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5  Nisan Ekonomik Önlem Paketi’niıı 
Cumhuriyet tarihinin en yogtnı 
zamları ve en büyük işsizlik 
dalgasıyla toplumda yarattığı 
yılgınlık, zorlaşan ekonomik 
koşullarla her gün biraz daha 
kron ikleşiyor. İç ve dış borç yükü  
nedeniyle bir türlü kapatılamayan 
kamu açıklarının denklaşfirilebilmesi 
için şahit ve dar gelirlilerden 
rantiyelere tarihin en büyük kaynak 
transferlerinden biri 
gerçekleştirilirken, her zaman olduğu 
gibi gerçek bir üretim ve gerçek bir 
büyüme stratejisi oluşturulması 
konusunda en ufak bir adım dahi 
anlamıyor. Adı, "yüzde 50fa iz li  
hazine bonosu" olarak konulan bu 
büyük rant transferi yanında, 
dıtıgunlaşan piyasaya ellerindeki 
stoklarla yakalanan bir grup sanayi 
şirketinin baskısı, hükümetin piyasayı 
canlandm ııak amacıyla bir kısım 
vergi gelirlerinden de vazgeçmesine 
neden oldu. Satışların yapay olarak 
canlandırılmasıyla hükümet indirimli 
de olsa bir miktar vergi geliri elde etti 
kuşkusuz. Ancak böyle bir yapay  
canlanmanın ekonomiye ne gibi bir 
katkısının olacağı, sanayicilerin 
"dışarıya salma şansım ız yok" 
dedikleri birtakım mal stoklarını iç 
piyasada eritmelerinin ekonomiye ne 
gibi bir katkı sağlayacağı gibi som lar  
yanıtsız olarak ortada duruyor.

Uluslararası düzeyde rekabet edebilir 
sektörler yaratamayan, döviz 
gelirlerini birtakım katma değeri 
düşük m al ve hizmetlere bağlamış bir 
ekonominin, üstelik de vergi toplama 
niyeti ve yeteneğinden yoksun bir

sistemin ayaklan üzerinde n e  kadar 
zam an durabileceğinin en çarpıcı 
örneğini yaşadığım ız son ekonom ik  
kriz açıklıkla gösteriyor. Şim di 
sorulması gereken so m  ise, b irka ç  
aylık, batta bir kaç haftalık sürede  
tarihinin en büyük durgunluğuna  
giren bir ekonomik yapın ın , İç piyasa  
tıkandığında ilk önlem olarak işçileri 
kapı önüne koyarı, sonra da elindeki 
stokları eritmek için hükümetten teşvik 
isteyen bir sanayi yapısının Türkiye'yi 
nasıl olup da 21. yüzyıla  taşıyacağı...

A ncak yaşanan bunca krize rağmen 
sonılmayarı, sorgulanmayan bu 
sorunun yanıtı verilemediği sürece, 
Türkiye'nin başaşşağı gidişini 
engellemek de m üm kün olmayacak. 
Gelinen aşamada, "üretim 
seferberliği", 'Türkiye için çalışmak", 
Toplumsal fedakarlık" gibi, hükümet 
ve iş çevreleri tarafından tekrarlanan 
bir takım sloganların da anlam ını 
yitirdiği görülüyor. Zira “ne  
üretilecek?", “Nasıl bir Türkiye için 
çalışılacak?" ve "Ne için fedakarlık  
yapılacak?"gibi sorulana yanıtlan  
aranmadığı sürece, sağlıklı bir sonuca  
ulaşmak, yaşanan krizi toplumun  
geniş kesimleri için bir "avantaj" 
haline getirmek m üm kün  
olmayacaktır.

Uluslararası düzeyde "laşeronkışan" 
bir ülke olarak "üretmek" batta "daha 
çok üretmek", daha bozuk b ir gelir 
dağılımı ve katlanılacak dah a büyük  
fedakarlıklardan başka bir kazanç  
sağlamayacaktır.

DlSK-AR'm (kağıdım ızdan da  
görüldüğü gibi krizden biz d e  
payım ızı aldık) htı sayısında, 
yukarıda sıraladığımız som lar  
üzerinde ipuçları arayan konuların  
ilginizi çekeceğini um uyoruz.

Tekrar görüşmek dileğiyle...
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SANAYİLEŞME

1 970'li yılların petrolyoklarından sonra, dünya ölçeğinde mal, hizmet ve finans piyasalarının artan ölçüde bütünleşmesinin yanında, sanayi sektöründe de çok yönlü değişimler ortaya çıkmıştır.3. Sanayi Devrimi olarak adlandırılan bıı süreçte birçok endüstri kolunda köklii dönüşümler yaşanmaktadır. Bıı dönüşümlerin onaya çıkışında, iki unsurvtnetkileşimi büyük rol oynamaktadır;1) Mikro-elektronik tabanlı ve bilgisayar destekli teknolojilerde beklenenin üstünde gelişmeler sağlanmış ve bu teknolojiler üretim, pazarlama, dağıtım, iletişim ve yönetim süreçlerinin tümünde kullanılmaya başlanmıştır.2) Gelişm iş ülkelerin endüstriyel ürün taleplerinde gözlenen hızlı değişmeler rekabet sürecinde maliyet unsurunun önemini azaltmış, ürün karakteristikleri (kaliie, tasarım ve farklılaşma) ön plana geçmiştir. Bu olgu nıikroekonomik tekniklerin yaygınlaşması için uygun bir zemin hazırlamıştır.Bu iki unsurun etkileşimi sonucunda, firma ve işletme düzeylerinde örgütlenme modelleri ve üretim düzenleme yöntemleri önemli değişikliklere uğramıştır. Rekabet sürecinde endüstriyel ürün özelliklerinin maliyetten daha önemli unsur haline gelmesinin yo! açtığı en anlamlı gelişmelerden biri de üretimde esneklik arayışının artmış olmasıdır. Tek işlevli makinalnr yerine, çok işlevli ırıakina sistemleri devreye sokulurken, işgücünün nitelikleri de değişmiş tek becerili uzmanlaşma yerine, birkaç işlevi üstlenebilecek insan

gücüne talep artmıştır.19S0'li yıllarda dünyada sanayi alanında bu dönüşümler ' gerçekleşirken, Türkiye'de adeta bir sanayisfzleşme süreci yaşanmıştır. 19S0 yılı başında yürürlüğe konulan ve kendisinden uzun şiire söz edilecek olan "ekonomik istikrar önlemleri" öncelikle kamu sektörünün daraltılmasını,- piyasa mekanizmasının serbestçe işlemesini öngörmüş ve sınai üretimin artırılması piyasa koşullarına bırakılmıştır. Türkiye'nin sanayileşme sürecinde bir dönüm noktasını temsil eden bu önlemler, kısa dönemli bir istikrar programı olmanın çok ötesinde, ekonominin dışa açılmasını ve uzun dönemde kapitalist dünya ekonomisiyle bütünleşmeyi öngörmekteydi. Bu dönemde bir yandan başta kur ayarlamaları olmak üzere, mali ve parasal teşvik araçlarıyla (düşük faizli krediler, vergi iadeleri vs.) ihracat kârlı bir ekonomik faaliyet haline getirilirken, diğer taraftan düşük ücret ve yüksek faiz politikalarıyla iç talep kısılmıştır.Dışa açık, ihracata dayalı bu strateji, kısa dönemde, mevcut sınai üretimin yapısında değişiklik yapmadığından, iç talebin kısılması hu stratejinin temel öğesi haline gelmiştir. Uygulanan bıı politikalar sonucunda 1980'li yıllarda, bazı yıllarda artış hızı düşük olmakla birlikte, ihracat önemli ölçüde artırılmıştır. Bu dönemde ihracatın bileşiminde de önemli bir niteliksel değişiklik gözlenmektedir. Toplam ihracat içinde sanayi ürünleri ihracatının payı hızla yükselmiştir. Ancak Türkiye'de İpSO'ii yıllarda sanayi ürünleri ihracatı artarken, paradoksal bir biçimde sanayi yatırımları görece azalmıştır,

Sanayi yatırımlarındaki azalmanın temel nedeni, 1980 sonrasında "istikrar ve dışa açılına" adına büyümeden vazgeçen ve toplumdaki gelir bölüşümiinti üretken olmayan kesimler lehine bozan, gelir ve fiyat politikalarının esas alınmış olmasıdır. Bu dönemde bir taraftan yüksek enflasyonun ve emek aleyhtarı gelir politikalarının mal ve hizmet talebini daraltması, diğer taraftan çok yüksek oranlardaki kredi ve kur maliyetlerinin sermayeyi kullanma maliyetini artırması kapasite artırıcı yeni yatırımların yapılmasını engellemiştir. 1980'li yıllarda sendikal örgütlenme ve toplu sözleşme düzenine getirilen kısıtlamalar sonucunda ücretlerin katma değer içindeki payı büyük ölçüde azalırken, sermaye geliri ekle eden kesimlere önemli gelir aktarımları yapılmıştır. Sermaye gruplarının kendi içinde hızla farklılaşarak üretken olmayan sermaye kesimlerinin ön plana çıkması hu dönemde uygulanan politikaların bir diğer sonucudur. 1980 sonrasında devletin uygulamış olduğu borçlanma, faiz, vergi ve fon politikaları getir bölüşümünü yatırım eğilimi zayıf, büyiik ölçüde rantiye olan kesimler lebine yönlendirmiştir. Böylece ticari ve mali sermaye ile falz-rant türü gelir elde eden kesimler, 1980'lerin koşullarından en çok yararlanan ve sınai artıktan en çok pay alan kesimler olmuştur:"Finansal liberizasyon” adı alımda uygulanmış olan bu politikaların sonucunda, Türkiye ekonomisi bugün cumhuriyet tarihinin en derin ekonomik bunalımını . yaşamaktadır. Her ne kadar Türkiye gündeminin şu andaki temel konusu ekonomik krizin aşılması olsa da, kısa dönemli
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SANAYİLEŞM Eistikrar önlemlerinin ötesinde artık bir sanayileşme stratejisinin oluşturulması kaçınılmaz bir zorunluluktur.İ960'lı yıllarda teknolojik düzey ve üretkenlik açısından Türkiye ile aynı sıralarda hatta daha gerilerde yeralan bazı Uzakdoğu ülkeleri (örneğin Güney Kore) teknolojide . ve üretimde sıçramalar yaparken, Türk sanayii kendi teknolojisini de belli bir ölçüde üreten "yenilikçi" bir üretim mekanizması kuramamış, gerek eski sanayileşmiş ülkelerle gerekse yeni sanayileşen ülkelerle arayı kapatılması oldukça zor biçimde açmıştır.Makroekonomik istikrarın yanında Türkiye'de yeni bir sanayi hamlesine geçiş için endüstriyel perspektifin ve stratejinin de açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Bu konuda öncelikle ele alınması gereken konu imalat sanayiinde yeniden yapılanma gereklerinin ve önceliklerinin saptanmasıdır.Sanayide yeniden yapılanmanın sektörler arası ve sektör bazında olmak üzere iki düzeyde ele alınması gerekmektedir. Sektörler arası düzeyde yeniden yapılanma, çeşitli sanayi kollarının üretimde, dış ticarette ve yatırımda göreli ağırlıklarının belirlenmesiyle ilgili bir süreçtir. Bu süreç rekabet gücü olmayan dalların zaman içinde tasfiyesini ve rekabet gücii ve gelişme potansiyeli olan dalların ise belirlenmesini ve projelendirilmesini

içerir. Çok yönlü olan böyle bir süreçle ülkenin doğal kaynakları, işgücü niielik ve becerileri, coğrafi konumu, iç ve dış talep eğilimleri vb. faktörler rol oynayacaktır. Bu alandaki çalışmalarda yüksek kalına değer yaratan, bilgi yoğun ve tasarım ağırlıklı yeni sanayi dallarının belirlenip bunların geliştirilmeye çalışılması büyük önem taşımaktadır.İmalat sanayiinin sektör bazında yeniden yapılanmasında, dış ticarette rekabet gücüne sahip olan geleneksel sektörlerimizde (örneğin tekstil) teknolojinin, üretim politikalarının ve örgütsel modellerin yenilenmesi ve işgücünün niteliğinin yükseltilmesi için gerekli önlemler alınmalıdır.Endüstriyel gelişme stratejisinin oluşturulmasında ve sanayide yeniden yapılanmanın gerçekleştirilmesinde kullanılabilecek en önemli araçlardan biri teşvik politikasıdır. Sanayi geliştirmeye yönelik teşvikler dolaysız ve dolaylı olmak üzere iki grupta d e  alınabilir; imalat sanayiinin yeniden yapılanması çerçevesinde sağlanacak dolaysız teşviklerin şimdiye kadar Türkiye'de uygulandığı gibi genel ve herşeyi teşvik eden ve dolayısıyla hiçbir şeyi teşvik etmeyen biçimde olmaması biiyük önem taşımaktadır. Takvim e’baglı olarak ve selektif bir biçimde, özellikle en yeni teknoloji ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet üretimini teşvik etmeyi esas alan

bir teşvik poliıikas.ının, sanayileşmeye çok ciddi katkısının olması kaçınılmazdır. Endüstriyel gelişmeyi dolaylı olarak desteklemenin başlıca yolu ise eğitim, bilim ve teknoloji sektörlerine daha geniş kaynak aktarılmasıdır.Hiçbir az gelişmiş ülkenin kaynakları, her sektörün ve her düzeydeki teknolojinin desteklenerek gel iştiri İm es i n e yetecek düzeyde değildir. Bu nedenle sektörlerin belirlenmesi ile birlikte teknolojik düzey saptaması çalışmalarının yapılması zorunludur. Sektör düzeyindeki teşvikler, aynı sektörde görece geri bir teknoloji için de kullanılabilmektedir.Bu olgu, ya aynı havuzdan alınan payı küçültmekte ya da önem li kaynak israflarıyla, sürekli kamudan veya toplumdan kaynak alarak yürüyebilen firmaları onaya çıkartmakta veya var olanları yaşatmaktadır.Teknolojinin yıkıcı-yaratıcı etkisi olarak adlandırılan ve gelişmiş teknolojilerin, geri teknolojileri tasfiyesi sürecinden, tercih ettiğimiz sanayileşme modeli nedeniyle yararlanmamız zonınlulugu vardır. Oysa 7 Mayıs 1994 günlü Resmi Gazetede yayınlanan Katma değer vergisi ile ilgili yeni düzenlem eden anlaşıldığına göre; bu yıl başına kadar uygulandığı gibi, tüm yatırım malları ithalatında alınmakta olan katma değer vergisi, yine sektör ve teknolojik düzey gözetilmeden ertelenmektedir. Bu durum, teşvik sistemimizdeki zaafları ve bunların sürdürülmek istenmesi eğilimini göstermekledir.Yarattıkları katma değer veya öncü sektör olm a özellikleri gözönüne alınarak, artık sadece belirlenmiş sektörlerin teşviki sürecibaşlatılmalıdır. Bu selektif teşvik uygulaması gerçekleştirilemediği taktirde yeni 5 Nisan paketlerinden kurtulmak mümkün olmayacaktır.
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B o r ç l a n m a

T ürkiye, Haziranayına yüzde 406.25 faizli 3 aylık Hazine Bonolarını tartışarak girdi. İsterseniz önce bu yüzde 406.25 faizin nasıl hesaplandığı üzerinde duralını:Hazine bonoları kısa vadeli bir Devlet İç Borçlanma Senedidir. Bu enstrümanlar iskontolu olarak satılır ve vade sonunda bononun nominal, yani üzerinde yazılı miktar kadar bir geri ödem e gerektirirler. H azine, basit faizle üç aylık yüzde 50 faizle borçlanmaya gideceğini duyurmuştur. Bu, bugün İskontolu olarak 666.000 TL'ye aldığınız bir bononun 3 ay sonra 1,000,000 TL getirmesi anlamını taşır.Bııgün yatırdığınız 300 TL, 3 ay sonra 150 TL olmaktadır. Bu şartlarla paranızı yılda 4 kez değerlendirirseniz, 100 Türk Lirası;100 (1+0.50)4 = 506.25 TL olur; bu da yüzde 406.25 faiz getirisi demektir.Bu hesapla, Hazine Lskonrohı olarak sattığı 40 trilyon TL'lık bonoyla,

Hükümet asıl yükümlülüğünün halka 
değil de, IMF'ye olduğunu 

saklamamakladır. IMF, yıl sonu bütçe 
açığı rakamının 100 trilyon civarında 
olmasını istemektedir. Kabaran fa iz  

yüküne karşın, bu rakamın 
tutturulabilmesi, ancak daha düşük 

ücret, daha az eğilim, daha az sağlık 
hizmetiyle mümkün olur.

kasasına 26.5 lirlyon TL’si koymuştur; 3 ay sonra ise ■40 trilyon TL'lik ödeme yapacaktır. Bu, yıllık bazda 110 trilyon IL'lık bir faiz yükii demektir.5 Nisan kararlarıyla, Nisan-Haziran döneminde 22 trilyonluk bütçe kısıntısına gidileceği açıklanmıştır. Bu tutarın,3 trilyon TL'si kırtasiye, yakıt, malzeme masraflarından oluşmaktadır ki: Kağıt, yakıt, v.b. yokluğundan ■ bazı kamvı hizmetleri neredeyse durma noktasına gelmiştir. Kısıntının 16 trilyon TL'si de transfer harcamalarından oluşmakladır; bu nedenle işçilerin fazla mesai ücretleri, öğretmenlerin ek ders ücretleri ödenmemektedir, Buna karşın, 110 trilyonluk rant transferi bir başarı gibi sunulmakladır.Son dönemde, toplumda tam bir kavram kargaşası hüküm sürmektedir. Devletin borçlarını , ödediği faiz bir gider kalemidir ve faiz miktarı arttıkça bütçe açığı da artacaktır. Sağlıklı bir bilgi akışı olmamakla birlikte, Anka Ekonomi Biilteni'nde Alaetlin

Hayri Közanoğlu
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B o r ç l a n m a
Aklaş'ın verdiği rakamlar (Sahalı 27 Mayıs 1994), Nisan sonıı itibariyle, Devlet Tahvilleri bir yana, sadece Hazine Bonosu miktarının 94 trilyon olduğunu göstermektedir. Sırf bu bonoların 3 ayda yüzde 50 faizden, yıl sonuna kadarki faiz yükü 183 trilyon TL'dir.Bu çerçevede şu değerlendirmeler yapılabilir:• Sabit faizli bir borçlanmada, arz ve talebin dengeli olduğu faiz düzeyini bulmak çok önemlidir. 3 aylık Hazine Bonoları'na arzın ötesinde büyük bir talep olduğuna göre, bu borçlanma başarısızdır. Ödenen her ek puan faiz, fazladan bir rant transferi anlamına gelmektedir.- Ekonomide heklentiler çok önemlidir. Bu yüksek faizler, hem enflasyon beklentilerini, hem de rantiye kesim için kahul edilebilir faiz düzeyini yukarı çekmiştir.- Son hazine bonosu satışlarında ilk tertip bononun 14.188 kişi tarafından alındığı açıklandı. (Milliyet 6 Haziran 1994).Ekonomide dengeyi, çok sınırlı bir kitlenin, rant hırsları belirliyorsa, bu sistemi temelinden sorgulamak gerekir. Son bono satışlarıyla, "rant adaleti" olarak adlandırılabilecek bir adalet talebiyle karşılaştık. Toplumda fırsat eşitliği; işe, üniversiteye girerken adil bir değerlendirme beklemek herkesin hakkı. Ama, ranttan pay

alamadığı için şikayet eden, "bonolar hep en zenginlere satıldı" diye sızlanan vatandaşların ne ölçüde haklı olduklarının değerlendirmesi açık uçlu bir soru olarak duruyor.- Kapitalistekonomilerde, paranın fiyatı olan faizin enflasyonun 1-2 puan, yüksek enflasyon koşullarında 3-5 puan üstünde olması doğal kabııl edilir. Hazine Bonolarına verilen yüzde 406'lık faiz, 1994 enflasyonunun yüzde 400 civarında olacağını düşündürmektedir. Bu tahmini yalanlayan, yüzde 100 civarında enflasyon tahmin eden hükümet çevrelerinin öngörüsü doğru çıkarsa,

hazine bonoları yüzde 300 ree! rant getirmiş olur ki; bunun tek anlamı: toplumda emeğiyle geçinen kitleler aleyhine gelir dağılımının daha bozulmasıdır.- Başbakan Tansu Çiller: Yurtdışından gelip, yüksek faiz elde ettikten sonra, "hopp diye" kaçan sıcak paradan şikayet ediyor. Dövizin istikrar kazandığı, fiyatının en az 3 ay değişmeyeceği ifade edildiğine göre, Hazine Bonoları sıcak paraya tarihin en büyük rantını kazandıracaktır. Bugün yurtdışından gelen 1.000 dolar, 33-000 TL döviz kuru üzerinden 3.300.000 TL eder. Bu parayla Hazine Bonosu alınırsa, üç ay sonra 5.000.000 TL elde edilir. O  dönemde

dolar fiyatı değişm ezse (Devlet Bakanı Aykon Doğan: "Dolar en az üç ay 33-35 bin lira arasında kalır." Milliyet 1 Haziran 1994) 1000 dolar 3 ayda 1500 dolar olur. Bunun anlamı: Yurtdışına yiizd e 406'dan kaynak .transferidir. Dolar faizinin yüzde 5 civarında olduğu dünya koşullarında bu bir dünya rekoru demektir.- Hüküm et asıl yüküm lülüğünün halka değil de, IMF'ye olduğunu saklamamakladır. IM F, yıl sonu bütçe açığı rakamının 100 trilyon civarında olmasını istemektedir. Kabaran faiz yüküne karşın, bu rakamın tutturulabılmesi, ancak daha düşük ücret, daha az eğitim, daha az sağlık hizmetiyle m üm kün olur. Bu da halkın refah düzeyinin iyice gerilemesi, gelir dağılımının daha da bozulması demektir.- Yüksek faiz uygulamasının, yeni bir sermaye birikimi modelinin bir parçası olduğu düşüncesi de akla gelmektedir. Çünkü Hüküm et; KIT'leri, lojmanları, hazine arazilerini saunadan ö n ce , ödediği yüksek faizlerle potansiyel alıcı kesimlere yeni rantlar aktarmakta, daha güçlü bir müşteri olarak ortaya çıkmalarına yardımcı olmaktadır.C ) 3 aylık yüzde 50  
faizden, bileşik fa iz  
hesabıyla 94 trilyon TL'lık 
borç, y ıl  sonuna kadar ki 
8 aylık sürede 277  
trilyona ulaşır. Buttun 94  
trilyonu anapara, 183 
trilyonu f a iz  ödemesidir.
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İŞS İZLİK

Gizli issiz de çok 
gizlenen işsiz de!.

Değişen üretim tarzlarıylabirlikte, 19B0'!ere damgasını vııran yeni sağ politikaların, uluslararası rekabetin ve bölgesel ekonomik kutuplaşmaların dayattığı işsizlik sorunu, artık bir yok ülkede gündemin ilk maddesini işgal ediyor. ABD başkanı Bili Clinltın’un programında yer alan istihdam artırıcı önlemler ve Avrupa birliği Komisyonu tarafından yayımlanan "Beyaz Rapor", işsizlik sorunun önemini uluslararası kamuyou önünde açıkça vurgulayan belgelerden yalnızca ikisi.Gelişmiş ekonomilerin sırtındaki en büyük kamburu oluşturan ve ortadan kaldırılması öncelikli hedef olarak kabul edilen işsizlik sorununun, Türkiye ekonomisinde karar alıcılar için herhangi bir günden maddesi dahi oluşturmadığı, ortaya sürülen ekonomik tedbirlerden de açıkça anlaşılıyorG izlen en  işsizlikilkemizde bir çok konuda olduğu gibi, işsizlik konusunda da devlet kuruluşları tarafından üreülen sağlıklı rakamlara rastlamak mümkün değil.DPT'nin 6. Beş Yıllık Kalkınma Planı 1993 yılı Programı Destek çalışmaları çerçevesinde hazırladığı programa göıe 1993 yılında Türkiye'de toplam

İşgücü (15+ ya^ 20 milyon 212 bin kişi, işgücüne katılma oram ise yüzde 53-S'dir. Yine aynı kaynağa göre Türkiye'de 1.4 milyon işsiz, 1.5 milyon da yarı işsiz bulunmaktadır. Toplamı 3 milyon kişiye varan atıl işgücünün işgücü ordusuna oranı ise yüzde 14.4'e ulaşmaktadır.DİE'nin gerçekleştirdiği Ekim 1993 Hane Halkı işgücü Anketleri'nc bakıldığında ise, 12 yaş üzerindeki 40 milyon 911 bin kişilik nüfusun 20 milyon 816 bin kişisinin işgücü ordusunu oluşturduğu görülüyor. Bu durumda işgücüne katılma oranı da yiizde 50.9 düzeyinde kalıyor. Bu rakamlar esas alındığında işsizlik oranı yüzde 6.8, eksik istihdamla birlikte toplam işsizlik oranı yüzde 12.8 olarak kabul ediliyor,Çalışm aktan vazgeçenler!Ülkedeki yüksek nüfus ariış hızına karşılık, işgücüne katılım oranında DPT ve DİE serilerinde yapılan bir lakım değişikliklerle düşüş kaydedilmesi, toplam işgücü arzında, buna bağlı olarak da istatistiklerde yer alan işsiz sayısında ciddi azalmalar ortaya çıkartmıştır. Örneğin 1979 yılında 15 ve daha yukarı yaştaki yaklaşık 25 milyonluk nüfus 37 milyon civarına yükselerek yüzde 50'ye yakın oranda artış göstermiş, buna karşılıkDPTye göre 1979'da yüzde 64 olan işgücüne katılma oranı, 1993'le yüzde 53.8'egerilemiştir, Aynı eğilimin daha kısa bir

zaman dilimi içinde DİE Hane Halkı anketlerinden de tespit edilmesi mümkündür, 19SH-1993 anketleri arasında 12 yaş üzerindeki toplam nüfusun yüzde 10.3 oranında arıttığı kabul edilmekte, buna karşılık aynı tarihler arasında işgücühü oluşturan nüfus, yiizde 0.1 düzeyinde artış göstermektedir. Btı durumdan şöyle bir sonuç çıkartılması mümkündür. 1988-1993 arasında 12 yaşın üzerindeki nüfusa 3 milyon 814 bin kişi eklenmiş, aynı,yaş gnısuncla çalışmaya istekli olan insan sayısı ise yalnızca 200 bin kişi artmıştır.Demek ki bu arada, 3 milyon 6l4 bin kişilik bir grup çeşitli nedenlerle çalışmaktan ya da iş aiiramakian vazgeçmiş veya çalışma yaşı geldiği halde böyle bir girişimde dahi bulunmamıştır. İşgücüne katılma oram da bu nedenle yüzde 55.57'den 1993 ye gelindiğinde yüzde 50.9'a gerilemiştir.1992-1993 arasında işgücüne katılım oranının yüzde 1.49 puan azalarak 3Ğ8 bin kişinin bir yıl içinde çalışmaktan vazgeçmesi oldukça çarpıcı bir gelişmedir.İşgücüne katılım oranında böyle bir gerilemenin mantıklı nedenlerle açıklanması pek mümkün değildir. 1979 yılındaki işgücüne katılım orıını sabit tutulduğunda bile (Petrol-lş
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verilerine göre) bugünkü rakamlarla işsizlik oranı yüzde 20'nin üzerine fırlamaktadır. Hane Halkı İşgücü Anketlerine göre de 1988 yılındaki işgücüne katılım oram sabit tutulursa 1993 Ekim'inde işgücü arzının 22 milyon 734 bin kişiye yükselmesi gerekmektedir. Bu durumda toplam işsiz sayısı 3 milyon 436 bin kişiye, işsizlik oranı da yüzde 15.11'e ulaşmakladır. İşgücüne katılma oranı hiç gözönüne alınması bile, işgücüne dahil olmayıp "iş bulma umudu olmadığı" için iş aramayan, ancak "işbaşı yapmaya hazır" oiarak tanımlanan 89 bin kişinin işgücü dışına nasıl çıkartıldığını anlamak mümkün değildir. Bu kişiler de işsiz olarak kabul edildiğinde 1993'te 12 yaş üzeri işsizlik oram yüzde 7.3’ten 7.8’e fırlamaktadır. İşgücüne katıluıı oranı ile birlikte değerlendirildiğinde .de toplam işsizlik oram yüzde 15.1'den yüzde 15.5'e yükselmektedir.“Ücretsiz Aile İşçisi" ordusu...İşgücüne katılım oranındaki açıklanamayan düşüş yanında, istihdam edilenlerin tamamının durumunun da pek net olduğu söylenemez. Örneğin sayıları 1 milyon 518 bin kişiye, işgücüne oranlan da yüzde 7 3'e ulaşan “eksik istihdam" kategorisinin durumu açıklıktan uzak durumdadır. Bu kişilerin haftada 40 saatten uz çalıştıkları, ya da çeşitli nedenlerle iş aradıkları belirtilmekle birlikte gerçekten "istihdam" edildiklerine yönelik ciddi bir belirti bulunamamaktadır. Bu nedenle çoğu kez, DİE ve DPT tarafından da değerlendirmeler yapılırken alıl işgücü olarak tanımlanan kütle içine "eksik istihdam" rakamlarının dahil edildiği görülmektedir. Bu şekilde, katılım oranlarım kullanarak elde edilen yüzde 15.5'lik işsizlik oranına eksik istihdamı da dahil ettiğimizde toplam işsizlik oram olarak yüzde 22,8'e ulaşılması mümkündür. Ancak eksilt istihdam olarak tanımlanan

büyüklüğün ne kadarının, ne şartlarla çalıştığı ortada olmadığından elde ettiğimiz bu rakamın kesinliğini üne sürmek de mümkün olamamaktadır.DİE Hane Halkı işgücü Anketlerine göre eksik istihdam rakamının ne kadarının işsiz kabul edilebileceğini biimek mümkün olmadığı gibi, "istihdam edilenler" tanımlaması içinde yer alanların kaç tanesinin gerçeklen "istihdam edildiğini" söylemek de mümkün değildir.Türkiye çapında toplam 19 milyon 298 bin kişinin istihdam edildiği, ancak bunların 9 milyon 264 bin kişisinin (toplam çalışanların yüzde 48'i) "tarım, orman, avcılık, balıkçılık" sektöründe çalıştığı DİE anketlerinde yer almaktadır. Ancak tarım sektöründe istihdam edildiği varsayılan bu kişilerin gerçekten İstihdama dahil olup olmadığı şüphelidir. "Gizli işsizlik" olarak tanımlanabilecek "istihdam" biçiminin özellikle tarım sektöründe ne kadar yaygın oiduğü düşünülürse tarım kesimi için verilen istihdam rakamının sakatlığı daha iyi anlaşılabilecektir.DİE verilerine göre istihdam edilenlerin "işteki durumu"na bakıldığında da karşımıza oldukça ilginç rakamlar çıkıyor. Mevsimlik (yevmiyeli) çalışan 1.3 milyon kişinin önemli bölümünün "eksik istihdam" içinde yer aldığı, bu nedenle sürekli istihdam içine tam olarak dahil edilemeyeceğini düşünmek fazla zor değil. Bunun yanında, "kendi hesabına'1 çalıştığı kabul edilen 4 milyon 728 bin kişi (yüzde 24.4) ile "ücretsiz aile işçisi" olarak "istihdam" edildiği kabul edilen 6 milyon 107 bin kişinin (yüzde 31.64) ne iş yaptığı da pek belli değildir. "Kendi hesabına iş yapma" tanımına nerede, nasıl,
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İŞGÜCÜNE KATILMA ORANINA GÖRE İSTİHDAM VE İŞSİZLİK (Bin Kişi)
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hangi şartlarda çalışan kişilerin girdiğini kestirmek mümkün olmadığı gibi, ücretsiz aile işçilerinin hangi ölçülere göre "istihdam edildiğini" anlamak da olanaksızdır.Sonuç olarak, işgücü dışında görünmesine ya da istatistiklerde çalışıyor görünmesine rağmen çeşitli kategorilerde aslında işsiz olduğu anlaşılan kişiler de hesaba kalıklığında işsizlik oranının yüzde 20'nin üzerine çıkabileceğini tahmin etmek hiç de zor değildir.Başbakan Sayın Tansu Çiller "vergi reformu" olarak tanımladığı yasa tasarılarıyla ilgili olarak, bu yasalar çıkmazsa işsizlik oranının, "bugünkü yüzde 14 düzeyinden 2001 yılında yüzde 27'ye yükselmesinin" engellenemeyeceğini söylemektedir. Ancak çeşitli istatistik yöntemleriyle gösterildiği gibi mevcut işsizlik oranının yüzde 14 değil , yüzde 25'e üzerinde olduğu göz önüne alınırsa, 2001 yılında işsizlik oranının yüzde 40'lara ulaşacağı anlaşılmaktadır.Son 15 yıldır iktidara gelen hükümetlerin mevcut "sanayisizleşme", "özelleştirme" gibi politikalarının devam etmesi ve ülkemizin nüfus artış hızım aynen koruması durumunda işsizlik oranında herhangi bir düşüş beklemek de mümkün görülmemektedir.Koalisyon hükümetlerinin programlarında yer alan işsizlikle mücadele edileceğine dönükvaadlerle ilgili hiç bir somut adım alıtlmamış olması, mevcut hükümetten bu yönde bir tedbir beklenmesini artık olanaksız hale getirmektedir. Kaldı ki, uygulanmakta olan "istikrar" tedbirlerinin ekonomiyi ve istihdamı daraltıcı sonuçlara yol açtığı da hiç bir şüpheye yer vermeyecek biçimde kanlılarıyla önadadır.

hıiıllt ora* (S|
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AVRUPA BİRLİĞİ

Türkiye'nin Sendikal Düzeni 
ve Avrupa Birlisi...

vrupa Topluluğunda ve üye ülkelerde, ekonomik politikalar, sosyal politikalarla aynı düzeyde algılanmaktadır. Ülkemizde izlenen ekonomik politikalara bakıldığında, sosyal konuların tümüyle dışlandığı görülür. Bu olgu 21 O ca k  Kararları için olduğu gibi, en son yürürlüğe konulan ekonomik istikrar önlemleri için de geçerlidir. Sosyal içerikten yoksun ekonomik politikaların çalışanlar v e  sendikal örgütleri açısından dramatik sonuçlar doğuracağı kesindir.Sosyal dialog. Avrupa Topluluğu ve üye ülkelerin tanışma konusu yapmadıkları bir ilkedir. Önemli ekonomik ve sosyal kararlar bu çerçevede oluşturulur. Ülkemizde ise tam tersi bir duruma tanık olmaktayız. Kurumsal düzeyde ya da fiilen sosyal dialog mevcut değildir.Özelleştirme ve bazı KIT'lerin kapatılması kararları alınırken, sendikal örgütlere söz hakkı bile tanınmamaktadır.Topluluğa üye ülkelerin sosyal konularda kabul elliği ortak standartların da uzağında bulunmaklayız. Yönetim e katılma, iş güvencesi ve geniş boyutları içinde sendikal haklar bu ortak standart ve değerlerin en önemli örnekleridir. Avrupa Topluluğu 11,0 normlarını, kendi sosyal politikası ' açısıridan ön veri olarak algılar. Sendikal haklarımızın JLO  normlarına uygunluğu ise. henüz tartışma aşamasındadır, Avrupa Komisyonu, Türkiye'nin tam üyeliği konusunda hazırladığı raporunda, sosyal hakların 11,0 ilkeleriyle

uyum içinde olmadığını vurgulamıştır.
A-Türk iş Hukuku'nun Avrupa İş 

Hukuku Açısından DeğerlendirilmesiTürk İş Hukuku ile Avrupa Hukuku'nun karşılaştırılması sonunda iki farklı yaklaşım ortaya çıkmakladır. Birinci yöntem, yalnızca Topluluk Tiizük ve Yönergeleriyle düzenlenmiş konularla sınırlı kalmaktadır ve önemli yanılgılar içermekledir. Karşılaştırma yapılırken, Topluluk

sosyal politikasının tarihsel kökenleri, ulusal ve uluslararası standartların yaslandığı ortak değer ve uygulamaları gözden kaçırmayan yöntem ve bakış açısı benimsenmektedir. Bu ise, salt teknik lıukıık düzenlemelerini değil, aynı zamanda bir Avnıpa toplum modelini gündeme getirir. Burada, batı demokrasisi kavramı, siyasal, ekonomik ve sosyal boylularıyla karşımıza çıkmaktadır. Sosyal Avrupa ya da Avrupa Sosyal modeli, hu demokrasi anlayışı ile karşılıklı etkileşim ve onunla doğrudan bağlantı içindedir. Batı
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AVRUPA BİRLİĞİdemokrasisi tüm kurum ve kurallarıyla benimsenmeden, Avrupanın arlan değerleri yaşama geçirilmeden yapılacak bir değerlendirme bizi yanılgıya götürecektir.
I - Bireysel iş HukukuGerek Topluluğa üye ülkelerin iş hukuklarında, gerekse Topluluk Konseyi tarafından oluşturulan normlarda çalışanların iş ve gelir güvencesine ayrı bir önem verilmektedir. Topluluğa tiye ülkelerde işverenin hizmet sözleşmesini fesih hakkı önemli ölçüde sınırlanmıştır. Haklı bir neden olmadan fesih olanaklı değildir. Haklı nedenin varlığı işverence kanıtlanacaktır. Aksi halde yargıç kararıyla işe iade ya da işverenin, 6 aylık ücretten az olmamak üzere tazminata mahkum edilmesi söz konusudur, Avnıpa düzeyinde konu sadece toplu işten çıkarmalar açısından düzenlenmiştir. Toplu işten çıkarmanın işçiler üzerindeki dramatik etkilerini gidermek ya da hafifletmek için kapsamlı bir prosedür ve kurumlar oluşturulmuştur. Bu çerçevede işçi sendikalarına da önemli yetkiler tanınmıştır. Benimsenen esaslar 1L0 normlarının çok üstündedir. Bu nedenle, Topluluğa tiye ülkelerin ayrıca II.O sözleşmelerini onaylayıp onaylamaması önem taşımaz.’ tş Güvencesi ile çok .yakın ilişkisi olan başka bir konu, işyerinin devri halinde işçilerin iş güvencesinin korunmasıdır. AT'ntın 1977 tarihli Yönergesi bu konuyu düzenlemekte ve işyerinin devri halinde işçilere kapsamlı iş ve gelir güvencesi sağlamaktadır.Ülkemizde yasal bir düzenleme mevcut değildir. Sorun yargı kararlarıyla çözüme kavuşturulmuştur. Oltaya çıkan sorunların karmaşıklığı nedeniyle konunun yasal düzenleme konusu yapılması gerekmektedir.!ş güvencesi kadar önemli olan bir başka konu gelir güvencesidir. Günümüzde ekonomik nedenlere ilkıs ve ödeme güçlüğü olaylarına sıkça rastlanmaktadır. Bu durumlarda işçilerin ücret ve diğer

işçilik haklarını yitirme tehlikesi büyüktür. 1980 tarihli AT Yönergesi, işverenin malvnrhgmdan bağımsız, işveren ve devletin finansal kntkılarayla bir Garanti Fonu oluşTOmimuştur. Türkiye'de bu konu lcra-lflas Yasası çerçevesinde düzenlenmiştir. Ancak bu düzenleme işçilere yeterli güvence sağlayamamaktadır. Bu nedenle, AT yönergesi doğrultusunda bir yasal düzenlemeye acil gereksinim bulunmaktadır.Son yıllarda yeni bir istihdam modeli yaygınlaşmıştır. Kısmi süreli, geçici, belirli süreli hizmet sözleşmeleriyle (atipik sözleşmeler) çalışanların sayısında önemli artışlar dikkati çekmektedir. Bu İstihdam modeli, bireysel ve koli ekli f iş hukukunun geleneksel temellerini çöketmekle sendikasızlaştırmanın nedenlerinden birisi olmakladır. AT düzeyinde ve üye ülkelerde hukuki düzenlemelere gidilmektedir. Bizde de belirtilen konuda yasal düzenleme yapılmalıdır. Aynı durum, yaygınlık kazanan taşeronluk uygulaması için de söz konusudur. İş ilişkilerinin çağdaş gelişmelerle uyum içinde olması,

belirtilen konularda sendikaların gösterecekleri çabalar ölçüsünde olanaklı lıale gelecektir.
2 - Kollektif İs HukukuKollektif İş H ukukunun kapsam ına giren konular (sendikalar; toplu pazarlık ve grev hakkı) aynı zamanda belirli bir toplum modelinin temel öğelerini de kendi içinde barındırır. Ö rneğin, otoriter siyasi rejimler, bu lîir hak ve kurumlan dışlar ya da gerçek anlam ve boylularından soyutlar.Bu haklar mevcut olmadığı içindir ki, o (ilkelerde dem okrasiden ve insan haklarından söz edilmez. Demokratik siyasal rejimin, olm azsa olm az koşulu, insan hakları ve hu bağlamda sendikal haklardır: İşte Batı demokrasisinin ve bıı arada Avrupa Birliğinin dayandığı, kutsal saydığı ortak değerlerin başında bu haklar kategorisi yer alır. Sınır tanımayan sendika özgürlüğü, toplu sözleşme özerkliği ve grev hakkı, geleneksel insan haklarının bir uzantısı konumundadırlar. Bir ülkenin hukuk düzeninin niteliğini ve ölçülünü de bu haklar belirler. Başka bir deyişle, bu hakları çağdaş anlam ve boyutlarıyla
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AVRUPA BİRLİĞİdüzenlem eyen bir hukuk sistemi demokratik, insan haklarına saygılı bir hukuk düzeni biçiminde algılanamaz. Sendikal haklara ilişkin hukuk sistemimiz Avrupa Birliği ile karşılaştırılırken, bu temel ilkeler hareket noktası olarak alınmalıdır. Aksi halde yanılgılar kaçınılmaz olacaktır.Hukuki açıdan bakıldığında, 12 Eylül yönetimi tarafından olııştıınılan hukuki düzenlemelerin, demokratik bir toplumun niteliklerini yansıtmadığı, bu düzenlemelerin varolduğu bir ülkenin demokratik bir toplum olamayacağı sonucuna rahatlıkla varabiliriz. Bu nedenle, Avrupa Birligi'nin dayandığı toplum yapısı ile toplumumuz arasında, daha başlangıçta köklü bir fark ortaya çıkmaktadır. .1982 Anayasasının sendika hakkını düzenleyen 51 ve 52. maddeleri ile toplu sözleşme ve grev hakkını düzenleyen 53 ve 54. maddeleri birçok yönden demokratik bir toplum yapısının özüne aykırı düşen hükümler içermektedir. Çünkü bir yandan bu hakları düzenlem ekle, öbür yandan da önemli ölçüde kısıtlamaktadır, Sendika kuruculuğunu 10 yıl fiili çalışma koşuluna bağlayan, sendikalara geniş bir siyasi faaliyet yasağı getiren sendikalar üzerinde devletin geniş idari ve mali denetimini öngören hükümler, örnek olarak verilebilir. Aynı şekilde, hak grevinin ortadan kaldırılması, grev yasakları ve yüksek hakem kum lunun öngörülmesi, hükümete grevi . erteleme yetkisinin verilmiş olması uygun değildir. Aynı konularda, Anayasadan daha fazla kısıtlamalar içeren 2821 ve 2822 sayılı Yasalar da sosyal hakların evrensel döğnıluk kazanmış temel ilkelerine aykırı düşmektedir.Avrupa Kom isyonu, Türkiye'nin uım üyeliği konusunda hazırladığı raporun ekinde ILO standartlarını esas alarak önemli eleştirilerde bulunmaktadır. Bu raporda, toplu sözleşme yetkisi açısından işkolu (%10) ve işyeri barajıfyarıdan fazla) biçiminde ikili koşulun aranmasını (2822 sayılı Yasa m. 12) ILO

sözleşmelerine aykırı bulunmaktadır. Yine aynı raporda, sendikalı işçilerin yaklaşık % 10'nun çalıştığı işyerlerinde grevlerin yasaklanmış; genel sağlık ve milli güvenlik gerekçeleriyle, grevin Bakanlar kararıyla ertelenebilmesi ILO normlarına uygun bulunmamaktadır. Komisyon şu genel kanıya varmaktadır:" Türk Anayasası, sendika özgürlüğü, toplu sözleşme hakkı endüstriyel eylem hakkım teminat altına almıştır. Ne var ki, bizzat Anayasanın kendisinin getirdiği sınırlamalar ile mevzuatın uygulanması ile tatbikat, bu haklan geniş ölçüde özünden yoksun bırakmaktadır. Bu nedenle, toplu sözleşme ile grevden fiilen yararlanan Türk İşçisi sayısı çok azdır."
Hukuk düzeninin demokratik niteliği ve Batı demokrasisine uygunluğu ancak, Yasaların ve Anayasanın ILO normlarına uygun bale getirilmesiyle sağlanabilir.
B- Sosyal Diyalog ve 
Yönetime KatılmaEndüstri ilişkilerinin dinamik özelliği ve günümüz ekonomik koşullarının ortaya koyduğu karmaşık sorunlar, yasal ve idari düzenlemelerle her zaman çözüme kavuşturulm az. Bu dinamik yapıya uygun mekanizmaların geliştirilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Avrupa Birliği ve buna üye üi kel erde en yaygın bir biçimde uygulanan mekanizmalar "Sosyal Diyalog" ve daha alt düzeyde (işyeri-işletme) "Yönetime Katılma"dır. Bu iki mekanizmanın devreye sokulmadığı bir ülkede işçi-işveren ilişkilerine çağdaş bir boyut kazandırma olanağı bulunmamaktadır. Avrupa Topluluğuna üye ülkelerin hemen hemen hepsinde, işçi ve işveren sendikal örgütlerinin ve hükümet temsilcilerinin katılımını sağlayan kurumlar oluşturulmuştur. Hollanda'da "Ekonomik ve Sosyal Konsey", Belçika'da "Ulusal Çalışma Konseyi ve Merkezi Ekonomik Konsey", Fransa'da "Ekonomik ve Sosyal Konsey", bu kurumlara •örnek verilebilir. Bu kuruluların

dışında da sosyal taraflar, işkolu ya da ulusal düzeyde protokol ya da çerçeve anlaşmalarıyla (toplumsal anlaşma), izlenecek sosyal politikaların ilkelerini, belli sektörlerdeki sonınlan ve çözüm yollarını düzenlemektedirler. Bir anlamda yasa koyucuya yol göstermektedirler, Yasama organı, sosyal tarafların belirlediği çerçeve içerisinde yasal düzenleme yapmakladır. Örneğin, çalışma süreleri, işsizlik, özelleştirme, yeni istihdam biçimleri, teknolojik gelişmeler, sosyal dışlanma v.b konular, siyasi otoritenin müdahalesinden çök, önce sosyal diyalog mekanizmalarıyla çözümlenmeye çalışılır. Aynı olgu, Avrupa Topluluğu düzeyinde de geçerlidir. Bir yandan, işçi ve işveren temsilcilerinin de katıldığı. "Ekonomik ve Sosyal Komite" gibi istişari kurumlar; öbür yandan da, ETUC, UNICE, ve Topluluk Komisyonu'nun katılımı ile gerçekleşen sosyal diyalog sayesinde Avrupa'nın sosyal politikası oluşturulmaktadır.
İşletme ya da işyeri düzeyinde ise, işçilerin, "sendika delegeleri", "işletme ya da işyeri konsey veya komiteleri aracılığıyla yönetime katılımları en geniş bir biçimde sağlanmıştır. Topluluk düzeyinde de "Avrupa İşletme Komiteleri"nin oluşturulmasına yoğun çaba gösterilmektedir.
Türkiye'de ulusal planda sosyal diyalogun temel kurumlan olmadığı gibi, işyeri sendika temsilciliği dışında gerçek anlamda yönetime katılma mekanizmaları da mevcut değildir. Bu eksiklik, tiim sorunların çözümünü siyasi iktidarlardan beklemek dışında bir seçenek bırakmamaktadır.Yaşamsal nitelikli sosyal politika konularında, işçi konfederasyonları ile Başbakan arasında sadece karşılıklı "nezaket ziyaretleri" yapılmakla yetinilırıektedir. Hükümet, işçi, işveren arasındaki diyalogun sağlıklı bir temelde oluştunılması ve işletme düzeyinde yönetime katılma mekanizmalarının da ivedilikle devreye sokulması, Türk endüstri ilişkilerinin geleceği açısından vazgeçilmez bir koşuldur.
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DOSYA
Dünyada  ve T ü r k i y e ' d

D ıiııyı ekonomisinin 1970'lcrdeıı 
heri süregelen krizi, üret im n liitı.iı /isinde değişikliklere neden 
■‘ ■Mm. DisK-AKin J6. sayısında posl- 
f “ ‘ (!;zm olarak adlandırılan yeni 
liretim sisiemıttin özellikleri (Bkz. 
/■ 'ordtzm, Yentürk Nurhan) ı:e hu f/c ’UsmıUı az gelişmiş ülkelere yum m ası (lJosl-fonl izinin arka 
baht, esi, fincan kıtal) ele alınmıştı. 
Ih ı sayala ise ekonomik krizin 
sendikal hareke! üzerinde etkileri 
nzeıiınle duracağız, '

Biinya ekonomisi 1970’lerden beri kapitalist üretim tarzının neden okluğu bir kriz yaşamaktadır. "1929 Büytik ■ ■ Dünya Ekonomik Krizi" II. Dünya savaşının sonunda dünyanın yeniden paylaşılması ile sona ermişti. Savaş sonrası ekonomi politikalarına damgasını vuran "Keynesci Refah Devleti Modeli" ise devletin ekonomideki ağırlığını anırmış, devlet tüketimi körüklemiş ve istihdam olanakları yaratmıştır.I3u model hemen itim ülkelerde hızlı bir ekonomik büyümeye neden olmuştur. Bu politikaların dayandığı üretim sistemi fordizm olarak tanımlanmaktadır. Fortlizmin en önemli özelliği; "üretim sürecinin ilk dula işçinin özelliklerine ve fiziksel niteliğine bağlı olarak örgütlenmesinden çıkılıp, ınakinanın (tekniğin) mantığına göre örgütlenmiş bir iireiim sürecine geçiş olmasıdır.... İşçinin ınakinanın pasif bir uzantısı haline gelmesi ise; işçinin bilgi ve becerisinin tümüyle gereksiz hale geldiği, tecrübesiz işçinin uzun yıllar çalışan bir işçinin yerini hemen alabilmesinin sağlandığı ve bütün işsizlerin yedek

işçi ordusu olabildiği bir avantajı sermayeye kazandırmaktadır" (Bkz. YenLürk Nurhan, DlSK-AR 15). Fordizmin bir diğer özelliği de üretimin kayan üretim hatlı sistemi Üzerinde yapılması ile kitle üreıiminin gerektirdiği standartlaşmış ürün elde edilebilmesidir. Bu üretim sistemi, "standart tüketim kalıplarının" olması, "geniş ve istikrarlı pazarların" varlığı ile, 1945' 1970 yılları arasında dünyaya egemen sistem haline gelmiştir.Refah devleti modelinin politik ve ekonomik uygulamaları, savaş sonrası dönemde özellikle Avrupa'da kitle sendikacılığının büyük kazananlarına neden oldu. Büyük ölçekli işyerlerinde, binlerce işçiyi örgütleme olanağına kavuşan sendikalar, giderek güçlenerek, gerek yüksek ücret, gerekse çalışma saatlerinin azaltılması gibi birçok ekonomik ve sosyal hak elde ettiler, Sendikalar bu sistemin ihtiyaç duyduğu niteliksiz İşgücü temelinde yükselmiş, kafa emeği kullanan kesimleri çok az kapsamıştır.1960'larm sonıı 1970'lerin ilk yıllarından itibaren ekonomik ve poliıik uygulamalar değişmeye haşladı, Ekonomik krizin ilk sinyalerini vermeye başladığı hu yıllarda büyük ölçekli üretim yapan uluslararası firmaların kâr hadleri düşmeye haşlamış, 1973’dcki petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle 197 i- 75'dc kriz en derin noktasına ulaşmıştır.Krizin sanayileşmiş ve azgelişmiş ülkelerdeki yansımaları oklukça farklıdır; ayrıt şekilde krizin sendikal harekete etkisi de ülkeden ülkeye

büyük değişiklikler göstermektedir. Bütün bu farklılıklara karşın, krizin tüm ülkelerde işçi sınıfı hareketi açısından önemi, sınıfın örgütlenm iş gücünü ifade eden sendikaların, sermaye sınıfı açısından sistemin etkinliğini engelleyen bir faktör olarak kabulüdür. Bu nedenle kriz sürecinde sendikalara, işçi sınıfının birlikteliğine karşı, bütün kapitalist ülkelerce onaylanan uluslararası bir politika oluşturulmuştur. İşçi sınıfının gücünü kırmaya yönelik bu politika, (Ülkelerin sosyal ve ekonomik gelişmişlik düzeylerine göre farklıf bazı ülkelerde askeri yönelimlerle, diğerlerinde "toplumsal uzlaşma modelleri ile) biçiminde uygulamaya konmuştur.
Küreselleşme ve BloklaşmaUluslararası şirketlerin pazar arayışları, uluslararası ticaret ve sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesini hedeflemiştir. Rekabet gücü olan ulusal sermayeler lehine işleyen bu sistem, önceleri Amerikan sermayesinin, daha sonra Avrupa ve Jap on  giderek Uzakdoğu sermayesinin dünya pazarındaki yerlerini sağlamlaştırmıştır. Ancak ulusal çapta sanayilerini koruma eğilimi de, küreselleşmeye karşı bloklaşma eğilimini ortaya çıkarmıştır.Küreselleşme dünya çapında hızla sürerken, coğrafi yakınlığı olan ülkeler bazı anlaşmalarla, ekonom ik bütü itleşmen ı n t entegrasyon) koşullarını yarattılar. Bıı çerçevede Avrupa Birliği (AB), Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi (NAFTA) ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) dünya licareli içindeki
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paylarını hızla yükseltiyorlar. Uluslararası sermayenin yayılması yanlızca ticaret ve üretici sermayenin globalleşmesi yoluyla olmamakladır. Yayılma özellikle son 20 yıldır mali sermayenin globalleşmesiyle gerçekleşmekledir.Fordist üretim sisteminin hatalı yönleri bulunmaya çalışılırken, "verimlilik ve karlılık artırma" arayışları yeni bir üretim sistemini oluşturmuştur (Bkz. Yentıirk Nurhan, DİSK-AR, 15). Yayılma, yeni teknolojiler ve üretim sistemindeki değişiklik sıcak savaşlara gereksinim duyulmadan dünyanın yeniden paylaşılması ile sonuçlanma eğilimindedir. Özellikle Japonya'nın dünya pazarına girmesi ile ABD, Avrupa ve Japon şirketleri arasında rekabet artmış üretici sermaye "ucuz işgücü", "ucuz hammadde" sağlayan ülkelere dogrıı yayılmaya başlamıştır. Ancak bu yayılma 194575 dönemindeki yayılma eğiliminden oldukça farklıdır. Yeni üretim sistemi gerek üretim sürecininin yapısında ve kullanılan teknolojilerde, gerekse emeğin niteliğinde oldukça önemli değişimler getirmiştir. Sermaye üretim sürecini parçalayarak bir ürünün değişik parçalarını, farklı ülkelerde üretebilmekte ve ürünü yine bir başka ülkede bir bütün haline getirebilmektedir. Giderek "made in A B D ” ya da "made in France" anlamını yitirmek noktasına gelecektir. Bu süreç hem gelişmiş, hem de azgelişmiş ülkeler açısından işçi sınıfının yenilgisi olarak değerlendirilebilir. Sermaye hem kendi ülkesindeki işçisine karşı çok güçlü duruma gelmiş, hem de yittiği ülkenin işçisini istediği gibi çalıştı rabilmektedir.Gelişmiş ve azgelişmiş ülkeler arasındaki işbölümü de yeniden belirlenmekledir. Gelişmiş kapitalist ülkeler bacasız sanayilerin merkezi olurken, az gelişmiş ülkeler hizmet sektörü ve tasarımları dışarıda yapılan montaj üretimi veya sanayi ürünlerinin bazı parçalarının üretimini üstlenmektedirler. Teknoloji üretimi gelişmiş ülkelerin lekelinde Ilınılmak islenmekledir.Yeniden yapılanma (ya da sermayenin değersiziesmesi) süreci yeni liberal politikalar aracılığıyla dünya çapında uygulanmakladır. Hakim ideoloji haline gelen bu politikanın temel hedefi, keynesd

dönemde devletin mal ve hizmet üretimi ile topluma aktardığı faydaları azaltmak, sosyal güvenlik sistemini küçültmek ya da kamu finansmanının asgariye indirmektir. Bu politikalarla sermaye tarafından işçi sınıfının kazanımlar! yeri alınmak, örgiiısüzleştirilmek istenmektedir.
Yeni Teknolojiler 
ve Azgelişmiş ÜlkelerSermayenin krizden çıkabilmek için uyguladığı üretim sürecinin yeniden yapılanması ve küreselleşme politikan sonucunda sendikalar da kriz içine girmiştir.Yeni üretim sistemi, üretimin parçalanarak farklı ülkelerde yapılmasını mümkün kıldığı için sermaye iki açıdan kârlı çıkmaktadır. Birincisi sermaye kendi ülkesindeki üretim bitimini, başka bir ülkede daha ucuza yapılabilecek koşulları yarattığı anda, bu birimini kapatabilmektedir. Aynı şekilde kendi ülkesinde yatınm yapabilecekken bunu, başka bir ülkede yapmayı tercih edebilir.İler iki durumda da bu davranış işsizliğe neden olmakladır. Yalnızca 12 Avrupa Birliği ülkesinde işsiz sayısı 30 milyona ulaşırken, Türkiye'de 5 milyonu aşmaktadır.(Bkz. İşsizlik) Yeni üretim sisteminin azgelişmiş ülke açısından anlamı; bir yandan sanayisizleşme, diğer taraftan da çok güçlükle örgütlenmiş emeğin parçalanması, sendikaların güçsüzlenmesidir.Çünkü parçalanmış tirelim; ana üretimin yapıldığı firma ve alt sözleşme ilişkileri ile bağlantılı çok sayıda küçük liretim biriminden oluşur.BÖylece üretim piyasası olduğu gibi emek piyasası da farklılaştırılır; "Emek piyasasının farklılaştırılması, bir yandan arlan rekabet ortamı için en az maliyete neden olurken, diğer taraflan en küçük

talep krizinde emek, balondan atılacak ilk ağırlık olarak kolayca terk edilebiliyor" (Bkz. Ercan Fuat, DİSK-AR 15). Bu durum da ana firmada istihdam edilen bazı işçilerin uzmanlaşmasını, ama diğer tarafta bu üretimi tamamlayan çok sayıda niteliksiz işçinin kötü çalışma koşullarında örgütsüz çalıştınlabilmderini sağlamaktadır. Sermaye örgütlenme olanağının yaraLildığı anda başka bir yere üretimini kaydırabilnıe yeteneğine sahip olduğu için, işçiler arasında da rekabet oluşmakta, "iş güvenliği" bu çatışma ortamında işçinin vazgeçemeyeceği tek unsur haline gelmektedir.Bu süreç azgelişmiş (ilkelerin sanayisizleştirilmeşini de beraberinde getirmiştir. Daha öııce de belirtildiği gibi yeni üretim sisteminin ana unsurlarından biri teknolojidir. IMF gibi uluslararası kuruluşların azgelişmiş ülke ekonomi politikalarına önerileri sanayileşmenin oklukça uzağuıdadır. Türkiye gibi ülkeler dış
1970 1985 1990Avustralya 50.5 51.2 45Avusturya 58.2 4 6 ...Belçika . — — 75.8 55Danimarka 64.3 " 78.2 80Fransa 23.1 ” 18.2 10-12Almanya ’ 37.0 ’ 36.7 33Yunanistan 35 0 *26.0 25İrlanda 52.4 46.2 52.4kalya 33.1 40.0 39Japonya 35.4" 28.9 26Hollanda 37.5 ' 29.1 26Yeni Zelanda 52.7 “  56,0 46 "Norveç ~6T8 65.1 ” "57İspanya '30.0 ’ 21.0 ’ “ İ d "İsveç 86.0 ....8Ö.T 86İsviçre 29.2 32.5.... -İngiltere ' 485 433 33ABD ' 27.2 ' 15.7 ’ 15’KAYNAK; 1990 yılı rakamlım Aıuvpa Sendikacılık l-ıısniıkiil 
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sımıliığu lehliğıkıı derlenmiştir.
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borçları ve istikrarsız ekonomileri nedeniyle uluslararası sermaye ve uluslararası finans kuruluşlannın önerilerini uygulamak zorunda gibi bir izlenim yaratılmıştır. Oysa bu bağımlılık kırılarak, azgelişmiş ülkenin de kaderi değiştirilebilir.Sanayileşmenin tek yolu ulusal düzeyde teknoloji üretimini desteklemekten geçmektedir. ■ Bunun vazgeçilmez koşulu da planlı bir biçimde kamu yatırımlarını bu alana yöneltmek ve ilk olarak "karşılaştırmalı üstünlük" sağlayabilecek alanların belirlenmesidir. Daha sonra bu alanlarda yine kamu teşviki ile bazı gelişmeler sağlanabilir. Ancak kapitalist sanayileşme süreci işçi sınıl ı açısından da büyiik bir mücadeleyi gerektirmektedir.
SENDİKAL KRİZ

A Sendikaların kriz öncesi k o n u m u
Refah devleti modelinin politik ve ekonomik uygulamaları, savaş sonrası dönemde özellikle Avrupa’da kitle sendikacılığının büyük kazanmalarının önemli bir etkeni oldu. Bu dönemde sendikaların toplumdaki meşruiyetlerini sağlayan önemli bir unsur da anti-kapitalist yaklaşımların toplumda gördüğü kabuldü. Bütün olumsuz yanlarına karşın reel sosyalist ülkelerin varlığı ve değişik tarz ve içerikle de olsa, sosyalist toplumsal projelerin umut niteliğini koruması sendikaların gücünü artırıyordu.Bu güce rağmen sendikacılık bir tıkanıklığın ipuçlarını taşımaktaydı. Herşeyi ekonomik çıkar ve iıak gözlüğüyle değerlendiren ekonomist yaklaşımlar, sistemle giderek bütünleşmekteydi. Sol anlayışlar ise, en azından büyük bir çoğunluğuyla, bürokratik, günlük hayatı değiştirmeyen ve kurtuluşu, sanayileşmeye bağlı olarak ortaya çıkan proletaryada gören bir yaklaşıma sahiptiler.Örgütlenme, çok sayıda işçinin çalıştığı büyük üretim birimlerine dayanıyordu, İşletme dışındaki sorunlara toplumsal hayata müdahale açısından bakılmıyordu.Bu dönemde üretim sisteminin, işçiyi zihni faaliyetlerden özel

SENDİKAL HAREKET VE KRİZolarak uzak tutan üretim süreci örgütlenmesi sorgulanmamıştır.Oysa toplumsal işbölümünün temeli burada yatar ve tarihin her döneminde sınıf mücadelesinin temelini bu sorgulama ve verili işbölümüne karşı çıkmak oluşturur. İşte bu nedenle hak ve ücretler konusunda gelişme sağlamanın kurumsallaşmış yollan ortaya çıktıkça, (sendikalar sistem içi oldukça), birlik dayanışma ve toplumsal mücadele dürtüsü azalmış, sendikal yapılar bürokratik mekanizmalara dönüşmüş, kriz ve alt yapısı Fordist dönemde oluşmuştur.Türkiye gibi ülkeler ise bu konuda görece iyi durumdaydılar. Ulusal bağımsızlık anlayışının da etkisiyle sol sendikalar daha aktif ve toplumsal gelişmelere mücadeleci bir tavır izliyorlardı. DlSK'in 1980 öncesi konumu bu açıdan olumlu örneklerden birisidir.
B- Kriz dönemindes e n d i k a l a r
Ulusal devletler bazında krizin yükü, kamu hizmetlerinin azaltılması kanalı ile topluma aktarılmaktadır. Sosyal refah devleti anlayışı yavaş yavaş terk edilerek, devlet için önemli bir maliyet unsuru olan sosyal güvenlik sistemi küçültülmekte, çalışma yasaları işçilerin aleyhine değiştirilmektedir. Sendikaların toplumdaki tüm emekçilerin aracı organizasyonları olarak tanınması, yeni işletme yönetimi, üretim.modelleri, hiznıetler sektöründeki örgütlenme güçlüğü ve giderek büyüyen işsizlik sorunu nedeni ile anlamını yitiriyor. Geniş kitleleri kapsayan işletmeler üstü toplusözleşme politikası işletme içinde verimliliğin artırılması ve farklılaştırılması nedeniyle uygulanamaz hale geliyor. Böylece sendikaların kollektifizm yetkisi azaltılıyor.Sendikalar ülkeden ülkeye, sahip oldukları üye sayıları, merkeziyetçilik durumları, politik ve organizasyon anlayışları gibi pek çok konuda büyük farklılıklar göstermektedir. Ancak bütün farklılıklara rağmen, tüm ülkelerde sendikaların sorunları birbirine benzemektedir.Sendikalaşma oranı birkaç iilke dışında tüm dünyada

gerilemektedir. (Bkz. Tablo) Sendikalaşma oranı gerçekten önemli bir gösterge, ancak tek başına üye sayısının yüksekliği sendikanın gücü açısından fazla bir anlam taşımıyor. Örneğin Fransa ve Ispanya'da sendikalaşma oranı çok  düşük olduğu halde işçiler isteklerini özgürce dile getirebilmekte ve tüm ülkeyi sarsacak büyük grevlerle taleplerini duyurabilmektedirler.Gelişm iş ülkelerde sendikalaşma oranının düşmesinin en önemli nedenleri arasında, üretim teknolojisinin değişmeye başlaması, bazı işkollarında üretimin "ucuz emek" sunan gelişmekte olan ülkelere kayması sayılabilir. Bu ülkelerde üretim sürecinde özellikle imalat sanayiinde çalışan işçi sayısı azalırken, teknik ve bilimsel alanlarda çalışan ücretli sayısı artmıştır. Günüm üzde Avrupa ülkelerinde geleneksel sektörlerde (imalat, madencilik,v.b) çalışan işçilerin toplam işçilere oram yüzde 50'nin altındadır. Başka bir deyişle sözkonıısıı ülkelerde sendikaların sürekli (iyelerini oluşturan "endüstri işçileri" yakında azınlık durumuna gelecektir.Türkiye'de ise sendikal hareket 1980 askeri darbesi ile çok büyiik bir yara almıştır. 5 Mayıs 1983 tarihinde çıkartılan 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 sayılı Toplu Iş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanünu'nun antidemokratik hükümleri nedeniyle ülkemizde hala sendikal özgürlük yoktur. O ysa batı Avrupa ülkelerinde sendika üyesi olabilme anayasal bir haktır ve kısıtlanamaz.Ancak Türkiye'de de sendikal hareketin önündeki engeller yalnızca yasalarla sınırlı değildir. Gerek sendikaların hiyerarşik yapıları ve sendika politikaları, gerekse, 19S0'den beri uygulanan ekonomi politikalarının gereği olarak ucuz emek ülkesi olmak zorunluluğu, yasaların yanısıra işverenlerinde örgütlülüğü kırma çabaları sendikal hareketi bir çıkmaza sürüklemektedir.Diğer taraftan 19S0-1990 arası yaşanan dönemde sendikalar tümüyle korporatif bir yapılanma içine girmiş sendikal özerklik ortadan kalkmıştır. 1980 öncesinde sınıf ve kitle sendikacılığım savunan
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anlayış da, 1990’h yıllarda hu kavramlara verilen anlamlardan ölürü işlerliğini yftrmişıir. Başka bir deyişte baskı döneminde .Türkiye sendikal hareketinin bir bölümü; yönelenlerle taııı bir uzlaşma içine girerken, sınıl ve kille sendikacılığını savunan keşim de reci sosyalizmin çöktüğü bir dünya konjoklüriinü doğru değerlendirememiş, değişen koşullara uygun yeni bir yapılanma İçine girememiştir.Türkiye ve benzeri ülkelerde sendikaların ve çalışma ' ilişkilerinin yaşadığı radikal değişim sürecinin en önemli nedeni, dünya çapında işbölümünün değişmesidir. Ülkemizde ve gelişmekte olan pek çok ülkede iç . pazara yönelik ithal ikameci ekonomi modelinden, dünya pazarına bağımlılığı getiren ihracat modelinin temelini oluşturan liberal stratejilerin uygulanmaya başlamıştır. Bu politika değişimi, uluslararası sermayenin 1970’lerde başlayan krizi ile yakından ilişkilidir.
C -  Kriz döneminde yeni 
oluşumlar

1- Teknolojik Gelişme İsti Sınıfının Yapısını 
ve Anlayışım Değiştirdi:O E C D  ülkelerinde hayat standardı 1950'den sonra önemli ölçüde yükselmiştir. Bu değişim nesnel ve öznel hayat perspektifini "bireysellik" düşüncesi çerçevesinde gerçekleşmiş, toplumun büyük bir bölümü alternatif yaşam biçimleri oluşturmuştur. BöyJece çok parçaya ayrılma fenomeni ve yaşam tarzının özelleşmesi olarak tanımlanan durum ortaya çıkmıştır. Geleneksel değerler; aile, kadın ve erkek arasındaki rollerin paylaşımı, eğitim ve meslek paylaşımı ile sendikaya ait olma duygusu anlamını yitirmiştir (Bkz. lilrich Beck.,RisikogeselLschafı 1986) Bu gelişmeler işletmeler düzeyinde teknolojinin değişimi, yani “post- fordist" veya "taylorist olmayan ürerim hiçimi" adı ile tanımlanmaktadır.Üretim teknolojisindeki bu değişim, geleneksel endüstri alanlarında gerilemeye, hizmetler sektöründe ise büyümesine neden olmaktadır.Ancak tüm ülkeler için genellem e

yapılamaz. Bu siireç bazı ülkelerde son derece hızlı gelişirken, bazılarında heniiz başlamıştır,Ancak lüın dünyayı çeşidi biçimlerde etkilemektedir.Özetle işçi sınıfının bileşimi ücretler, işler açısından olduğu kadar, toplumsal, kültürel ve hukuksal anlamda da farklılaşmakladır. Buna karşılık sendika stratejilerinde bu yapıya karşılık düşecek yeniden yapılanma gerçekleşmemiştir. Bugüne değin sendikalar çok büyiik kazanımlar elde etmişlerdir.Bunların en önemlileri çalışma saatlerinin azaltılması, fazla mesaiye karşı çıkmak, değişik meslek gruplarındaki işçiler arasındaki ücret farklılıklarının azaltılmasıdır.Ancak yeni teknoloji ile bu zaferler geçersiz kılınmaktadır. İşverenin yeni stratejisi şöyle özetlenebilir.1- Üretimin eski merkezlerinden kaydırılması, küçük birimlere bölünerek büyük işletmelerde çalışan işçilerin nötralize edilmesi,2- İşçilerin farklı çıkar gruplanna bölünmesi,3- İşletme ekonomisi ve/veya sermayesinin uluslararasıtaşması,a- Tüm dünyada uluslararası firmalar yaygınlaşmakla,
b - Farklı ülkelerde çalışan firmalar arasında yeni işbölümü ve uzmanlaşma artmaktadır.

2- M eta ürelimî dışında kalan alanlarda 
metalaşlırılıyorSermayenin yeniden yapılanma

sürecinin en önemli araçlarından biri olan özelleştirme, keynesci politikanın uygulandığı yıllarda devletin kâr amacı gülmeden ürettiği mal ve hizmetlerimetalaştırmakladır. Önceleri geleneksel örgütlenmelerin dışında kalan büyük bir emekçi kesimi, nesnel olarak işçi sınıfının saflarına dahil olmaktadır.
3- İşçi sınıfı kendi içinde 
parçalanıyorEsnek çalışma yönelimi ile, taşeronlaşına, eve iş verme ve paıl-liıne çalışma desteklenerek emek kendi İçinde rakip dununa getirilmektedir. Örgütlenme olanağı çok güç olan hu tıır işlerde özellikle, toplumun görece zayıf kesimleri; niteliksiz işçiler, kadınlar, göçmen işçiler, gençler ve çocuklar istihdam edilmekledir. Son derece kötü çalışına koşullarında ve işgüvencesl olmadan, düşük iicrelle çalışmanın kabul edilmesi işçiler arasında rekabet ortamı doğmasına yol açarak, sermaye sınıfını giiçlenmektedir.

4- İşverenler işyeri sendikacılığını 
destekliyorKitle ve sınıf sendikacılığı anlayışına karşı, işverenler tarafından desteklenen yeni bir sendikal anlayış son yıllarda çok tartışılmaktadır. İşyeri sendikacılığı, ya da Japon sendikacılığı olarak adlandırılan bu yeni eğilimin başlıca özellikleri aşağıdaki gibidir:Ü  Toplusözleşme işçi ve işletme tarafından belirlenir, bunu sendika uygulamak zorundadır. Ayrıca sendikanın üyeleri sürekli (ömür boyıı istihdam edilen) ve yalnızca erkek işçilerden oluşur. Bu işçiler de toplam işçilerin yüzde 20-30'unıı oluşturur.U  Sendika yönetimi işletme yönetimi ile tam bir uyum içindedir ve hemen hemen aynı işkolundnki diğer sendikalar ve konfederasyonlarla hiçbir ilişki kurulmamaktadır. Bıı durumda işçi sınıfının bölünüp parçalanmasını sağlar.J  işçi ve işverenler aynı sendikada örgütlüdür. Bıı nedenle işverenler
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SENDİKAL HAREKET VE KRİZsendikayı diledikleri gibi denetleyebilirler.•J Sendikal politikaların ardında, sermayenin yönlendirdiği iktidar partisi vardır.-* Sendikaların toplum politikası oluşturma gibi bir kaygıları yoktur. Aynı şekilde sendikaların hükümet politikalarına ve yasama erkine çok az etki yaptıkları bilinmektedir.-t Büyük işletmelerin bölümlerinin ayrı ayrı mekanlarda üretim yapmaları ve her bölümün küçük bir işletme mantığı ile çalışması nedeniyle, çevre işçilerin (sürekli olmayan işçiler) örgütlenme olanağı yoktur.-1 İşletmede üst pozisyonlara gelmiş bir yönetici, seçilirse - sendikada profesyonel yöneticilik ynıstıktan sonra, dilerse eski görevine yeniden dönebilmektedir.J  Şirket ve sendika arasında sürekli bir bilgilendirme oluyor, bu nedenle "uyuşmazlık" kavramının da anlamı kalmamıştır.- 1 Vasıllı işçiler ömür boyu istihdam edilen (çekirdek işçiler) işçilerden oluşur. Ancak bu olgu işçinin aleyhine işlemektedir. Çünkü iyi çalışmayan bir sürekli işçide işten atılabilir ve bu durumda aynı işkolunda başka bir işletmede İşbulması olanaksızdır. Çünkü işçiler işletmeleriyle tümüyle bütünleşmiştir. Bu nedenle işçiler atılmamak için he; türlü çalışmayı kabullenmişlerdir. Ayrıca bu durum değişik işletmelerde çalışan işçiler arasında da büyük bir rekabet ortamı yaratmıştır.
5 - Yeni sistemin en önemli özelliği: Kalite 
Kontrol ÇemberleriKalite Çemberleri; "üretimi ve üretilen mal kalitesini yükseltmek amacıyla, işverene bağlı düzenleyici bir görevli başkanlığında toplanarak işle ilgili soaınlarm saptanması ve çözümü görüşülüp, işle ilgili değişiklikler yapma kararı alabilen 8-10 işçinin biraraya geldiği çalışına gruplarıdır." (Aktaran, 1989 Petrol !ş Yıllığı, s. 378)Kalite Kontrol Çemberleri işçilerin ilgi, beceri ve işdeneyimlerinden yararlanmak üzere •oluşturulmaktadır. Belli bir üretim

teknolojisi de sürekli işçilerin önerileriyle geliştirilir. Çünkü işi yapan kişinin aksaklıkları daha iyi göreceği varsayılır. Bununla birlikte ürerim, üst düzeyde teknokratlar ve yöneticiler tarafından tasarlanmakladır. Bu (irelim sisteminin esnekliğini sağlayan en önemli unsurlardan biri, işçiye çeşitli işler yaptırılarak ürerim sürecinde sürekliliğin sağlanmasıdır. Üretim tekniğinin çalışabilmesi, vasıflı işçilerin sorumluluk alabilmelerine, beceri sahibi olamalarına ve sorunları anında çözebilmelerine bağlıdır. Bu nedenle işyerlerinde işçiler sürekli eğirim (ürerim bilgisi ve temel eğitim) verilmektedir.Ücret artışı bazı becerilerin kazanılması ile hızlanmakladır.Ayrıca ücretler işçinin üretimde ne yaptığına göre değil, ne yapabileceğine göre belirlenmiştir. Başka bir deyişle işçinin becerisini artırdığında bunu nasıl kullandığı değil, bu vasıfı kazanması önemlidir. Ancak vasıflı işçilerin oranı daha önce de belirtildiği gibi (yüzde 2030) çok azdır.Diger işçiler de işgiivenliğine sahip olmadıkları için, kolayca alınıp atılabilmektedirler.
YENİ SENDİKAL POLİTİKALAR 
NE YÖNDE GELİŞMELİDİR?Kriz öncesi dönemlerde sistemle eklemlenmeyi başarı sayan ekonomist sendikal anlayışlar, bu durum karşısında derin bir çözümsüzlük içinde kaldılar, Sermaye, sendikaların politikalanna yardımcı olmasına ihtiyaç duymuyor, işletmeler hızla küçülüyor, sendikaların aidat gelir (ve mali güçleri)hızla azalıyor, toplumsal meşruiyetleri yok oluyordu. Hükümetler üzerinde politik baskı kurarak hak alma yöntemi geçersiz haldeydi.Bugün sağ anlayış, çözümü işyeri temelinde aramaktadır, işyeri sendikacılığı sermayenin desteklediği ve sınıfsa! çıkarların korunmasından çok işçilerin, işyeri çıkarları doğrultusunda gündem e gelmektedir. Sendikaların hala ihtiyaç olduğunu sermayeye kabul ettirmek isteyen bu yaklaşım, özünde koşullara teslimiyeti savunmaktadır. Toplumsal sınıfların farklı çıkarları olduğunu geçmişte de yadsıyan korporatist anlayışın uzantısı olan bu tarz sendikacılık, işyerinin sorunlarının çözüm ünü ana

faaliyet alanı olarak tanımlamaktadır. Üretimin başarısı, niteliği, firmanın kârlılığı sermaye sahibi kadar işçiyi de ilgilendirmek, rekabet koşııiannın sağlanması sendikalarında görevi olmaktadır.Bütün bunların sendikaların gündem inde olması gerekliği öne sürülebilir. Ancak sendikal çalışmayı sadece bu alanla sınırlamak toplumsal işbölümünü sorgulamamak, daha önce de belirtildiği gibi sendikal m ücadeleyi geriietici bir yaklaşımdır.
1- Kriz dar sendikal yaklaşımlarla aşılamazSendikaların krizi sadece ekonom ik hak kayıpları ve/veya örgütsel sorunlar bazında tarumlanamayacağı gibi, çıkışla salt bu temelde olam az. Sorun emekten yana politikaların uğradığı aşınma ve gerilemeyle doğrudan bağlıdır.Sendikal mücadeledeki gerilem e salt bilimsel, teknolojik devrimin sonuçlarını, sermayenin sendikasızlaştırma girişimlerine bağlı değildir. Esas sorun emekçileri karşı m ücadeleye seferiler edebilecek bir toplumsal projenin eksikliğidir. Sendikalar politik örgütler olmamakla birlikte bu gerçeği gözönüne almak, buna uygun önlemler geliştirmek zorundadırlar. Verili toplumsal işbölümünü ve bunun ürerim sürecindeki yansımasını kabul eden bir yaklaşım, düzen koruyan ideolojilere teslimiyetten başka bir sonuç doğurmayacaktır. Bu nedenle işçi sınıfı mücadelesinin ö nde gelen örgütlerinden olan sendikalar bu konuları sorgulamalı, varolan durum ve koşullardan başlayarak bunları işçi sınıfının amaçlan doğrultusunda, anti-kapitalist yönde değiştirmeye yönelik bir örgütlenme ve m ücadele perspektifi geliştirmelidir. Burada çıkış noktası insanı insan yapan, ona ayırdedici niteliklerini kazandıran şeyin üretici ve  yaratıcı nitelikleri olduğu ve toplumsal düzenin bu niteliklerin özgürce gelişmesine olanak vermesi gerektiğidir. Bıı noktayı tüm topluma seslenebilen bir proje halinde sunma çabası, sendikal harekelin krizden çıkabilm esinin yadsınamaz önkoşulu belki de tek yoludur.

2 - Sendika demokrasisi alanında reform
gereklidir .
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SENDİKAL HAREKET VE KRİZ

Sendika demokrasisi alanında yeni bir anlayış ortaya koym ak, politikleşmek zorunluluk haline gelmiştir. Güçlü bir işçi sınıfı hareketi oluşturabilmek için, herşeyden önce işçi sınıfının 19S0 sonrası yapısal değişimini çok iyi tahlil ederek, buna uygun yeni bir "bilinçlendirme seferberliği" başlatılmalıdır. Bu seferberlik, yeni bir tartışına kültürü oluşumunu da ortaya çıkarmak zorundadır.Şeffallık ve azınlığın görüşleri dikkate alınarak yapılan çoğunluk politikası yeni sendikal anlayışın en önemli ilkelerinden biri olmalıdır.Sendikalar geleneksel bürokratik işleyişlerini terk ederek, demokratik bir sendika reformu yapmalıdır. Sendika politikaiannın, sendikalar içinde değil de, işyerlerinde işçiler tarafından belirlenmesi hedeflenerek, katılımcılığı artıracak bir çalışma içine girilmelidir.Aynca eskisine oranla daha fazla teorik, eleştirel ve' kendilerini de eleştiren sendika içi politikası uygulayarak, sendika yöneticilerinin ve uzmanlarının kentlilerini yenilemeleri, dünya ekonom i ve politikasını anlamak açısından son derece önemlidir.
3 - Kriz ulusal boyutta aşılamazKüreselleşme olgusuyla tamamlanan sermayenin uluslarüstü konumuna ve dayanışmasına işyeri ve/veya ulusal sınırlardan yola çıkarak karşı koymak mümkün değildir. Arük "Bütün Ülkelerin İşçileri Birleşin" sloganının hayata geçirilmesi kaçınılmazdır.Bu konuda gerek Avrupa Birliği içinde yer alan ülke sendikaları, gerekse uluslararası sendikal konfederasyonlar yoğun bir arayış içine girmişlerdir. (Bkz. Avrupa Birliği Sosyal Politikası.)
4- Yeni dayanışına anlayışıYeni oluşan talepleri gerçekleştirebilmek için, dayanışmaya gereksinim vardır. Ancak dayanışma eski kültürün değerleri ile yaratılamaz."İşçi sınıfının dayanışmasının yeniden insansında temel amaç, evrensel ve bireysel hakların elde edilmesi ve bu hakkın toplu sözleşmeye dek genişleülmesidir. Bu

haklar devlet, işveren veya piyasa için değiştirilemezler. Haklar, bireysel anlamda herkes için hizmet ve etkinlikler açısından farklı şeyler içerir. Buna karşın sendika göreli olarak daha az önem taşıyan haklan bir kenara atamaz." (Bkz. Trentin Bruno, Internazionale,CGIL, 1989, Roma)Sendikaların işlevleri arlık çok genişlemiştir. Yeni teknolojilerin bir diğer özelliği de kalite çemberleri, çalışma gruplan vd. adlandırılan yeni bir çalışma biçimini getirmesidir. Sendikalar özellikle İtalya ve Almanya'da yeni modeller oluşturarak, çalışma gruplarını yönetime katılmanın bir aracı olarak kullanmaya çalışmaktadırlar.Sendika artık yalnızca işçinin haklarını işyerlerinde savunan değil, toplumun her alanında örgütlü ve örgütsüz tüm işçiler, emekliler vê  işsizler için yeni taleplerle ortaya çıkan, varolan hakları konıyan, çalışma hayatının düzenlenmesine katkıda bulunan, işsizliğe karşı yeni modeller oluşturan bir kurumdur.Kısaca yeni sendikal hareket 24 saati değerlendirmeye çalışmakta, mesleki eğitim kurslarından çevre korumaya yönelik hareketlere kadar hayatın her alanında etkinliklerde bulunmaktadır.
6- Kadın örgütlenmesi önem kazandıSon 20 yıldır çok güçlenen kadın hareketi sendikalarda da etkisini gösterdi ve 3970'den sonra sendikalarda kadın üye sayısı hemen hemen her ülkede arttı, özellikle İtalya ve Almanya'da üye sayısının çok fazla düşmemesinin nedeni kadınlardır.Oysa Türkiye'de gerek bazı sektörlerde kadınların büyük bölümünün informel sektörde (örneğin tekstil sektöründe kaçak işyerlerinde veya evlerde taşeron firmalar için çalışmaları), gerekse sendikaların da kadınları henüz emek piyasasında gerçek bir güç olarak görmemeleri nedeniyle kadınlar içinde örgütlenme oranı oldukça düşüktür. Oysa ülkemizde kadınların ev dışında çalışma hayatına katılımı giderek artmaktadır. Sendikaların bu gerçeği gözöntine alarak örgütlenmelerini kadınların yoğun çalıştığı sektörlere (Hizmetler, tekstil v.d) kaydırmaları ve örgütlenme geleneklerini de

değişen koşullara uygun olarak yeniden değerlendirmeleri bir zorunluluk haline gelmiştir.
7 - Çalışma Yasaları YenîlenmelidîrKapitalist ekonominin egemen olduğu tüm ülkelerde az ya da çok bölgese] farklılıklar vardır. Çalışma yasalarının koruyuculuğu herhangi bir sektörde belirli sayının üzerinde işçi varsa geçerlidir. Genellikle yasalar az sayıda işçi çalıştıran firmalar veya tam gün çalışmayan işçiler için uygulanamamaktadır.Son yirmi yıldır özellikle Avnıpa ülkelerinde kısmi-siireli çalışma biçimleri hükümet politikalarıyla desteklenmekte, neredeyse krizin yolaçtıgı işsizliğe bir çöziim olarak sunulmaktadır (Bkz. Dünya Turu, Avnıpa). Dolayısıyla bu tür firmalarda çalışan işçilerle, part-time çalışanlar üzerinde .sendikaların "sosyal korumacılığı" geçerli değildir. Sendikaların ulusal bazda eşitlik ve dayanışma düşüncesiyle "toplumun genelinde geçerli bir çalışma yasası" oluşturmak için mücadele vermeleri gerekmektedir. Aksi takdirde örgütlü işçiler, işçi sınıfı içinde “işçi aristokrasisi" olarak kalacaklardır.

8 -  Sendikal özerklikSendikal özerklik oldukça önemli bir konudur. Toplu sözleşme işveren ve işçi örgütü arasında ortaya çıkan bir ihtilaf sonucunda oluşur. Sözleşme görüşmeleri sırasında devletin para ve vergi politikaları [aradan eııdirekl veya direkt biçimde etkiler. Sendikalar özerkliklerini kaybetmemek için hernekadar tarafsız olmaya çalışsalar da, sosyal demokrat hükümetler döneminde genellikle sol partilerle yakın ilişkiler kurarlar. Bu ilişkiler sosyal demokrat hükümetlerin yaptıkları tüm zararların.da üsllenilmesine neden olmakta ve toplumun sendikalara olan güveni azalmaktadır (Almanya'da 70'ii yıllar, Fransa'da 80'li yıllar v.d.).
9- İşsizlerin ye emeklilerin örgütlenmesiEkonomik kriz toplu işten çıkarmalara neden, olmakta, işsiz sayısı giderek artmaktadır.Sendikalar yalnızca çalışanlara değil, işsizleri de örgütleyebilıııdidir. Bıı sendikalara yönelik güven duygusunu artıracağı gihi, istihdam olanaklarının araştırılması ve

18 / DİSK-AR Mayıs-H azmınan 1994

yaratılması konusunu da hızlandıracaktır.Aynı şekilde emekliler de toplumun en zayıf kesimlerinden biri durumuna gelmiştir. Emeklilerin örgütlülüğü hem toplumsal muhalefet hareketini çok yükseltecektir.
10- İşsizliğin çözümü itin alternatif 
modeller oluşturmakİşsizliği azaltıcı çözümler üreterek bunları toplu sözleşmelere yansıtmak gerekmektedir. Özellikle çalışma saatlerinin azaltılması, birçok ülkede geçici çözümlerin başında gelmektedir. Ancak çalışan işçilerin kazanılmış haklarını zedelemeden konuya çözüm bulmak, uygulamada çeşitli güçlükleri de beraberinde getirmekledir. Uzun vadeli çözümler ise sendikaların yapacakları araştırmalarla ortaya çıkmalı ve sendikanın politikası olarak kamuoyuna iletilmelidir.
Sendikti ilkeleri Yeniden 
Düzenlenmelidir-i Temel ilke, demokrasi, sosyal devlet anlayışı, dayanışma ve sosyal eşitlik olmalıdır ve bu anlayışın biiıiin topluma yayılması hedeflenmelidir.J  Sendika politikası toplumsal bir değişim, yeniden yapılanma talep etmek zorundadır. Sendika işçilerin klasik korunma fonksiyonlarının yerine getirilmesi gereğinden yola çıkarak, faiklı politik alanlarda kendi görüşünü oluşturmalıdır.(Sosyal konular, çalışma hayatı, endüstri politikası v.b)d Sendikalar kendilerini kabul ettirmeleri ve ilişkilerdeki güçlükler nedeniyle, politik hayatta arada kalanorganizasyonlar olarak kabul görürler. Özellikle sivil toplum

örgütlerinin zayıf olduğu dönemlerde, sendikaların önemi artar ve bu konumu iyi kullanmak sendikal hareketin geleceği açısından zorunluluktur.j  Günümüze değin sürdürülen sendikal faaliyetlerin yanısira (ücret, işgüvenliği, işyeri koşulları vb. ) yeni teknoloji nedeniyle yeniden düzenlenen iş alanlarında, işçilerin uyumlarının ve yeniden eğitimlerinin hazırlanma sürecinin . içine girilmelidir. Hazırlık sürecinde sendikalar gerek eğitim, gerekse işletmeierce verilecek eğitim faaliyetlerini denetleyebilmen bu konuda yasal olarak taraf kabul edilmelidirler.j  Ulusal sendikal faaliyetlerin yanısira, uluslararası ilişkilere eskisine oranla çok daha fazla önem verilmelidir.Bu çerçevede uluslararası çalışma normalerının uygulanması için diğer konfederasyonlarla ortak hareket etmek, çokuluslu şirketlerdeki çalışma koşullarının aynı şirketin başka ülkelerdeki uygulamalarının araştınlması ve ilgili sendikalarla ilişkiye geçilerek ulusal ve uluslararası çapta dayanışma içine girmek ilk akla gelen dayanışma örnekleri arasında yer almaktadır.j  Savunma harcamalarının . kısılarak bu giderlerin bir bölümünün sosyo-kültürel gelişime aktarılması için talepler geliştirilmeli ve bu konuda etkin bir mücadele içine girilmelidir.

gözöniine alınarak sendika politikaları tüm kesimleri içine alacak şekilde genişletilmelidir. Formel sektörde; sigortalı işçi çalıştıran ve mal ya. da hizm et üreten kesimde de ikili bir yapı vardır. Bir yanda yeni teknolojilerle tirelim yapan ve giderek esnek çalışma modellerinin yerleşm eye başladığı modern sanayiler, diğer yanda ise, kille üretimi yapan fordist üretim sisteminin hakim  olduğu işletmeler, küçük işletmeler ve basit üretim araçlarıyla üretimini sürdüren kesim biramda varolmaktadır. Bıı iki kesimin gereksinimleri farklıdır, örgütlenme yöntemlerinden, eğitimlerine kadar sendikaların farklı modeller oluşturmaları zorunludur.Esnek çalışma modellerinin uygulandığı İşyerlerinde, eski sendikal anlayışa uymasa da hu sistemi işçinin en fazla yararlanacağı biçime sokm ak sendikaların üstesinden gelmesi gereken bir konudur. Çünkü kalite çemberleri aracılığı ile işçinin vasıflarının yükseltilmesi, üretime m üdahale edebilmesi ve şekillendirebiimesi kısmi lıir kazanandır. Alternatif toplumu şekillendirmesi acısından işçi sınıfının gelişimi son derece önemlidir. Ancak kriz koşullarında bu sistem tümüyle sermayenin yararına çalışmaktadır. Bu dönem de sendikaların aşmaları gereken en büyük sorun, biryandan işyeri sendikacılığı ile m ücadele etlerken, diğer yandan kalite çemberlerini yönetime katılmanın bir aracı olarak kullanabilmektir. Bu potansiyelin kullanılması esas > ıhı rak kriz koşullarından çıkm akla m üm kün olabilir. A ncak kriz koşullarında kille ve sınıf sendikacılığı ilkelerinden taviz \ erm eden. sınırlı kazanımlar eltle edilebilirİnformel sektörle; sigortasız, kayıtsız \ e hiçbir işgüvenliği ne sahip olmayan emekçilerin sorunları formel sektöre göre çok farklıdır. Ayrıca

SEN D İK A L H A R E K E T VE K R İZ
j  Türkiye'deki üretimin ikili yapısı
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SENDİKAL HAREKET VE KRİZbu kesimin örgütlenme olasılığı da Türkiye'de çok zor ya da mümkün gözükmemektedir. Ancak bu sorunun anılması, çalışma hayalının demokratikleşmesi açısından da zorunludur.işletme sisteminde yapılan değişikliklere karşı (örneğin işletmenin yer değiştirmesi, küçültülmesi, taşeronlaşma v.h| sendikalann da tauna uyarlı dikey bir örgütlenme içine girmeleri gerekmekledir.
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SENDİKALAR ACISINDAN 
AZGELİŞMİŞLİĞİN ANLAMI

t J|-[kili Toplumsal yapı: Türkiye’de çatışma hayatı formel ve informel olmak iızere ikili bir yapıya sahiptir. Nüfusun yarısından daha az bir kısmı sosyal güvenlik haklarından yararlanan ve örgütlenme hakkını kullanabilen kişilerden oluşurken, geri kalanı her türlü iş güvencesinden uzak ve örgütlenmesi mümkün olmayan, enlormel veya marjinal olarak tanımlanan kesimde çalışır. Bu yapı içinde formel kesimde çalışan ve örgütlenme olanağını elde eden kişiler ayrıcalıklı konumdadırlar. Sendikalar yalnızca formel kesimde yani sanayi ve hizmetler kesiminde ücretli olarak çalışan ve sosyal güvenlik kuruluşlarına kayıtlı olan kesim içinde örgıklenme olanağına sahîpıiı. l’ek çok gelişmekte olan ülkede informel sektörün örgütlenmesiyle sendikalar büyük bir güç kazanmışlardır. Örneğin Güney Kore ve I ayvan da taşeron firmalarda çalışan işçilerin birliyi sayesindeOikz. DİSK-AR, s. 15 Ercan Fuat), ana firmada çalışan sürekli işçilerin elde etliği haklardan daha hızla hak elde etmek mümkün olmuştur. Brezilya'da ise taran işçilerinin sendikalaşması sayesinde yalnızca ekonomik haklar elde edilmemiş, doğanın tahribatını önleme açısından da sendika önemli bir toplumsal işlevi yerine getirmiştir.
2- Üretim İlişkilerindeki farklılık: Türkiye ve benzeri ülkelerde sendikalar formel sektörlerde de sosyal, teknolojik ve örgütlenme açısından oldukça farklılıklarla karşı karşıyadırlar. Bu nedenle sendikalar, ilkel feodal ve erken kapitalist ilişkilerin hakim olduğu işletmelerden, modern kapitalist işletmelere ve uluslararası tekellere kadar uzanmak zorundadırlar. Farklı organizasyon yapısı ve ilişkiler içinde olan pek çok sendikayı ortak bir sendika politikası , ile aynı çan altında birleştirebilmek büyük güçlükler yaratmaktadır. Ancak | konfederasyonlara düşen görev, değişik gereksinimleri gerektiren işkolları ve işin yeni örgütlenme ve sözleşme modelleri oluşturmaktır. Bunun içinde toplumun iyi değerlendirilmesi, işçi simlinin içindeki çelişkilerin ve değişen yapısının araştırılması zorunludur. Bıı liir bir değerlendirme çalışması ise ancak büyük çaplı bilimsel araştırmalar sonunda yapılabilir. Bu nedenle sendikaların araştırma faaliyetleri, uluslararası kuruluşlardan sağlanacak mali yardımlarla da desteklenerek geliştirilmelidir.
3- Sivil toplumun zayıflığı: Türkiye'de askeri darbeler ve azgelişmişliğin bir sonucu olarak, sendikalar zayıf bir sivil toplumda faaliyetlerini sürdürmektedirler. Dolayısıyla toplumsal muhalefet harekelide güçlenememiş, sendikalar ve diğer demokratik kitle örgütlerini destekleyen ve denetleyen kitlesel bir hareket yaratılamamıştır. Sendikalar bu dönemde sivil toplumu güçlendirecek faaliyetler içene girmelidirler. İşsizlerin ve emeklilerin örgütlenmesi bu konunun başında gelmekledir.
4- Büyümenin altyapısı ve gelişmenin anlamı: Ulusal ve uluslararası şirketler için çalışma sLandartının düşüklüğü, ucuz emek ve çevre konusundaki duyarsızlık ve üretimde kazanç beklentisinin ön plana çıkması, az gelişmiş ekonomiye sahip toplumlar için, giderek artan oranda sağlık problemini ve ökolojik felaketlere neden olmakladır. Sendikalar bugün dayatılan büyüme ve gelişme stratejileri karşısında, alternatif modernizasyon .stratejileri bulma konusunda zorlahmakladır.
5- Muhalefette olmak değerini kaybetmiştir: Askeri darbe yıllarında muhalefetle olan sendikaların edindikleri deneyimlerin yeni demokratik ilişkiler içinde kullanım alanı kalmamıştır, lllegalite dönemindeki tavırların, legal durumda ve bir uzlaşma arayışı halinde iken uygulanması olanaksızdır.1980’li yıllarda demokratik seçimlerle işbaşına gelmiş hükümetlerin, antidemokratik kurallarla sendikaları ekonomik bakımdan ittifak içine çekmeye çalışmaları, sendikaların durumunu daha da zorlaştırmaktaılır.Ayrıca varolan siyasi yelpaze içinde de çalışma ilişkilerini demokratikleştirecek bir modeli, sağlam bir reform paketi ile uygulayacak taraf bulunamamaktadır.
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A s g a r i  G e ç i m

■ cretlilerin, Cumhuriyet tarihindeki en şok edici zamlara maruz kaldığıU!
birinin yo! masrafı olduğu, ailenin kirada oturduğu, eğlence, tamirai, misafir, seyahat,

milyon 368 bin liralık Asgari Gelir Ihtiyacı'nm yüzde 42,84'liik bölümünü gıda masrafları5 Nisan Kararları şimdilik, yaşanan fakirleşme ve gelir dağılımında bozulma sürecini hızlandırmak tan başka bir etkiyaratmadı. Nisan 94’de aylık yüzde 30' luk enflasyon, Mayıs ayında yüzde 10'la ra ve Hııziran'da yüzde l'lere düşerken, sabit gelirli kesimin satın alma gücü de dip noktalarına vurdu.

- . ■■■
[k im  î  992 Ocak 1 9 93 Nisan 1 9 9 3  Temmuz 1 9 9 3  Ekim 1 9 9 3 O cak 1 9 9 4 M a y ıs  1 9 9 4

i Gıda 1.782.294 2.185.569 2.445.863 2.920.979 2.935.916 3.739.128 5.298,434Konut 1.081.900 1.218.900 1.523.900 1,724.759 1.930.834 2.032.562 2.856.349
i '■Giyim 650.312 926.713, 801.401 1.056.098 1.081.931 1.656.733 2. (61.073Diğer 329.000 474.000 584.000 677.500 700.000 730.000 1.051.873
l  İsınma 166.657 166.667 166.667 179.167 225.000 254.167 375.000

Tem İılik 156.844 183.194 213.533 238.736 285.201 304.485 555.304
Okul 47.500 50.250 51.083 51.083 66.417 66,417 70.333
Toplam 4.151.517 5.208.293 5.786.447 6.848.322 7.225.299 8.783.472 12.368.366

tem izlik, ısınma ve okul masrafları aylık gelirin y iizd e 7‘den fazla bir kısm ım  alıyor. "DiğerHarcamalar"

oyuncak halta ders kitabı masrafının dahi olmadığı varsayılıyor.DİSK-AR'ın Mayıs 1994 için "yoksulluk sının" olarak da tanımladığı 12

oluştururken, ikinci büyük harcamayı yüzde 23.09'luk payla konut alıyor. Giyim harcamaları için aile bütçesinden ayrılması gereken pay yüzde 17.47'yi bulurken,

kalem iiçindedeğerlendiril en ulaşım, gazete ve sigara türünden harcam alar ise bütçe içinde yüzde 8.5‘lik bir büyüklüğe

DİSK-AR'ın Ekim,Kasım ve Aralık aylarındaki fiyat artışlarını dikkate alarak Ocak'94 için gerçekleştirdiği araştırmada, dön kişilik bir aileye girmesi gereken gelirin 8 milyon 783 bin liraya ulaştığı saptanmıştı. Ocak ajandan Mayıs ayına kadar İstanbul'da yaşayan bir aile için, aile bütçesinin inanız kaldığı dört aylık enflasyon oranı yüzde 40.31 düzeyine ulaştı. Araştırmada, ailede çocuklardan yalnızca birinin okula gittiği, büyüklerden yalnızca

Ekim-Ocok Ocok-Nison Nison-Temımıı Teımuuı-Ekim Ek im-Ocuk Ocak-MayısGIDA 22.R9 11.76 ~19.43 " Ö Â T 27.36 41.70KONUT T o .ğT "25.02"'' 13.18 11.95 5.27 40.53GİYİM 42.50 ~-13.52 T u t T 2.45 53.13 30.44DİĞER 44.07 23.21 16.01 3.32 4.29 44.09İSINMA T & r ÖÖÖ 750 " 25.38 12.96 47.54TEMİZLİK 16.80 İ 6.56 11.80 19.46 6.75 82.39 '......OKUL 5,79 1.66 "o ü cT  " 30.02 0.00 5.99 ’TOPUM 25.46 11.10 T Ü T ~ b 5 Q ~ 21.57 . 40.31

ulaşıyor. DİSK-AR'ın aile bütçesi için O cak-M ayıs arasındaki dört aylık dönem de tesbit ettiği yüzde 40.31 Tik enflasyon oranı ile birlikte, aile tüketimine konu otan temel m addelerin
I fiyatlarının 93 Nisan-94 Mayıs arasındaki 13 aylık | sürede ayda ortalama | yüzde 6 oranında : arttığını gösteriyor. Bu : artış oranı da aile bütçesi üzerindeki enflasyon düzeyini 13 aylık dönem de yüzde 113-7'ye yükseltiyor..

Gıda % 42.84
4 KİŞİLİK AİLENİN AYLIK HARCAMALARIKonut % 23.09

Giyim % ' 17.47
Temizlik % 4.49Isınma % 3.03 O kul % 0.57

O cak  ayından Mayıs ayma kadar geçen süre içinde gıda giderleri yüzde 41.7, konut masrafları yüzde 40.53, ısınma giderleri yiizde 47.54, temizlik giderleri yüzde 82.4, giyim  masrafları yüzde 30.44 düzeyinde a ile  gelirini aşındırmış durum da.

Asgari Geçim Sınırı 
12 M ilyon
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MODEL

İSÇİLERİN ÇALIŞTIKLARI FABRİKALARI SATIN ALMASI VE İSLETMESİ ÜZERİNE BİR MODEL ÖNERİSİ:

Doç. Dr. İbrahim Anıl

Nisan Kararlan, bazı kamu iktisadi teşebbüslerinin 31 .Vialık 199'! tarihine kadar özelleştirilmesi veya bu gerçekleşemediği taktirde kapatılması ya da çalışanlara satılmasına ilişkin önerileri ile, hu kuruınlann bir Irölümünün gözden çıkartıldığım göstenuektedir. Bıı kunımlara ilişkin hükümet kararının arka planını oluşturan yargıların bir kısmının bilgi eksikliğinden, bir kısmının ise bilerek; yetersiz bilgi ve değerlendirmelerle oluşması; bu yazının çerçevesini ilgilendirenler dışında, ilgi alanımın dışındadır.Bu yazının amacı; bu eksik bilgi ve başka amaçlara yönelik değerlendirmelerin oluşturduğu, bu kuruluşların tasfiyesi sonucunu hedefleyen kararlar değiştirilemezse, -ki öyle görünüyor- çalışanlara satılmasının hem gerçekleşebilir ve hem de kapitalist sistem içinde yarışarak, yaşayabilir olduklarını göstermeye çalışmaktır.Öncelikli tercih olduğu bildirilen özelleştirme, tüm yargıların haksızlığı bir yana, ülke ekonomisi açısından değerlendirildiğinde; bu kuruluşların salın alınmasında kullanılacak özel kesim sermayesinin, yeni yatırını ve dolayısıyla ilave katma değer yaratma yerine, zaten ekonominin içinde var olan bu işletmelerin satın alınması için kullanılması kıt olan sermaye kaynağının israfı olarak değerlendirilmeli ve öncelik sırası bu kaygı gözönüııe alınarak yeniden I belirlenmelidir.Günümüzde de sürmekle olan bu uygulamalar, homojen Olmayıp, ülkeden ülkeye değişen yeşilli biçim ve mekanizmalar içermekledir.Ancak, bu modellerde mülkiyetin devlete ait olduğu ve işçilerin çeşitli biçimlerde yönelime kalıklıklarına

inandıkları 'özyönetim’ ve yönetime katılma biçimleri ile ideolojik referans (katılmalı yönetim) dışında hiç bir benzerlik yoktur, İdeolojik referans ise; işçilerin mülkiyete veya çeşitli biçimlerde yönetime katılmalarının yarattığı tatmin duygusunun iyi örgütlenebilmesi halinde, verimlilik anışına yansıyacağı, neoklasik ve modern yönetim anlayışlarının önemli varsayımkırındandır. Hem bu noktadan ve hem de ABD örneğinde olduğu gibi somut gerçeklerin dayatması sonucu ortaya çıkan modeller sırasıyla;I) Şirket hisselerinin bir bölümünün işçilerin mülkiyetine geçirilmesi Planları, 2) Şirket hisselerinin işçi şirketleri mülkiyetinde bulunması 3) İşçilerin sahip olduğu ve yönettiği firmalar, olarak karşımıza çıkmaktadırlar.1) Şirket hisselerinin bir bölüm ünün işçilerin mülkiyetine geçirilmesi planlan:Amerika Birleşik Devletlerinde yaygın uygulama alanı bulan ESOP'lar (Employee Stock Orvnership Planning), firmalarda çalışanların, fırnıa hisse senetlerinin bir kısmına sahip olmalarını amaçlayan bir uygu lamada-. Planın varsayımı; çalışanların finnada pay sahibi olmaları yoluyla özendirilmeterinin sağlayacağı tatminin, verimliliği artıracağıdır.İşçilerin çalıştıkları firmalardaki sahip oldukları sermaye paylarının artırılması uygulaması ilk kez 1920'lerde, "Amerikan Planı" olarak adlandırılan plan çerçevesinde, sendikaların emekli kesenekleri ve kar paylarını Irıı amaçla kullanmaya başlaması ile ortaya çıkmışnr.O) 1929 Büyük Ekonomik Krizi sırasında yarım milyona yakın işçi bu plana kaydolmuştur. İkinci Dünya Savaşı

döneminden sonra da bu hisse senetlerine sahip olma fikri işgörenlerde gelişerek sürmüştür,Ancak bu alandaki gerçek patlama 197*1 yılında, ABD Kongresi'den geçen vergi ve emekli aylıkları reformu ile ilgili yasa uygulaması ile olmuştur. Yasa, özünde ESOP'lar denilen planlar çerçevesinde sermaye stoklarının bir kısmını işçilere devreden firmalara, büyük vergi kolaylıktan geliriyordu.(2) Bu plana dahil firmalar, belli bir yararlanma programının parçasına uygun olarak, stoklarını işçilere satmaktadır.(3) Kongre tarafından çıkartılan vergi ve emekli aylığı hakkındaki yasaya uygun olarak ESOT (Employeestock orvnership trust - ESOT) kurmak isleyen bir firmanın bir kredi sandığı kurması gerekiyordu. Tröst, finansal kumullardan ödünç para alarak oluşturduğu fonları; şirket işçilerinin hisse senedi atımlarında kullanmayı amaçlıyordu. Firma, bu parayı yeni sermaye donanımının, ekipmanının ve teçhizatının satın alıntında kullanabilir ve borcu kemlisi de garami edebilirdi. Yeni sermaye girişi sağlanması, firmanın kârlılığının artırılmasını sağlar, bu kârların bir kısmı finansman masrafı olarak Trösı'e gider, Tröst de daha önce finansal kuruluşlardan altlığı borcunun' ödenmesinde kullanırdı. Firma, burcunu inlemeden önce yaklaşık yüzde 50 oranındaki vergisini normal olarak ödemek zorundadır. Ama Tröste yapılan katkılar (yardımlar) hu vergi zorunluluğundan muaftır. Federal vergi yasaları, ESOP planına katılan firmaların çıkarlarını düzenlerken, çalışanların çıkarlarını da gözetmiştir. Firma her yıl belli miktar sermaye stokunu işçinin hesabına yatırmak zorundadır (Bu miktar genellikle isçinin aylığına bağlıdır). İşçi, firmadan ayrılırken, hesabındaki
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hisselerin tutarının tamamı veya bir bölümü kendisine geri verilmektedir.Sendikalar da işverenlerle yaptıkları toplu iş sözleşmelerinde, ESOP'un uygulanması ve geliştirilmesini önermiş ve desteklemişlerdir."Birleşik Otomobil İşçileri" sendikası şu firmalarda ESOP'la çalışmaktadır: Hyatt Clark Sanayi (yiizdelOO işçi mülkiyeli), Mc Cleary Tire and Rubber Company (yiizde70 işçi mülkiyeti) ve Chrysler Coofieration kî, bu uygulama sonucunda firma hisse senetlerinin yüzde 25'inin mülkiyeti 19H*İ yılında Sendika'nın zorlamasıyla (1980) İşçilere geçmiştir. Bunun dışında hcş büyük sendikanın girişimiyle. İhın American Ilavayolkırı’nm hisselerinin yüzde 12'si ESOP yolu ile işçilere geçti. ESOP'lar üzerinde en kapsamlı görüş sahiplerinden Kelsö, "İki Faktör İktisadı" adlı yapıtında, tüketilebilir malların iki yaratıcısı olarak, sermaye ve emeği savunmakladır, Ona göre ESOP. normal olarak sermaye satın almayacak işçilere, sermaye satın almasını sağlayacak bir kredi dağıtılmasının yolııdıır.1984 yılının başında AliD'nin Virgînia Eyaleti'niıı \Veirton Bölgesinde büyük bir çelik fabrikasının sahibi oUııı National Intergroup Inc.'nin hisselerinin yüzde 100'ü işçilere transfer edilmiştir. Söz konusu fabrika, yörenin en büyük istihdam kaynağı oidıığu için hu gelişme sosyal bir olay olmuştur. Çelik tesisleri eski ve günümüz standartlarına göre etkin çalışmamaktadır. Fabrika tüm tesisleri ile kapanma tehlikesinin arifesi ildedir. Dünya çelik sanayinin içine düştüğü bunalımdan payım almaktadır. Mülkiyetin değişimi her iki tarafın isteğine uygun bir şekilde gerçekleşin işi iı-. Olay daha çok "Katılmacı kapitalizmi" yani, çalışanların sermaye mallarına sahip olarak sisteme entegre olmasını yansıtıyordu, \Veirton!u işçiler fabrika ve tesisleri önceki sahiplerinden satın almışlardı. Bu alım sonucunda kendi kendilerinin patronu durumuna gelmişlerdi. Ortaya ABD'nin tamamen çalışanların sahip oklukları (işçilerin mülkiyelindeki) en luiyük fabrikası çıkmıştı. \Veirton Amerikanın en lıiiyük "ince çelik kaplı tabaka" üreticilerinden biriydi. Çelik tesislerinin maliyetini düşürerek rakipleriyle basa çıkabilir bir duruma getirmek ve tamamen çalışanların sahip oldukları firmanın ticari varlığım yasatmak için, VPeirton'lu

işçiler kendi ücretlerin düşürülmesi kararını aldılar. Böylece yüzde 20 oranında ücretler düşürüldü ve firma, yaşamını sürdürme olanağını yeniden kazandı.(*1)ESOP uygulaması her zaman da başarılı sonuçlar vermemiştir.Tamamı işçi mülkiyeti! Ralli NVetpacking (Et Paketleme Fabrikası) ve lndianıı Eyaletinde South Bend Latlıc Company'ler ESOP'la el değiştirdikten sonra iflas etmişlerdir. Kelso'ya göre ESOP'lar çok büyük yayılma belirtileri göstermektedir. Firmalarda işçilerin sahip oldukları sermaye oranları 1983 yılında (katılmaya dahil şirketlerde) . sermayelerin yüzde 28'ıdir. Tahminlere göre, 1988 yılında F.SOP'ların eline geçecek olan paylar yüzde *U'i aşacaktır.(5)Yönetim de temsil düşükYukarıdaki örneklerde görülen sermaye payları sahipliği, yönetim yapılarına yanstınamaktadır. Şu anda yüzde 28 - yüzde 41 arası bir yerde olduğu varsayılan payların, yönetimde etkin olmaya yetmeyeceği açıktır. Ancak tamamı işçilerin elinde bulunan işyerlerinde de yönetimin bürokratik yapısı nedeniyle, etkinlikleri bu yolla ortadan kaldırılumamuktadır. Bu yapıları ortadan kaldırmak yerine işleyişlerinin demokratikleşmesi çabalarını ise hiç bir ampirik çalışmada görme olanağı yoktur. Tipik kapitalist işletmelerdeki gibi çalışanların bir bölümü emir vermeye, öteki bir bölümü de emir almaya devam etmekledir.Çalışanların firma yönetiminin ve denetiminin tümünü ele geçirdikleri işletmelerde bile -ki şıı anda AUIY.de çok azdır- yönetimi bürokratik yapılar aracılığı ile sürdürdüklerine ve işletmede kararları bu yapıkır aracılıgı ile aldıklarına göre, birlikte yönelim bu yapılarda bile söz konusu olamamaktadır.(6)Öle yandan yapılan araştırmalara göre, ESOP'lar, ESOP olmayan firmalara göre yüzde 50 daha kârlı, yüzde 200 daha verimli ve yüzde 300 daha fazla istihdam yaratmakladır. Sıralanan başarılı sonuçlar, sadece ESOP'lar aracılığı ile "yönelime kalılma"dan değil, ESOP’ların aşağıda açıklanan özel dinamiklerinden de kaynaklanmakladır.ESOP uygulamaları, zor duruma

M O D E L

düşen firmaların kaynak gereksinimini düzenlemek ve mülkiyetlerini genişleterek kredi risklerini azaltmayı da amaçlamaktadır. Bu duruma diişen firmalarda elde edilen sonuçlan bıı gözle değerlendirmek gerekir. İstihdam artışı sağlamaları olgusu, firmaların kapanmaktan kurtarılmasından, karlılık artışı sağlamaları ise ESOP fonları aracılığı ile sağlanan kaynaklardan bağımsız olarak ölçülebikliğf taktirde sonuçlar daha anlamlı olacaktır.ESOP sadece bir yönetim veya işletme mülkiyeti biçimi olmayıp, aynı zamanda, vergi bağışıklıkları ve düşük maliyetli kredi kullanımına olanak sağlayan mekanizmaların da bütünüdür. ESOP kanalıyla ödemedikleri vergiler kadar işletmelere milliyetsiz fon sağlanmakta, ayrıca ESOT arıcılığı ile yukarıdaki bölümlerde açıklandığı gibi, düşük maliyetli kredilerden, ödenmeyen faizler kadar da ek kâr sağlanmakladır. Ampirik çalışına sonuçlarını, kârlılığın ne katlarının düşük maliyetli krediler veya eklenmeyen vergilerden kay paklandığı sapta n madan değerlendirmek hatalıdır. Ayrı olarak değerlendirilmesi ise teknik olarak olanaksızdır.2) H isselerin  işçi k u ru lu şla rın ın  m ü lkiyetin d e o lm a sıFirmalara ait hisse senetleri, tek tek işçilere ait olma yerine, ülkemizde Türkiye İş Bankası örneğinde olduğu gibi işçilerin oluşturdukları: sendika, yardımlaşma sandığı, emekli sandığı ve benzer amaçlı, dayanışma ağırlıklı kuramlardan birine ait olabilir. Bu şekildeki kunımlara ait olan hisseler tek tek bireylere ait olanlardan daha etkin yönelime veya denetime katılma olanağı sağlayabilir.Pay sahipleri azınlıkta iseler, yönetime ve denetime etkin olarak katılamasalar bile, yasaların pav sahihi azınlıklara sağladığı olanakları kullanarak etkili olma hakları vardır. Ancak burada, hisse senetleri mülkiyeline bağlı hakların kullanılması ile yönetime katılmada bazı sorunlar vardır. Kuruluşlar aracılığı ile kullanılan yönelime katılma ve tıenzer yönetim uygulamalarında seçkinler yönetiminin hakimiyeti birinci sorundur. İster sermaye mülkiyetinin kullanılması, ister örgütlü mücadele amacıyla oluşturulmuş kurumlar, ek
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MODELişlev olarak bu faaliyetleri yürütmüş olsunlar, bu amaçla kurulmuş bir organizasyon zorunludur. "Her kim organizasyondan bahsediyorsa, oligarşiden bahsediyor demektir." diyor Robert Michels, sadece Michels değil, bürokratik yapıların varlığım yadsımayan tüm siyaset ve sosyal bilimciler, seçkinlerin bürokratik yapılar aracılığı ile ulaştıkları otoriteyi görmezlikten gelemiyor. Tüm üyelerin karar alma sürecine katılmaları, ya örgütün çok büyümesinden ya da karar alma konusunun özel uzmanlığı gerektirmesinden ölürü örgütün yönlendirilmesi, yönelenlerin tekelinde kalmaktadır. Ayrıca örgüt sorunlarının karmaşıklığı, örgütleri; bürokrasisiz yönetilemez hale getirmiştir.İşçiler örgütleri aracılığı ile sahip oldukları bu işletme paylarını örgütlerindeki yöneticiler aracılığıyla, yani seçkinler aracılığıyla kullandıklarından bu tür kaulma da, tüm işçilerin katılması anlamını taşımayacaktır. Çünkü seçkinler, hem yönetime katılacak kişilerin seçilmesinde örgütsel olanakları kullanarak kendilerini seçlirebUecekler, hem de kendi düşünce ve karar alternatiflerinin en uygunu ve kitlenin yararına en yatkını olduğu doğrultusunda kitleyi etkileyebil eceklerdir. (7)3) Pazar ekonom ilerinde işçilerin yönettiği firm alarİşçilerin yönettiği firmalar, sermaye girdilerinin devlet veya özel şahıslardan kiralanması ya da işçilerin tümünden temin edilen eşit kaynaklarla sağlanmasından sonra, çalışanlarca, "bir kişi/ bir oy hakkı" yöntemiyle yönlendirilen firmalardır. Üretimde yer alan tüm faktörlerin, karşılıklarını piyasa fiyatı üzerinden almalarından sonra kalan artığın çalışanlar arasında, yine çalışanlarca belirlenen, ilkeler çerçevesinde dağıtılmasının, işgören üzerinde yaratacağı olumlu psikolojik etkiler ve maddi ödüllendirmelerin verimi artıracağı varsayımına dayanmaktadır.Varsayımların tümü, "İşçilerin yönettiği ekonomiler" kuramının varsayımlarıdır. Hipotetik olmakla birlikte Yugoslav özyönetim deneyiminden esinlendiği ve

varsayımlarının Yugoslav ekonomisine uyduğu öne sürülmektedir. Yugoslavya'nın diğer ülkelerle karşılaştırıldığında daha üstün performans elde ettiğini öne süren Vanek'e göre, Yugoslav ekonomisinin ulaştığı bu üstün performans, firmaların, kuramında ifade edildiği biçime yakın yönetilmelerindendir.(S)Çalışanların yukarıda tanımlandığı biçimde sermaye mallarını kiralayarak yönettiği firmalar Ispanya'nın Mondragon bölgesinde yoğun, Şili, Peru, ABD gibi çeşitli ülkelerde de seyrek olarak bulunmaktadır. Bu ülkelerdeki firmaların performansının incelenmesinde tüm araştırmacıların dayandığı kurumsal çerçeve aşağıda sıralanan beş temel karakteristik ve bir davranış ilkesine dayanmaktadır.X Birinci karakteristik: Çalışanlar kavramı, teşebbüste çalışanların tümünü içermektedir.Yönetim süreci demokratik çoğunluk kuralına duyalı işlemektedir. Teşebbüsün her üyesinin eşit oy hakkı vardır. Bir kişi bir oy sistemi aracılığı ile kontrol ve yönetim hakkı tüm üyelerce kullanılır. Yönetim faaliyeti, temel konularda doğrudan karar verme, diğer düzeylerde teşebbüsün müdürü de dahil seçilmiş temsilciler aracılığı ile dolaylı karar vermeden ibarettir,X İk in ci karakteristik; teşebbüsün tüm üyeleri tarafından artık gelirin paylaşılmasıdır. Gelirden; satışların gelirinden ham ve ara madde maliyetleri, sermaye maliyetleri ve her türlü vergi dahil tüm maliyetlerin çıkarılması sonucu ortaya çıkan olumlu miktarı anlıyoruz.Paylaşmanın eşit olması gerekir. Homojen bir işgücü sözkonusu ise, paylaşım; herkese eşit gelir temeline

dayanmaktadır. Farklı işgücünün gelir paylaşma biçimleri ve oranları tüm çalışanlarca birlikte kararlaştırılır.X Üçüncü karakteristik; karar almanınmerkezileşmemesi ve piyasa mekanizmasına tam güvendir. Daha özgün olarak, tüm alıcı ve satıcılar yani firmalar, tüketiciler, devlet vb. serbestçe hareket eder. Tüm piyasalarda arz ve talebi eşitleyen fiyatlar en avantajlı davranış motifidir.X  İlk  ikisi Ue bağlantılı o lan dördüncü karakteristik; birteşebbüsün üyeleri, teşebbüsün aktiflerinin meyvelerinden lcolleklif olarak faydalanırlar. Ama tüm ■ mülkün sahibi değillerdir. Ne aktifleri tasarruf edebilirler, ne de onları satıp elde edilen geliri bölüşebilirler. Salt kuramsal modelde, bütün aktifler fiziksel ve mali olabilir veya teşebbüs tarafından cari fiyatlarla kiralanabilir. Kullanım hakkı, işgörenin teşebbüse cari katılımı ile ilgilidir. (Transfer edilemez, pazarlık konusu yapılamaz).(9)X Beşinci karakteristik; istihdam özgürlüğüdür. Ulusal işgücünün her üyesi kendi çıkarın;; göre tamamen serbest olarak işini seçebilir ve değiştirebilir. Her firma yeni bir işgören kiralamakta ya da kiralamamakta serbesttir. Diğer taraftan teşebbüslerin, bir üyeyi çıkarma hakkı, yasa ile veya işçiler komitesinin kendisi tarafından sınırlanabilir.A nahtar davranış ilkesi; çalışan başına gelir maksimizasyonudur. Kâr maksimizasyonıından farklı olan bu prensip, bir teşebbüsteki tüm katılarîlann doğal ve rasyonel ilgi alanıdır. Kolleklif bir çaba içindeki herkesin doğal olarak çabaları karşılığında maksimum karşılığı almakta çıkarı vardır. Tabii, demokratik olarak kabul edilmiş bazı gelir paylaşım kurallarına bağımlı olarak. Bu istek, bu durumda teşebbüsün karar almasının güdüsel temeli haline gelir. Daha özgün olarak söylenirse, faktör ve ürün piyasa koşullan veri iken, bu firmaların yöneticileri kararları, işgören başına net geliri maksimize edecek şekilde alırlar, Doğal olarak başka güdüler de vardır. Ama hiç biri bununla temel ve kalıcı bir çelişki içinde olmamalıdır. Çalışan başına gelir maksimizasyonıtnu, gelir
24 / DİSK-AR Mayıs-Haziranan 1994

l
paylaşım esasına dayalı bir sistemin doğal işleyiş olmasını, gereğinden ' fazla vurgulayamayjz. Örneğin firma net gelirini, istihdamı iki katına Çıkararak yüzde 10 artırabilir. Fakat bu, Iraştan heri çalışanların gelirlerini yüzde 45 azaltır. Bu ise, eski işgörenlerin açıkça karşı çıkacakları bir sonuçtur. Ayrıca şuna işaret etmekte de yarar vardır. Çalışan başına kar maksimizasyomı ilkesine eşdeğer bir ilke daha vardır. Bu daha somut ve işlevseldir. Dolayısıyla anlaşılması daha kolaydır. Bu ilke şudur: Firmada istihdam edilen son kişinin lopla m gelire net katkısı cari olarak çalışan başına kazanılan gelirden büyük olduğunda, firma istihdamını artırmalıdır ve tersi durumda bu işçi çıkartılmalıdır. Bu alternatif hareketlerin ikisi birden çalışan başına gelir maksimizasyonumı yol açmalıdır, Çiinkii her iki hakle de, işten çıkarılan veya işe alınan son kişi, herkesle eşit kazanç elde ederken teşebhüslekilerin tümünün gelirine ilave edilebilecek bir net gelir payı yaratır.Çalışan başına gelir mukziınizasyonu ilkesinin istihdamın genişlemesi gereklird iğinde, kend isi nden kaynaklanan özgün bir sorunu yoktur. Ama teşebbüste kalanların çalışan başına gelirini maksimize etmek için istihdamın azaltılması gerekiyorsa ne olacaktır? Özellikle atılacak işçiler için alternatif istihdam imkanı yoksa... Bu işgücü üyeleri arasında çıkar çatışmasına yol açacaktır. Bu durum istihdamın daraldığı dönemlere denk düşeceğinden daha az gelirle yetinmek zorunda kalacaklardır.
En başarılı örnekler Ispanya’daBu tip firmaların en başarılı ve yaygın uygulaması Kuzey Ispanya’da ‘ Mondragon Kooperatifleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Bunların çeşitli sanayi dallarında faaliyet gösteren 85 firmada görevli 20.000 işçisi vardır. Mondragon, IMF (Lahoıır Managed Firm) için önemli sorun olan finansal kaynak sorununa da kendi bankasını kurarak çözüm getirmiştir.Yeni kurulacak işletmeleri örgütleyecek bir girişimcilik departmanı kurarak hareketin yaygınlaşmasını sağlamıştır. Yeni bir Mondragon kooperatif üyesi mülkiyet hissesini finanse ederek, parayı kooperatif bankasından borç almaktadır. İşçi emekli okluğunda İse, kooperatif bankası onun hissesini geri

satın almaktadır. İşçi de aylığını düzenli olarak, işletmesinden almaktadır. Mondragon tipi kooperatifler, birinci kuşak işçiler emekli olunca, kooperatifin parçalanmasını önleyerek tek tek işçilerin, mülkiyetin meyvelerinden yararlanması imkanını sağiamışlardır.(lO)LMF; işçilerin yönettiği firmalar olarak tanımlanan bu tür firmaların da yönetilmeye ihtiyacı vardır. Belli aralıklarla toplanan tüm işçilerin, firmalarını bu yöntemle .yönetmelerine olanak yoktur. Bu konuda başlıca sınırlılıkları;Dacil karar alma,2) egitim ve teknik bilgilerin herkese eşit ıılaştırılmamasmdan doğan bilgi eksikliği,3) örgütün büyümesi sonucu bürokratik yapılar olmadan idare edilemez hale gelmesidir.Eğilim ve teknik bilgi eksikliği bu alanda yeterli yöneticilerin kiralanması sorununu gündeme getirmektedir. Bu yöneticilerin sunduğu seçenekler arasında seçim yapacak olan işçiler konseyi bu kişilerin davranış motifleri ile sınırlı kararlar üretmek zorunda kalacaktır. (11) Kısa sürede alınması gereken kararlar, -piyasa koşullarına göre çalıştıklarından- yararlanmaları gereken fırsat kârlarının sağlanması, bu hiyerarşik basamaklarındaki uzman kişiler aracılığı ile olacaktır.Bu kişilerin kariyer amaçları firmanın büyümesi ile tatmin olacağından, bu büyüme için de ilave kâr edilmesi veya dağıtılmaması amaçlara eklenecektir. Ayrıca üretim süreci içinde çalışanlar, normal dönemde özel veya devlet mîilkiyetli finnalurda çalışıyor gibidir. Çalıştıkları sürede, pazarda belirlenen ücrete göre (ya diğer LMF'ların ya da LMF olmayanların ödediği fiyatlar esas alınarak) ücretlerini almaktadırlar. Dönem sonunda firma net geliri, olumlu ise ek gelir elde ederler, olumsuzsa (firma rezevleri veya borçlanma ile kaynak açığı kapatılamazsa) çalışanlar firmalarına borçlanacakla rdır.(l 2)Piyasa koşulları veri olduğundan, en az girdi ile en çok üretim yapına zorunda olmak, lalep, pazar, teknoloji, rekabet koşulları ve kaynakların sürekli değişmesi gibi çevresel faktörler, yönetimin firmayı yaşatmak için sürekli tetikte olmasını, yani diğer katılmasız kapitalist firmalar gibi davranmasını

M O D EL

gerektirmektedir. Bu noktadaki tek avantajları ise daha az nezaretçi çahştırzbitrnderidir.f 13) Normal çalışına koşullarında çalışanlar, hisse senedi sahiplerinden yönetim faaliyetlerine katılma açısından farksızdırlar. Yönetim organını belirledikten sonra ücretlerini alarak dönem sonucunu beklemektedirler. Diğer yönetsel etkinliklere katılmama, yani kendilerine özgii örgüt yapıları gelişıirememeleri ve bu yapılarda ise katılmayı sağlayacak mekanizmaların olm am ası nedeniyle sürekli etkileme olanakları yoktur.Mondragon bu sorunun çözüm ü için çalışanların yüzde 50’sini teknik finans vb.gibi konularda eğilim görmeye teşvik etmektedir. Eğilim görenler yarımşar gün işyerinde çalışmakla, yarımşar gün ücretli izinli sayıl ma ktad ı r.O  4) Mond ragon 'da başlayan uygulama sonucu, eğer çalışanların tümü örgütü yönetebilecek bilgi ve beceri düzeyine ulaşırlarsa, işletmeler ilk kez gerçek anlamıyla işçilerin yönettiği firmalar haline gelebilecektir.
D ip n o tla r ________________________________
(1) Kuuner. K. "Worker Oıvnership* lUut-Crılla Itmrdrmrııs. Currcnt. İtkini 1985, s. 11(2) Kusıner, R., a.g.v. 12(3) Pl:ın ilk kez yatının bankacısı, ekonıınist, hukukçu, Louis Kclsn (ararından onaya alılmış, İlk hisse senedi salıyla n da senatör 11. Long tarahnclan gerçekleştirilmiştir. Kclsn, "Kapitalİsı Manifesto’  ve "Yeni Kapitalistler* adlı kitaplarında ABD ekonomik sistemi içinde ESOFIann önemi vl’ dinamiklerini kişisel deneyimleri ile açıklamıştır.(4) Kurıner, a.g,e. 15tâ) Merkcl, t ,  *The Grmvth of Partic'ipntnry Capilalisın* Economjç lınpact. Nisan . 1984, s,e «(6) Russcl., K, Hocknerand, A., Pcrry, E.S., "Participanon İnflucnce and \Vorker Ovvnership* Industrial Kelntions, c  İB, s.3,1979, Ş.340(7) Meidner, R., "The Labour Movcmcnt and Empleycc Investmcnî FundLs"; Stocholın, Haziran 1982, s.31-33(8) Vanck, I., "General Thcory of Lıbour Managed Market Fconnınies"; Corncll Univcrsity Press, llhaça, 1970, s. 1-19(9) Vanck, I., a.g.c. 42(10) Kutiner, İL, a.g.c. 13(11) Sirc, L , "The Yugoslav Econonıy Önder Self Management*, The Me Millim Press, london, 1979, s. 175(12) Fanning C. ve O'Mühony 1)., "Ecnnoınie Thepry of Worker Co-opcraıivc An Exposiıion". Economîc and Industrial Dctnocraey, Mayıs 1982 s. 23003) Lcvin, H„ "Lssues in AsseSÎng the Comperative Productİvity of \Vorker Managed and Paıtieiputory Fimi» in Capltaljşt Socictîcs", Toronto 1982(14) Fanning C. ve O'Mahony İT, u.g.c. 230
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Brezilya'nın en büyük konfederasyonu CUTYönetim Kurulu üyesi Vîcente da Silva:

"Hükümete Karsı Sendikal Özerklik! ı ı

Geçtiğimiz aylarda 
Alman Sendikalar 
Birliği'nin (DGB), güney 
ülkeleriyle ilişkilerin i 
getişlinııe amacıyla 
kurduğu "Kuzey-Güııey 
Eğitim Merkezi", 
Brezilya'da bir 
sendikacılık okulunu 
açacak. Brezilya'nın en 
büyük konfederasyonu 
CUT (Birleşik işçi 
Konfederasyonu) ile 
karşılıklı olarak 
ilişkilerini geliştiren DGB  
araştırma ve eğitimi 
destekleme vakfı 
Hans-Böckler’in, aylık  
yayını "Die
Mil beştim tmıng "un Mayıs 
1994 sayısında CUT  
Yönetim Kurulu 
üyelerinden Vicente da 
Silva ile yaptığı 
söyleşinin, Türkiye 
açısından da ilgi çekici 
olacağını düşünerek 
yayınlıyoruz. 
Önümüzdeki sayılarda 
da Latin Amerika ülkeleri 
için örnek bir sendikal 
hareket olarak kabul 
edilen CÖTa ilişkin 
değerlendirmeleri 
sürdüreceğiz.

Dîe Mîtbestimmung: IG  Metal ve CUT arasındaki iliş k ile r  so n  yıllarda n a sıl gelişti?
Vicenle da Silva:İlişkilerimiz dayanışmaya, saygıya ve dostluğa dayanıyor.Görüşmelerimiz günlük değil, zaman zaman oluyor. Ben IG Metal'in yeni başkanı Klaus

Zwickel'i, o  henüz başkan yardımcısı iken tanıyordum. Frankfurt ziyaretimiz sırasında kendilerini bizim sendikamıza davet ettim, Aynı zamanda CUT ve 1G Metal'in ortak bir seminer düzenlemesi kararını aldık. Bu seminerin en Önemli konularını otomobil endüstrisinde grup çalışmaları ve modernizasyon stratejileri oluşturacak.
Die Mİtbestimmung: O rtak çalışm a h an gi k o n u larda yoğunlaştırılabilir?
Vicente da Silva: Bizim dünya çapındaki işveren stratejileri ve amaçlarına karşı verilecek, vatandaşlık haklan mücadelesine yönelik deneyimleri biribirimize anlatmaya gereksinimiz var. Bu haklar, insanca bir yaşam için hukuksal ahlak sorununa yanıt bulmaktır. Alman sendikalarıyla ilişkilerimizi hiç bir şekilde, fakir kuzenin zengin kuzeni anlaması olarak değil, iki kardeş arasındaki ilişki olarak algılıyoruz. Çünkü bu ilişkiler insan hakları, yaşam koşulları, çevre sorunu gibi uluslararası sorunları kapsamaktadır.
Die Mîtbestimmung: A lm a n ya'da işletm eler düzeyinde ilişk ilerin iz  v ar m ı?
Vicente da Silva: Bizim

kardeşçe, daha açık söylersem Mainheim, Stuttgart ve diğer bölgelerdeki IG Meta! üyeleri ve işletme temsilcileri ile son derece derin ilişkilerimiz var. Bu arkadaşlarımız son 10 yıldır karşılıklı deneyimlerini bize ulaştırdılar. Bizim için ilk kez son derece önemli görüşmelerle dolu 10 yıl geçti.
Die Mîtbestimmung: Siz Sao Bernardo fabrikasında işçilik  yaptın ız. Sİzler A lm an arkadaşlarınızla işbirliği yaptın ız nu?
Vicenle da Silva: Geçmişte bu ilişkiler bize fabrika komisyonlarını kurma konusunda yardımcı olmuştu. Ayrıca Alman arkadaşlarımızın mücadele deneyimlerinden yararlandık. Almanya'da yapılan "haftalık 35 saat işgünü" grevinden bir yıl sonra, bizde aynı şekilde çalışma saatlerinin kısaltılması için bir grev yaptık.
Die Mîtbestimmung: İşveren, işçi tem silcilerinin bu işbirliğini engelliyor mu?
Vicenle da Silva: Bizler alman işçilerinin zorlu mücadelelerle elde ettikleri kazanından, Brezilya'ya gelerek aktarmalarını uzun bir süre istediğimiz halde, işveren yol giderlerini ödemeyi kabul etmedi,

Ancak şimdi üretimin bazı bölümlerinin parçalanarakküçük birimlere bölünmesini savunduğu için bu isteğimize karşı çıkmıyor. Çünkü işletme temsilciliği Almanya’da bu tür tedbirleri onaylıyor. Doğrusu ben bıı davranış değişikliğinin nedenini anlayabilmiş değilim. Ancak bu onaylandı ve şimdi Mercedes bizi temsil etmeyi istiyor.
Die Mİtbestimmung:Brezilya ve A lm an  sendikaları arasın d aki ilişkilerinizde ne tür sorun lar yaşıyorsunuz?
Vicenle da Sİlva: En büyiik problemimiz yaban a dil sorunu. Bazeri çok fazla konuşmaya ve tartışmaya gereksinimimiz oluyor, Bizler esas olarak Brezilya'ya özgü problemler ve sorunları gündeme getiriyoruz. Grevlerimizde doğa! olarak sendikalar tarafından destekleniyoruz. Ancak işçi arkadaş- larınıız dan gelen destek çok daha büyük oluyor. Diğer taraftan bizler alman sendikalarının önünde çok büyük problemler olduğunu biliyoruz: Avrupa'nın birliği, Almanların birliği, bugüne değin elde edilmiş kazanmaların geri alınması tehdidi ve benzerleri... DGB'nin

güney Brezilya'da CUTün sendikaolculunun yapımı için destek vermesini çok olumlu buluyorum, çünkü bu proje son derece önemlidir. (Bkz. Dünya Turu, DGB)
Die Milbestîmmung: B ugünlerde sîzler için en ö n em li k o n u lan  sıralayabilirm iş in  iz?Vicente da Silva: Bizler için özellikle Almanya'da işletmelerdeki ilişkilere yönelik bilgi edinmemiz, bunlarıdeğerlendirmemiz açısından gerekli. Örneğin benim için "grup çalışmaları" çok yeni bir kavram. Böylece işçiler üzerinde büyiik bir baskı kurulacaktır. Bu konu üzerinde çok düşünmemiz ve Almanya'daki uygulamanın nasıl yapıldığını anlayarak, deneyimleri dikkate almak zorundayız. IG Melali ile kararlaştırdığımız seminerde bu konunun üzerinde durabileceğiz. Diğer taraftan, bizler Brezilya'nın bugün içinde bulunduğu sorunlarla mücadele edebilmek için, kendi ayaklarımız üzerinde durabilnteli ve kendi örgütsel gücümüzü oluştu rabilmeliyiz. Örneğin geçen yıl bağıtladığımız sözleşme ile satış potansiyeli güçlendirildi ve böylece araç üretimi yüzde 29 artırıldı. Almanya'da ise satışlarda düşüşler sözlconusu, bu nedenle ilişkiler bizde çok farklı. Aynı sözleşmede otomobil endüstrisi alanında geleceğe yönelik politikalar

üzerinde sendikanın tartışmalara katılması ve kesin ve açık önerilerde bulunarak politikayı belirlemesi de kabul edildi.Die Mİtbestimmung: A lm a n ya'd a ki ilg ili işletm eleri etkileyecek iy ileştirm e o lasılık ları v ar m ı?Vicente da Silva: Buradaki sendikalar ortak eylem yapmak istedikleri takdirde olanaklar var. Bana göre uluslararası işverenlerin stratejilerine karşı, uluslararası sendikal strateji belirlemek bizim çözüm arayışımızın başında gelmelidir.
Die Mİtbestimmung: Sizin ö n d erlerin izd en , İşçi P artisi'n in  (PT) lideri LulaC u m h u rb aşk an lığ ı seçim lerin d e , Ekim 'de b aşk an  olursa, CU T bu re fo rm  hüküm etine karşı nasıl b ir tavır alacak?Vivente da Silva: Bizim Lula hükümetine tavrımız, önceki hükümete olan tavırdan farklı olmayacaktır: "Hükümete karşı sendikal özerklik". Eğer eski cumhurbaşkanı Collor de Mello tarım reformu yapsaydı biz onu desteklerdik. Bugünkü Itamar hükümeti açlığa karşı bir kampanya başlattı ve biz onu destekliyoruz. Lula hükümetinin ayırdedici özelliği, onun sivil toplumu uyarması - olacaktır. Bizim inancımıza göre Lula hükümetinin amacı, gelir dağılımını düzenlemek, üretim ve istihdam olanaklarını genişletmek. Biz yapılacak herşeyi kontrol edeceğiz ve

denetleyeceğiz. Çalışanlar olarak Lııla'nın ülkeyi idare etmesini isliyonız. Latin Amerika'da demokrasinin ne kadar zayıf olduğunu biliyonız, demokratikleşme sürecinin başlaması gerekiyor. Bu nedenle Lula hükümetine gereksinimiz var. Ancak yine bu nedenle, hemen suyun taşıyıcısı biz olmak zonında değiliz. Aksi takdirde C U T  özerkliğini kaybetmesi nedeniyle, kendi kuyusunu kendi kazıyor olabilir.
Die Mİtbestimmung: S iz in  bu p o z is y o n u n u z  A lm a n  S e n d ik a l h a r e k e tin in  so sy a l d em o k rat h ü k ü m e t k a rşıs ın d a  a ld ığ ı tavrı çok  a n d ır ıy o r . B rezilya sendika] a r ın ın  o ld u k ça  fa rk lı k o n u m la r ın a  ra ğ m e n  h e r  ik i ü lke se n d ik a la rın ın  d e n e y im le ri a y n ı potadad e ğ e rle n d irile b ilir  m i?
Vicente da Silva: Ben, örneğin "yoğunlaştırılmış eylem" sözleşmesinin yapılabileceğini düşünüyorum. /

Brezilya'nın içinde bulunduğu zor koşullar nedeniyle böyle bir sözleşm enin tek tek alanlarda ve işkollarında, farklı toplumsal gruplarla yapılm ası işveren ve işçiler açısından zorunludur. Güvenilirlik ve temsil k ab iliydi nedeni ile Lula hüküm etinin işverenlerle böyle bir uzlaşm a içine girmesini ben olası görüyorum . Biz, bütün sanayi İşverenlerinin çok zorunlu ve çabuk yapılması gereken tarım reformu ile "daha fazla sanayi, daha fazla iş" argümanını birlikte savunmalarını isliyoruz. Biz büyük sanayi ile küçük ve orta ölçekli işverenlerin, üretimi desteklem eyen, sosyal sorum luk taşımayan bankaların yıkıcı uygulamalarına karşı savaşım içine girmelerini sağlam aya çalıştık. Bu örnekle ülkenin demokratik ve-ekonom ik gelişmesini sağlam ak için bizim  diğer toplumsal gruplarla işbirliği konusunda b üyük bir çaba içinde olduğum uzu göstermek istedim.
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İngiltere
Özelleştirme özel 

sektöre yaradı

aynı donemdi; konutların yerel telefon konuşmalarının fiyatları yüzde 27'iik bir artış gösterdi.
tngiilere'de muhafazakar hükümetlerin son 10 yıllık uygulamaları sonucunda su, gaz, elektrik,telekomünikasyon, hava ve deniz taşımacılığı sektörlerinin özelleştirildiği artık herkesin malümti. Ama bu özelleştirmenin tüketiciler üzerindeki etkisi daha yeni yeni araştırılmaya başlanıyor. Fransa Ulusal Tüketiciler Enstitüsü'nün 15 Nisan 1994 tarilıli bülteninde ekonomist C. Howick'in makalesi de İngiliz tüketicilerin gaz, su ve elektrik şirketlerinin özelleştirilmesinden nasıl etkilendiklerini inceliyor. Howick'ın vardığı sonuçlar kısaca şöyle:1) Tekelleşm e:Özelleştirmeyle birlikte hiç bir tartışmaya yer bırakmayacak biçimde kamu tekellerinin yerini özet tekeller aldı.
2) Fiyatlandırm a politikası: Özelleştirme sonrası uygulanan fiyat politikaları imalat ve hizmet sektörlerine avantaj sağlarken nihai tüketiciler İçin tam tersi bir dunım söz konusu oldu.
a) T elefon: 1985-1993 arası imalat ve hizmet sektöründe telefon maliyetleri yüzde 56 oranında geriledi. Oysa

b) Gaz: Özelleştirme sonrasında aynı dönem içinde nihai tüketicilere satılan gazın maliyeti yüzde 21 oranında gerilerken, firmaların sağladığı fiyat avantajı yüzde 46.2'ye ulaştı. - Fakat bu değerlendirme yapılırken özelleştirme öncesinde İngiltere'de gaz fiyatlarının zaten düşme eğilimi içine girdiği de unutulmamalı.
c) Su: Tüketilen suyun maliyetinin özelleştirme sonrasında oldukça hızlı arttığı görülüyor. Su şebekesinin yüzde 75'inin özelleştirildiği 1989'dan 1993'e kadar konutlarda kullanılan suyun maliyeti yüzde 6.1 oranında yükseldi. Oysa 1986-1989 arasında su fiyatlarındaki artış oranı yüzde 2.4 düzeyinde kalmıştı.
d) Elektrik: Britanya'da elektrik fiyatları geçtiğimiz dört yıl içinde fazla bir değişiklik göstermeden kaldı.Ancak "Düzenleyici PolitikalarEastitüsü"nden George Yarrow'un 1991 yılında yaptığı bir hesaplama bu açıdan dikkate değer; hesaplamaya göre, 1991 yılında konutlarda tüketilen elektriğin fiyatı, özelleştirme olmaması durumunda tahmin edilenden yüzde 25 daha yüksek.

3) Şirket hissedarları: Son dönemde özelleştirilen şirketlerin hisse senetlerini satın alanlar hiç ummadıklaıı bir kâr ve sermaye kazancı elde ettiler.
4) Y o k su l kesim ler:Özelleştirme sonrasında kamu hizmetlerini karşılayacak parası olmayanların su, elektrik, gaz gibi temel hizmetlerden daha sık mahrum kalmaya başladıklarını da unutmamak gerekiyor.
Almanya
DGB, Kuzey-Güney 

Ağı Kuruyor

DGB'nin Kuzey-Güney Eğitim Merkezi kuruldu. Merkez, Kuzey-Güney problemlerini bu konuda çalışan birçok araştırma grubu ve proje grupları ile seminer,

konferans, workslıoplann projelerini mali yardımda bulunarak destekleyecek. Çalışma gruplarında 60'm üzerinde -sendika yer alıyor ve ■ işverençevresinden bir grup birlikte çalışacaklar. Çalışma grupları yılda bir kez biıaraya gelecek, yapılan çalışmalar değerlendirilec ek ve yeni projeler oluşturulacak.
Kuzey-Güney Merkezi, güney ülkelerinde eğilim kunmıları açacak ve sendikacıların niteliklerinin artırılması yönünde çalışmalarda bulunacak. Bu amaçla Nikaragua'da,IG-Metall'in de desteği ile Avrupa Birliği Komisyonu'nıın eğitim projesi hayata geçirildi. Bugünlerde ise Brezilya Birleşik işçi Konfedasyontı (CUT) için güney Brezilya'da sendika okul ti (ESCOLA SUL) kuruluyor (Bkz. Dünya). Bu proje, insan ve sendikal haklar ile Avrupa Sendikalar Konfederasyonu'ntın Güney Afrika'da ve diğer üçüncü dünya ülkelerinde demokratik eğitim sürecinin desteklenmesi projesi çerçevesinde | oluşLuruldu.
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Avrupo
Part-Time çalışma; 
ucuz ve verimli!...

Tüm  Avrupa ülkelerinde kısmi süreli çalışma biçimleri (parl-time, eve iş verme v.b) giderek artıyor. Hükümet yetkilileri bu tür çalışmanın kitlesel işsizlik sorununun çözümünde tek çare olduğunu savunurken, ■ sendikalar hu fikre şiddetle karşı koyuyorlar.
Hollanda'da faal nüfusun yüzde 34.5'u parL-time işlerde çalışırken Ingiltere'de hu oran yüzde 25, Danimarka'da yüzde 24, Almanya'da ise yüzde J 5lere ulaşıyor,
Hollanda'da sendikalar ve kadın hareketinin temsilcileri, haftada 12 saatten daha kısa süreli işçi çalıştırılmasını eleştiriyorlar. Bu şekilde çalışanlar sosyal güvenlik sisteminden yararlanamadıkları için, işveren büyük oranda tasarruf ediyor, ancak hu duamı, çalışanlar açısından büyük sakıncalar yaratıyor. Hollanda'da çalıştın kadınların yalnızca yüzde 40'ı lam gtin istihdam ediliyor. Part-time çalışan kadınların İse yüzde 154 nitelikli işlerde .çalışıyor.İngiltere'de de durum pek değişik değil ve birçok işveren tam gün çalışanları işten

çıkartarak, yerine part-time elemanlar alıyor. Geçen yıl süper marketler zinciri "Burton Group” işçilerin direnişlerine karşın çalışma saatlerini 39'dan 15'e indirerek, hemen hemen tüm çalışanları part-time statüsüne geçirdi ve işçi sayısını artırdı. İngiltere'de haftada 16 saatin altında çalışan ve 56 Pound'un altında kazananlar, işsizlik parası ve emeklilik maaşı haklarını kaybediyorlar. Birçok işveren de haftada 9 saatten fazla işçi çalıştırmamaya özen gösteriyor, çünkü bu dununda tatil parasından da tasarruf edebiliyorlar.
Almanya'da da kısmi süreli çalışanların durumları pek farklı değil. 1992 Mayıs ayı istatistiklerine göre faal nüfusun yüzde 15'ine tekabül eden 4.7 milyon kişi part-time işlerde çalışıyordu. 1960'da bu oran yalnızca yüzde 4 düzeyindeydi. Almanya'da da kadınlar arasında bu tür çalışma çok yaygın. Her 10 part-time çalışanın 9'untın, kadın olmasına karşılık erkeklerin yalnızca yüzde 3.2'si paıt-time çalışıyor,Part-time çalıştırma daha çok ticaret ve hizmetler kesiminde yaygın. Bıı ttir çalışanların yarısından fazlası temizleme şirketlerinde, süper marketlerde tezgahtarlık işlerinde ve bürolarda sekreter olarak istihdam

ediliyorlar. Başka bir deyişle işletme hiyerarşilerinin en alt kademelerinde yer aian, nitelik gerektirmeyen ve ııctız çalıştınlabilen "kadın işi" olarak adlandırılan işlerde part-time istihdam çok yaygın. .
Almanya'da da, part-time çalışanların sosyal güvenlikleri de ya çok az, ya da hiç yok:Haftada 18 saatin altında çalışanlar işsizlik parasındanyararlanamıyorlar. Ayrıca 15 saatin akında çalışanlar hem emeklilik, hem de sağlık sigortasının dışında yer alıyorlar.
DGB'nin Kadın Dairesi'nin araştırmasına göre 4 milyonun üzerinde çoğunluğu kadınlardan oluşan işçi part-time işierde çalışıyor.
Tüm olumsuzluklarına karşın Almanya'da Şubat 1994'te 242 bin işsiz part-time iş arıyordu. Bunların 31 bini çeşitli işkollarında istihdam olanağı buldu. Hamburg Üniversitesiprofesörlerinden Horst \V, Opaschowski'nin yapugı bir ankete göre Almanya'da tam gün çalışanların yüzde 12'si, (yaklaşık 3.8 milyon İçişi) part-time çalışmak istiyor.Bugünlerde Avrupa sendikalarında çok tartışılan ve genellikle toplıı sözleşmelere getirilen konu; tam

günden, part-time çalışmaya geçenlerin istedikleri takdirde tekrar eski konum larına geri dönmelerinin hukuki bir hak olarak sağlanm ası. Dolayısıyla hüküm et yetkililerinin propagandasını yaptıkları gibi, kısmi süreli çalışma ile işsizlik sorunu çözülem ez. Sorunun çözüm ü için uzun vadeli tedbirler alarak, örneğin genel olarak çalışma saatlerinin azaltılması, kamu yatırımlarının artırılması ve istihdamı artırıcı diğer kamu araçlarının gündem e geLirilınesi gerekiyor.
BM
Kalkınma Projesi 

(UNDP) Askeri 

Harcamaları 

Kınıyor.

Birleşmiş Milletler, askeri harcamaları büyük olan bütçeler nedeniyle hükümetleri son derece sert hiçimde deştirdi ve 1995'te Kopenhag'da toplanacak olan Sosyal Gelişm e Dünya Zirvesi'nin ana konusunun "insanların güvenliği" olmasını önerüi.
UN DP "insani Gelişm e 1994" başlıklı raporunda şöyle diyor: "İnsanların gündelik yaşamlarında güvenlikleri olmadıkça, dünya asla barışa kavuşamaz."
Üstelik "insan güvenliği"
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bütçelerini silah satın almaya ayıran ülkelerde daha kötüleşiyor.
UNDP'ye göre, bu yüzyılın başında yaşanan savaşlarda ölenlerin yüzde 90'ı askerdi; oysa şimdi savaş kurbanlarının )riizde 90'mı sivil halk oluşturuyor.Son 3 yılda dünya üzerinde süren 82 savaşın 79'u iç savaştı ve ülkelerin pekçogu, modern silahlar satın almak için insanların güvenliğini kurban etti.
Raporda Hindistan'dan örnek veriliyor: Bu ülkenin satın aldığı 20 MİG-29 savaş uçağının parasıyla, okula gidemeyen 15 milyon çocuğun temel eğitim masrafları karşılanabilirdi.
Bir başka örnek Nijerya'dan: Nijerya'nın Büyük Britanya'dan salın aldığı 80 tankın parasıyla, 2 milyon çocuğun aşılanması ve 17 milyon çifte danışmanlık yapabilecek aile planlama servisleri kurulabilirdi.
Raporda ABD  hakkında da bazı veriler yer alıyor: 1991 bütçesi içinde silahlanmaya 290 milyar dolar pay ayıran ABD’de 1980'li yıllar boyunca gerçek gelirler yüzde 3 oranında azaldı, ve ABD nüfusunun yaklaşık yüzde 15’i yoksulluk eşiğinin alımda bir hayat sürdürüyor.

OECD İssizlikle Mücadelede Liberal Önlemler
t

Çağrısı Yapıyor!

OECD, üye ülkeleri işsizlikle mücadelede sosyal huzursuzluğa ve siyasi karışıklıklara yol açsa bile, liberal ekonomik önlemler uygulamaları için uyarıyor. OECD tarafından hazırlanan "İş İncelemeleri" adlı, işsizliğin sebeplerini analiz eden çalışmada yer alan OECD önerileri, geçtiğimiz günlerde 27 iiye ülkenin bakanlarına verildi.Diğer önerilerinin yanısıra, OECD, sanayileşmiş ülkelerin hükümetlerine, sosyal yardım sistemlerini gözden geçirmelerini, asgari ücret uygulamasını kaldırmalarını ve işe alınmada işçilerin önüne engel çıkaran sosyal yararları azaltamalannı önerdi.Paris Üniversitesi Ekonomi Bölümü profesörlerinden I’ierre Salama, OECD raporu hakkında şu eleştiriyi yaptı: "OECD analizinde ve önerilerinde çok fazla ayrıntıya yer vermemiş, ancak sosyal hakları işe almanın önündeki bîr engel olarak gören yaklaşımıyla büyük ölçüde liberal bir çalışma gerçekleştirmiş."Ayrıca, "hükümetlerin asgari ücret gibi sosyal haklan kaldırması, ciddi bir siyasi hata olacaktır" da diyen Salama, şu hatırlatmayı yaptı: "OECD asgari ücretin kaldırılmasını istiyor. Ama Avrupa'da bu biiyük önem taşıyor. Fransa'da martta yapılan şiddetli protesto gösterilerine bakmak yeter. Bu gösterilerde gençler üniversite mezunlarına ve işsiz gençlere asgari ücretten daha düşük ücret ödenmesini protestoetmişlerdi." ,Salama ayrıca, Avrupa'da ve Fransa'da işsizliğin herkesi ilgilendiren büyün bir sorun olmasına rağmen, siyasetçiler ve başlıca partilerin adayları arasında işsizlik sorununun tartışılmadığını da belirtti. "İşsizlik yıllardır büyük bir sorun, ama insanlar, bu sorunun sadece kendi ülkelerini değil, tüm dünyayı sarsan bir sorun olduğunu söyleyen siyasetçilere inandılar. Bu durumda da hükümetlerin ekonomik büyümeyi beklemekten başka yapabilecekleri hiçbir şey yok." diyen Salama, hükümetlerin hiçbir şey yapamayacağı fikrinin kabul edilmesinin, hükümetlere Avrupa Parlamentosu seçim kampanyası sırasında işsizlik hakkında hiçbir şey söylememe fırsatı verdiğini debelirtti, , , .OECD verilerine göre OECD ülkelerinde 35 milyondan fazla insan işsiz, bu da laal nüfusun yüzde 8.5'i demek; yani "ekonomik sistemlerin önemli ölçüde verimsiz olduğunu gösteren ve rahatsızlık yaratan ölçüde sosyal huzursuzluğa yol açan bir dev boyutlarda insan kaynakları israfı, vardır".OECD, raporunda 1990'dan beri, işsiz sayısının hızla arttığını İKİirtiyor, ama bu artışın hızının kesilmesi 1995'ten önce mümkün değil. Avrupa Birliği ülkelerindeki işsizlik 1970'lerin ortalarından İreri hızla artıyor, bu dıırunı kadınlan daha kötü etkiliyor. Hemen hemen tüm OECD ülkelerinde gençler arasındaki işsizlik oranı, yetişkinler arasındakinden daha yüksek.Salama'ya göre, OECD'nin liberal tezleri yeni değil, 1920'lerden İreri biliniyor ve günümüz gerçekliğine daha uygun olan alternatifleri yeterince inceleyip tartışmıyor. Salama'ya göre: "OECD'nin tersine, ben işsizlik oranım düşürmenin yolunun liberal ekonomik önlemlerden ya da sosyal hakların kesilmesinden geçmediği kanısındayım. Bunun yolu devletin, büyümeyi yeniden başlatmak için, daha güçlü bir sanayi politikası ve iş paylaşımı için daha ciddi müdahale etmesinden geçer."Salama, ayrıca sanayiye yatırım yapmak yerine paradan para kazanmak şeklindeki mali spekülasyonların, gelecekteki ekonomik büyümeyi etkileyeceğini de belirtti ve OECD raporunda yer atan, işverenler üzerindeki baskıyı azaltmayı amaçlayan ve onların omuzlarındaki yükün kaldırılması uyarısını yapan çeşitli önlemlerin tersine, iş paylaşma ve iş saatlerinin azaltılması gibi önlemlere pek az yer verildiğine de dikkat çekerek şunları söyledi:"İnanıyorum ki, iş saatlerinin azaltılması ve dağıtılması, günümüzde ihtiyaç duyduğumuz önlemdir. İş saatlerindeki bu azalmanın maliyetini gösteren ciddi ekonomi incelemeleri vardır. Bu önlemler, işsizlik sorununu tamamen çözmeyebilirler ama kesinlikle ciddi ölçüde düzelme sağlarlar.
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H a zırla y a n

P r o f. D r . A H  H ıza  O k u r

İŞVEREN

İşveren îş Hukukunun temel kavramlarmdandır, İş ilişkisinin iki kişi arasında ortaya çıkması halinde işverenin saptanması kolaydır. Ancak işletmeler büyüdükçe ve ilişkiler karmaşıklaştıkça işverenin belirlenmesi güçleşmektedir, 1473 sayılı İş Kanunununl, maddesine göre " bir hizmet akdine dayanarak herhangi bir işle ücret karşılığı işçi çalıştıran tüzel veya gerçek kişiye işveren denir". 2821 sayılı Sendikalar Kanununa göre gerçek veya tüzel kişiler dışında tüzel kişiliği olmayan kamu kuruluşları da işveren olabilmekledir. Yine Sendikalar Kanununa göre adi şirkette emeğini koyarak ortak olanlar dışındaki ortaklar da işveren sayılmaktadır. Deniz İş Kanunum. 2/A'ya göre ise "gemi sahibine veya kendisinin olmayan bir gemiyi kendi adına ve hesabına işleten kimseye işveren" denmektedir. Basın-lş Kanununda işveren tanımı verilmemiştir. Bu konuda İş Kanunu ve Deniz İş Kanunundaki tanım esas alınabilir. Sosyal Sigortalar Kanunu da işvereni" sigortalı çalıştıran gerçek veya tüzel kişi" olarak tanımlamıştır (m.4/0. Sigortalı ise m.2, ek m.10 ve ek ıtt.'13'de tanımlanmıştır. Buna

göre iş akti ile çalıştırılanlar, koruma bekçileri, sanatçılar, düşünür ve yazarlar, genel kadınlar sigortalı sayılarak 506 sayılı yasa kapsamına alınmışlardır. Toplu iş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu da işvereni tanrmlamamıştır. Doktrin bu yasa açısından işvereni bir iş sözleşmesine bağlı olarak işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişi ve tüzel kişiliği olmayan kamu kuruluşu olarak tanımlamaktadır. Burada tiizel kişiliği olmayan kamu kuruluşlarını işveren kabul etmek, hukuk açısından yadırganabilir. Ancak fiilen sendika kurabilen, toplu sözleşme imzalayan, çok sayıda işçi çalıştıran bu kurumlara hukuksal dayanak sağlamak amacıyla hukuk ilkelerine ters de olsa tüzel kişiliği olmayan bu kurumlar işveren sayılmıştır.Bunların önemli bir kısmı 2929 sayılı yasa ile ve bunun yerini alan 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile tüzel kişiliğe kavuşturulmuştur. Böylece Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Müesseseler tüzel kişiliğe kavuşmuştur. Ancak yine de Bakanlıkların Genel Müdürlükleri gibi tüzel kişiliği olmayan kamu kuruluşları hala vardır.
2822 sayılı Toplu tş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununda da işveren kavramı tanımlanmış değildir. Sadece 62.maddede

"aylık ücretleri kanunda belirtilmiş olsa bile, işveren veya işveren vekili durumunda bulunanlar hakkında, bunlara ilişkin olarak bu kanunda yer alan hal ve sorumluluk hükümleri uygulanır" denmektedir. Maddenin ikinci fıkrası işveren kavramım genişletmiş, "işyerinde işveren vekili durumunda olan ve temsilci sıfatıyla toplu iş sözleşmesine veya toplu görüşmede taraf olarak hareket eden kimse bu kanunun uygulanması bakımından işveren sayılır" diyerek toplu görüşmeye katılan işveren vekillerini de işveren saymıştır. Bu nedenle bunlar İşçi sendikalarına değil işveren sendikalarına tiye olabilecektir.
Sonuç olarak denebilir ki çeşitli iş yasalarında verilmiş olan işveren tanımları, her yasanın kendi amaçları doğrultusunda farklılıklar

taşımakla birlikte bu yasaların tanımda kullandıkları temeller birbirine yakındır. Bu temeller, iş sözleşm esi, kendi adına ve hesabına işçi çalıştırmaktadır. Bu unsurlardan hareketle işveren, bir iş sözleşm esine dayanarak ücret karşılığında işçi çalıştıran ve İşin görülm esini Lsteme hakkı ile yüksek düzeyde talimat verm e yetkisine sahip olan gerçek veya tüzel kişi veya tüzel kişiliği olm ayan kamu kuruluşu olarak tanımlanabilir.
Ayrıntı için kaynaklar:

- E. Mur.it Eııgin, Türk tş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda işveren, İstanbul 1993.- Nuri Çelik, İş Hukuku Dersleri, 11 .Bası, İstanbul 1992.
- Demircioplu/ Centel, İş Hukuku, .3.Bası, İstanbul 1993.
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Sanayileşme

I Yeni Bir Sanayileşme 
Politikası

Türkiye'nin uluslararası 
düzeyde rekabet 
yeteneğine kavuşabilmesi 
ve yeni "5 Nisan'İarla 
karşı karşıya 
kalmaması için yeni bir 
sanayi politikası 
oluşturmasının zamanı 
çoktan geldi.

İç Borçlanma

6 Rantın Adaleti Olur 
mu?

Rantiyeleri dizginlemek 
için çıkartılan üç ay 
vadeli, yüzde 50 

faizli Hazine Bonoları 
nedeniyle kamu hizmetleri 
durma noktasına 
gelirken, yıllık 110 
trilyon rant transferi, 
başarı olarak 
sunuluyor/

İssizlik

S  Gizli İşsiz de Çok, 
Gizlenen İşsiz de!..

DİE'nin ve DPTnin  
verdiği işsizlik ra
kamları birbirini tut
mazken, devlet ku
ruluşları son yıllarda 
işsizliği düşük gösterme 
yarışma girdiler. DİE ve
rilerine göre Türkiye’de 
hem istihdam azalıyor, 
hem de işsizlik oranı 
düşüyor!

Avrupa Birliği

10 Türkiye'nin
Sendikal Düzeni ve 
Avrupa Birliği

Avrupa Birliği'ne tam 
üye olmaya aday ve 
gümrük birliğinin 
eşiğindeki Türkiye’de, 
sendikal ve sosyal 
düzenlemeler 
Avrupa’nın çok 
gerisinde.

Dosya

13 Sendikal Hareketin 
Krizi

Dünyada ve Türkiye'de 
ekonomik krizle birlikte 
sendikal hareketin 
yaşadığı krizin 
kaynaklan, yeni 
arayışlar ve çözüm  
önerileri...
Gelişmiş ve azgelişmiş 
ülkeler açısından 
sendikal krizin anlamı 
nedir?

Araştırma

21 Asgari Geçim Sınırı 
12 M ilyon...5 Nisan Kararlan 
ücretlilerin bütçesini 
yüzde 40 aşındırdı.

Model

22 Başka Türlü Bir 
Özelleştirme!

Özelleştirme depremine 
hergün bir adım 
daha yaklaşılırken 
hiç kimse kamu 
kuruluşlan için değişik 
bir alternatif tartışmaya 
yanaşmıyor.

Oysa eldekini avuçtakini 
satmadan önce 
başka alternatiflerin 
gündeme getirilmesi 
gerekiyor.
Bunlardan biri de 
işletmelerin çalışanlann 
mülkiyetine geçirilmesi...

Dünya

26 "Hükümete Karşı 
Sendikal Özerklik"

Brezilya'nın en büyük 
sendika konfederasyonu 
CUTnin Yönetim Kum lu  
Üyesi Vincente de Silva, 
Alman Sendikalar Birliği 
ile kurduklan işbirliğini 
ve sendikal
perspektiflerin i anlatıyor.

Dünya Turu

28 İngiltere:
Özelleştirme Özel 
Sektöre Yaradı.

28 Almanya: DGB 
Kuzey - Güney Ağı 
Kuruyor

29 Avrupa: Part-time 
Çalışma; Ucuz ve 
Verimli

28 BM: Kalkınma Projesi 
(UNDP) Askeri 
Harcamaları Kınıyor

29 OECD: İşsizlikle 
Mücadelede Liberal 
Önlemler Çağrısı 
Yapıyor.

Sözlük

31 "İşveren Kimdir? 
Yasalarda Nasd  
Tanımlanır?"
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