvencesi sağlamaz.3- işe geri dönüşte kıdem tazminatı saklı kalmalıdır.4- İşgüvencesi kapsa rnrna bütün çalışanlar alınmalıdır. (Geçici, mevsimlik işçiler, kapsam dışı personel, hizmetler sektöründe çalışanlar).□ Malullük aylığından yararlanma koşullan zorlaştırılıyor. 5 yıllık sigortalılık süresi 10 yıla, 1800 gün prim ödeme koşulu 3600 güne çıkarılıyor,O Ölüm sigortasından bağlanacak aylığın hesaplanmasında da, 5 yıllık sigortalılık süresi 10 yıla, 1800 gün prim ödeme koşulu 3600 güne çıkarılıyor□ Günlük kazanç sınırları değiştiriliyor. Prime tabi tutulan ücretin üst sınırı sosyal yardım tutarı zammı kadar artırılıyor. Oysa sosyal yardım zammı SSK'ya bir kamu katkısı olarak devam etmeli ve bu katkı yasal güvence altına alınmalıdır, Prim üst sınırı bellli bir oranda yükseltilebilir ancak bu miktar sosyal yardım zammı ile helirlenmemelidir.O  Hastalık sigortası sağlık yardımlarından yararlanan sigortalılara da muayene ücreti ödemesi esası getirilmektedir.

Hastalık sigortası sağlık yardımlarından yararlanan sigortalılann da muayene ücreti ödemesi esası getirilebilir. Ancak bunun miktan Tabipler Odası'nın belirlediği asgari muayene ücretinin belli bir yüzdesi olarak tespit edilmeli ve bu oran yasada yer almalıdır. Maddenin tasanda yer aldığı şekliyle kabul edilmesi muayene ücretlerinin istendiği gibi artırılmasına yol açabilir; bıı, sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi anlamına gelecektir.□  İlaç iştirak bedellerinin Yönetim Kurulunca belirlenmesi esası getirilmektedir. Bu konu katılım oranı belirlendikten ve Yönetim Kurulu’nun yapısı demokratikleştirildikten sonra düşünülebilir.

Türkiye'de çalışma hayatının soaınları 5 Nisan Kararları ile sınırlandırılamaz. Bu soaınların nedeni çok yönlü olmakla birlikte, esas olarak 24 Ocak Kararlarının ekonomi ve sosyal politikasına dayanmaktadır.

Bu sınırlamalar özellikle işçi sendikaları üzerinde yoğunlaşmış ve kurumların kendi özgül dinamikleriyle gelişmelerine izin verilmemiş ve hala da verilmemektedir, Çalışma yaşamının ilişkileri, tarafların eşit biçimde içinde yer aldıkları ilişkiler sistemiyle değil, kamu denetimiyle yürütülmeye çalışmaktadır.5 Nisan Kararları 1980 sonrası oluşan çalışma ilişkilerinin soaınlarını derinleştirdi. Bu kararlar, Türk ekonom isinde global izinin çıkarları doğrultusunda mutlaka gerekli düzenlemelerin yapılacağını gösteriyor. Kriz aynı zamanda Türkiye ekonomisinin yeni dış konjonktüre uyum sağlamasının bir aracı olarak da kullanılıyor.Kararların çalışma ilişkilerine yaptığı ve olası etkileri üç grupta toplanabilir. Bunlardan özelleştirme ve sosyal güvenlik alanındaki gelişmelere yukarıda değindik. Üçüncü olarak da ücret politikasını belirleyen gene! yaklaşımda ortaya çıkan radikal değişimdir.
Ücret politikasını belirleyen 
genel yaklaşımlar5 Nisan Kararlan klasik istikrar programlannın iki önemli öğesini içeriyordu. Fiyat artışları ve ücretli kesimin yükünün artırılması. Böylece krizin faturası yine büyük ölçüde ücret ve maaşlı kesim e ödetildi.5 Nisan Kararlan ücret politikasma büyük bir esneklik getirdi. Global dünya ekonomisine entegre olm anın en önemli koşullarından bir olan, esnek ücret uygulamaları gerek toplu- sözleşmelerle, gerekse örgütlü olmayan kesimlerce uygulanmaya başlandı.

5 Nisan Kararları 
Çalışma Hayatına Ne 

Getirdi?
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Bunun ilk örnekleri otomotiv ve metal .sektörlerinde yaşandı (işverenin isteğine bağlı ücretsiz izin, ya da ücret indirimi yapılarak çatışma saatlerinin azaltılması gibi).
İstikrar politikasının faturası 
işçi-nıemur ve emeklilere 
çıkartıldıG erek kamu gerekse özel kesim de ücret artışlarının fiyat artışla nm n çok altında seyretmesi nedeniyle reel ücretler önemli ölçüde düştü. Grafik 4'ten de görüldüğü gibi, 19"9 yılından sonra gerilemeye haşlayan reel ücretler, ilk kez 1991 yılında 1979 yılı düzeyini aşdi; ancak 5 Nisan Kararlannın ücretleri baskı altına alması ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek oranlı enflasyon rakamı hem özet kesim de, hem de kamu kesiminde reel ücretleri önemli ölçüde düşürdü. 1994 yılında reel ücretler bir önceki yıla göre kanıp kesiminde % 17.4 oranında gerilerken, özel kesimde bu oran 23.6'ya ulaştı
Çiftçi 5 Nisan Kararlarından 
fazla etkilenmediİşçi ve memurlara uygulanan kemer sıkma politikası, çiftçiyi fazla etkilemedi. Koalisyonun büyük ortağının oy tabanını oluşturan çiftçiler, 1994 yılını kârlı kapattılar. 1995 O cak ayı çiftçinin eline geçen fiyatlar indeksi, bir önceki yılın ocak ayına göre % 138.6 ve on iki aylık ortalamalara göre % 97.5 artü. Çiftçinin eline geçen fiyatlar indeksine göre en yüksek artış % 116.4 ile tarla ürünlerinde gerçekleşirken, onu % 107.9 ile sebzeler, % 106.5 ile hayvansal ürünler, % 99.1 ile canlı hayvanlar ve % 76.6 ile meyveler izliyor.
Toplu sözleşme dönemi 
kısaltıldıToplu sözleşme dönemleri kısaltıldı. Enflasyon düzeyinin yüksek olduğu ülkelerde, eğer gerçekleşmiş enflasyon oranı

gözöniine alınırsa, bu yöntem işçinin lehine işler. Nitekim 90’lt yıllarda haşlanan hu uygulama ile toplu sözleşme düzeni kendi kendini düzenlemeye başlamıştı. Ancak yeni uygulama öngörülen enflasyona göre yapılıyor. Bu nedenle reel ücretleri düşürücü süreç başlamıştır.Ö z e l se k tö r fiyatları dilediği g ib i a rtırd ıKararlarda "Programın başarısı bakımından bir diğer önemli unsur da, özel sektörün ve işçi kesiminin orta vadede kendi çıkarlarına olacak bir fiyat ve ücret disiplinim kabul etmeleridir. Özel kesimdeki fiyat ve ücret uygulamalan da bu programda belirlenen ilkelere göre yapılmalıdır" deniliyordu. Oysa geçen zaman içinde ücret zamları öngörüldüğü üzere kısa bir süre için dondurulmuş, bağnlanan toplu sözleşmeler genellikle enflasyon oranının çok altında gerçekleşmiş, buna karşılık ürün fiyatları enflasyon oranının çok üzerinde artmıştır.Örneğin; otomotiv sektöründe Tofaş firması, krizden çok etkilendiğini ilan ederek, bir süre üretimini durdurmuş, işçilerin yansına yakın bir kısmını işten çıkarmıştı. Bu işçilerin bir bölümü izleyen aylarda yeniden işe alınmakla birlikte, bir kısmı da işini kaybetti. Tofaş adına toplu sözleşme görüşmelerini yapan MESS ve Türk Metal sendikasının görüşmelerine uzlaşmazlık nedeniyle bir süre ara verildi. Uzlaşmazlığın nedeni ise, Türk Metal'in % 60 zam istemesine karşılık, MESS'in % 25 vermesi ve MESS'in toplu sözleşme düzenini işçinin aleyhine bozacak bazı uygulamalan başlatmak istemesiydi. Bu sözleşme 80 bin işçinin saat ücretlerinin ortalaması olan 41 bin 581 lira üzerine birinci 6 ay için % 42, ikinci 6 ay için % 33, üçüncü ve dördüncü^ altı aylar için enflasyon oranı üzerinden bağıtlandı. Ancak sözleşme ileriye dönük hükümler

önerdiği için, şimdiden işçinin öngörülen enflasyon oram nedeniyle kaybı büyük oldu. 1 Eylül 1994'ten geçerli olan sözleşme ile, 1 Eylül 1994-1 Mart 1995 arasında işçinin aldığı zam oranı % 42 oldu, ancak aynı taritıkr arasında gerçekleşen enflasyon oranı % 52.3'e ulaştı.5 Nisan Kararlarına göre, ücretliden beklenen bu fedakarlık, işveren tarafından da yapılmalı ve fiyatlar artîjŞlmamalıydı, Oysa 1994 Mart ayının ortalarında 144 milyona satılan Tofaş'ın Spring marka otomobili, Nisan 1995 ortalarında 431 milyon 700 bine yükseldi.İşverenler krizi işçi çıkarm a aracı olarak kullanıyorTürkiye'de bugün firmaların reel yatırımlardan kaçıp, repoya ve benzer fınansal yatırım araçlarına kayarak, kârlılıklarını artırdıkları herkes tarafından bilinmektedir. Büyük ölçüde üretimlerini kısarak rant geliri elde eden birçok kuruluş, krizden etkilensin ya da etkilenmesin 1994 yılı içinde büyük ölçüde işçi çıkardılar. Çalışma Bakanlığı'nın işverenler tarafından bölge çalışma müdürlüklerine yapılan bildirimlerden derlediği verilere göre, 1994 Ocak ayından 1995 başına kadar işten çıkartılan işçilerin sayısı 600 bini aşmıştır. Sigortalı çalıştırılan işçilerin yanısıra, kaçak çalıştırmanın son derece yaygın olduğu gözöniine alındığında, işini kaybedenlerin gerçek rakamı milyonun üzerine çıkacaktır.Türkiye'de DİE verilerine göre işsizlik oranı yüzde 15.11'dir.İşgücü dışında görünmesinde ya da istatistiklerde çalışıyor görünmesine rağmen çeşitli kategorilerde aslında işsiz olduğu anlaşılan kişiler de hesaba katıldığında işsizlik oranı yüzde 20'nin üzerine çıkacaktır. 1994 yılı içinde işten atılan 1 milyon kişi de dahil 'edildiğinde işsizlik oranı %25'i aşmaktadır.
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İNCELEMEKayıtdışı Ekonomi KavramınınGizledikleri...
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ayıtdışı Ekonomidendiğinde lıangi tür ekonomik faaliyetleri kapsadığı konusunda pek tartışma yoktur. Genellikle ekonomik faaliyetlerin vergi rantı sağlamak amacıyla, yasalarda ' öngörülen koşullar, kayıtlar, belge ve bildirim zorunluluklarına uyulmaksızın sürdürülmesi olgusu, kayıtdışı ekonomi kavramının kapsamını oluşturmaktadır. Bu tür faaliyetlerin bütününü irdelemeden yapılacak değerlendirmeler hem yetersiz hem de gerçekçi olmayacaktır. Kayıtdışı ekonomi denildiğinde çoğumuzun aklında; faaliyetlerinin bütünü resmi kımıltılardan gizlenen firmalar kapsamında yürütülen ekonomik faaliyetler bulunmaktadır. Sanki alıcılarının ve satıcılarının tamamı vergi dairelerinin ve sosyal sigortalar kuruntunun bilgisi dışında çalışan firmalar ve şahıslar bütününden bahsedilmektedir. Ülkemiz gerçeğine baktığımızda şunu hemen,ve kesinlikle söylemek mümkündür; vergi

Dairelerinin bütünüyle bilgisi dışında faaliyette bulunan işletme •bulmak olanaksızdır. Özellikle iMayıs/1994 sonuna kadarki dönemde hiçbir satışına satış fişi vermeyen ve faaliyetlerini yıllarca bu şekilde fatura ve fiş vermeden sürdüren bir firma düşünmek olanaksızdır. Dunlan söylerken işportacı tezgahlarını kastedmedigimi açıklamaya gerek yoktur. Kaldı ki hu tezgahlarda satılan ürünlerin tümünün üreticisi ve satıcısı da yukarıda tanımlanan türden vergi dairesine kayıtlı firmalardır. Şimdiye kadarki açıklamalardan sonra kayıtdışı ekonominin kapsamıyla ilgili yukarıda yaptığımız açıklamayı;' Vergi Dairesi Müdürlüklerinin bilgisi içindeki firmaların, yasalarda öngörülen- kayıt ve belge düzenine uymadan yaptıkları, vergi tasarrufu sağlamaya yönelik, alım ve satım işlemleri ile bu işlemlerden kaynaklanan ekonomik faaliyetler biçiminde düzeltmek gerekecektir. Kayıtdışı ekonomi kapsamında yer alan ekonomik faaliyetler homojen olmamakla

Doç. Dr. İbrahim ANIL
Marmara Üniversitesi Öğretim Görevlisibirlikte, bu yazıda am aç olani) ortaya çıkış koşullan,ii) firmalar açısından varolan uygulamanın sonuçları,iii) onadan kaldırılmalarının olası sonuçlan bakımından, farklılıklarının belirleyici düzeyde olduğu alanlarda ayrıca tartışılmak üzere, birlikte değerlendireceklerdir,

KAYIT DİŞİ EKO NOM İNİN  ORTAYA CIKIS 
KOŞULLARIA .l .  V ergi tasarru fu  sa ğ la m a n ın  kolaylaştırılm ası:Vergi olarak kamuya ödenmesi gereken fonlara, firmaların e! koyması girişimleri caydırıcı düzeyde cezalandırılmamıştır. Cezaların caydırıcı olmaması, yapılan gereği tümünün denetlenmesi olanaksız olan bu ekonomik faaliyetleri giderek artan oranda kayıtdışına itmiştir. Belge ve kayıt düzenine uyan bir firma ekle ettiği gelirden yasayla, kamuya ayrılmış payların tamamını devlete ödem ek zorunda kalacaktır. Ayın faaliyeti kayıtlara geçirmeden veya hiç belge düzenlemeden gerçekleştirdiğinde bu fonların tamamına firma elkoynvu olanağı bulmuş olacaktır. H içbir firma vergi vermek istemez. Pirinaların bu eğilimleri başlangıçta bilinmiyor olabilir. Ancak bunca vergi denetimine ve bu denetimlerin tümünde karşılaşılan vergi kaçağına rağmen bu eğilimin saptanamnmasmı anlamak olanaksızdır. Eğer saptanmış ve buna rağmen tedbir alınmamış ise bu olgunun özendirildiğinden bahsetmek
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haksızlık olmayacaktır. Çeşitli dönemlerde yapılan yasal düzenlemelerin hep hu amaca yönelik olduğu açıklanmıştır. Oysa var olan yasal çerçevenin olanak sağladığı çerçevede engellemenin neden yapılmadığı araştırılmadan, yeni bir yasal çerçeve oluşturulmaya çalışılarak toplum oyalanılmaya çalışılmaktadır. Bir önceki yasal çerçevenin neden uygulanmadığına bakılmadan, yine uygulanmayacak bir başka yasal çerçeve oluşturmakta olduklannı farkedemeyecek kadar saf olmayacaklardır diye düşünmek haksızlık değildir. Kayıtdışı ekonomi faaliyeti erini oluşturan olgular hergün hepimizin içinde veya yakınında gerçekleştirilen faaliyetler olduğuna göre bilinmiyor olmalan mümkün değildir. Ev satın alırken gerçek bedelin gösterilmemesi, satın aldığımız ekmek, giysi, sağlık hizmeti vb. ierinin karşılığında belge verilmemesi kamunun bilmediği faaliyetler değildir. Kamu çok iyi bildiği bu faaliyetlerden yasal olarak alması gereken fonlardan neden fedakarlık etmektedir. Kamu yöneticilerinin bu fonlan firmaların devletten daha iyi • kullanabileceğini söylerken gerçek anlamda bir iflası mı itiraf ettikleri yoksa pek de farkında olmadıkları ideolojik bir birlikteliği mi ifşa eniklerini bilmek olanaksızdır. Ancak görülen gerçek; kamu yöneticilerinin bu payları tahsil etme konusunda kararlı oJmadıkiandır. Böyle bir kararlılık kamu yöneticilerinde yok iken kamu çalışanlarında olabilir mi sorusu da anlamlı olacaktır. Vergi kaçırmak suretiyle el konulan rantlar risk içermediği sürece firmalar bundan yararlanmaya devam edecektir Vergi kaçıran birkaç firmaya caydırıcı düzeyde cezalar kesilse, bu uygulamaların yaygınlaştırılacağı ilgili kamu yöneticileri tarafından kamuoyuna duyurulsa, kesilen cezalar da iJan yoluyla tüm kam uoyuna

duyurulsa ve son olarak bu işlemleri görmeme karşılığı kişisel çıkar sağlayan kamu görevlileri kamuoyuna duyurularak savcılıklara intikal ettirilse, görevden el çektirilse ve yargı kararı sonucunun çabuklaştırılması sağlansa, kayıtdışı faaliyetlerin günümüz boyutlarında olması mümkün değildir. Çünkü firmalar irrasyonel davranmazlar. Bu ölçüde büyük risk içeren kamu fonlarına elkoyma işlemini gerçekleştirmeyi göze almazlar. Hiçbir yeni yasal düzenleme yapılmadan bu söylenenlerin gerçekleşmesi mümkündür. Tam olarak uygulanmayan yasaların yetersizliklerinden bahsetmek gerçekçi olmaz. O  nedenle bugünkü yasal çerçevenin de belki yetersizlikleri vardır ama bunun bilinmesi olanaklı değildir. Kamu yönetiminin iktisadi ve mali politika arayışlarının sürdüğü tüm alanlar için bu söylenenlerin geçerliliği tartışılmalıdır.Belirlenen politikaların hiçbirinin arkasında yeterli irade bulunmadığı koşullarda, gerçekçi sonucunun 'alınması olanaksızdır. Gerçekte bizi yeni politika arayışlarına iten belirlenen politikalann yanlışlığından çok uygulamaların yetersizliğidir.
A. 2, Sosyal Güvenlik Fonlarına 
Elkoymanm Kolaylaştırılması:Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamında çalışması gereken işçilerin kaçak çalıştırılması özellikle 1987 yılı temmuz ayından beri kolaylaştırılmıştır. Bu tarih öncesinde belirli işlerin yapılabilmesi için gerekli işçilik tutarlan kurumca saptanır, bu tutarın % 70'i düzeyinde işçi çalıştırılması firmalardan istenirdi. Tüm çalışanların tek tek denetlenmesi yerine en azından sadece bu tür iş yapmayanların denetlenebilmesi istenerek daha geniş bir alan denetim altında tutuluyordu. Bu uygulamadan vazgeçilerek sadece beyan edilenlerle, kaçak çalıştırıldıkları kurumca saptananların primlerinin ödenmesi zorunluluğu

getirildi. Kurumun denetleme olanağının kadroları ile sınırlılığı dikkate alınırsa bu alandaki kayıt- dışı faaliyet de çoğalmıştır. 1987 yılı öncesinde herkesi sigortalı göstermesine rağmen gerçek ücretleri ile göstermediklerinden kurumun istediği rakkamlann altında beyan yapmak durumunda kalanlar dost ve akrabalarını bile sigortalı göstermekte idiler. Bu düzenlemenin bile kamu yönetiminin kayıtdışını desteklediğini göstermektedir. Bizler, hergün her alanda sayısız sigortasız çalışan görürken görevleri sadece bunları tesbit etmek olanların bunları görememelerini anlamak zordur. Kamu yönetimi kararlı olsa ve bu kararlılığını açıklasa, kurumların denetim eleıııanlan, yeterli kararlılıkla denetleseler ve denetlemeye özendirilseler, elde edilen sonuçlar var olan yasal çerçeveye göre cezalandı rılsa ve bu cezalandırma işlemleri kamuoyuna duyurulsa, bu alandaki kayıtdışı faaliyetler de kuşkusuz azalacaktır.
A.3. İşçilerin Örgütlülüğünün 
Geriletihnesinden Sağlanacak 
Ucuz Emek Yararı:Sendikal mücadele bugüne kadarki yapılış biçimi esas alındığında, daha çok sayıca fazla işçi çalıştıran işyerlerinde yoğunlaşmaktadır. Sendikal mücadelenin doğal sonucu olarak işyerlerinde işçilerin ücretleri sendikasız işçilere göre daha yüsek düzeylerde oluşmaktadır. Ücretler dışında çalışma koşullan da toplu iş sözleşmeleriyle belirlendiğinden ve hem sendikalar, hem de çatışanlar tarafından denetlendiğinden daha fazla işçiler yararınadır ve bu şekilde uygulanır.Sanayileşmemizin İthal İkameci Stratejilerle geliştiği dönemde, talep cephesini geliştiren bu uygulamalar biraz da gerekliydi. Ancak 1980 sonrasından itibaren uygulamaya çalıştığımız ilıracata yönelik sanayileşme politikaları bütününün bir parçası olarak emeğin örgütsüz, güçsüz ve ucuz
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olmasını sağlamak gerekiyordu. Teknolojik gelişmişlik düzeyimizle uluslararası alanda rekabet edebilecek kalite vc değerde ürün üretmemiz olanaklı olmadığından, firmalarımızın yeniden yapılanarak bu pazara hazır hale gelmeleri istenmekteydi. Düzenlenen vergi bağışıklıkları aracılığıyla ulaştıkları fonları kullanarak, firmalar yeni teknolojilere yatırım yaparak bu yapılanmalarım sürdürecekleri beklenirken firmalarda "taşeronlaştırma" olarak adlandırabileceğimiz yeni yapılanmalar ortaya çıktı. Yeni teknolojilerin sağlayacakları emek tasarrufu aracılığı ile düşürecekleri maliyetlerini, sendikasız, güçsüz ve örgütsüz işçilerle daha küçük birimlerde, bazen yan şirketlereiiyle bazen kendi işçilerine tazminatları karşılığı devrettikleri makinalarla, üretimlerini yeniden örgütleyerek emek maliyetlerini düşürme yoluna gittiler. Yukarıda taşeronlaştırma olarak adlandırılan olgu budıır. Bu yolla sendikalarla sağlanan çalışma koşulları ve yüksek ücret maliyetlerinden kurtulan firmalar ayrıca 10 işçiden az işçi çalıştıran küçük işletmelerin korunmasını amaçlayan konut fonu, tasarrufları teşvik yardımı, vergi kesintilerini her ay yerine üç ay biriktirip yatırma muafiyetlerinden yararlanarak aynı iicret düzeyinde kalsalar bile avantajlı konuma geçtiler. 1980 öncesinin büyük işletmelerinin kamuya ait olanlarının dışındakiler bu tür küçülmelerle, üretimlerini modüler biçimde örgütler duruma getirerek küçüldiiler. Her parça üretim taşeron alt şirketler aracılığı ile yapıldığından, üretimin büyük bölümü bu tür küçük işletmelere kaydırıldı. Bu küçük İşletmeler, sendikasız ve sürekli değiştirilen, çoğunluğu sigortasız, kadın ve çocuk işgücü kullanarak ucuz emeğe ulaşmışlardır. Büyük işletmeler bu yolla örgütlü İşgücünden kurtulmuşlardır. Taşaron firmaların tamamı kayıt içinde

bulunan, diğer bir deyişle vergi dairelerine ve sosyal sigortalar kumullarına bağlı işyerleridir. Bu tür küçük işyerleri ile ilgili sendikalar yasasında düzenleme yapmayan kamu yöneticilerinin taşeronlaşma olgusunda kalkışı ^  olduğu kuşkusuzdur. Bu tür işletmelerin tek avantajı sendikasız, sigortasız, iş güvencesi olmayan ve çalışına koşullarım firmanın dilediğince saptadığı koşullarda çalışan çocuklar dahil işçilere çok düşük ücret ödemesidir. Uluslararası alanda tek rekabet olanağı ucuz işgücü olan bazı sektörlerimizin çevresinde oluşan veya oluşturulan bu firmalar, kayıtiçi olduklarını iddia eden ana firmalara kaynak aktarmaktadırlar. Kayıtdışının vergilendirilmesini artık kendilerinden daha fazla vergi fedakarlığı istenmemesini söyleyen ana firmaların bu talepleri lıaklı ve gerçekçi değildir. Yukanda da değindiğimiz gibi tümü kayıtlı olan bu firmalar, kayıtdışı iicret avantajı sağlayarak ana firmalara servis yapmaktadırlar.
B.l. Kayıtdışı Ekonomi Her 
Firmaya Aynı Yararı Sağlıyor:Kayıtdışı ekonomik faaliyetlerden doğrudan veya dolaylı olarak yararlanmayan firma yoktur. Her firma kendi ölçeği büyüklüğünde kayıtdışı ekonomiden yararlandığına göre, kayıtdışı ekonomiden gerçek anlamda bir avantaj sağlamak sözkonusu olabilir mi? Herkese avantaj sağlıyorsa kimseye avantaj sağlamıyor demek doğru olmaz mı? Minsky'nin “Mali piyasalardaki krizlerin yapısallığı" üzerine tezinin geçerliliğini çıplak gözlerle test etme olanağı vardır. Kayıtdışı ekonominin en yaygın amacı kamunun vergi gelirlerine el koymaktır. Kamu gelirlerine el koyulduğunda kamusal harcamaların gerçekleştirmesi için yeterli kaynağa ulaşamayan kamu yönetimi, bu açıklarını karşılamak için enflasyonu artıracak yollara başvurmak zorunda kalmaktadır. Artan enflasyondan toplumun

tüm kesimleri gibi firmalar da etkilenmektedir. Sürekli artan enflasyon, firmaların sabit sermaye yatırımlarının ve işletme sermayesi gereçlerinin fiyatlarını da yükseltmektedir. Sürekli bu tür malları edinmek zorunda bulunan firmalar, kayıtdışı ekonom ik faaliyetlerden elde ettikleri fonları, bu mallara ödedikleri yüksek bedelleri karşılamak için kullanmaktadırlar. Sürekli artan varlık ihtiyaçlarını karşılamak için borç kaynak kutlanmak zorunda kalan işletmelerin bu kaynaklan kullanmak için ödem ek zorunda kaldıkları faiz giderleri de yükselmektedir. Önem li bir bölümü kayıtdışı ekonomiden kaynaklanan enflasyon, ree! faiz fiyatlarının yükselmesi sonucunu da doğurmaktadır. Firmalar yine kayıtdışı ekonomik faaliyetlerden sngiadıldan kaynaklan, aynı nedenle borçlanmak zorunda kaldıkları miktarların faizlerini ödemekte kullanmaktadırlar. Minsky'nin tezlerini doğnılamakta kullandığı argüman; kayıtdışı * ekonomik faaliyetlerin kendisinin yarattığı ve yine kendisinin çözmeye çalıştığı sorunları göstermek bakımından ibret vericidir. Firmalar kayıtdışı ekonomi aracılığı ile sahte bir cennet yarattıklarım sanarak, kentlilerini gerçek bir cehennemde yaşamaya mahkum etmektedirler. Bu sürekli kendini büyüten ve zamanla daha büyük sorunlarla üreten süreci firmaların tek tek aşması olanaklı değildir. Kayıtdışı ekonomik faaliyetlere katılmayan firmalar, kendilerini haksız rekabet koşullarına itmek durumunda kalacaklarından, hiçbir firmadan hu yönde davranış beklenmemelidir.
B.2. Küçük ve Orta 
Büyüklükteki Firmaların 
Performansım Yükseltmek?Küçük ve ona büyüklükteki firmaların büyük işletmelere göre daha yüksek performansa ulaşmalarında kayıtdışı ekonominin katkısı olduğu söylenmektedir. Bir kez bunu hiç kimsenin söyleme olanağı yoktur.
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Çünkü bu alanda yapılmış hiç bir bilimsel çalışma bulunmadığı gibi başka çalışmalardan elde edilmiş veriler de bulunmamaktadır. Kayıtdışı ekonomik faaliyetlerde bulunmak küçük işletmeler için daha kolay göze alınabilir bir risk olarak görülebilir. Ancak küçük işletmelerin ölçekleri küçük olduğundan, firmaların faaliyet sonuçlanna yansımalannda büyük farklılıklar olmayabilir. Bir önceki bölümde açıklanan enflasyonun fiyatları etkilemesi sonucundan küçük ve orta büyüklükteki işletmeler de etkilendiğinden bu performansı sağlayan tek başına kayıtdışı ekonomik faaliyetler olamaz. Eğer küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin performansını sağlayan tekbaşına kayıtdışı ekonomik faaliyetleri ise durum çok daha ciddi demektir. Çünkü ya çok büyük miktarlarda kamusal kaynağa el koymaktadırlar ya da çok düşük ücretlerle insanlan çalıştırmaktadırlar. Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerle ilgili yazına gözattıgırmzda genel kabul gören teshirler, yeterli nitelikte yönetici personel istihdam ettirememeleri, organize olma sorunlannın büyüklüğü ve modern yönetim tekniklerinden yararlanamama üzerine oturmaktadır. ILO, Modernleşme Okulu ve Bağımlılık Oktılu'nun küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin en önemli ihtiyaçlarının modern yönetim tekniklerini bilme ve uygulama konusunda olduğunu vurgulamaktadırlar. Çağdaş yönetim tekniklerini bilmeden hatta geleneksel yönetim tekniklerini bile bilip uygulamadan, yüksek performansa ulaşıldığını sanmak gerçekçi değildir. Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde performansın yüksek olduğu konusunda yapılan çalışmalar da bu yazının konusu olan kayıtdışı ekonom ik faaliyetler nedeniyle gerçekçi olmadıklanndan, bu sonucun kendisi tartışmalıdır.Çoğu iflas sonucu ile karşılaşan veya bir bölümü işletmelerinin

gerçek sonuçlarım kendileri bile bilmeyen firmaların hangi performans düzeyinde oldukları ve bu performansın gerçek dinamikleri konusunda hiçbir, ciddi çalışma bulunmamaktadır. Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin performanslarının eğer yüksekse; yüksek olmasında firmaların optimum ölçek büyüklüklerinin küçülmekte olduğu olgusudur. Fordist üretim biçiminin krize girmesinin nedenlerinden biri olan piyasanın, kitle tüketim mallarına doymuş olması ve kitlelerin altın gücünün düşürülmesi yoluyla kârları artırmanın yolu olarak, ürün çeşitlemesi ve ürün farklıtsşması yaratmaya olanak sağlayan küçük üretim birimlerinin sağladığı avantajdır.
C .l .  Kayıtdışı Ekonominin 
Ortadan Kaldırılmasının 
Olabilirliği:Vergi yasalarında yapılacak düzenlemeler, kamu yönetiminin kararlılığını göstermesi ve bu kararlılığın gereklerini yerine getirmesi kayıtdışının boyutlarını kuşkusuz çok küçültecektir. Kamunun gücünün buna yeteceği varsay ılırsa kayıtdışının bu bölümünün ortadan kaldırılması bir niyet veya bir diğer deyişle tercih meselesidir.Taşaronlaştırma yoluyla ucuz emeğe ulaşma aracı olarak, kayıtdışı ekonominin sürdürülmesinin engellenmesi biraz daha zor görülmektedir. Sendikaların güçsiizleşıncsi sonucunu yaratan yasal düzenlemelerin ortadan kaldırılması ve işgüvenliği sağlayacak düzenlemelerin yapılmaması, kapitalizmin vahşi dönemi uygulamaları benzerlerinin ülkemizin yakın geleceğinde yaşanması tehlikesini taşımaktadır. Kayıtdışı ekonominin bugünkü boyutları ve etkileri konusunda da Osman Alruğ'un çalışması dışında yeterli bilgi ve araştırma yoktur. Bu çalışma da boyutlarını ve türlerini saptama ağırlıklı olup, etkilerini ölçme amacı taşımamaktadır.

C.2. Yeni Sanayileşme Stratejileri Geliştirme Zorunluluğu:Günümüz dünyasında ucuz em ek avantajına dayanan bir sanayileşme modeli başarılı olabilir mi? 1960'larda ucuz em ek avantajı aracılığı ile gelişen sanayileri o dönemin teknolojik gelişmişlik düzeyi için uygun strateji olabilirdi ve uzakdoğuda uygulanarak haşarılı olundu.Ancak günümüzde geliştirilen CNC (Computer Numerical Control), DNC (Direct Numerical Control), CAD (Computer Aided Design), CAM (Computer Aided Maniifacture) sistemleri sayesinde ucuz emeğin sağladığı tasarruf önemini yitirmektedir. Örgütsüz vegÇiçsüz işgücüne dayalı rekabet stratejileri kendisini sürekli üreterek gelecekteki avantajları da ortadan kaldırma tehlikeleri içermektedir. Emek ucuz olduğundan, emek tasarrufu sağlayacak yeni tekniklerin uygulanması ve yeni teknolojilerin satın alınması firmalar tarafından cazip olmamakta ve geleneksel teknolojilere yatırımlar yapılmaktadır. Tekstil sektöründe varolan ucuz emek avantajlarının, geliştirilen yeni teknolojiler aracılığı ile kaybolmakta olduğu yolunda ciddi iddialar vardır. Bıı iddiaları güçlendiren ciddi bulgular ise Tekstil İhracatçıları Birliği yetkililerinin hu sektörde çalışan işçi sayısı (2.000.000) ile ilgili açıklamaları, kayıtdışı ekonominin çok yaygın olduğu izlçn imini giiçlendirmekted i r.Eğer, tekstilde avantajımızı bu1.500.000 kişiyi aşan ve vergisiz, sigortasız ve asgari ücretin bile altında ücretlerle çalışarak liretime katılan işgücü sağlıyorsa, bu rantı sağlayanlar küçük ve oıta büyüklükteki bu istihdamı sağlayan taşeron firmalar değil, teknolojik yatırımları yapmayan ana firmalardır. Üretim maliyetleri ve satış fiyatları bilinemediğinden, hu uygulamaların ana firma kâri arını mı büyüttüğü, yoksa rekabet edebilmenin önkoşulu m u olduğu konusu belirsizdir.
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11995 yılının Türk teksti! sektörünün geleceğini etkileyen önemli bir tarih olacağı beklenmekte. Her ne kadar Avrupa Birligi'nın kendi sektörünü koruma isteği (niyeti) açıkça görülüyorsa da bunun şekli konusunda tartışmalar halen sürmekte ve 1995 sonuna dek de sürecek. Batı bir yandan !AF (International Apparel Federation) başkanlığına bir Türk'ü getirerek göz kamaştırırken diğer yandan da Ortaklık Konseyi masasına gelip gelmemeyi tartışmakta. Kararlarda artık politik güçler ağırlıkta, sonuçlar ise birçok sektörün yaşamını belirleyecek.AB hazır giyim sektöründe dünyadaki en önemli ticari güç. Son on yılda hazır giyim tüketimi

üretiminden iki kat daha fazla büyümüş.Türkiye AB'ye ihracat yapan ülkeler arasında % 10'luk payı ile Çin'den sonra ikinci gelmekte. Kota uygulamalarına rağmen Almanya, İtalya, İngiltere, Fransa ve Reneliiks ülkelerine hazır giyim ihracatı yapan ülkeler arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Gümrük Birliğinin gerçekleşmesi halinde Türkiye'nin bu pazarlar ve diğer AB ve AB dışı ülkeleri geçerek ihracatım çok daha fazla artırması mümkün olabilecektir. Ancak Türkiye'nin bu pazarda düşük işgücü maliyetine dayalı bir rekabetle UzakDogu ülkeleri karşısında avantaj sağlaması uzun vadede mümkün görülmemekte.

Türkiye'nin AB pazarında en önemli rakipleri Çin ve Hong Kong. Çin'de ucuz işgücünün yanışını komşularının çok önemli yatırımları söz konusu. Hong Kong ise katma değeri yüksek ürünlerde, kaliteli malda ve yeni iirün geliştirmede Türkiye'den daha başarılı. Türkiye, uzun •vadede coğrafi avantajını kullanarak yüksek katma değerli ve kaliteli ürünlerde, hızlı üretim koşullarını yaratarak AB pazarında rekabet gücünü artırabilir.Gümrük Birliği gerçekleşirse ortak ticaret politikalarıyla uyum Üçüncü Dünya ülkelerinin ithalatında gümrük vergisi ve kotaları gündeme getirecek ve hammadde fiyatlarını artıracak. Tekstil sektörünün teknolojik kapasitesi, yeni kumaş tasarım geliştirme yetkinlikleri, hızlı ve kaliteli üretim koşulları hazır giyim sektörünün rekabet gücünü doğrudan etkilemektedir. Aynı faktörler aksesuar girdileri ictn dc söz konusudur. Bu girdilerin gerekli standartlara uygun olarak yerli üretiminin sağlanamaması durumunda ithal yolunun açık olması, sektörün rekabetini artıracaktır. Türk hazır giyim sanayinde temel maliyet unsurları olan hammadde ve finansman maliyetinin düşürülmesi Ali'de yeni rekabet şanslarının elde edilmesi için kaçınılmazdır.Dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta da AB, sektörün rekabet
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gücünü artırmak için işgücü verim liliği, enerji tasarrufu, ürün geliştirme, tasarını, pazarlama vç yeni teknoloji alanlarında ' yatırımlara sürekli kaynak aktarmaktadır. İşgücü maliyetlerindeki yüksekliği sağladıklan verimlilik artışı ile telafi etmektedirler. Gümrük Birliği ile birlikte Türk pazarına A B 'den çeşitli hazır giyim ürünleri girecektir. NAFTA sonrası M eksika örneğindeki gibi yerli pazann kısa sürede kaybedilmesi söz konusu olabilir. Meksika'da bu dönem de G üneydoğu Asya ülkelerinden ucuz mallar,AB D 'den marka ürünlerinin girmesiyle 300 tekstil firması kapanmış ve 25.000 işçi atılmış. Güm rük Birliği gerçekleşirse patent, fikri mülkiyet hakkı yasaları, çevreye duyarlı Eko-teksti! uygulamaları, ISO9.000 ve benzeri kalite standartlan arayışlan, çocuk işçi çalıştırmayla ve sosyal dam ping uygulamaları gibi tarife dışı engellerin gittikçe artıracağı da beklentilerin arasında. Bu alanlarda AB'nin zorlaması, sektörde sosyal ve yapısal olarak olum lu gelişmelere ve işyerlerinde demokratikleşme sürecine yol açabilir.Diğer bir alternatif de Güm rük Birliğinin gerçekleşmemesi ve Ankara Anlaşmasının geçerliliğinin kaldınlması. Bu durumda sektör varolan gücünü kaybetmeye başlayabilir. AB'nin Türkiye'yi üçüncü ülke konum una koyduğunda bugün ödem ediği vergilerin gündem e gelmesi ile sektörün rekabeti sarsılacaktır.
Değişen Üretim YopısıTarihsel olarak gelişmekte olan ülkelerin endüstriyel gelişmelerinde önem li rol oynayan hazır giyim sanayinin son yıllarda en büyük pazan olan gelişmiş ülkelerde gelir düzeyi yüksek insan sayısının artması, sürekli değişen m oda, kişisel zevk ve stilin önem inin arttığı tüketici davranışlarının ön plana çıkması özellikle

üretim yapabilmelerine bağlanabilir, .Mikroelektronik teknolojileri konusunda Türk hazır giyim sanayinde de selektif otomasyon yaklaşımı görülmektedir. Bu sanayide dizayn aşamasında kullanılan CAD (Bilgisayar Destekli Tasarım) sistemleri, alıcı ve üretici ilişkisini değiştirmiş, kumaş, renk ve desen seçimlerinde beraber çalışmayı miimkiin kılmıştır. Örneğin teknolojik öncülükte başlarda yer alan Türk firmalarında CADAJAM (Bilgisayar Destekli Üretimi sistemleri, serilendirme ve pastal hazırlama işlemlerinde esnekliğin yanı sıra kumaştan tasarruf ve hızlı teslimatı sağlamıştır, ancak CNC (Nümerik Kontrollü Tezgahlari'li kesim otomasyon sistemi gerektirdiği yeni organizasyon ve piyasadaki yetkin makasçılar nedenleriyle tercih edilmemekledir. Dikim aşamasında ise dünya sanayinde bir operatöre bir makine ilişkisi halen değişmemiştir ve gelişmekte olan ülkeler katma değerin %80'ini oluşturan dikini aşamasındaki ucıız işgücü avantajlarım kullanmaktadırlar.Tek amaçlı makinaların kullanılmasıyla, dikimde de otomasyon sistemine geçişin temelleri hazırlanmadadır. Ancak bu makinaların ürün esnekliği sağlayamaması yaygın kullanımlarının önünde önemli 
I  • . ; h'r engel Olmaktadır,i .  /' . 2) Bu teknolojilerin etkinkullananı için yüksek nitelikli işgücü, yönetici vc mühendislerin varlığı kaçınılmazdır.Türk sanayinde hem yeni teknolojilerin kullanımının hem de yeni yönetim tekniklerinin uygulanmasının sınırlı olmasının nedenlerinin başında, nitelikli eleman eksikliği gelmektedir. Kritik darboğaz mühendis, programcı, tasarımcı ve yönetici gibi yüksek Öğrenimden gelen işgücünde onaya çıkmaktadır. Bu darboğazı üniversite sanayi

gelişmekte olan ülkelerde yeni bir üretim yapısını gerektirmektedir Bu üretim sistemi gereksiz hiçbir unsuru bünyesinde taşımak istemez ve Post-Fordist olarak adlandırılır. Bu sistemin etkin olarak işlemesinde ve değişen pazar koşullarına ve tüketici tercihlerine uyumunu sağlamakta önemli rol oynayan dört temel bileşenden söz edilebilir:
Türkiye'nin Dünya 
pazarında düşük 
işgücü maliyetine 

dayanan bir rekabetle 
Uzakdoğu ülkeleri 
karşısında avantaj 

sağlaması uzun 
dönemde miirnkü tı 

değildir.1) Yeni mikroelekuonik akşamlı teknolojilerin sanayide kullanımı birçok sektörün rekabet gücünü artırmıştır. Son yıllarda gelişmiş ülke ve bazı Uzakdoğu hazır giyimcilerinin uluslararası ticarette gösterdikleri başarının dikim öncesi ve dikim sonrası mikroelektronik teknolojilerini kullanarak yeni talep yapısına uygun ve hızlı teslimata dayalı
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işbirliği, staj olanakları, yurt dışındaki uzman firmalara eleman gönderme, yurt dışından uzman getirme gibi uygulamalarla aşabilen firmalar vardır. Ancak burada yüksek eğitim sisteminin günümüzün gelişmelerini dikkate alarak baştan aşağı değiştirilmesi kaçınılmaz bir girişim olarak karşımızda durmaktadır.Sektörün en ihtiyaç duyduğu alan insana yapılacak yatırım konusunda yoğunlaşmaktadır. İşgücü niteliğinde gerekli değişimleri sağlamak için yoğun firma içi eğitim gerekli olmakta ve hu tür eğitimleri uygulayan brın.ıhr oklukça başarılı sonuçlar almaktadırlar. Türk sanayii mavi yakalı çalışanlarında' henüz ürün vc Üretime ilişkin önerilerde bulunma ve takım çalışma anlayışı yaygın değildir.3) Organizasyon yapısında, ürün dizaynı, pazarlama, üretim, Fınans gibi ayrı birimlerin entegrasyonuna yönelik bir değişim ve ana sanayi yan sanayi arasında bilgi ve dizayn yoğun bir ilişkinin kunılması rekabet gücünü artıran faktörler olarak karşımıza çıkmakta.Üzerinde durulması gereken diğer bir nokta da fason firmalarla iletişim ağının yeni teknolojilerin de katkısıyla yepyeni bir yapıya, örneğin tam zamanında üretim tekniğinin kullanımına son derece uygun, sıkı işbirliğine dayanan ve güvenirliliğin ön planda tutulduğu biçime kavuşmuş olmasıdır (Japonların Keritsu sistemi).NEXT, C&A, K-Mart, Levi Straus, Lee, Gıeenwood, Milliken yan sanayi ile başarılı ilişki ağını kurabilmiş firmalardır.Diğer önemli bir örnek İtalya'nın Prato kentindeki örgütlenme, bir endüstri birliğinin yönettiği gelişkin bir bilgisayar ağıyla birbirlerine bağlanarak her an kentteki üretim kapasitesinin ne kadarının yeni talepleri karşılamaya müsait olduğunu izlemektedir. Dağınık yapısına rağmen İtalya'nın tekstil ihracatının % 25'ini karşılayan16.000 küçük firma aralarındaki

rekabetin yanışım işbirliği içinde çalışmakta çok başarılı görünmektedir.Yan sanayi-ana sanayi ilişkileri açısından da Türk hazır giyim sanayinde ilginç örnekler görülmektedir. Bu sanayi'de üretimin % 70'inin fason atölyelerde yapılması yeni örgütlenme biçimine uygun altyapıya sahip olunduğu göstermektedir. Bazı firmalann Toyota şehrinin özelliklerinden olan daha önce firmada çalışmış elemanların ana firma desteğiyle fason atölye açması ve işbirliğini karşılıklı güven esasına dayandırması önemlidir. Pason
Avrupa sektörün 

gücünü artırmak için 
işgücü verimliliği, 

enerji tasarrufu, ürün 
geliştit me, tasarını, 
pazarlam a ve yeni 

teknoloji alanlarında 
. yatırımlara sürekli 
kaynak aktarmaktadır. 
İşgücü maliyetlerindeki 
yüksekliği sağladıkları 

verimlilik ile telafi 
etmektedirler. * 4

atölye seçiminde güvenirlilik, yakın çevrede kurulu ve az sayıda olma kriterlerinin uygulamada olması ümit vadedmektedir.Ancak bu atölyelerin teknolojik donanımlarının çok eksik olması kaliteli ve hızlı ürerimi engellemektedir. Rakip ülkeler ise fason atölyelerinde yeni teknolojileri kullanmakta ve atölyeler ile ilişki ağında da J1T karşılıklı bilgi alışverişi ile yeni pazar koşullarında rekabet şanslarını artırmaya yönelmişlerdir.4) Yeni üretim ve yönetim teknikleri, özellikle gelişm ekte olan ülkelerde insana, sisteme ya da yerleşime yönelik iyileştirme çalışmalarının kolayca

uygulanabilir olması açısından önem  taşır.Dünya hazır giyim sanayinde Önemli atılım yeni yönetim , organizasyon ve pazarlam a teknikleri ilegerçekieştirilmektedir. Fason atölyelerle kunılm ası gereken Tam Zam anında Üretim , Toplam  Kalite Yönetim i yaklaşım ı ve diğer yeni ürün geliştirme teknikleri rekabeti artırmada önem li rol oynamaktadır.Dünyada global rekabetin ürün fiyatından zaman kriterine doğru kaydığı görülm ektedir. H ızlı teslim ile pazara duyarlı firmalar hız avantajlarını kullanarak kendi inişlerinde egem enlik kurarlar. EPOS (Electronik Satış Merkezleri) ile de tüm dükkanların satışlarının üretime direk olarak bilgisayarla bağlı olm ası sonucu planlam a, gerçek satış değeri kullanılarak yapılır.Türkiye'de yeni ürünü hazırlama süresi ön cü firmalarda dahi uluslararası rakiplerinin en  az üç katıdır. Ancak tem el pazarın AB olması pazara yakınlık, pazarlama ünitelerinin bu ülkelerde kurulması ve taşımacılık sektörünün gelişmesi Türk firmalarına bu anlam da avantaj yaratabilmektedir.Türk hazır giyim sanayi yeni pazar yapısına uyum  anlam ında birçok diğer Türk sanayilerine göre başarılıdır. K en di koleksiyonunu oluşturm uş, katma değeri yüksek matlar üreten ve belirli üretim aşam alarında mikroelektronik akşam lı teknolojiler kullanm aya başlam ış, uluslararası rekabette yerini almış firma sayısı az değildir. H üküm ete de, sanayinin teknolojik altyapısını geliştirm ek, nitelikli işgücü yetiştirmek ve m akroekonom ik dengesizlikleri sona erdirerek sektörü koruma görevi düşüyor.* Bu yazı Gümrük Birliği Anlaşması 
imzalanmadan önce hazırlanmıştır.
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TEKSTİLDE TAŞERONLAŞMA
Daha ucuz emek mî? 

İleri teknoloji mi?
F u a t  E R C A N
Mumıara Üniversitesi Araştırma Görevlisi

Uluslararası taşeronlayım (UAT), gelişmekte olan ülkelerle azgelişmiş ülkeler arasındaki ilişkiyi belirleyen en önemli unsurlardan biridir. Tekstil sektörü bu ilişkinin en yoğun yaşandığı sektörlerin başında yer alıyor.1970Terin bunalım dinamikleri tekstil ve giyim sektöründe (TGS) büyük bir değişime neden olmuş; erken endüstrileşen ülkelerde üretim düşüşleri gündeme gelirken, yeni sanayileşen ülkelerde İse üretim hızla artmıştır. Boylece ileri teknoloji ve işgücünün niteliklerinin artması

nedeniyle merkez ülkelerde yoğun bir işgücü kaybı gündeme gelmiş (ör: İngiltere'de 780.000. Almanya'da 564.000, Fransa'da 520.000, İtalya'da 200.000), üretimin daha emek-yoğun kısımlarının yeni gelişmekte ya da geri kalmış bölgelere aktarılması sonucu, gelişmekte olan ülkelerde TGS'de çalışanların sayısında sürekli bir artış olmuştur (Dickeıv, 1992, .262).1992 yılında Danimarka'daki uluslararası giyim üzerine yapılan bir seminerde bir araya geien işveren ve işçi kesimleri sorunları birlikte değerlendirmiş ve iiç nokta üzerinde anlaşmışlardın1- İşveren gelişmiş teknolojilere yatırını yapmalı ve bu desteklenmeli,2- İşçiler ise becerilerini artıracak ve çeşitlendirecek bir eğitimden geçirilerek, esnek işbölümüne uyum sağlamalı,3- Çok tekrara dayanan ve yorucu, aşırı emek isteyen dikiş gibi işler emeğin oldukça ucuz ve dış ticarette sınırlamaların az olduğu ülkelere aktarılmalıdır (TRENE, 1992).Tekstil ve giyim sektörlerinde uluslararası taşeron (UAT) ilişkilerinin gerçekleşme tarzları farklıdır. Çünkü, giyim sektöründe teknolojik.gelişme daha yavaş, emek yoğun ve ortalama üretim süresi kısadır. Tekstilde'ise son yıllarda yaşanan

hızlı teknolojik gelişini., nedeniyle, sektör sermaye yoğun ve daha complex teknoloji (mekikse makinalar ve openendcd ömıe) kullanmış bu da maliyeti yükseltmiştir. Bu nedenle giyim sektöründe altsözlcşme ilişkileri emeğin ucuz olduğu bölgelerde kurulurken, tekstil sektöründe ise dalıa çok teknolojisi belirli aşamaya varmış, kaliteyi belirli ölçülerde sağlamış (ilkelerde gerçekleşiyor.Özellikle giyim sektörünün emek-yoğun olması ve düşiik uzmanlık istemesi nedeniyle, büyük ölçekli firmalar ürünü belirli aşama1 2 3 . . ayırarak her aşamayı en uygun ülkede gerçekleştirme olanağına kavuştular. İşte uluslararası taşeronlaşmamn (UAT) varlık nedeni budur. (Bkz. Çerçeve)
AVRUPA BİRLİĞİ VE TASERONLASMA 
İLİŞKİLERİTGS'ndeki kan kaybı ve artan işsizlikle birlikte, AB kolları sıvamış ve 1994 yılında bir rapor hazırlatarak, sektörün gelişmesi için topluluk içi taşeronlaşma ilişkilerinin nasıl düzenleneceği konusunda bir dizi gelişme politikası ileri sürmüştür (1). Avrupa kökenli firmaların attan ilgi alanı içine giren Türk TGS'nin işvereni de, işçi sendikası da bu raporda ileri sürülen önerileri dikkate almak zorundadır.
Ropora göre Avrupadaki taşeron 
firmoiar yer değiştiriyor '
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Yeni sanayileşmiş ve gelişmekte olan ülkelerde taşeron ilişkileri:
Filipinler1 Filipin'lerde toplam TGS'nün ihracatta yeri ikinci sırada iken, ihracatın üçte biri UATlar tarafından gerçekleştiriliyor,Filipin hükümeti yabancı firmalara yoğun destek veriyor, bunların en önemlisi de emeğin ııcuz olma koşullarını sağlamaktır (günlük 22 peso 1 dolar). İşçilerin yalnızca %5'i sendikalı. Devlet yoğun bir şekilde küçük üretimi desteklyerek çokuluslu şirketlerle altsözleşıne ilişkilerine girmelerini sağlıyor. Yasal çalışma saati 8 saat elmasına rağmen genellikle bu 10 saat ve daha fazla, eve is vermede ise süre dalıa da artıyor. Ülkede varolan altsozleşme jj, üaleti daha çok emek-yoğun avantajlar üzerine kurulduğu için dikeye ve m teknoloji girişi oldukça sınırlı ve bu ilişki biçimi sürekli olarak kendini üreten bir görünüme bürünmekte. (Aldana, IRENL,. 1989).
RoıtgîodeşDünyanın en fakir ülkesi olan Bengladeş'te son on yılda endüstriyel kalkınma hiç gerçekleşmezken, giyim sektöründe ^dişine gözlemleniyor. Dhakkak ve Chittagong çevresinde yoğunlaşan C&A, Seers (ABD), Marks and Spencer (Büyük Britanya) gibi çokuluslu firmalar küçük üreticileri aracı kullanarak i.ş siparişi yapıyorlar ve işler genellikle emek-yoğun. Dalıa da önemlisi küçük işyeri sahiplerinin üretim sürecinde dizayn ve fiyat belirleme gibi hiç bir hakları yok. Uluslararası rekabette belirlenen fiyatlar temel alınıyor, işte çalışanlar ise gemilikle kadın ve küçük yaştaki erkek çocuklar (Sultana, 1989, İRENE).

; ;
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yaparken, diğer yandan üretimin daha esnek olmasını gerekli kılınıştırİlletim in yer değiştirmesinin faturası taşeron işlerde çalışan işçilere çıkarılmış, son beş yılda150.000 işçi isinden olmuştur. Üretimi yeniden geliştirmek ve canlandırmak için önerilen politika ise; "Avrupa kökenli taşeronlaşma (altsözleşme) ilişkilerini geliştirmek ve desteklemek" tir.
Taşeron ilişkilerinde rekabet fak tö rle ri1- M aliy et: Tüm  ana firmalar üretim maliyeti düşük olduğu için bir başka firma ile alt sözleşm eye girer. Düşiik ücretli dikiş maliyeti ve yasal olmayan yollarla işçi çalıştırma burada büyük bir rol oynar, ücret farklılığı özellikle avrupa ülkeleri ile diğer ülkeler arasında çok büyüktür (Almanya ile Endenozya arasında J 'c  20 maliyet farkı vardır) ve avrupa ülkeleri bu farkı pek kapatacağa benzemiyor.

G.Koıe-Tayvan-Hong KongG Kore, Tayvan, Flong Kong gibi ülkeler ucuz emek ve duşuk teknoloji ile girdikleri UAT ilişkilerinde rollerini hızla değiştirmiş ve . büyük teknolojik gelişme sağlamışlardır.Örneğin mekikse dokuma makinatarında her üç ülke dünya ortalamasını önemli ölçüde aşmışlardır. Teknolojik gelişme hızları, genel ücret düzeyinde , artışlara neden olmuştur. Ücret artışına rağmen uluslararası ! rekabette önemli kazanımlar elde etmişler ve ihracatta duııya ' ülkeleri arasında ilk ona girmişlerdir (Ansal, 1993) Bu ülkelerin uluslararası rekabette artan varlıkları ile birlikte erken endüstrileşen ülkelerde (EEİ) tekstil ve giyim sektörü büyük kayıplar vermeye başlamıştır. Avrupa kökenli firmaların uluslararası rekabette üstünlüğü sağlama amacı ile hızla UAT ilişkilerine şirine eri bu ülkelerde büyük üretim kayıplarının ve dolayısıyla ış kaybının temel nedeni olarak gösteriliyor (Mercer. 1994)

Avrupa'da maliyetin düşük tutulması için;□  İşçilere sağlanan sosyal yardımlarda kısıtlamalara gidilmesi,□  Asgari ücret zorunluluğunun rekabet için bir engel olduğu,□  İşçilerin uzmanlıklarına göre ücretlerin düşük tutulması gerekliliği ,□  Y asal olmayan işçi çalıştırılması ve bunun ucuz maliyet üzerindeki etkileri üzerinde duruluyor,
Avrupada üretimlerini sürdüren taşeron firmaların üretimlerini ya tamamen durdurmalarının ya da, başka bir yere taşınmalarının başlıca nedenleri aşağıdaki gibidir:1- Gelişen ulaşım teknolojisinin sağladığı olanaklar emeğin daha ucuz olduğu bölgeleri çekici kılmış ve büyük firmalar bu

ülkelerle UAT ilişkilerine girmiştir,2- Avrupa paralarının (Mark,Frank, Florin vd.) fiyatının diğer ülkelere göre daha hızlı artması ve değerli olması,3 - Talepte yaşanan sürekli farklılaşmaya paralel olarak artan dağıtım kanallarının varlığı bir yandan fiyatlar üzerinde baskı

2- Esneklik ve dinamiklik:Ancak yukarıdaki önlemler alınsa bile, Avrupa'nın maliyeti düşürerek rekabet şansım artırması mümkün değil. Bu nedenle çözüm teknolojinin geliştirilmesi ve emeğin daha çok eğitilerek niteliklerinin geliştirilmesinde yatıyor. Çünkü Avrupa'da halen varolan taşeron işletmeler üzerinde yapılan
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araştırma; bir çok işletmede maliyet unsurunun öne çıkmasına rağmen, bu taşeron firmaların ayakta kalabilmelerinin temel nedeninin ''uzmanlaşmış emek" ile " teknolojik gelişmenin sağladığı dinamizm” olduğunu gösteriyor. Örneğin; Avrupa'da Carpi'de (İtalya), Rbone Alphes (Fransa), Bavaira (Lüksemburg), Katalonya (İspanya) bölgelerinde yoğunlaşan taşeron finnalar sıra ile % 40, 50, 60, 55 oranlannda hızlı cevap vemıe ve esneklik çerçevesinde ilişkiyi sürdürüyorlar. Bununla birlikte uzun dönemde esneklik ve işe hızlı cevap verme ile yasal olmayan işçilik arasında (illicit tvorker) yakın ilişki olduğu ve bunun avrupa için sonın olabileceği de düşünülüyor.3- Marjinal iş: Marjinal iş, daha çok belirli bir marka tutturamayan firmaların büyük firmaların bir kısım işlerini yüklenmeleri ile gerçekleşiyor. Ancak bu tür taşeronluk Avrupa'da çok az gözlemleniyor.

olduğu vurgulanırken, AB'nin geniş çaplı müdahalesini talep ediliyor. Bu çerçevede;□  Sektöre yapılan parasal yardım yetersizdir ve taşeron firmaların ayakta durabilmeleri için daha fazla parasal desteğe ihtiyaç var.
Tekstil sektörünün 
gelişimi, becerisi 
artırılmış işgücü 

ve gelişmiş teknoloji ile 
mümkün olur. Ucuz 

emek uzun dönemde 
avantaj getirmez.

□  AB'ne üye ülke paralarının değerinin yüksek olması taşeronların avantajını ortadan kaldırıyor. Bu konuda bazı Önlemler alınmalı.O  Çalışma koşullarının esnekliği ve part-time çalışına ya da mevsimlik çalışma geliştirilmeli.
4- Uzmanlık ve know-how:Uzmanlık ve know-how üzerinden yürütülen bir taşeronluk uzun dönemli bir ilişkiyi içerir ve daha çok dizayn ve pazarlama amacını güder. Emeği daha ucuza elde edememe durumuna karşılık, uzun süreli eğitim ve uzmanlık isteyen bu ilişki biçiminin desteklenmesi öneriliyor.

O  Yukarıda sayılan bütün önlemler taşeron firmaları uluslararası rekabetten kurtarmak için yetersiz kalırsa AB, TGS’yi bir bütün olarak kota ve gümrük vergileri ile korumaya almalı.□  Sektörü uluslararası piyasalardan konımak kısa süreli bir politikadır. Bu sürecin kalıcı kılınabilmesi için, sektörde üretim ve organizasyon teknikleri5- Servis: Geliştirilmesi istenen bir diğer taşeron ilişkisi ise, sözleşme ilişkisinde ana firma, taşeron firmadan üretimin yamsıra bazı servisler istemekte,
Avrupa Birliği TGS'de 
korumacı politikaları 
desteklemeliRapor'da emeğin ucuz bir girdi olarak elde edilme koşullarının uluslararası rekabet için yetersiz
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ile özellikle bilgi iletişim merkezleri geliştirilmesi gereklidir.
Avrupa Birliği ile uluslararası taşeron 
ilişkilerini geliştirmek Türkiye'ye nc 
getirir?Sözkonusu raporda AB’ne tapılan son bir öneri Türkiye'yi yakından ilgilendirmektedir. Öneride Avrupa Birliği'nin alanım daha yakın ülkelere genişleterek, bu ülkelere know-ho\v ve uzmanlık işlevleri yüklenecek taşeron hizmetleri verilmesi gerekti ı-; ve yine bu ülkelerde uluslararası taşeron ilişkilerinin geliştirilmesinin üzerinde duruluyor. Başka bir de rişle, artık emek maliyeti üzerinden değil de teknoloji, organizasyon teknikleri ve uzmanlık üzerinden taşeronların geliştirilmesi düşünülmektedir. Tüm bu gelişme politikalarının Türk TG.Vnü etkileyeceği çok açık. Egeı Avrupa'da sektör aldığı desteklerle önemli bir gelişme gösterirse, bunun Türk TGS için anlamı üretimin azalması ve ihracat kaybı ile birlikte sektörde çalışanların işine son verilmesidir. Diğer yandan Avrupa'ya yalanlık ulaştırma maliyetleri için anlamlı bir avantaj, fakat bu avantajın uzmanlaşmış emek ve ileri teknolojiyle daha da geliştirilmesi gerekiyor.Türkiye AB’ne ihracat yapan ülkeler arasında Çin'den sonra ikinci sırada yer alıyor (Bkz.Duruiz Lale, Sanayinin Rekabet Gücü. DİSK-AR 18). Tüm olumlu gelişmelere rağmen son yıllarda artan uluslararası korumacı eğilimler karşısında, sektörün nasıl bir strateji izleyeceği henüz tam netleşmemiş dıınımda.—ı— Ayrıca sektör direktucuz-cmeğe endekslenmiş I bir yapısını koruyor. İzmirı İktisat Kongresı'ne katılan
j tüm işveren temsilcileri1992 sonrası sektörün pazar payını kaybedebileceği çünkü
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emek ücretlerinin hızla arttığı belirliyorlardı.Burada Türkiye'de emeğin bir saatlik maliyetinin l . l  $ dolayında olduğu ve Endonezya, Çin, Filipinler, Fas'dan daha pahalı, fakat bu .maliyetin 14.4 $ olduğu İsviçre, 8.2 Ş ile İngiltere, %.5 S ile İspanya, 3.5 $ ile Tayvan ve 2.7 $ ile G Kore ve 1.7$ ile Brezilya ve Kolombiya'dan daha ucuz olduğunu belirtmek gerekir.Emeğin ucuzluğu veri olmakla birlikte, emek ile rekabet üstünlüğünde takılıp kı lmak, belki de sektörün kentli kendini gelecekte yoketme sürecinin başlangıcını oluşturuyor.Altık sektörün gelişimi becerisi artırılmış işgücü ve gelişmiş teknoloji ile mümkün olacak, ucuz emek uzun dönemde avantaj getirmeyecektir.
Türkiye'de tekstil ,
sektöründe uluslararası taşeron ilişkileriTürkiye'de sektörün bu genel görünümünde sürekli eksik kalan bir kısım, ülkede yoğunlaşan uluslararası saşeronlaşma eğiliminin yarattığı koşullar, ilişkiler ve tüm bu ilişkilerin taşıyıcısı olan işçilerin dünyası. Bu dünya oldukça belirsiz, elimizde (bilebildiğim kadarıyla) tek bir çalışma, Hans Krikke vejan Mütter'in Opstand Vakfı için yüzyüze görüşme ile sürdürdüğü bir araştırma var. Araştırmaya göre UAT ilişkileri beş şekiİde kuruluyor;

1- Avrupa merkezi satış mağazaları Türkiye'deki büyük firmalar ile ilişki kurarak bunlar aracılığı ile isteklerini yerine getiriyorlar,2- Avrupa'daki giyim mağazaları Türkiye'deki büyük firmalar ile ilişki kurarak bunlar aracılığı ile isteklerini yerine getiriyorlar,3- Avrupa'daki büyük firmalar, üretilen malları doğrudan fabrika ve atölyelerden alıyorlar,4- Avrupa'daki büyük giyim mağazaları, avrtıpada işyeri olan Türkler aracılığı ile Türkiye'deki atölyelerle ilişkiye geçiyor,

5- Avrupa'dan belirli bir modele göre kesilmiş kumaşlar, ikinci elden sipariş alan atölyelerce dikilerek geri yollanıyor.
Taşeronlaşmo ilişkileri nasıl yaşanıyor %tik elden kurulan ilişkiler, ülke içinde birtakım yeni ilişkiler yaratıyor, siparişi olan uluslararası firmanın temsilcisi aracı olarak işi, fabrikalara, daha kiiçük atölyelere ve evlere dağıtıyor.13ıı ilişki biçiminde siyah çizgi ile ayrılan kısım, yani atölyeler ve eve-iş verme olarak taşcronlaşma

tamamen sendikasız, sigortasız ve çalısına koşullarının oldukça kötü olduğu formol olmayan ilişkiler içinde gerçekleşiliyor. Daha çok uzman olmayan emek İle kadın ve çocuk emeğinin kullanıldığı bu üretim sürecinde, üretilen malın fiyatı direkt olarak uluslararası firma tarafından belirleniyor. Araştırmacılar, I lollanda merkezli firmaların Türkiye'de taşeron aracılığı ile üretilen mallarının, üretim fiyatı ile satış fiyatı arasında 4-5 kat fark okluğunu belirtiyorlar. Atölye sahibi ve çoğunlukla fabrikatör olarak görülen kişiler,özellikle • uluslararası firmalarla ilişki içinde olanlar, ürünlerinin modellerini değiştirme, fiyat ve kalite konusunda hiçbiretkinliğe sahip cleğil.Bir işyeri sahibi yabancı işverenle ilişkilerini şöyle anlatıyor:" Görünürde bu işyerinin patronu olmamıza rağmen, bizlerde diğer işçiler gibi dışsatımı gerçekleştiren firmaya bağlıyız." Genellikle işyerleri lO'dnıı fazla işçi çalıştırmasına rağmen, hiçbir zaman gerçek rakam resmi kayıtlara geçm iyor. 10 kişiden az kişi gösterildiğinde ise hemen hemen hiçbir resmi kayıt tutulmadığı gibi aynı zamanda burada çalışan işçilerin sendikalaşmasının önünde önemli bir engel oluyor. Sendikasız ve belirli bir sözleşme olmadan yürütülen iş ilişkileri oldukça ilkel ve çalışma saatleri 12-14 saate
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çıkabiliyor. Özellikle küçük atölyelerde sürdürülen işler, taşeron i'şi yapan büyük firmalardan alınan ikinci taşeronluk işleri olduğu için, siparişin belirli bir zamanda yetiştirilmesi gerekiyor. Bu ise çalışma süresinin işe göre belirlenmesine neden oluyor.Sektörde özellikle giyim sektöründe, ilişkilerin oldukça patemalist bir şekilde yürüdüğü, üretimin daha çok aile bazında örgütlenmiş ve yüzyüze ilişkilere dayandığı belirlenmiştir. Bu çalışmada, taşeron ilişkileri içinde yapılan üretimde emeğin maliyetinin temel belirleyici olduğu açık bir şekilde belirtilmiştir. Ayrıca emek maliyetinin düşüklüğünün bir avantaj olmaktan çıkması durumunda, tüm faaliyetlerinin durabileceğini belirten küçük atölyelerin yanısıra, bu atölyelere iş veren ilk el büyük firma veya fabrikalarda her geçen gün mallarda kalitenin öne çıkması ve yeni teknolojik gelişmelerin öne çıkması ile yavaş yavaş avantajlannı kaybettiklerini belirtiyorlar. Ayrıca daha önemlisi üretimde emek-yogun aşamanın Türkiye'de yapılmasına rağmen, model ve pazarlama hizmetlerini elinde tutan ana firmaların her zaman aslan payına el koyduklarını belitmekteler.(Krikke ve Muter, 1993)
Sendikalar ve işvenier bilg i çağının 
gereklerini yerine getiriyor mu?Günümüz koşullarında, kitlesel üretime dayanan üretim yapıları parçalanarak yoğun taşeronlaşma süreci yaşanıyor. Uluslararası sendikal hareketi de artık eve-iş vermeye dayanan iş ilişkilerine bile girme girişimlerinde bulunuyor. Türkiye'de de sendikaların değişen koşulları yeniden değerlendirerek, kendi hareket alanlarını yeniden tanımlamaları zorunludur. Bu
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zonınluluk beraberinde yeni örgütlenme yöntemleri bulmaktan, işçilerin daha kapsamlı beceri kazanma koşullarının yaratılmasına kadar genişliyor.Türkiye giyim sanayi işverenlerinin de, uluslararası koşullan ve özellikle AB'nin başlattığı sektörü topluluk sınırlarına çekme eğilimlerini ivi gözlemleyip, ucuz-emeğe endeksli anlayış yerine teknoloji ve bilgi avantajlarım geliştirecek gelişme stratejileri geliştirmeleri gerekiyor.

Rekabetin bıçak sırtı bir süreç olduğu günümüz esnek birikim tarzında, ayakta kalmanın teme! şanı, olası üretim ve pazar imkanlarını önceden tasarlayarak, hız!; reaksiyon gösterme ile yakından ilişkili. İşverenlerin birbirleri ile karşılaştığı piyasa koşullarında bu tür reaksiyonlar doğru olmakla birlikte, hu işçilerin uluslararası ölçekte örgütlenmiş sermaye karşısında daha dinamik olmaları zorunluluğunu getiriyor. Çünkü son yılların pratiği iıep maliyetin işçilere ve dolayısıyla sendikal yapılara yüklendiğini göstermekte.
Kaynakça• Ansal,H.(1993)"New Technology in the World Testile Indıısıry and îürkey’s International Compeiiiiveness",• ODTÜ Gelişme Dergisi, Cilt 20, sayı 4• Dıcken, PÜ992) Global Silili, Paul CHııpman Pııbl.London• Eraydı,A0992) Post-Fordizm ve Değişen Mekansal Öncelikler, ODTÜ yav.Ank. ' '• EURO-FJET (1994) The Eııropean Employmem Challenge, EURO-FIET Amslerdam Konferansına sunulan Rapor• Consequences for Workers, Dondreelıtfe SOMO ile düzenlenen seminere sunulan rapor.• İRENE (1%9) New Labour Rdations-Internalional Devdopments ınTlıe Garment Industry and The Consequence.s for \Vorkers, Dordreclıte SOMO ile düzenlenen seminere sunulan rapor.• „ 'RENE (1992-1993) News From İRENE,I4.ve İ7.sayılan• İzmir İktisat Kongresi (1993) Tekstil Konfeksiyon Grubu Raporu, DPT Yay.Ank*• Krikke,H. ve J.Müler (1993) Bir Yan Dikiş,çev; İsmail Ercan, Opstand Vakfı yay.• Özkale,L(1991) "Türkiye Sanayii'nin AT karşında Rekabet Gücünü Belirlemeye Yönelik Çalışmaların Değerlendirilmesi", 1991 Sanayi Künefesi TMMOB yayınları, Ank.

Dipnotlar

1- Mercer Managmeni Consulting (1994) Eııropean Subcontıacfeg in ılıe Cloıhing Sector, Rapor Avrupa toplantısına .sunulmuştur.2- Yeraltı ekonomisi bu anlamda kapitalizmin uluslararası gelişiminin (esnek birikim tarzının) zorunlu ve fakat kötü sonuçlarından biri ve fakat ülkemize lxı kavram adı altında ilginç bir edebiyat yapılmakta; 1970'ler bunalımının suçunu emeğin sendikal mücadelesinde bulan açıklama tarzı, günümüzde yeni bir günah keçisi buldu. Burada üzülünecek olan, bu sürece ait bir olgunun bir hastalık olarak gösterilip .sonra İıep bir ağızdan bu hastalığın kalkması ile liim sorunların halledileceğinin belirtilmesi. Bu önemli konimi belki iJcrikİ sayılarda clekıylı bir şekilde de alacağız.3- Bakınız tesrii ve giyim sektöründe kadınların ürgüılenme eğilimleri, ya da eve-iş yerme işlerinde sendikal hareket için (İRENE,3991-1® sayıları)
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TÜKETİM ELEKTRONİĞİNİN GELİSİMİ-II

F u a t ERCAN
Marmara Üniversitesi Araştırma GörevlisiA Alan araştırması ve sektörlere ilişkin bilgilerimiz, Türkiye'de tüketim elektroniğinin tanı bir yol ayrımında olduğunu gösteriyor. Türkiye'de elektronik sektörü radyo üretimi ile başlar. Sanayi Bakanhğı'nın Montaj Talimatnamesi ile radyo üretimine geçilmiştir. Bu yasadan sonra ülkeye direkt getirilen ve satılan radyolar, yerini parçalarım ülkeye getirilerek (ilke içinde montaj edilmesini; yani ticari sermayenin üretken sermayeye dönüşme sürecini başlattı.1960'lı yıllarda iyice belirginleşen ithal ikamesine dayanan birikim rejimiyle birlikte, ülkedeki ticarî sermaye sahipleri, lisans anlaşmalarıyla yaptıkları ortaklıklarla uluslararası tüketim elektroniği ile ilişkiye girdiler. Bu süreçte sektör hızla korumaya alındı. 1968'de 'IV üretiminin haşlamasıyla da tüketim elektroniği çeşitlenmiş ve TV üretimi sektörün en önemli kalemi haline gelmiştir (TE'nin % SO'ni oluşturuyor). İŞĞO'I: yıllarda çok sayıda fakat küçük firmanın üretim sürecine girmesine rağmen, 19ö0'larm sonunda hu firmaların birçoğu kapanırken piyasada uluslararası sermaye ile bütünleşen Cihan Elektronik (Gnınding), Türk Philips (Philips) gibi.şirketler ülke pazarının büyük bir kısmını ele geçirmiştir. Daha çok lisans ile üretim yapan bu firmalar kısa sürede ürettikleri ürünlerini çeşitlendimıişlerdir (TV, radyo, müzik seti, pikap, video, yazar kasa). İthal ikamesine dayanan binitim modelinde SKD

(Semi-knocked Down-kir) üretiminden (üretimi yapılacak cihaz belirli parçalara ayrılmış halde ithal edilir ve üretim adı altında bu ülkede birleştirilir), CK (comp!et!y-knocked-down-kit) aşamasına (bütün parçalar malzeme olarak ithal edilir ya da iç piyasadan karşılanır) geçilmiştir, (Ercan, I-I Vediğ,1988). Bu anlamda ithal ikameci politikalann hedeflediği üretimin ülke içi katma değerinin artması belirli ölçülerde gerçekleşmiştir.1980'lerin ihracata yönelik sanayileşme ve liberalleşme politikaları ile birlikte, sektör uluslararası piyasaya açılmıştır. İhracatı teşvik primleri ve artan teknolojik transferlerle, 1987'den 1992'ye kadar üretim ve ihracatta büyük artışlar olmuştur (TV üretimi li)82'de 338 bin iken, 1991'de 2 milyon 850 bine ulaşmıştır). Teknolojik açıdan en son gelişmiş robot teknolojileri kullanılırken, üretim sürecinde otomasyon, üretimi çeşitlenmiştir. İhracat;1- Ülke içi pazarın doyum noktasına gelmesi,2- İhracat teşvik primleri,3- Aşırı devalüasyon nedenlerine bağlı olarak önemli bir artış göstermiştir.Özellikle Avrupa pazarına yakınlık ve ihracat teşvikleriyle TV ihracatı 250 bin adet iken, 1991'de 2 milyon 400 hine ulaşmıştır. Ancak 1992'den itibaren üretim azalmaya haşlamış

ve 1991-1992 arasında TV üretimi %30 düşüş gösteriliş, video ve müzik seti üretimi ise hemen hemen yok olma noktasına gelmiştir. İhracat ise A B ’nin anti-daıııping soruşturması nedeniyle (ihracatın % 90'm AB ülkelerine yapılıyor), büyük bir darbe yemiştir. Sektörün uluslararası krizi ile birleşen bu olumsuz süreç;□  Ülke içinde tublebin doym a noktasına gelmesi,□  Gelir dağılımının bozulması,□  Enflasyon oranlarındaki artış,□  Sektöre sağlanan ihracat teşvik primlerinin kaldın 1 ması,□  Liberasyona gidilerek yabancı elektronik malların ülkeye rahatça girebilmesi,□  Bu sektörü oluşturan firenalann aracılığını yaptığı çokuluslu şirketlerin ürünlerinin pazarlanması nedeniyle sektör bir bütün olarak krize girdi.Krizin direkt sonucu firmaların üretimlerini azaltarak küçülmeleri veya tamamen ya da kısmen üretim faaliyetini kısarak uluslararası firmaların mallarını Türkiye'de pazarlayan firmalara dönüşmelerine yol açtı.Yaptığımız ankete cevap veren bir üst yöneticinin deyimi ile sektör artan oranda üretim faaliyeti yerine, uluslararası firmaların ürünlerinin pazarlayıcısı olma eğilimindedir.195 i yılında ticaret sermayesini
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üretime zorlayan ve sonra lan ithal ikamesi politiknlanyla ülke içinde üretken sermayenin gelişmesini sağlayan süreç, yeniden tersine dönerek ticaret sermayesine dönüş yapm a eğilimindedir. Bu olumsuz süreçten en çok etkilenenler ise işten çıkartılan, işsiz kalan ya da belirti firmaların krize girmesi ile ücretlerini alamaz duruma gelen işçilerdir (birkaç yıl içinde pazar payım ikinci sıraya çıkaran, Cihan Elektronik firmasının zor duruma düşmesinin sonucu işçiler ücretlerini alamamışlardır). Ankete verilen bir başka cevapta söylendiği gibi sektör yol ayrımında dır. Bu süreçte devlet, işveren ve sendika kesimi durumu iyi değerlendiremezlerse, yılların birikimi yok olup gidecektir. Ticaret sermayesine dönüşe neden olan faktörlerin başında, çokuluslu firmaların yüksek teknolojileri, geniş servis ağı ile bazen de bizzat üretimi ülkeye taşıyarak diğer üreticiler karşısında avantajlı duruma geçmesidir. Bıı nedenle üreticiler, bu dev firmaların ortaklıklar kurarak yerel üreticilerle ilişkiye girmesini ve ilişkilerinin niteliği hakkında yeterince bilgi edinemedikleri için, yaşanan gerçekliği anlamakta zorluk çekiyorlar.Kendisi de uluslararası bir şirketin elemanı olan bir yöneticinin deyimiyle, "TE'nde yabancı sermayeye bağlı üretim aslında sıfır toplamlı bir oyundur. Ve üretim olarak yapılan şey de sadece, cihazı meydan getiren birimlerin monte edilmesidir".
Türkiye'de elektronik 
sektörünün teknolojik 
gelişmişlik düzeyi 
nedir?TES'nün teknolojik düzeyi ile ilgili en önemli veri, firmaların bir çoğunda üretimin montaja

dayanmasıdır. Firmaların birçoğu üretim teknolojisini lisans anlaşmalarıyla ortaklıklar kurarak sağlarlar. OECD'nin 1993 yılma ait ARGE çalışmalarına ilişkin verilere göre, Türkiye’de bu konudaki çalışmaların amacı ve hacminin çok yetersiz kaldığı görülmektedir. ARGE birimlerinin temel işlevleri, lisansı alınan uluslararası teknolojilerinin ülke şartlarına adaptasyonunu sağlamaktır. ARGE Faaliyetlerinin toplam maliyetler içinde yeri %1-2'dir. Öte yandan sektörü diğer ülkelerde başarılı kılan, hüküıııet-firma-üniversite işbirliği Türkiye'de hemen hemen yok denecek kadar azdır. Yaptığımız ankette bu işbirliğinin olmamasına neden olarak;1- Firmalar arası rekabet,2- Üniversitelerin yerersiz olduğu,3- Devletin bu açıdan gerek ülke düzeyinde, gerekse sektör açısından detaylı bir stratejisi olmadığı gösterilmekte.
İşveren temsilcileri devlet 
cfesteginin artırılmasını istiyor

Uzun yıllar sektörde çalışan yöneticilere, devletin kalkınma politikaları, liberalizm ve sektörün uluslararası piyasada rekabet gücü ile ilgili düşünceleri soruldu.

Anketin en çelişkili sonucu burada çıkmıştır. Ankete katılmaların %90'a varan kısmı devletin 1980 öncesi ithal ikamesi politikalarını olumsuz buluyor. Yine % 87lik kısmı liberalizmi ve serbest piyasa ilişkilerini savunurken, diğer bir soruda sektörün mutlaka devlet tarafından desteklenmesi gerektiğini belirtiyorlar. Örneğin, vergilerin azaltılması, ihracat teşvikleri, elektrik indirimi, yatırını indirimi, liberasyon listelerinin yeniden gözden geçirilmesi ve uygulanan KDV'nin düşürülmesi isteniyor.Bir başka somda kendilerine çelişkinin ne olduğu sorulduğunda, sektörle ilişkili gerçek daha belirgin hale geliyor; sektör 60'lardan sonra hızla gelişmiştir, ancak bıı uluslararası pazarda rakiplerine karşı ayakta duracağı anlamına gelmiyor. Rekabet şansının artması için devlet desteğinin mutlaka sağlanması gerektiği belirtiliyor.Sektörün gelişmesi için ne yapmak gerekir sorusuna devlet desteğinin yaraşıra, elektronik yan sanayiinin geliştirilmesi gerekliliği üzerinde duranlar olmuştur. Ayrıca ülke içi talep artışım sağlayacak yeni önlemler alınması, emeğin maliyetinin düşürülmesi ve ulusal ölçekte bir koordinasyon sağlayıcı birim oluşturulması diğer < v \  ’ görüşlerioluşturmaktadır.Diğer bir önemli sonuç ise, firmalar arası bilgi akışının hemen hemen lriç olmaması. Çünkü firmalar uluslararası firmalarla ilişki içinde ve uluslararası pazara karşı bütünleşen bir sektör yapısı yok. Bu sonuç yukarıda lisans ve ortaklıklara dayanan firma yapıları ile ilişkilendirildiğinde sektörün uluslararası teknoloji rantını besler
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bir yapıda olduğu sonucuna varılıyor.
Sektörün emek yapısı kadın 
ağırlıklı ve uzmanlaşmış emek 
yeterliSektörde artan otomasyonla birlikte kullanılan emekte de polarizasyon artmış ve orta uzmanlık (semi-skill) kesimi büyük Ölçüde erimiştir. Uzman eleman (skill worker) açısından hemen hemen bütün firmalar ülkede yeterli kaynak bulunduğunu belirtiyor. Bir diğer eğilim ise kadın emeğinin kullanılma oranının çok yüksek olması. Örneğin bu oran bir fabrikada; 330 erkek, 231 kadın iken, diğer bir fabrikada 523'e 285' dir.Uluslararası rekabet için teme! engelin ne olduğu sorusuna verilen cevap, emek maliyetinin yüksekliğidir. Buna bağlı olarak teknolojik gelişmenin nedenlerinden biri olarak emek tasarrufu gösterilmektedir. Oysa 1987'den beri toplam istihdam miktarında önemli bir oranda azalma olmuştur. Ancak en Önemli değişim istihdamda yeni yollara başvurulmasıdır.Bunlardan ilki çıraklık okulu kanalı ile genç ve ucuz emek sağlamak iken, ikinci yol fabrikanın yerini değiştirerek daha çok tarımdan yeni kopan kadın enıeğinin yoğun olduğu bölgelere yönelmek olmuştur. Son yıllarda ise üretimin bir kısmını Doğu Avrupa ve Yeni Türk Cumhuriyetlerine kaydırma eğilimi başlamıştır. Bu ülkelerdeki ucuz emek ve pazarın, bu değişikliğin temel nedenini oluşturduğu belirtilmiştir. Son olarak yetersiz cevap ve verilere rağmen, alt sözleşmeler yoluyla, üretimin belirli kesimlerinin daha küçük birimlere kaydırıldığı gözlemlenmiştir.
Sektörde ücret politikasıHemen hemen tüm firmalarda sabit ücret uygulanmaktadır.

E L E K T R O N İK\Türkiye'de uluslararası piyasada tartışılan esnek ücret politikası henüz gündeme gelmemiştir.Genel olarak firma içi eğitime pek fazla rastlanmazken, G.Kore ve Japonya ilişkisi olan firmalarda firma içi eğitim yapıldığı gözlemlenmiştir.
SonuçSınırlı bir yazıya sığdırmaya çalıştığım bu verilerden çıkartılacak temel sonuçlar şöyle belirlenebilir.□ Sektörün gelişme hızı yavaşlamıştır. Özellikle uluslararası teknoloji rantına bağlı sektörün uluslararası rekabet koşulu, sektörün teknoloji geliştirme yeteneğine bağlıdır.□ Genel bir strateji olarak liberalizm ve dışa açılmanın sektöre kısa süreli kazançlar sağlayabilmesine karşılık, uzun dönemde büyük kayıplara neden olacaktır.ö  Devletin kalkınma stratejileri açısından sistematik ve ülke çapında geliştirdiği bir politika olmadığı gibi, sektöre ait detaylandııılmış bir politikada yoktur.□ Geleceğe ilişkin eğilimin üretici yerine, çokuluslu şirketlerin ürünlerinin pazarlayıcısı olması ihtimali, özellikle İşçi ve dolayısıyla sendikalar açısından büyük bir önem taşır.O  Dünya kapitalizmi ve esnek semıaye/üretim biçiminin varolan kârlılık krizlerine karşı üretilen ve özünde üretken emeği tüııı cephelerde bir maliyet unsuru olarak gören anlayış, gecikmeli de olsa, uluslararası düzeyde işçi sınıfının sendikal mücadelesini yavaş yavaş karşısında bulmaktadır. FIET'in 22. Dünya Kongresi'nde belirtildiği gibi sendikalar dünya ekonomisinde sosyal adaletin güvencesi için en azından varolmak zorundadırlar.

Artan eşitsizlikler, açlık, evsizlik ve işsizlik karşısında tek adaleti sağlama yolu sendika kurma hakkı, örgütlenme hakkı, toplu pazarlık hakkı ile grev hakkının verilmesidir. (FIET, 199D.□  Türkiye'de TE sektörünün çok iyi tahlil edilmesi ve alternatif öneriler getirilmesi zorunludur. İşsizlik ve uluslararası şirketlerin taşeronlaştıran dinamikleri ile sendikasızlaştırma eğilimleri bu olumsuz gidişin olum suz sonuçları olarak görülüyor. Fakat üretken politikalar ile süreci etkileme olanağı, olum suzluğa karşı tek olumlu eylemlilik, hali olsa gerek.
K aynakçaAmsclcn, A; H ( i 989) Asia's Ncxt Gittin. Oıford Uııiv, Press. Oxford Dickens, P (1986) GlobalSlıift. Basil Bluckıvcll, O.sfordErcan. F (1994) "Global Ciıy in the FlesibleCapital Accunıulanan and New fmernationa!Divisioıı ot Labûr", Öneri, sayı 1. MÜ-SosyalBilimler Enstitüsü DergisiErcan, H ve ti iğ. (1988) Türkiye Elektronik
Sanayii. TMMOB yay.AnkaraErnsı. D ve D.O Connor (1992) Competing in
Tltc Electronic,t Indusıry (Tlıe Expencnce
NlEsl. OECD Pııbl. Paris.Esin. A (1992) ''AvrupaTopluluğu EleklronikSanayiine Yönelik Teşviklere HızKazandırıyor" ECİÜ . sayı 10Fici (1991) "Trucle Unions For Social Justicein a Global Econonıoy''22. FIET Onuya
Kongresi DokümanıHarvey, D (1990) The CtınJilitm of
Foslmotlcrnily, O.vford. Basil BlacktvellLin, V (1987) "Women Elecıronics Workersin Soııtheasl Asia: Tiıe Emergence ol'\Vorking Class?", M. Casiells ve J. Hcnılerson (etls) Global Rcstracturing TerreıiaI 
Deretopment, London, Sage Publ.Massey. D (I97S) "Capiıaîand Locationul Change. ılıe UK Elecırical and Elecıronics lılduslricfi". Radical Reviex af Hmtical 
Polilictıl Eı omnny. cilt 3. sayfa 39-53 Netvs From İRENE. Sayı M Salais. R ve M, Slorpcr (1992) "The Four \Vorlds" ol'Conlenıporary Indusıry” . Cantbridgc Journal of Fconomics. vol. 11. sayfa, 169-193.Sayer. A (1987) "Indtıslrial Locaıion on a World Şenle Tlıe Semicomluclor Indusıry" A.J. Scoıt ve M. Sıorper (etls) Produclion.Work, Tenıiıory, Boston. Lfmviıı Hynıan Scall. A. J (1988) "Flexibk* Produclion Syslcms and Dynamics of Industrial Activity in Modem Metropolü'. International Journal 
of Urban anıl llegüınal Hesetııvlı. çiti 12, sayfa 171-186
Soliılatity Link (1992 ve 93 farklı sayılar)
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Sosyal Güvenlik

T ürkiye'de mevcut sosyal güvenlik sisteminin içinde bulunduğu kriz tüm kesimlerce kabul edilmekte ve çözüm önerileri aranmaktadır. Ancak bugün kamuoyuna yansıyan tartışma konusu "emeklilik yaşı" ile sınırlı bırakılmaktadır. Oysa hu gerçekte doğru olmayan ve konunun özünü saptıran bir yaklaşımdır.Burada üzerinde önemle durulması gereken nokta, yapılması düşünülen değişikliklerin gereksinimlerimizin karşılanmasından çok, Hükümetin IMF ve Dünya Bankası'na vermiş olduğu taahhütlerin yerine getirilmeye çalışılmasıdır.Sosyal güvenlik kurumlannın kaynak yetersizliği sorununa çözüm olarak düşünülen emeklilik yaşının yükseltilmesi, Türkiye için gerçekçi bir çözüm değüdir. Son yasa değişikliği tasarısında kadınlar için 55 yaş sınırı ve 7 bin 200 gün prim, erkekler için ise 60 yaş sının ve 9 bin gün prim ödemeyi zorunlu kılmaktadır.Her ne kadar bu değişiklik hak kayıplannı telafi etmek amacıyla

kademelendirilmiş olsa da sonuçta yapılan, kazanılmış bir hakkın geri alınmasıdır.Emeklilik yaşının yükseltilmesiyle ilgili yapılan tartışmalarda dikkate alınması gereken bir diğer unsur ise ona lama yaşam süresidir. Devlet istatistik Enstitüsünün verilerine gore,1990'da Türkiye'de 65 yaşının üzerinde yaşayan toplam insan sayısı 2. milyon 417 İvin 363 kişidir. Aynı dönemde Türkiye'nin toplam nüfusu ise 56 milyon 473 bin 035 kişidir.Yani nüfusun binde 43'ü ancak 65 yaşının üzerine çıkabilmektedir. Bu insanlannın tümünün sigorta hakkındanyararlanamadığı ise bir

başka gerçekliktir. 65 yıldan fazla yaşayan insan sayısının bu kadar az olduğu bir ülkede emeklilik yaşının artırılması, "mezarda emeklilik" eleştirisini haklı çıkarmaktadır. (Bkz. Grafik I)Konfederasyonumuzun sosyal güvenlik sistemine ilişkin çözüm önerileri özetle aşağıdaki gibidir:
1- Sosyal güvenlik 
devlet politikası 
haline getirilmelidir:Devletin yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetlerin başında gelen sosyal güvenlik hizmetleri ve bu hizmetleri yürüten sosyal güvenlik kuruluşları, kâr amacı gütmeden hizmet

vermelidir. Nedeni ne olursa olsun, sosyal güvenlik kuruluşlarının zarar ediyorgerekçesiyle kapatılması veya özelleştirilmesi düşünülemez.Son hazırlanan özelleştirme yasa taslağı, sağlık hizmetlerinin bir bölümünün özelleştinne kapsamına alınmak istendiğini göstermektedir.Sosyal güvenlik kurumlannın sağlıklı işleyememesinin nedeni, bugüne kadar siyasi iktidarlann bu kurumlara yaptıkları müdahaleler sonucu, hu kuruluşların mali ve idari yapılarının bozulmasıdır. Siyasi iktidarlarınmüdahalelerinin önüne geçebilmek için, sosyal güvenlik uygulamaları, devlet politikası haline getirilmelidir.
2- SSK'nın yönetimi 
özerk ve demokratik 
olmalıdır:SSK 4792 sayılı Kanuna göre mali ve idari bakımdan özerk ve tüzel kişilikte bir devlet kuruluşudur. Bununla birlikte Bakanlığa bağlı bir devlet kuruluşu olması özerk bir kuruluş olmasını engellemektedir. Bu nedenle SSK yönetimi, idari ve mali açıdan
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Sosyal G ü v e n liközerk ve demokratik bir yapıyakavuşturulmalıdır.Son hazırlanan SSK yasa tasarısında SSK Yönetim Kurulu'nun oluşumu değiştirilmiş ve devlet ağırlıklı konumdan çıkarılmıştır. Ancak Kurumun başkanınm devlet tarafından atanıyor olması kurumun özerkliğini engelleyecektir.
3- Sosyal sigortaların 
finansmanına devlet 
katkıda bulunmalıdır:Devlet sigortanın finansmanına prim ödeyerek.katılmamaktadır. Batı ülkelerinde sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak, devletin sosyal güvenlik kurumlanna finansman katkısı vardır. Avrupa Birliği'ne tam üye olmak isteyen Türkiye'nin de, üye ülkelerde örnekleri görüldüğü üzere çeşitli biçimlerde sosyal sigortalan n- finansmanına katkı sağlaması zorunludur. (Bkz. Grafik II)ı
4- Kayıt dışı sektörün 
kayıt altına alınması, 
sigortalı sayısının 
artırılması açısından 
zorunludur:Kurum gelirlerini artırmanın tek yolu, yeni sigortalılar kazanmaktır. Bu nedenle kayıt dışı sektörün kayıt altına alınması zorunludur. Bunun için yapılacak çeşitli yasaldüzenlemelerin yanışım, çalışma hayatının demokratikleşmesi,

S OSYAL  GÜV E NL İ ĞE  DEVL ET  K A T K I S I  ( % )®1 807060504030- . Zilli- 0-

ZZA

7 7

M i a

K n yn o fc: IL0 1991 Dünya İşgücü Raporu |

/<  <Kore Avuslmlyo Higoroguc 
G R A F İK  2
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sendikal örgütlenme özgürlüğünün sağlanması, hatta bazı ülkelerde olduğu gibi, tüm çalışanlar için sendika seçme zorunluluğunun getirilmesi zorunludur.DİE ve Maliye Bakanlığı verileri ile yapılan hesaplamaya göıe, Türkiye'de 10 milyon 500 bin kişi kayıt dışı çalışmaktadır. Bu kişilerin asgari ücretle çalışması durumunda, SSK'nın işçi primi olarak 6 trilyon 135 milyar TL, işveren primi olarak ise 14 trilyon 899 milyar TL, prim geliri elde etmesi gerekirdi. 1993'de, kayıt dışı

istihdam nedeniyle SSK'nın prim geliri kaybı 21 trilyon 34 milyara ulaşmaktadır.Bu sayı ise SSK'nın 1993 prim tahsilatının yarısına eşittir; Bu hesaplama kayır dışında çalışanların, asgari ücretle çalışması durumunda değil de, SSK'nın bugün prime tabi kazanç kesintileri oranında yapılırsa, SSK'nın prim kaybı 133 trilyon TL'ye ulaşmaktadır. (Bkz. Grafik 111)
5- SSK, karşılığında 
primini almadığı 
sosyal risklerden 
sorumlu 
tutu Imaınalıdır:

Tahakkuk Eden Prim ve Kayıt Dışında Kalan Prim Tutarları (milyon)
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Kaynak: SSKİstatistik Yıllığı 1993 ve l'rof.Dr.Osman Alluğ U3J
GRAFİK 3 Tahakkuk eden Kayıl dışında kalaa Kayıt dışında kalan priıtı prim prim (asgarî ücretÖzetinden)

Kunım karşılığında primini alamadığı sosyal ödemelerden sorumlu olmamalıdır. Ayrıca bugüne değin ödediği sosyal yardım zamları, Hazine tarafından kuruma geri ödenmelidir,
6- İşçi ücretlerinden 
kesilen sosyal sigorta 
primlerinin kuruma 
zammında 
yatırılmalarını 
sağlayıcı yasal ve 
idari düzenlemeler 
yapılmalıdır:SSK'ya primini ödemeyen kunıluluşlar, kurumun mali dengesini tozmaktadır, 1993 yılında kurumun prim alacaklarının tutarı 19 trilyon 264 milyar 866 milyar TL'sıntı ulaşmıştı. Bu alacağın 
% 64'ii kamu kuruluşlarından, % 37’si ise özel kuru kışlardan kaynaklanmaktadır.
7- SSK
gayrime nkullerinin 
satışı, Kurumun 
mali dengesini 
düzeltmek için bir 
çözüm değildir:SSK'yı yaşatmak ve sorumluluklarını yerine getirmesine yardımcı olmak için finansal destek sağlamak, devletin temel görevlerinden biri olmalıdır. Bu nedenle, mali dengesinin bozulduğu anda gayrimenkullerin satışa çıkarılmasını çöziim olarak düşünmek, siyasi iktidarlann kısa dönemde dununu kurtarmak için buldukları bir çözümdür.
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) UN YA Tongut ÇOBAN
Dünya Bankası Raporu Taslağının Eleştirisi

Emek, Piyasa Ve "Serbestlik"l ı .
"Em ek bir m eta  
değildir."

ILO -P kiledelpbia  
Bildirgesi. 1 0  M ayıs 1944

GirişDünya Bankoss'nın yıllık raporlarının özelliği biliniyor: Bu raporlar belli bir konu hakkında bütün dünya ülkelerine politika seçenekleri sunuyor ve bu politikalar (nedense !) pek çok ülke tarafından harfiyen benimseniyor. Bu raporların en ünlüsü özelleştirme ile ilgili olandır. Özelleştirme raponı. Dünya Bankası ile kredi ilişkisi içinde olan ülkeler tarafından reddedilmeden benimsenmiş ve özelleştirme politikaları kimi ülkelerde silah zoruyla, kimi ülkelerde yoğun ideolojik kampanyalarla uygulanmaya çalışılmıştır.Dünya Bankası yeni bir rapor hazırlıyor. Bu kez konu, emek! İlk olarak Prof Dr. Korkut Boratav tarafından kamuoyuna sunulan bu rapor, henüz taslak olmasına rağmen. Dünya Bankası’nın emek hakkındaki politikalarına ilişkin çok önemli ipuçları taşıyor. Eğer bu rapor taslağı da, diğer raporlar gibi, egemen politikaların oluşturulması için temel bir kaynak olacaksa, bütün dünyada işçileri ve emek örgütlülüklerini ciddi tehlikeler bekliyor demektir, Bu nedenle, bu taslağın içeriğine jlişkin bazı temel bilgilerin tartışmaya açılmasının yararı vardır.

İşgücü Talebi Yaralan BüyümeRapor Taslagı’da işgücü piyasasında varolan temel sorunlardan sözediliyor ve bu sorunların tamamının işgücü piyasasının kendi iç harekelinin bir sonucu okluğu, bir başka deyişle arz-talepdengesizliklerinin sorunların esas etmeni olduğu vurgulanıyor. Örneğin, işsizlik problemine değinilmekle birlikte, global bir işsizlik probleminin olmadığı savunuluyor. İşgücü piyasasında yaşanmakta olan güncel sorunlann kaynağında kamu sektörünün gerilemesiyle açığa çıkan işgücü, sermayenin akışkanlığı karşısında emeğin ulusal sınırlar içine hapsolması, kentleşme, nüfus artışı gibi etmenlerin yer aldığı belirtiliyor.Rapor Taslagı'na göre bu sorunlar karşısında temel hedef işgücü talebi yaratan bir büyümenin nasıl sağlanacağı sorusuna yanıtlar bulmaktır. Taslağın bütünü bu yanıtlara ayrılmış-, özetleyerek sunalım:1. Üretkenliğin arttırılması, uzun vadede emek gelirlerinin arttırılması ve istihdam probleminin çözülmesi için tek çaredir. Bunun için emeğin niteliği ve fiziki sermayeyi geliştirmek, işgücünü daha üretken alanlara kaydırmak gereklidir. Bunun olabilmesi için uygun ekonomik ve politik koşulların olması şartur; bu şartlardan biri de bazı imtiyazlı işçi grupları (sendikalı ve

sosyal güvenlik kapsamındaki işçiler kastediliyor) için varolan konuna önlemlerinin kaldırılmasıdır.2. İmtiyazlı işçi gruplan için iş güvencesi ve gelir güvencesi sağlamaya kalkışırsanız, sermaye infonnel sektöre kayabilir. İşgücü piyasasında sendikaların elbette önemli rölleri vardır, ama eıkin bir işleyiş için en iyisi açık piyasalardır. Sendikalar işgücü piyasasında tekeldir; bıı nedenle, işgücü piyasasının etkinliğini azaltır.3. Sendikalar ve devlet işgücü piyasasındaki aksaklıkları, örneğin istihdam ve ayrımcılığı gidermek için müdahalede bulunmaktadır. Ayrıca ücretleri arttırmak, çalışma koşullarını iyileştirmek, -işgtivencesini geliştirmek için çalışmaktadırlar. Bununla birlikte devletler işyerlerinin kapanmasını önleme, işsizlik sigortası, çocuk işçiler için yasalar, işçi sağlığı ij güvenliği önlemleri, emekliler için sosyal güvence gibi pek çok uygulama yapmaktadırlar. Ancak, bütün Jıu haklar genellikle formel (kayıtlı) sektör için geçerlidir.Eğer piyasanın kuralları gözardı edilirse, bu müdahaleler piyasa etkinliğini bozabilir ve informel (kayıtdışı) sektör gelişir.4. Kamu istihdamı, verimsizdir, kanıtı hizmetinin kalitesi düşüktür. İstihdamı arttırmak için doğrudan devlet müdahalesi hiçbir zaman eğitimin ve işgücü

talebini arttıran büyüme için gerekli koşulların, yani işgücü piyasasının serbestleştirilmesinin yerini tutamaz. Etkin bir eğitim hizmeti ise ancak özel sektör tarafından verilebilir. Eğitimde devlet müdahalesi kalkmalıdır. Devletin yanlış eğitim politikaları işgücü piyasasını yanlış yönlenil irebiliyor. Kamu eğitiminin emeğin niteliğini arttırmadığı görülmelidir.5. Uluslararası entegrasyonun, yani küreselleşmenin dışında kalmak emeği durgunluğa iter. Küreselleşme emek gelirlerinin uzun dönemde artması için en iyi yoldur. Ancak küreselleşme bazı riskleri de beraberinde getirmektedir, çünkü emek sermaye gibi serbestdolaşamamaktadır. Bu risklere katlanmak gerekir.6. Ücret belirleme süreçlerine müdahale işgücü piyasasını olumsuz etkileyebilir ve ekonomik etkinliği azaltabilir. Özellikle modern sektör işçileri için prematüre koruma piyasanın etkinliği için zararlıdır. Modern sektör istihdamını desteklemenin en iyi yolu sübvansiyonları kaldırmak ve ihracatın desteklenmesidir.7. işgücü piyasasına iki tiir müdahale yapılabilir: birincisi, piyasanın işleyişini kolaylaştırmak için bilgi akışı ve sözleşme özgürlüğünün sağlanması; İkincisi, bazı sosyal amaçların yerine getirilmesi. Bu İkincisi
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ı piyasa 'etkinliği açısından olumsuzdur, işgücü piyasanının bir bölümüne yapılan müdahale, öbür bölümünü olumsuz etkileyebilir.8. işgüvencesi, kayıtlı sektör istihdamını olumsuz etkiler. İstihdam için getirilen standartlar ters etki yaratabilir ve istihdamı düşürebilir; bu yüzden istihdama yönelik kurallar serbes ti eştiril melidir. İşsizlik sigortası ve kıdem tazminatı kaynak tahsisini bozar,9. Emeğin akışkan olmadığı bir dünyada yapısal dönüşümün yükünü emeğin çekmesi doğal kabul edilmelidir. Çözüm, sendikalar, . hükümetler ve işverenler arasındaki uzlaşmadan geçer. Ticaretin ■ serbestleştirilmesi elbette bazı işçi gruplarım olumsuz dikleyebilir ama bu ticaretin serbestleştirilmesinin engellenmesini doğurmamalıdır.

İşgücü Piyasasında Arz-Talep 
YasasıRapor Taslagı'nda yer alan bütün hu te2İer, emek piyasasının serbestleştirilmesini, yani piyasanın işleyişi önünde bir engel olarak görülen sosyal ve sendikal haklar ile sosyal devlet uygu lamalarının kaldırılmasını amaçlamaktadır, ÇCinkii Dünya Bankası, emek gelirlerinin arttırılmasını, üretkenlik artışının bir fonksiyonu olarak görmekte ve sendikal've sosyal hakların üretkenlik artışının önünde engel okluğunu düşünmektedir."Serbest piyasa"

sloganının gerçek yaşamda karşılığı olmadığı biliniyor. Bugünün gerçekliği, mal ve hizmet piyasalarının bile büyük ölçüde tekelci yapıda olduğunu göstermektedir Tekellerin egemen olduğu ekonomik yapıda, (irelim, yatırım ve fiyatlar, "görünmez el" tarafından değil, tekellerin yöneticileri tarafından belirlenir. Kuşkusuz, tekellerin varlığı, rekabetin yokluğu anlamına gelmez, ama tekelci rekabet koşullarında, tekellerin aşırı kâr hedefine bağlı olarak piyasalara yön veıuıe olanakları vardır. Dolayısıyla "serbest piyasa"dan söz etmek, bir olguyu işaret etmekten çok bir retoriktir; daha iyimser bir ifadeyle, bir özlemi dile getirmektir. Ancak dünya kapitalizmi "serbest rekabet" çağına asla geri dönmeyecek kadar gelişmiştir.Tekellerin mal, hizmet ve sermaye piyasalarındaki egemenliği, işgücü piyasasının serbestleştirilmesini baştan imkansız hale getirmektedir. Çünkü bilindiği gibi, piyasalar birlerine bağımlıdır ve bir piyasadaki aksaklık ya tla dengesizlik, bir başka piyasaya yansımaktadır. Bıı nedenle, işgücü piyasasının tümüyle arz-talep salınanlarına açık hale getirilmesi, cinim büyük dengesizliklerin önünü açmakuın başka bir işe yaramaz.Bunun yanısıra, işgücü piyasası, diğer piyasalardan farklıdır. İşgücü, bir mal, hizmet veya sermaye değildir.

Talep fazlası malı yokeımek mümkündür; hatta aşırı sermayenin degersizleştirilmesi bile mümkündür, ama talep fazlası işgücü yok edilemez. Gerçi savaşların bu görevi yerine getiren bir araç olduğu düşünülebilir, ama bu, "piyasa mekanizmasının vahşi yüzünü açığa çıkaran bir örnek olmaktan başka bir şey değildir.Bu koşullarda işgücü piyasasındaserbestleştirmeden söz etmek, işgücünün tekelci sermayenin dayattığı koşullara boyun eğmesini savunmakla eş anlamlıdır. Nitekim Dünya Bankası Raporu Taslagı'na hakim olan mantık da bu doğrultudadır. Taslak la sürekli olmak küreselleşmeden, üretkenlik artışının _ önceliğinden, kayıtlı sektör/kayıldışı sektör rekabetinden, devlet ve sendika müdahalesinin zararlarından, sosyal ve sendikal hakların piyasa etkinliği üzerindeki olumsuz etkilerinden sözedilmektedir.Bugün küreselleşme, sermayenin özgürlüğü, emeğin ise tutsaklığı anlamına gelmektedir. Sermaye sermayedardan ayrılabilir, buna karşın emek emekçiden ayrılamaz. Dolayısıyla sermaye krizin yükünü sırtından atabilir: emek ise krizin bütün faturasını üstlenir.Üretkenlik artışının birincil amaç olarak görülmesi de, uzun yıllardır sürdürülen "yapısal uyum politikalarının temel tezlerinden biridir.Bunun emek için ne tür sonuçlar yarattığı bilinmekledir-, üretkenlik

artışı uğruna ücretler düşürülmekte, sosyal haklar gerilet ilmekte, sendikal hak ve özgürlükler yok edilmeye çalışılmaktadır. Dolayısıyla üretkenlik artışı elbette olumlu bir amaçtır, ancak bunu, emeğin kazananlarının yok edilmesi üzerinden gerçekleştirmek bir sermaye tercihidir-, bu tercihin, uzun.vadede emek lehine olacağı ise, bugün için bir varsayımdan öte bir şey değildir. Bir varsayım uğruna milyonlarca yaşamın harcanması en azından adaletli bir tercih değildir.Ekonominin kayıtlı ve kayıtdışı sektörlerinden sıklıkla söz edilmekledir. Dünya Bankası'nın bu konudaki tezi, kayıtlı sektörde emek için özel korıııııa önlemlerinin, kayıtdışı ekonomiyi büyüteceğidir. Bunun anlamı şudur: kayıtlı sektör de kayıtdışı sektöre ayak uydurmalı ve ekonominin liiınü kayıtdışı sektör standartlarında yeniden yapılanmalıdır. Bir başka deyişle, sosyal ve sendikal haklar korunmaya çalıştlmamalıdır.Devletin ekonomiden ve eğitim gibi temel hizmetlerden elini çekmesi istemi, özelleştirmenin nerelere varabileceğini çok açık olarak göstermektedir. Sendikal ve sosyal hakların piyasa etkinliği önünde engel olarak görülmesi ise, iicret ve istihdam taleplerini sendika! mücadelenin gündeminden çıkarmayı, işsizlik, sağlık ve yaşlılık sigortası gibi sosyal kazanımla nn zayıflatılmasın! amaçlamaktadır.
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CEZAYİR
Sendikalar Ne İslamcı 
Ne Hükümet YanlısıCezayir Genel İşçiler Sendikası UGTA'nın Genel Sekreteri Abdülhak Ben Ha- moııda, örgütünün içinde bulunduğu durumu tanımlarken "herkes bize karşı" diyor. UGTA , Cezayir' deki güçlü tek sivil örgüt. 1.350.000 üyesi var. Ülkede yükselen İslamcı hareket, UGTA'yı ciddi bir hedef olarak görüyor. Nitekim,1994'te İslamcı terörist saldırılar sonucu 300 UGTA üyesi öldürüldü. Cezayir'de İslamcı çevrelerle hükümet arasında çelişkiler var; ancak UGTA hükümetin uyguladığı programlara da karşı. Hükümet katı bir yapısal uyarlama programı uyguluyor ve ülkenin içinde bulunduğu ekonomik bunalımın asıl yükünü işciler/çalışanlar taşıyor. UGTA, iki taraftan gelen baskılara rağmen, ülkedeki en büyük sivil örgüt olma özelliğini koruyor ve üyelerini kitlesel eylemlerde harekete geçirebilme yeteneğini sürdürüyor.Dünya Özgür İşçi Sendikaları Konfederasyonu ICFTU’nun üyesi olan UGTA'nın davetiyle, önümüzdeki günlerde ülkedeki durumu incelemek üzere bir 1CFTU heyeti Cezayir'e gidecek.
ETUC Genel Kurulu:DİSK’in de üyesi olduğu Avrupa Sendikalar Konfederasyonu ETUC,

9-12 Mayıs 1995 tarihlerinde 8, Olağan Genel Kurıılu'nu yapıyor. Bu genel kurut, Avrupa genelinde ekonomide düzelme yaşandığı halde kitlesel işsizliğin artışını sürdürdüğü bir ortamda yapıldığı için ayrı bir önem taşıyor.Piyasa ekonomilerindeki düzelmelerin, ekonominin sosyal boyutlarında da kendiliğinden düzelme sağlayacağı şeklindeki yaygın liberal yalanın aksine, kitlesel işsizliğin artışını sürdürmekle kalmayıp, kronik hale gelmesi, işsiz sayısının 50 milyona, sokakta yaşayan sayısının 5 milyona çıkması, dünyanın en zengin bölgelerinden biri olan Avaıpa'da sendikaların istihdam ve dayanışma taleplerini öne çıkanııalarına neden oldu.Nitekim, ETUC'un 8. Genel Kurulu'na temel olan politika metni, "Avrupa'nın merkezine 1 istihdamı ve dayanışmayı yerleştirmek" adını taşıyor.Avrupa'nın giderek genişleyen ve ilerde tümünü kapsaması beklenen Avrupa Birligi'nin , sadece ekonomik ve parasal bir birlik olmaması gerektiği görüşünü savunan ETUC, sosyal Avrupa hedefini ve talebini öne çıkarıyor.8. ETUC Genel Kurulu, 2. Dünya Savaşı'mn sona

erişinin 50. yılına rastlıyor. Bilindiği gibi 2. Dünya Savaşı, 8 Mayıs'ta resmen sona ermişti. Bu nedenle, ETUC, bir kez daha herkes için barış ve demokrasi dileğini yineliyor.
ETUC
Sendikaları hala sadece 
erkekler yönetiyorAvrupa Sendikalar Konfederasyonıı'nun (ETUC) üyeleri arasında gerçekleştirdiği bir- çalışına, kadınların hala sendikalarda sorumlu mevkilerde yer alamadıklarını gösteriyor. 38 ETUC üyesi arasında yapılan "Kadınlar ve -Sendikalarda Karar Alma" başlıklı çalışına, ETUC'un üyelerinin yüzde 40'ını kadınların oluşturduğunu ortaya koydu. Ancak sonımlu mevkilerdeki kadın sayısı, bu oram yansıtmanın çok uzağında. Araştırma kapsamında yer alan 38

ülkekonfederasyonundan sadece iki tanesinde konfederasyon genel yönetiminde kadın var (Fransız CFDT'nin genel sekreteri, Belçikalı FGTB'nin genel başkan vekili kadın). Tüm ETUC üyesi örgütler gözönüne alındığında seçimle gelinen liderlik görevlerinde sadece 8 kadın var. Birkaç konfederasyonun üst politika organında %25'ten daha fazla ' kadın yer alıyor. Sendikalarda çalışan uzmanlar ele alındığında, durum biraz daha iyi. Ama. sendikalarda çalışan kadın uzmanların büyük kısmı, eşitlik politikası, çalışma koşulları, sağlık koruma ve sosyal politika konularında çalışıyorlar.ETUC'un kendi konfederal organları ve yöneticilik görevlerine bakıldığında durumun biraz daha iyi olduğu görülüyor. ETUC'un 84 kişilik yönetim kurulunda sadece 10 kadın üye var.Geçtiğimiz nisan ayı başında yapılan kadın konferansında bir konuşma yapan ETUC Genel Sekreteri Emilio Gabaglio, verilerinden söz ettiğimiz çalışmanın önemli bir konuyu gözler önüne çıkardığını belirterek, "bu konuda sendikal hareketi mutlaka etkin bir strateji uygulamak ve kadınların Avrupa sendikaları içinde temsil edilmesini . sağlamakzorundadırlar" dedi.
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D0MİNİKAN
CUMHURİYETİ
Serbest ticaret 
bölgelerinde ilk toplu 
sözleşme imzalandıSerbest Ticaret bölgelerindeki ilk toplu sözleşme Donıinikan Cumhuıiyeti'nde Bibong Apparel Şirketi'nde (tekstil sektöründe) imzalandı. Toplu sözleşme Bonao'da çalışan 500 işçiyi kapsıyor ve hem tek tek kişiler bazındaki hem de denetçilerle çıkan sorunlarla ilgili düzenlemeler içeriyor, tikede çalışma yasalarının değiştirilmesi ve bu yasalann serbest ticaret bölgelerinde de uygulanması için mutabakata varılması, bu toplu sözleşmenin zeminini hazırladı. ■ Bilindiği gibi dünyanın her yanında, serbest ticaret bölgelerinde işçiler çalışma yasaları kapsamı dışında veya toplu sözleşme ve grev haklan olmaksızın çalıştırılıyor. Bu bakımdan, bu toplu sözleşme, serbest ticaret bölgelerindeki çalışma ilişkilerinin normal ve insani bir düzeye gelmesi mücadelesinde yeni bir adım oluşturuyor.
İSVEÇ
Çokuluslu şirketlerde 
çokuluslu işyeri komitesiDünya ölçeğindeki ilk işyeri komitesi olan Dünya Sendikaları komitesi, İsveç kökenli

bir çokuluslu firma olan SKF'de geçtiğimiz günlerde kuruldu. Sendikalar ve şirket yönetimi arasındaki uzun görüşmelerden sonra kumlan komite, SKE'nin faaliyet gösterdiği 15 ülkedeki sendikaların seçtiği 25 temsilciden oluşuyor. Komite yılda en az bir kez toplanacak ve işkoluna ilişkin, ekonomik ve mali konuları tartışacak.
NETVVORK
Evde çalışan işçilerin 
kurduğu uluslararası 
netvvork faaliyetteEvde çalışan işçilerin kurduğu uluslararası netvvork, bir yılcltr faaliyetlerini başarıyla sürdürüyor. Geçen yılın 21 Maıtı'nda kurulan uluslararası netvvork, bünyesinde Hindistan'dan, Hollanda’dan, Birleşik Krallık'tan, Güneydoğu Asya'dan, Kanada'dan ve Güney Afrika’dan örgütler bulunuyor.Netvvork halen, bölge büroları açmak suretiyle daha yaygınlaşma çalışmaları yapıyor, Şimdiye kadar, bu yılın haziran ayında yapılacak olan Uluslararası Çalışma Konferansıyla ilgili çalışmalara ağırlık verildi. Çünkü bu konferansta evde çalışma konusu da ele alınacak ve muhtemelen bir 1LO sözleşmesi haline gelecek.Netvvorkiin amacı, faaliyetleri uluslararası düzeyde koordine etmek, bir de hem

kuzeydeki hem güneydeki evde çalışan işçilerin durumunu iliyeştirmek, Netvvork evde çalışan işçilerin işçi olduğunun tanınması, sosyal koruma kapsamına alınması ve güçlendirilmesi hedeflerinigerçekleştirmek üzere çalışmalarını sürdürecek. Ayrıca, evde çalışanların örgütleri arasındaki fikir ve bilgi alışverişini teşvik etmek amacını da taşıyor. Bu noktada, sözkonusu örgütlerin sendika olması veya alternatif örgütler olması -mesela kooperatifler- önem taşımıyor. Netvvork, genel olarak kadınların ekonomik önderliğini teşvik etme durumunda. Çünkii, bilindiği gibi evde çalışanları ezici çoğunluğunu dünyanın neresinde olursa olsun kadınlar oluşturuyor.Bölge büroları açma faaliyetinin dışında, netvvork şu ana kadar . Örgütlenme ve mali somnlarln ilgilenecek bir çalışma komitesi oluşturdu. Netvvorkiin yasal olarak yardım alabilmesi ve Uluslararası Çalışma Konferansına gözlemci statüsüyle katılabilmesini sağlamak amacıyla Hollanda'da vakıf kumluyor.
DÜNYÂ
Yılın en kötü on şirketiŞirket suçlarının en yoğun işlendiği on şirketin adlan açıklandı.

Tüketici haklan savunucusu Ralph Nader'in 1980'de kurduğu Multinational Monitor adlı aylık dergi, yılın en kötü on şirketini seçti, üstede şirketlerde işlenen suçlar ve sözkonusu şirketlerin adları yer alıyor.Multinational Monitor'a göre, ayakkabılarının - imalatında en ucuz üretim bölgelerini tercih etmek suretiyle son derece acımasız bir maliyet düşünme politikası izlemesi nedeniyle, en kötü on şirket arasında ünlü Nike firması da yer alıyor; 7 yıldır yayınlanan listede her tür şirket suçu gözönüne alınıyor. Yine dergiye göre, ABD'de bir yılda işlenen şirket sahtekarlıklarının miktarı 200 milyar dolara ulaşmış durumda; oysa yankesiciliğin miktarı 565 milyon dolarda, soygunların maliyeti ise 3.8 milyar dolarda kalıyor.
MEKSİKA
Sosyal ŞartMeksika'nın ABD ile sınır bölgesinde yer alan sanayi bölgelerinde üretimlerini sürdüren işlerlerindeki çalışma koşullan 19. yy'daki esaret koşullarını * andırıyor. Yaklaşık 30 yıldır bu bölgede üretimlerini sürdüren ABD'li işadamlarının insanlık dışı üretim politikalarım protesto eden sendikalar, çevreciler, kilise, kadın



grupları ve iyçi sağlığı-işgü Yenliği konusunda etkinliklerini sürdüren gruplar son günlerde çalışmalarını yoğunlaştırdı.Meksika'da sanayi üretimi ABD sınırındaki serbest bölgede ve sınır boyunca yoğunlaşıyor. Özellikle ulusötesi şirketlerin denetimsiz üretimlerini kontrol altına alabilmek için, üretim ilişkilerinin "Uluslararası Çalışma Örgütü'nCin (1LO) nonnlanna göre oluşturulması ve Meksika Çevre Koruma Yasasinın minimum çevre standartlarını içerecek biçimde yeniden düzenlenmesi talep ediliyor. ABD'li işadamları, çalışma koşullarının iyileştirilmesine, işgüvenliğinin garanti edilmesine, çevreyi koruyan üretim politikası sürdürülmesine, sendikal haklara saygı göstermeye ve insani değerler ölçüsünde ücret ödemeye davet ediliyor.Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi (NAFTA) anlaşması çerçevesinde sürdürülen faaliyetlerin "sosyal şart" kuralına bağlanarak, daha insani çalışma koşullarının oluşturulmasını talep eden amerikan sendikaları, korumacı ve şovenist politika izlemekle suçlandılar.Oysa bu talep yalnızca sendikalardan ve Maquiladora Serbest Bölgesi çalışanları tarafından değil, birçok amerikalı işadamı tarafından da destek

buluyor. Oluşturulması istenen "sosyal şaıf'ın temel maddeleri aşağıdaki gibi:1- Yaşama ve çalışma koşullarının asgari sosyal ve ökolojik koşullarda sürdürülmesi, gerek gelişmekte olan ülkelerdeki işgücü, gerekse gelişmiş endüstri ülkelerindeki işgücü için önem taşır. Bu gerçekten yola çıkarak, sendikal çalışmaların çok somut ve öznel bir bakış açısıyla uluslararası çapta sürdürülmesi zorunludur.2- Sosyal ve ökolojik minimum standartlarla, iş garantisi ve üretimin sürdürüldüğü ülkede geçerli olan insani geçim düzeyini sağlayacak ücret kastediliyor.Genellikle sosyal düzeyin yükseltilmesi denilince, endüsrri ülkelerinde geçerli olan normların azgelişmiş ülkelere uyarlanması anlaşılıyor. Oysa talep edilen, ücretin özgür sendikal etkinliklerle, görüşmeler ve toplusözleşmelerle belirlenmesi. Ücretin ve sosyal hakların şimdiye kadar olduğu gibi, ekonomik ve politik güçlerin etkisiyle düşük düzeydebelirlenmemesi, asgari yaşam standartını sağlayacak ücret düzeyine ulaşılması ve rekabet üstünlüğünün işgücü maliyetini düşürereksağlanmasının önüne geçilmesi sosyal şartı belirleyen önemli unsurlar arasında yer alıyor.

3- Ayrıca sosyal veökolojik sosyalstandartlar oluşnırulsabile, işgücü maliyetiüstünlüğü hala geçerliolabilir. Bu konu «anlaşma dışı bırakılmamalıdır. Buna karşılık, uluslararası üretimin ticaretinin esaslarının koşulları oluşturulmalı ve centilmenlik anlaşmalarıyla yeniden düzenlenmelidir. Bu çerçevede döviz kurlarında indirim yapılmamalı, gelişmiş ülkelerin başka nedenlerle örneğin; gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkelere olan faiz ve borçları nedeniyle, hammadde fiyatlarına veya yürürlükte olan korumacı pazar kurallarına baskı yapmaları önlenmelidir.
Uluslararası kontrolSendikaların sosyal. ve ökolojik hayatta asgari standaıt talepleri, uluslararası ticaret, üretim ve insan haklarının hayata geçirilmesi ile yakından ilgilidir. Çalışma hayatını düzenleyen ILO sözleşmelerinin kabulü ve uygulanabilirliği, bu taleplerin yerine getirilmesi için zorunludur. Özellikle aşağıda belirtilen ILO sözleşmeleri tüm iiye ülkelerce onaylanmalıdır:□  Örgütlenme v özgürlüğü (sözleşme, 87), toplusözleşme hakkı (sözleşme, 98), işletmelerde işçi temsilciliğinin

korunması (sözleşme 135);O  Zorla çalıştırma yasağı (sözleşme, 29 ve ■ 105):□ Çocuk çalıştırma yasağı (sözleşme, 138);□ Çalışma ve mesleki ayrımcılık yasağı (sözleşme, 111) ve eşdeğer iş için kadın ve erkekler arasında ücret eşitliği (sözleşme, 100).ILO normaları dünya çapında geçerli, temel hakların arasında yer alıyor. Çocuk çalıştırma yasağının ve işyeri temsilcinin haklarının koaınmasına ilişkin sözleşme dışında bu temel normlar, ILO üyesi 100 ülke, zorla çalıştırma yasağı da 130 üye ülke hükümetince imzalanarak kabul edildi.Türk hükümetleri de yukarıda yer alan sözleşmelerden, çocuk çalıştırma yasağı dışındaki sözleşmelerin hepsini imzaladı. Ancak problem, imzalanan sözleşmelere uyulup uyulmadığının kontrol edebilmek ve uygulatmakta yatıyor. Sözleşmelerin ihlali halinde, genellikle politik baskı ve ILO'nun hukuksal yaptırım gücünün olmaması nedeniyle, bu ihlaller uluslararası hukuk alanına bildirilmiyor. Sözleşmelerin uygulaması, asgari standartlarla GATT ve özellikle \VTO anlaşmalarını bütünleşmesi halinde sağlanabilir.
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Hazırlayan
Prof. Dr. A li Rıza Okur

TAŞERON(Alt lşveren-Aracı-Alt Müteahhit)Günümüzde işyerlerinde taşeron çalıştırmanın başlıca dört nedeni vardır: İşçilerden bir kısmını taşeron işçisi olarak göstererek loplu iş sözk ‘■uıe.sinden faydalanmalarını engeli.mek, işyerinde sencif •■aşmayı engel .yürek işçi şen d i. ‘.inin loplu sözleşme yetkisi almasına mani olmak, düşük ücretle işçi çalıştırmanın sağlanması, işyerinde grev uygulamasını önlemek. Sendikasızlaştırma konusunda taşeron uygu lamasını n oldu kça yaygın ve etkili olduğu da ileri sürülmektedir, Gerçekten son yıllarda giderek artan bir sendikasızlaştırma göze çarpmakladır. Gerçi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yetki İstatistiklerinde sendikalaşma oranının giderek arılığı iddia edilmekteyse de (1990'da % 5197. Ocak 199'2'de 60,80, Temmuz 1991de 69.31) bunun gerçekçi olmadığı, Lam tersine sendikalaşma oranının giderek düştüğü ileri sürülmektedir.1475 sayılı İş Kaıııınıı' nun 1. maddesinin son fıkrasına göre "bir işverenden belirli hir işin bir bölümünde veya eklentilerinde iş alan ve işçilerini münhasıran o işyerinde ve eklentilerinde çalışımın diğer hir işverenin kendi işçilerine karşı o işyeri

EH3SEEESJ2 ü\k
ile ilgili ve hu kanundan veya hizmet akdinden doğan yüklemlerinden asıl işveren de birlikte sorumludur ". İş Kanunu burada 3008 sayılı eski İş Kanununda ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda yer alan "aracı" kavramım kullanmamıştır. Ancak uygulamada ve doktrinde "diğer işveren" veya "aracı" kavranılan değil, müteahhit, alt işveren, laşeron gibi kavramlar kullanılmakladır. Bu konuda büyük işler için müteahhit, küçük işler veya hir işin belirli! bölümleri söz konusu ise taşeron kavramlarının kullanıldığı söylenebilir. Asıl işverenin taşeron işçisine karşı sorumlu olması için bazı koşulların gerçekleşmiş olması gerekir: Taşeron üstlendiği işi asıl işverenin işyerinde yapıyor olmalı, asıl işveren ile laşeron arasında hir hukuki ilişki bulunmalı, taşeron işçileri münhasıran asıl işverenin işinde çalıştırılmak ve işçinin talebinin asıl işverenin işindeki çalışmasından kaynaklanması gereklidir. Belirli hir işin üsılenilınesine rağmen tarafların asıl amacı, asıl işverenin işçilerini taşeronun işçisi gibi gösterip, bunlarla ası! işveren arasındaki hizmet akdini gizlemek İse, önada muvazaa (ckınışıklılık) varılır. İşin bu bölümünü üstlenen kişi laşeron sayılmaz ve hizmet sözleşmesi asıl işverenle yapılmış kabul edilir. Bunun gibi asıl

işverene ait bazı işçilerin, asıl işverenle taşeron arasındaki anlaşmaya bağlı olarak taşeron işçisi olarak gösterilmesi durumunda da, taşeronla bu işçiler arasındaki hizmet akdi muvazaa nedeniyle geçersiz sayılır ve işçiler asıl işverenin işçisi gibi dikkate alınır.Taşeron uygulaması, toplu iş hukuku açısından da bazı sorunlar doğurmakladır. Sendika kıııma ve sendikaya üye olma açısından Anayasa'da ve Sendikalar Yasasında benimsenmiş olan işkolu ve işkolunun kurulu bulunduğu işkolunda faaliyette bulunan sendikaya üye olma esası, taşeron işçileri için de uygulanacaktır. Yani, asıl işverenin işyerinin girdiği işkolu ile laşeronon yürüttüğü işlerin girdiği işkolu aynı ise taşeron işçileri de asıl işyerinin girdiği işkolunda kurulu hir sendikaya üye olabilecek, ayrı ise taşeronun yiirttüğü işin girdiği işkolunda kıırıılu bir sendikaya üye olacaklardır.Toplu sözleşme yetkisi açısından iki ayrı göriiş ileri sürülmüştür. Yargıtayca da benimsenen ilk görüşe göre, taşeronun işlerini yürüttüğü yer, asıl işyerine dahil sayılır ve taşeron ve işçileri için ayrı bir toplu iş sözleşmesi yapılamaz. Diğer görüş ise taşeronun işyerini ayrı işyeri sayar ve ayrı bir toplu iş sözleşmesi yapılmasını kabul eder.

Toplu iş hukuku ile ilgili hir diğer sorun da grev uygulaması sırasındaki çalışmalarla ilgilidir. Grevden önce aşıl işverenden iş alarak çalışmaya başlamış olan taşeron, grev kararından sonra da çalışmaya devam edebilecektir.Zira yapılacak toplu is sözleşmesi işçileri kapsamamaktadır.Ancak grevi etkisiz kılmak amacı ile işyerinin bazı bölümlerini taşerona devrederek çalışmaya devam etmek mümkün değildir. Zira devir anlaşması grevi engellemek amacıyla yapıldığından- geçersizdir.Grev yasaklan ve grev ertelemesi açısından asıl işyeri ve taşeronun işyeri birbirinden bağımsız olduğundan ayrı ayrı dikkate alınacaktır. Asıl işyerindeki grev yasağı ve grev ertelemesi taşeronun işyerini etkilemeyecektir.
A yrın tı İçin  K aynaklar:• Talat Cunhalat: Türk İş Hukukunda Asıl İsveren-Alı İşveren İlişkileri. Lsıanlnıl 1992.- Nuri Çelik: Türk İş Hukukunda Asıl İşveren-Alı İşveren İlişkilerinden Doğan fi.ızı Uygulama Sorunları.Münir Ekonu mi Armağanı. Ankara 1993.- Nuri Çelik: İş Hukuku Dersleri, 12 Basım. İstanbul 199-i.- Ali Rıza Okur: Teknolojik Gelişme. İstihdam. İş Güvencesi. İşsizlik Sigortası Sempozyumu. İstanbul 1992.-Erdal Egemen: Alt İşveren (Taşeron) Uygulaması. Laspetkim-lş Sendikası, lsıanlnıl 1992.
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İstikrar Paketi
- i 5 Nisan Ekonomik 

İstikrar Paketinin 
Faturası Dar 
Gelirlilere Çıkarıldı.

5 Nisan İstikrar Paketi 
birinci yılını 
doldururken, ekonomide 
dengeler yine 
sağlanamadı, ekonomi 
son 50 yıldır ilk kez 
küçüldü. Krizin aşılması 
için uygulanan 
ekonomik önlemler 
yapısal bir değişim 
getirmedi, aksine yatırım 
ve üretim azaldı, 
enflasyon üçlü 
rakamlara çıktı, fiyat 
artışları toplam talebi 
kıstı ve durgunluk 
başladı. Bütün bu 
olu msuz gelişmeni n 
faturasını ise yine dar 
gelirliler ödedi.

İnceleme
9 Kayıtdışı Ekonomi 

Kavramının 
Gizledikleri

Kayıtdışı ekonomi 
denildiğinde çoğumuzun 
akima faaliyetlerinin 
bütünü resmi 
kuramlardan gizlenen 
firmalar kapsamında 
yürütülen ekonomik 
faaliyetler gelir. Oysa 
Vergi Darirelerinin 
bütünüyle bilgisi dışında 

faaliyette bulunan 
işletme bulmak 
olanaksızdır.

Dosya
13 Gümrük Birliği 

Arifesinde Türk 
Hazır Giyim Sanayi

Sanayinin rekabet gücü 
1995yılı Türk Tekstil 
sektörünün geleceğini 
etkileyen önemli bir tarih 
olacak. Her ne kadar 

Avrupa Birliği'nin kendi 
sektörünü koruma isteği 
(niyeti) açıkça 
görülüyorsa da bunun 
şekli konusunda 
tartışmalar sürüyor ve 
1995 sonuna dek de 
sürecek.

Tekstilde
16 Taşeronlaşma Daha 

Ucuz Emek mi? İleri 
Teknoloji mi?

Tekstil sektörü 
uluslararası 
taşeronlaşma ilişkilerinin 24 
en yoğun yaşandığı 
sektörlerin başında 
geliyor. Gümrük 
Birliği'nin arifesinde 
Türkiye'de de 
sendikaların değişen 
koşullan yeniden 
değerlendirerek, kendi 
hareket alanlarını 
yeniden tanımlamalan 
zorunludur. İşverenlerin 
de, ucuz emeğe endeksli 
anlayış yerine teknoloji 
ve bilgi avantajlannı 
geliştirecek gelişme 
stratejileri oluşturmalan 
gerekiyor.

Elektronik
Tüketim 
Elektroniğinin 
Gelişimi - II

Türkiye'de tüketim 
elektroniği tam bir yol 
aynmmda. Sektör 
1980'lerde sanayileşme 
ve liberalleşme 
politikaları ile birlikte 
uluslararası piyasalara 
açıldı. Ancak sektörün 
gelişme hızı yavaşladı. 
Uluslararası rekabet 
koşulu, sektörün teknoloji 
geliştirme yeteneğine 
bağlıdır. Türkiye'de TE 
sektörünün çok iyi tahlil 
edilmesi ve alternatif 
öneriler getirilmesi 
zorunludur.

Sosyal Güvenlik 
Sistemi
DİSK'in Sosyal 
Güvenlik Sistemine 
İlişkin Görüşleri

Dünya
Dünya Bankası 
Rapor Taslağının 
Eleştirisi: Emek, 
Piyasa ve Serbestlik

Dünya Turu
28 CEZAYİR: Sendikalar 

Ne İslamcı Ne 
Hükümet Yanlısı

28 ETUC: 8. Genel Kurulu I
28 ETUC: Sendikaları 

Hala Sadece 
Erkekler Yönetiyor

29 DOMİNİKAN 
CUMHURİYETİ: Serbest 
Ticaret Bölgelerinde 
İlk Toplu Sözleşme 
İmzalandı

29 İSVEÇ: Çokuluslu 
Şirketlerde 
Çokuluslu İşyeri 
Komitesi

29 NETW ORK: Evde 
Çalışan İşçilerin 
Kurduğu Uluslararası 
Netvvork Faaliyette

29 DÜNYA: Yılın En 
I Kötü 10 Şirketi

29 MEKSİKA: Sosyal Şart

Sözlük
31 Taşeron (Alt 

İşveren-Aracı-Alt 
Müteahhit)
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