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Gunijmuz bilgi ekonomilerinde bilgi
uretimi., aiderek
artmakta ve daha cok
"
kigi taraflndan her yerde ve herkesle
paylaSllabilir
hale
gelmektedir.
Gerqekten, bilgilerin iglenmesini ve
yeni bilgi uretilmesini kolaylagtlran yeni
teknolojiler verimliligin ve rekabet
edebilirligin
arttlrllmaslna
katkl
saglamaktadlr. Bilgi teknolojisinde
ortaya qlkan olaganustu geligmeler
qal~gma yagamlndaki
esneklik
araylglarlnln da bagllca gerekqesini
olugturmaktad~r.
Calrgma yagamrnda esneklik
gereksinimi, geleneksel kurum ve
kurallar yerine yenilerinin konulmasrna
yo1 aqmaktadlr. Bu amaqla, pek qok
ul kede kurals~zlagt~rmayaba2vurulmakta ve ~ a l ~ g myasalarrnda
a
koklu
degigikliklere gidilmektedir. Bununla
birlikte, iggucu piyasaslnln kurals~zlagt~rllmasr, qallganlar iqin dlglanma ve
a y ~ r r m c ~ l ~ g i nqegitli
biqimlerinin
yaygrnlagmaslna neden olmaktadlr.
lggucu piyasaslnda d~glanma ve
aylrrmcll~k qallganlar baklmlndan
b a g ~ m l ~ iligkisine,
l~k
qallgma iligkisinin
surekliligine, ucret ve ig suresine bag11

egitsizlik yaratan yen; tipte hizmet
sozlegmelerinden kaynaklanmaktadlr.
Esneklik aray~glarr qerqevesinde
biqimlenen yeni ~allgmailigkileri S O S Y ~ ~
haklardan yararlanmada egitsizligi
beraberinde getirmektedir.
Bu baglamda, bilgi teknolojisi
paradigmaslnln guncel biqiminin
sorgulanmasr ve k u r a l s ~ z l a ~ t ~ r m a n ~ n
bilgi teknolojilerinin kaqlnllmaz bir
sonucu olup olmadlgrnln aragtlrrlmasl
onem kazanmaktadrr. Bu aragt~rma,
iggucu piyasalarlnda ortaya q~kan
kutuplagmanln ve Turkiye iggucu
piyasaslna iligkin kuralsrzlagt~rma
qabalarln~n degerlendirilmesini konu
edinmektedir.

I. Esneklik ve Kuralsrzlagtlrma
Yaklag~mlar~
Yeni teknolojilerin uygulanmaya
baglad~gldonemden bu yana esneklik,
politik iqerikli bir kavram olmugtur.
Endustride
yaplsal
degigimin
h ~ z l a n d ~ r ~ l m a s arz
~,
ve
talep
modellerinin gerektirdigi degigimlerin
gerqeklegtirilmesi,
piyasa
mekanizmaslnln i~leyigindeki esnek-
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ligin arttlrllmaslna bag11 klllnmlgtlr.
Bunun
i ~ i n , piyasayl
kendileri
duzenlemek isteyen g u ~ l e r eserbest
yonetim olanagr tanlnmasl ile bu
g u ~ l e r i n yasal
ve
toplumsal
yijkumlijluklerden baglmslz b i ~ i m d e
etkinlik gostermesi iqin desteklenmesi
gorugu benimsenmigtir. Yeni liberal
geligtirilen
politikalar ~ e r ~ e v e s i n d e
esneklik
yaklaglmlyla,
iggucu
piyasasrnl da i ~ e r e c e k biqimde,
kaynaklarln
dagltlrnlnda
piyasa
gu~lerininrolu arttrr~lmlgtlr.
Bu donemde, iggucunu korumaya
iligkin ilke ve kurallar ekonomik
buyumenin saglanmaslnl, yaplsal
uyumun
ger~eklegtirilmesini ve
istihdamln arttlrrlmaslnl onleyen birer
engel olarak gorulmugtur. Mal ve
hizmet uretiminde hlzll degigen
teknolojik ve ekonomik kogullara uyum
saglanabilmesi, igletmenin katma
degerini etkileyen sosyal ve mali
yuklerin elden geldigince azaltllmaslna
ve esasen devlet mudahalelerinden
ileri gelen slnlrlamalarln en aza
indirilmesine baglanmlgtlr.
Bu nedenle, ig hukukunun emredici
duzenlemelerinin degigmesi veya
degigtirilmesi yonunde zorlanmasl
gundeme gelmigtir. Bir bagka deyigle,
sosyal
kamu
duzerli
(devlet
mudahalelerine dayall duzenlemeler)
anlaylglnln yerine, "kuralslzlagt~rma"
yaklaglmlnln konulmasl ama~lanmlgtrr.
1
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Bu yaklaglrr~lnsonucu olarak qallgma
yagamlnda esneklik, istihdam b i ~ i m iig
,
suresi, ig kogullarl, ucret beiirleme
yontemleri, ig degigtirme ve toplu igten
~ l k a r m agibi Gallganlar~n ig ve gelir
guvenceleri butunune iligkin bir i ~ e r i k
kazanmlgtlrEsneklik yaklaglml kuralslzlagtlrma
ile slnlrll degildir. Bir bagka deyigle,
da i~erecek
esneklik kurals~zlagt~rmay~
b i ~ i m d edaha genig bir anlama sahiptir.
Esnekligin i~eriginin farklllagmaslnda
igletmelerin ~ e v r e d e n kaynaklanan
belirsizlikler karglslnda geligtirdikleri
stratejiler belirleyici olmugtur.
Gunumuzdeki baskln uretim ve ig
organizasyonu bi~imleriyle igletmeler
yeni rekabet~iGevre ile uyumlarlnda iki
farkll strateji izlemektedir. Bir yandan
~evrenintaleplerine uyum saglamayl,
diger yandan da ~ e v r e y i etkilemeyi
amaqlamaktadrrlarl. Bu stratejiler
igletmede i ~ s e lve dlgsal esneklik
stratejileri olarak da bilinmektedir.
Ipel
esneklik
stratejisinde
igletmenin rekabet ustunlugune zarar
verebilecek
geligmelerin
etkisiz
klllnmasl
UYgun karglllgln
verilebilmesi onem taglmaktadlr.
Cevrenin talepleriyle uyumlu karglllk
verilebilmesi,
uretimin
siparigin
ozelliklerine gore duzenlenebilmesine
baglldlr. Bunun i ~ i n , en uygun
tekniklerin kullan~lmas~
ile urun ve
s i j r e ~ t e yeniliklerin
yapllmasl

Heh Jason HUANG, John B. CULLEN; "Labour flexibility and related HRM practices A study of large Taiwanese
manufacturers," Canadian Journal of Administrative Sciences, Mar2001, Vol. 18, Issue 1, s. 34.
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gerekmektedir.
lqsel
esnekligin
saglanmasrnda tekrara dayanmayan
igleri etkin olarak gorebilecek uzman
ve uyum saglayabilir iggucunun
yaratlcrlrk ve girigimciligine gereksinim
duyulmaktadlr. Bu ozellikleri taglyan
~ekirdekiggucunun ig postalarlnda yer
degigtirerek mumkun oldugunca ~ o igi
k
gorebilmesi ve degigik iglere uyum
saglayabilmesi iqin mesleki egitime
dayall orta ve uzun donemli insan
kaynaklarr yonetirni uygulamalar~na
bagvurulmaktad~r.
D~gsal esneklik stratejisi ile
igletmeler urun fiyat~ ve siparigin
miktar~nailigkin belirsizliklere, ~evresel
kogullar~ degigtirmeye qal~garakkarg~
koymaktadrr.
Rekabet
qevresini
etkileme
stratejisinde
uretim
maliyetlerine etki yapan faktor
krl~narak
maliyetleri
degigken
igletmenin
korunmas~ a m a ~ l a n maktadrr. Bunun i ~ i n ,igletmede bir
yandan iggucu saylsrnln uretimin ve
pazarln gereksinmelerine uyarlanmaslna, diger yandan da ucretlerin ve
sosyal yuklerin azalt~lmaslnayonelik
savunmacl stratejiler izlenmektedir.
D~gsalstrateji ile saglanacak esneklik,
ige alma ve seGme gibi, ~ e v r e s e l
iggiicunun saylslnl duzenlemeye
olanak tanryacak krsa donemli insan
kaynaklar~ yonetimi uygularnalar~n~
gerektirmektedir.
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Bu anlamda, iggucu piyasas~n~n
kurals~zlagt~r~lmas~
igletmenin ~evreyi
etkileme stratejisinin bir sonucu olarak
ortaya ~ ~ k m a k t a d ~
Dlgsal
r.
esneklik
uygulamalar~n~n
benimsenmesi iqin
igverenin yonetim hakkrnr s~nlrland~ran
ilke ve kurallardan vazge~ilmesine
gereksinim duyulmaktadrr. Bu nedenle,
standart duzeni esas alan normlar
sistemi ve aynl diigUnceyi tag~yantoplu
ig sozlegmeleri hukumleri ile genig
s~nrrlamalaratabi tutulmug olan iggucu
piyasasrn~n esneklegtirmesi gerekmektedir. Buna gore kuralsrzlagt~rma,
kurallar~n
butunuyle
ortadan
kaldrr~lmas~
degil, qalrgma yagamlnr
duzenleyen kurallarln tek tarafl~olarak
igverenin isteklerine bag11 olmasr ve
butunuyle sozlegme serbestisinden
kaynaklanmas~anlamma gelmektedir2.
Geligmig ulkelerde 1980'li yrllarda
igletmelerin
rekabet
gucunLin
arttlrrlmas~i ~ i maliyetlerin
n
azaltllmasrnr
saglayan yeni
uygulamalar ve
igverenlere daha az yukumluluk
getiren duzenlemeler yaprlmlgtlr. lg
suresine (gunluk ve haftal~ken fazla ig
siiresi,
kadrn
ig~ilerin gece
qal~gtlrrlmasl,hafta sonu ~alrgmasrve
zorunlu dinlenme donemlerine) iligkin
yasal
duzenlemelerde
esnekligi
saglayan kurals~zlagtrrmagirigimlerine
t a n ~ k olunmug,
ucret
duzeyini

Jack EATON; Comparative Industrial Relations. Blackwell Publishers, Malden, 2000, s. 4 .
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belirleyen mekanizmalar degigtirilerek
ucretlerin esneklegtirilmesi saglanmrgtrr. Boylece, iggucu piyasasrnda
iggucunu koruyucu yondeki hukuksal
duzenlemeler kuralsrzlagt~rmaya tabi
tutulmug, sosyal yukumluluklerin
azaltrlmasrna ve toplu ig sozlegmeleri
ile yasal asgari standartlarrn drglna
~rkrlmasrnaolanak tanrnmrgtlrs.
Calrgma yagamrnda esneklik ve
kuralsrzlagtrrma
yaklagrmlarr
uluslararasr ekonomik kuruluglar
tarafrndan geligmekte olan ulkelere
yap~sal
uyum
programlarr
~ e r ~ e v e s i n d eonerilmigtir. Boylece
~okuluslu
geligmig
ulkelerdeki
igletmelerin hem nitelikli, hem de
niteliksiz iggucune yonelik stratejileri
i~in
pek ~ o se~enek
k
yaratrlmrgtrr.
Gunumuzde drgsal esnekligin
igletmeler tarafrndan yaygrn bi~imde
uygulanmasr,
istihdamrn
egretilegmesine ve drgsallagt~rmaya
yo1 a~maktadrr.Bu anlamda, ~alrgma
yagamrnr duzenleyen mevzuatrn
kuralsrzlagtrrrlmasr
lkinci
Dunya
Savagrnr izleyen ekonomik ve
toplumsal
geligme
doneminde
gu~lenen sendikacllrgrn da etkisiyle
ulusal ve uluslararasr duzeyde
tanrnmrg guvenceler bakrmrndan adeta
bir tehdit olugturmaktadrr. Bu haliyle
3
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esneklik yaklagrmrnrn teknik olmaktan
~ o politik
k
i ~ e r i ktagrdrgr ileri surulebilir.

II.
Teknolojik
Sorgulanmasr

Gerek~enin

A. Bilgi Teknolojisi Paradigmasr
Kavramr

1. Tanrm
Bir tekno-ekonomik paradigma,
yeni urun ve uretim sure~leriile butun
uretim girdi maliyetlerinde ustunlukler
sunan
birbiriyle
iligkili
teknik,
organizasyonel ve yonetimsel yenilikler
butunudur. Kuramsal bakrmdan her
yeni paradigmada goreceli maliyetlerin
azaltrlmasrna yo1 aGan ve genel olarak
uygulanabilirligi olan belirli bir veya bir
grup uretim girdisi degigimin "temel
unsuru" olarak kabul edilmektedir.
Guncel paradigmanrn i~erdigidegigim,
dayanan
ucuz enerji girdisine
teknolojiden, bilgi iglemenin ve yeni
bilgi uretmenin maliyetinin azalmasrna
dayanan
mikro
elektronik
ve
telekomunikasyon teknolojilerine dogru
yonelmektedir4. Gunumuzde yeni
teknolojilerde saglanan olaganustu
geligmeler sonucu bilgi de en az enerji
kadar yaygrn etkilere sahip bir
"ekonomik degere" donugmugtur.

G. BOSCH, et al.; "Working time in 14 industrialised countries: An Overview," l m e s Are Changing: Working time in
14 industrialised countries. (in) Ed. by G. BOSCH et al. International Institute for Labour Studies. Geneva, 1994, s.
27.
Manuel CASTELLS; The Information Age, Economy, Society and Culture. Volume I: The Rise of Network Society.
Blackwell Publishers, Oxford, 2000, s. 69-70.

Teknolojik paradig ma yaklagrml,
ekonomik ve toplumsal sistemle
etkilegim halinde olan guncel teknolojik
degigimin ozelliklerinin anlagllmaslna
yard I ~ C I
olmaktadlr.
Yeni
paradigmanrn,
ekonomi
ile
etkilegiminin otesinde toplumsal
sure~leri de i ~ e r e c e kbir inceleme
yapabilmek i ~ i n , tanlmrndan yola
qkllarak beg temel unsur saptanabilir.
Buna gore, yeni paradigma bilgiye
dayalldlr; yeni teknolojilerin etkileri
yayrlmacldlr; yeni bilgi teknolojilerinin
kullanlldlgl bir sistem veya iligkiler
butunu (=ag) mantlgr taglmaktadlr;
bilgi teknolojisi paradigmasr esneklik
i~ermektedir;teknolojik devrim belirli
teknolojilerin
(bilgisayar,
mikro
elektronik ve telekomunikasyon) son
derece butunlegmig bir sistem
b i ~ i m d e bir arada
olugturacak
kaynaklanmaktad~r.
geligmesinden
Bununla birlikte, Gallgma yagamlndaki
kurals~zlagt~rmave esneklegtirme
girigimlerinin teknolojik gerek~esinin
sorguland~grbu Gallgma a~rslndanu~
temel unsur on plana Grkmaktadlr.

2. Unsurlar~

a. Bilgiye Dayanma
Yeni
paradigma
bilgiye
(information) dayalldlr. Ancak bilginin
kendiliginden teknolojik geligmeye yo1
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a ~ t l g l dugunulemez. Cunku, yeni
teknolojiler
de
yeni
bilgilerin
(knowledge) uretilmesine
neden
olmaktadlr. Bu anlamda, guncel
teknolojik devrim salt bilgi ve yeni
bilgiye degil, aynr zamanda bunlarln
bilgi igleme, aktarma ve yeni bilgi
uretme sure~lerineuygulanmaslna da
dayanmaktad~r.
Boylece,
bilgi
teknolojisi ig surecinin de en onemli
girdisi haline gelmektedirs.
Ger~ekten,yeni bilgi teknolojileri
kullanilacak urunlerde ve geligtirilecek
sure~lerde somutlagmaktadlr. Bu
anlamda, ma1 ve hizmetleri uretme ve
dagltma kapasitesi (uretim gu~leri)ile
toplumsal degigim sureci (kultur)
arasrnda yakln bir iligki ortaya
Glkmaktadlr. Gunumuzde insanln
entellektijel kapasitesi hem uretim
sistemindeki belirleyici bir unsur, hem
de dogrudan bir uretim faktoru niteligini
kazanmaktadlfi.
Bu baglamda, bilgiye dayalr
gallgma ve bilgi i g ~ i s ikavramlarlnln
a~rklanmasl gerekmektedir. Biitun
~alrgmalar,esasen, bilgi i~erir.Ancak,
daha ozgun bir, aylrrm yapllarak bilgi
ig~ileriiki alt gruba ayrllabilir; bunlar,
bilgiyi igleyenler (veri ig~ileri) ve
dugunce geligtirenler (knowledge
workers)dir. Buna gore, bilgi ig~ilerinin
~allgrnalar~
hem bilgi, hem de yeni
dugunceler
ve
yeni
bilgiler
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i~ermektedir. Bilgi i g ~ i s iklsaca, bilgi
ureten kigi olarak kabul edilebilir7.
Yeni bilginin bir urun (aynl
zamanda uretim faktoru) ve rekabet
ustur~lugunun kaynagl olarak onemi,
esasen, internette sonsuz bir zaman
ve mekan boyutunda iletigimin
ger~eklegmesinden ~ o konce ortaya
qkmlgtlr. Bir bagka deyigle, yeni bilgi
ekonomisinin (knowledge economy)
dayandlg~ bilgi
devrimi,
ag
ekonomisinin (network economy)
dayandlgl
iletigim
devrimini
oncelemektedir. Ancak, ag ekonomisi
ile sonsuz yeni bilgi
bilgi paylag~m~
yaratma olanag~sundugu i ~ i yeni
n bilgi
ekonomisinin buyumesini h~zland~rrcr
bir etki 'yapmaktad~r~.
Ger~ekten,
bilgi
iletigim
teknolojisinin kolaylagt~rd~g~
kogullarda
yeni dugunceler ge~migteoldugundan
daha hlzll geligtirilebilmekte ve daha
genig bir alana yayllabilmektedir. Yeni
bilgi ekonomilerinde ag ekonomisinden
en ~ o kyeni duguncelere ulag~m
agamaslnda yararlanllmaktlr. Boylece,
dugunce
geligtirmenin
getirdigi
ekonomik drgsall~klar onemli o l ~ u d e
artmaktadlr. Yeni bilgi de ekonomik
buyumeyi etkilemektedirg. Gunumuzde
ekonomik buyumenin kaynagl yeni
bilgi uretimidir.
7
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Yeni bilgi uretimi ve teknolojik
kapasite kigiler, igletmeler ve ulkeler
araslndaki rekabette temel ol~utlerdir.
Bu nedenle, bilim ve teknolojinin
cografi daglllml kuresel ekonominin
siteleri ve aglarl uzerinde ~ o buyiik
k
bir
etki yapmaktad~r.Bu anlamda, kuresel
duzeyde teknolojinin yayllma hlz~nda
hem iglevsel, hem de toplumsal
bak~mdan
bir
se~icilik
gozlenmektedirlo. Ger~ekten,bilimsel
ve teknolojik geligmeler OECD uyesi
iilkeler araslnda slnrrl~ sayldaki
geligmig ulkede yogur~lagrnlgtlr. 1993
y111esas allnacak olursa salt on ulke
kuresel ol~ekteki Ar-Ge'nin yuzde
84'unu kargllamakta ve son yirmi y ~ l
i~indekiAmerikan patentlerinin yuzde
95'ini kontrol etmektedir. 1990'larln
sonunda dunyada yuksek gelirli
ulkelerde yagayan kigilerin begte biri
telefon hatlarlnln yuzde 74'unu
kullanmakta ve internet k u l l a r ~ ~ c ~ l a r ~ r ~ ~ n
yuzde 93'unu olugturmaktad~r. Buna
gore, yeni bilgi uretenlerin yerlegik
bulundugu az sayldaki "khesel kentler
ve bolgeler" ile teknolojik olarak
baglmll hale gelen dunyanln geri kalan
ekonomileri araslnda hiyerargik bir
bolunme hukum surmektedirll.
Dunyanln buyuk bir klsml ve
nufusun onemli kesimleri yeni teknoloji

ILO.; World Employment ReporV2001: Life at Work in the Information Economy. International Labour Office,
Geneva, 2001.
8 A. k.
9 A. k.
10 CASTELLS; s. 32.
11 A. k.: s. 124.

sisteminden dlglanm~gt~r. DUnya
nufusunun yaklag~k yuzde 15'ini
olugturan kuquk bir kesimi kuresel
olqekteki
teknolojik
yeniliklerin
neredeyse
tumunu
yaratmakta,
yarlslna yakln bir bolumu uretim ve
tuketimde yeni teknolojilere uyum
saglayabilmektedir. Dunya nufusunun
uqte biri ise teknoloji ile iligki kurabilmig
degildir; ne ulkelerinde yenilikgidirler,
ne de yeni teknolojilere uyum
saglayabilir durumdadlrlar. Kigiler,
ulkeler ve bolgeler iqin teknoloj,inin
gucunden yararlanmada ayr~rncll~ga
dayall kogullar toplumdaki egitsizligin
en onemli kaynag~ haline gelmigtir.
bag~rnlll~k,
Ancak, teknolojik kargll~kl~
cografi egitsizlige iligkin istatistiklerin
gosterdiginden qok daha karmag~ktlr.
Kuresel ekonomiden yararlananlar
kurallar~ koyan
ve
piyasalar~
biqimlendiren ulkeler ve igletmelerdir.
aras~nda
Endustrilegmig
ulkeler
ger~eklegenticaret ve yatlr~rnlnqogu
dunya ihracatlnln uqte birini kontrol
eden kuresel igletmeler taraflndan
yap~lmaktad~r.Bu nedenle, artan
dunya ticareti tek tip ekonomik buyiime
ile sonuqlanmamaktadlr. Birlegmig
Milletler'e gore, 1980 ve 1996 ylllarl
aras~nda salt 33 ulkede y ~ l l ~kigi
k
bag~na dugen milli gelir yuzde 3
oranlnda art19 kaydetmig, 59 ulkede

ise kigi bag~na dugen milli gelir
azalmlgtlrl2.
Gerqekten, ekonomik kijresellegme
h~zlanlrken egitsizlik artmaktadlr.
19801denbaglayarak mallar, hizmetler
ve sermaye iqin uluslararas~piyasalar
giderek biitunlegirken, ekonomik
egitsizlik gerek bireyler ve ulkeler
araslnda, gerekse ulkelerin kendi
iqinde artmlgtlr. 200012001 Dunya
Kalklnma Raporu, en zengin 20 ijlkede
kigi baglna dugen milli gelirin en yoksul
20 ulkeye gore 37 kat daha fazla
artt~grnrortaya koymugtur. Bu son 40
yll iqinde ikiye katlanan bir farktrt-13.

b. Ag M a n t ~ g l

Bilgiye dayall kuresel ekonominin
ortaya g ~ k l g ~ n d aguncel teknolojik
degigim sureciyle ilgili olan, ancak
kaynagln~teknolojiden almayan yeni
bir organizasyon m a n t ~ g ~etkili
olmugtur. Ag biqimi organizasyon
ekonomik, teknolojik ve toplumsal
geligmelerin etkilegiminden dogan ve
giderek karmag~kllg~artan ticari
iligkilere uyum saglanmas~ amaclnl
taglmaktadlr. Gunumuzde ag biqimi,
yeni bilgi teknolojilerinin olugturdugu
materyal altyap~ sayesinde butun
sureq
ve
organizasyonlara
uygulanabilmektedir.

12 Jay MAZUR; "Labor's new internationalism," Foreign Affairs, Vol. 79, No. 1, Jan.lFeb. 2000, s. 81.
13 Linda BEER, Terry BOSWELL; "The effects of globalization on inequality: a cross-national analysis," International
Conference On The Effects Of And Responses To Globalization, Istanbul, May 2001, s. 2.
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Insan
faaliyetinde
yeniligin
yonlendirici
gucu,
henuz
ag
organizasyona
dahil
olmamlg
olanlard~r. Bu
nedenle,
ag
organizasyona katlllmlarda esneklik
gozetilirken, yine ag rnant~glna
gereksinim duyulmaktad~r. Aglar
yaylldlgl
zaman
baglantllar
qogaldlglndan, ag i ~ i n d eyer almanln
yararlarl artarken, gerqek g u ~ l e r ide
ortaya Glkmakta ve maliyetler dogrusal
olarak geligmektedir. Ancak, agln
geniglemesi ile birlikte ag dlglnda
kalmanln bedeli artmaktadlr. Cunku,
ag dlglndakilere erigim flrsatlarl
giderek azalmaktad lrl4.
Gunumuzde ag ekonomisi, bilgi
ekonomisine
katllarak
geligimini
hlzlandlr~rken, aglar yeni bilginin
uretilmesi i ~ i nbilgi ve yeni bilgiye
ulaglml arttlrmaktadlr. Bu anlamda,
bilgiye dayall kuresel ekonomi, yeni
teknolojik
paradigma
ve
yeni
organizasyonel mantlk araslndaki
yaklnlagma ve etkilegimin sonucu
olarak ortaya ~lkrnaktadlrls.Bir bagka
deyigle, ag organizasyon b i ~ i m i
teknolojik degigirlin zorur~lubir sonucu
degildir.
Ger~ekten, uretim surecindeki
organizasyonel degigim, igletmelerin
surekli degigen rekabet kogullar~na
uyum
saglama
gereksinimini

14 CASTELLS; s. 71.
15 ILO.; RepoN2001.
16 CASTELLS: s. 185.
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kargllamak i ~ i nteknolojik degigimden
baglmslz olarak ortaya ~ l k m l g t ~ r .
Bununla
birlikte, organizasyonel
degigim gereksinimi ortaya qktlktan
sonra, bu degigime i l i ~ k i nuygulamalar
yeni bilgi teknolojileri ile olaganustu
b i ~ i m d e zerlginlegmigtir. Cokuluslu
igletmeler i ~ i nag organizasyon i ~ i n d e
stratejik birlikler, tageron sozlegmeleri
ve ademi merkezilegtirilmig karar
verme
sure~lerinin
yaratt~g~
karmaglkllgl yonetmek bilgisayar aglarl
geligtirilmeksizin olanakslz olacaktlrl6.
Guncel organizasyonel degigim
kaynagln~ buyuk olqude toplurrllar~n
ozgun
kulturel
ve
kurumsal
birikimlerinden almaktadrr. Bu nedenle,
ag mantlgl ~egitlikulturel ve kurumsal
baglamlarda farkll s u r e ~ l e r i ~ i n d e
ortaya qlkmlgt~r. Baglamlardan biri,
~ o k u l u s l u Amerikan igletmelerinin
k u ~ u ko l ~ e k l iigletmeler gibi hareket
edebilme istegi ile ag b i ~ i m i n d e
organize olmalar~d~r.Organizasyon
surecinde yonetim kademelerinin
azalmasln~
saglayan
yeni
teknolojilerden yararlanllm~g; mulkiyet
haklarl, bireysellik ve devlet ile ozel
igletmeler araslndaki aylrlm gibi
geleneksel anglo-sakson orneginden
esinlenilmigtir. Bir bagka baglam, Cin
igletmeleril- in yuzylllard~r guven ve
igbirligi aglarlna dayanmlg olmasldlr.
Bununla birlikte, 19801den sonra
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Pasifik'e
yayllmalarl,
sureklilik
temelinde qal~gmalarrnr saglayacak
yeni iletigim ve bilgi teknolojileri
sayesinde mumkun olmugtur. Bu
sure~tebolgesel, ailevi ve kigisel ilkeler
ag
organizasyonun
temellerini
olugturmugturl7.
1990'11 y~llarda ag igletmenin
ortaya q ~ k m a sile
~ bilgi paradigmaslnln
geligiminde yeni
bir
agamaya
ulagllmlgtlr. Bu agamada, kuquk ve
orta o l ~ e k l i igletmeler uluslararasr
ekonominin esnek uretim sistemine en
iyi uyum saglayan organizasyon
bi~imleri olarak gorulmektedir. Bu
igletmelerin kendi aralarlnda ve buyuk
olqekli
i~letmelerle baglant~lar
kurabilmesi yeni teknolojilere dayanan
kuresel aglarla gerqeklegmektedir.
Ancak, kuquk ve orta olqekli igletmeler
iqin
qogunlukla
ag
isletmenin
finansallteknolojik
basklnl~gl ve
tageron sozlegmelerinde yer alan
duzenlemelerin kontrolu altlnda uyum
Tageron
saglamak zorunludurl8.
igletmelerle yenilenen organizasyonun
hiyerargik yapls119 yeni kuresel
ekonomideki guq daglllrn~nln da
kaynaglnl olupturmaktad~r.
Giinumuzde qokuluslu igletmeler
ve uretim aglarl teknolojik basklnlrgln
araqlarl ve teknolojinin seqici biqimde

yayllmas~nlnkanallarl haline gelmigtir.
Bu nedenle, yeni bilginin ag rnant~glna
dayall uretimi ekonomik etkilerinin yanl
slra, toplumsal sonu~larlbaklmlndan
da onem taglmaktadlr.

c. Esneklik

Bilgi teknolojisi paradigmas~nlnag
rnantlg~ile iligkili olmakla birlikte farkll
bir ozelligi de esnekli k iqermesidir. Bilgi
teknolojisi salt uretim surecinin
siparigin ozelliklerine gore yeniden
duzenlenebilmesini sagladlgl i ~ i degil,
n
aynl zamanda organizasyonlarln ve
kurumlar~n
yeniden
biqimlendirilebilmesini, giderek kokten
degigtirilebilmesini olasl klld~gliqin de
esnekligi iqermektedir. Buna gore,
organizasyon ortadan kald~r~lmadan
kurallarln her zaman ve her mekanda
tamamen degigtirilebilmesi olasldlr.
Cunku, organizasyonun materyal
altyaplsl yeniden programlanabilir ve
yeniden yaprlandlrllabilir bir ozellik
ta91maktadlr. Bu anlamda, yeni
teknolojik
paradigmanln iqerdigi
esneklik, guncel ekonomik ve
toplumsal degigim surecine uyum
saglayabilmede onem taglrnaktadlr20.
Bununla birlikte, bu teknolojik
ozellige herhangi bir deger yarglsl
yuklememek gerekir. Cunku, esneklik

17 A. k.; s. 185, 188.
18 A. k.; s. 185, 172.
19 Maria CAPRILE; Outsourcing and industrial relations in motor manufacturing. ClREM Foundation and Clara
L~orens,QUIT-UAB,
(25.04.2003).
20 CASTELLS; s. 71.
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olugan
teknolojik
altyap~nrn
saglanmas~ile srnrrlr kalmlgt~r.

serbestlegtiren bir g u ~
olabilecektir.
Ancak, kurallar~ belirleyenler her
zaman gu~lulerise baskrcr bir egilim
de bag gosterebilecektir. Bu nedenle,
ag organrzasyonun salt ag yoluyla
iletigim kurmak i ~ i n degil, aynl
zamanda iletigim, yani ag drgrnda
kalarak g u ~ l e r ~ m ei k~ i nde varoldugu
kabul
edilmelidir. Ayr~ca, yeni
g~
teknolojilerin olanak t a n ~ d ~ yeni
toplumsal b i ~ i m l e r ve s u r e ~ l e r ile
gunumuzde ortaya ~ r k a ntoplumsal
sonu~lar~
birbirinden
ayrl
degerlendirme
zorunlulugu
dogmaktadrr. Bir bagka deyigle, yeni
teknolojiler ve guncel toplumsal
b i ~ i m l e r aras~ndaki etkilegimin
s o n u ~ l a rsalt
~ ozgun ~ozumlemelerve
uygulamaya
iligkin
gozlemlerle
belirlenebilecektir21. Bu baglamda,
yeni teknoloji paradigmaslnln guncel
bi~iminin dayand~gr ideolojinin de
a~rklanmasrgerekmektedir.

Kapitalist yeniden yap~lanma
surecinde sermaye birikimi ve yonetimi
i ~ i ns e ~ i l e nkuresel duzey, rekabetin
uluslarustu nitelik kazanmaslna ve
giderek
cografi
ve
kulturel
farklllagmanln oneminin artmasma
neden olmugtur. Bu nedenle, igletmeler
yonetimde esneklige bagvurmug,
uretim
surecini
ademi
merkezilegtirirken hem i ~ s e lolarak,
hem de diger igletmelerle aralarlndaki
iligkilerinde ag b i ~ i m i n d e organize
olmuglardrr.
Cal~gma
iligkileri
bireysellegmig ve ~egitlenmig, i g ~ i
sendikac~l~gln~n
etkisinin azalmas~yla
birlikte emek karglslnda sermaye
gu~lenmigtir. K a d ~ n l a r ~ n ucretli
iggucune artan k a t ~ l r m ~genellikle
ayrrmc~l~ga dayall
kogullarda
ger~eklegmigtir. Devletin bu surece
mudahalesi, toplumdaki politik g u ~
dagrlrm~na ve kurumsal yaprnln
ozelliklerine gore degigen ol~ulerdeve
ama~larla, iggucu
piyasas~n~n
kurals~zlagt~r~lmas~
ve sosyal devletin
geriletilmesi yonunde olmugtur.

Gunumuzde bilgi teknolojilerinin
uretim ve ig sure~lerine uygulanma
bi~imlerini ve sonu~larrnr kapitalist
yeniden
yap~lanma
sureci
belirlemektedir. Bu s u r e ~ t e , yeni
teknolojilerin
uygulanmasr
ve
y a y ~ l m a s ~ulusotesi uretim aglar~
~evresindeve buyuk olqude hukumet
politikalar~ndan b a g ~ m s ~bir
z bi~imde
ger~eklegmigtir. Devletin rolu ~ e g i t l i
nitelikte iggucu ve maliyeti duguk
kaliteli iletigimlbilgi sistemlerinden

B. Esnekligin Organizasyonu

1. ljretim A g l a r ~ve

is Siireci

Bilgiye dayall uretim surecinde
katma deger, urun ve s u r e ~ t eyenilikler

21 A. k.; s. 71, 137.
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yaratllmaktad~r.Yenilik iki kogula bagll
olarak, yani aragt~rmapotansiyeli ve
ozgunlegtirme
kapasitesi
ile
gerceklegmektedir. Buna gore, yeni
bilgi
kegfedilmeli
ve
organizasyonel/kurumsal baglamda
ozgun a m a ~ l a r l ger~eklegtirmek i ~ i n
uygulanmal~drr.Gunumuzde Ar-Ge'nin
buyuk bir k ~ s m l n~okuluslu
~
igletmeler
ger~eklegtirmekte ve yeni bilgiyi
kazar~mak,
rekabet
ustunlugu
piyasalar~ ele ge~irmek ve hukumet
destegi saglamak i ~ i n
kullanmaktadrr.
ijretim
surecindeki
butun
faaliyetler baskln organizasyon b i ~ i m i
olan
ag
igletmede
ger~eklegtirilmektedir.
Ag
organizasyonun iki temel stratejisi olan
i ~ s e luyum saglayabilirlik ve dlgsal
e s n e k l i ~ ig surecinin de temel
dzelliklerini olusturmaktad~r.Bunun i ~ i n
ag igletme esnek stratejik karar verme
ve uretim surecinin butun unsurlar~nl
ag
organizasyon
~evresinde
butunlegtirme kapasitesine sahip
olmalldir22.
ijretim surecinin ozellikleri bilgiye
dayall ig surecini de belirlemektedir. lg
sureci ue ayrl boyutta, yani deger
yaratma, iligkiler geligtirme ve karar
verme biqiminde ortaya qkmaktad~r23.
Esnek uretim organizasyonu ig
surecinde bilgi paradigmaslndan
kaynaklanan yeni bir igbolumunu
gerektirmektedir.
22 A. k.; s. 1 2 6 , 258
2 3 .4. k.: s. 259-262,

-

-

-

Deger yaratma boyutu, bilgi
teknolojisiyle organize olmug bir uretim
surecinin gerektirdigi butun igler ve
~ a l l g a n kumelerini
i~ermektedir.
Buradaki igbolumune gore, stratejik
karar verme ve planlama yoneticiler;
urijn ve s u r e ~ t eyenilik aragt~rmac~lar;
uyarlama, paketleme ve yenilik
hedeflerinin belirlenmesi tasarlmcllar;
karar, yenilik, tasarlm ve yurutme
sure~leriaras~ndaki iligkilerin igletme
hedefleriyle uyumlu a r a ~ l a r dikkate
allnarak butunlegtirilmesi eggudum
saglay~c~lar;kalan igler de kendi
inisiyatifleri ve anlay~glarlna gore
~ a l ~ ~ a iglemciler
n
taraf~ndan
yapllmaktadlr. Ayrlca, otomasyon
dlglnda kalan belirli ek igleri goren
i g ~ i l e r (veya a k ~ l l l robotlar) de
bulunmaktadlr.
Deger
yaratma
surecindeki
igbolumunun uygulanabilmesi, aynr ag
i ~ i n d ebulunan diger igcilerle g e r ~ e k
zamanll iligki kurmayl saglayan bir
bagka igbolumune baglldlr. Cunku,
stratejik yonetim en uygun tekr~iklerin
kullanilmas~ ve uretimde yeniliklerin
yagama geqirilmesi kadar, uretim
maliyetlerine etki yapan faktor
a z a l t ~ l m a s ~ n ~da
maliyetlerinin
gerektirmektedir. Bu nedenle, ag
igletmenin uretim surecinden en fazla
yararl elde edilebilmesi i ~ i ndiger

TClHis

igletmelerle iligkilerini geligtirmesi
zorunlu hale gelmigtir. Bu baglamda,
,
kat~lan
ag igletmenin b a g a r ~ s ~aga
tageron igletmelerin kendi aralarlnda
k a r g ~ l ~ kbag~ml~lrga
l~
dayall b i ~ i m d e
iletigim kurabilmesine ve f a r k l ~
igletmelerin guvenilirligine baglldlr24.
Ag
igletmede
ili~kilerin
duzenlenmesi
eal~gan kumeleri
esaslna gore u ~ l u igbolumune
dayanmaktad~r. Buna gore, iligkileri
(i~letmenindiger bolumleriyle yaprlan
ortak muhendislik ~ a l ~ g r n a l adar ~dahil)
kendi girigimleriyle kuran ve ag
igletmeyi yonlendiren ag ig~ileri; ag
yoluyla iletigimde olmakla birlikte ne
zaman, n a s ~ l , n i ~ i n veya kiminle
iletigim kurulacag~ konusunda karar
verici konumda olmayan aga dahil
ig~ilerve kendilerine verilen igle bag11
olan, ancak diger ig~ilerleetkilegim
o l m a k s ~ z ~ n tek
tarafll
halinde
talimatlara uyan a g ~ ndrg~ndakii ~ ~ i l e r
bulunmaktadlr25.
Agln ve igletmenin yoneticileri ile
ig~ileraras~ndakiili~kidekarar verme
boyutunun i ~ e r d i g i igbolumu onem
kazanmaktadlr. Bu i~bolumunegore,
ag igletmede kararlar~ yoneticiler
vermekte; karar verme surecine katrlan
24

25
26
27
28
29
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i g ~ i l e r bulunmakta ve a g ~ nd ~ g ~ n d a
kalanlar da salt verilen kararlari
uygulamaktad~r.Bilgi teknolojisinin bilgi
akly onundeki engelleri kald~rmas~
ve
iletigim maliyetini azaltmasl, ara
yonetim kademelerindekileri gereksiz
k~lmlgve yatay hiyerargilere olanak
t a n ~ n m ~ g t ~ rAncak,
.
bu degigim
organizasyonel hiyerargilerin ortadan
k a l k t ~ ganlamrna
~
gelmemektedir26.
Ag igletmenin diger igletmelerle
geligtirdigi
sure$
iligkilerini
sozlegmelerle duzenlenmektedir27. Ag
igletme uretim esaslarln~ belirlerken,
i~qilerin bilgi ve becerilerinden
yararlanrlmas~n~nyanl slra, kalite
kontrolun
uretim
sure~leriyle
biitunlegmesini ve tam zamanrnda
uretim sistemlerinin uygulanmas~n~
kolaylagt~ranyonetim ve organizasyon
yeniliklerini benimsemektedir28.
Bu
baglamda,
ag
igletme
mant~glnlndayanaklar~ndan biri olan
Toyotizm, uyum saglayabilirligi tegvi k
etmektense, belirsizligi azaltmak uzere
Cevre k o g u l l a r ~ n ~etkilemek i ~ i n
tasarlanrr~~g
bir yonetim sistemidir. Bu
sisteme gore esneklik urunde degil,
sure~tedir29. Sistemin
i~erdigi
tageronluk,
igletmenin
uretim

Samuel ENGBLOM; "Equal Treatment of Employees and Self-Employed Workers." The International Journal Of
Comparative Labour Law and Industrial Relations. Vol. 1712, Summer 2001, s. 223.
CASTELLS; S. 259-260.
ILO.; Report12001.
ENGBLOM; s 223.
Muneto OZAKI; "Labour relations and work organization in industrialized countries," International Labour Review,
Vol. 135. No. 1. 1996, s. 40.
CASTELLS; s. 170.
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kapasitesini sabit varl~klarave insan
kaynaklar~na yat~rrm yapmadan
genigletme olanag~ sunmaktadrr.
Riskler ve
maliyetler, esasen,
igletmeler arasl iligkiler zincirinin bir
ha1kas~ndandigerine ve giderek diger
ekonomik birimlere aktar1lmaktadlr30.
Tam zamanlnda dagrt~m, stok
maliyetlerinin tagerona devredilmesi
anlam~na gelmektedir. Buna gore,
tageron igletme tageron sozle~mesiile
sipariglerdeki bir yavaglamanln yukunu
taqrnay~ustlenmektedir. Bu yontem de
belirsizligin ihraq edilmesinin bir
yoludur. Belirsizligin as11 imalatq~dan
veya hizmet igletmesinden sozlegme
yapllan alt gruplara aktarrlmas~, aynl
zamanda ve en azlndan aynl olqude,
qekirdek iggucu kumesinden qevresel
i ~ g u c ukumesine dogru aktarllmas~
anlam~nagelmektir31.
Bu anlamda, dunyan~n qegitli
bolgelerindeki iggucu qokuluslu igletme
aglar~nrn tasar~m, yenilik, uretim,
pazarlama gibi farkl~iglevleri ile iqsel
ve dlgsal esneklik stratejileri aras~ndaki
igbolumune baglr hale gelmigtir.
Kuresel iggucunun buyuk bir k~smrag
iqinde hareketli olmamakla birlikte,
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a g ~ n iglevsel bolumlerinin cografi
dag~l~mlna
ve bununla uyumlu esneklik
stratejilerine b a g ~ m l ~durumdadrr.
Cunku, igletmeler uretimin qegitli
agamalar~iqin farkl~stratejik tercihlerde
bulunabilmektedir. Ar-Ge ve tasarlm
bolumu
qogu
zaman
yeniligi
amaqlayan iqsel esneklik stratejisini ve
uretim bolumu maliyet ve belirsizligin
azaltrlmasln~ amaqlayan
drgsal
esneklik stratejisini izlemektedir32.
Buna gore, esneklik gereksinimi
igletmenin hiyerargik yaplsryla uyumlu
olarak olugturulan bir dizi qevresel
donguyle kargllanmaktadlr. Dongulerin
her birine farklr insan kaynaklar~
politikalar~ uygulanabilmektedir33.
Boylece, iggucunun kuresel aglar~n
dongusO iqinde igletmelerin k a t ~
uygulamalarlna
maruz
kald~gr
hiyerargik bir k a r g ~ l ~bkal ~g ~ m l ~sureci
l~k
ortaya qlkmaktadlr34.
Bu sureqte, gerqek zamanl~olarak
butunlegmig kuresel deger zincirlerinin
kurulmasr ile zincirin herhangi bir
agamasrnda kesinti riskinin bulur~mas~
qallganlarln korunma gereksinimini ve
b a g ~ m l ~ l ~arttlran
g ~ n ~ faktorlerdir. Bu
nedenle, bilgi iletigim teknolojilerinin

Maurice ALLAL; Micro and small enterprises (MSEs) in Thailand- definitions and contributions. Porjeci ILOIUNDP:
THAl991003, Working Paper 6, July 1999.
31 EATON; s. 110.
32 Anne-Wil HARZING; "Internationalization: Context, Strategy, Structure and Process," International Human
Resource Management. (in) Ed by. Anne-Wil HARZING, Joris Van RUYSSEVELDT, Sage Publications, London,
1995. s. 40.
33 Richard SERLAVOS, Mireia APARICIO-VALVERDE; "Flexible Working Practicies: The Challenges for Europe," New
Challenges for European Human Resource Management. (in) Ed. by Chris BREWSTER, Michael MAYRHOFER,
London. 2000,s. 40.
34 CASTELLS: s. 252.
30
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uygulanmasl ile gelen tek risk
d19lanma degildir. Kuresel aga dahil
olma bir yandan butunle9meyi ve
bag~rnl~l~klar~
arttlrlrken, diger yandan
da ~ a l 1 9 m ako9ullarlnda istikrarslzllk
potansiyeli yaratmaktadlr35. Baglmllllk
ve istikrarslzl~k ozellikle uretim
surecinin du9uk katma deger yaratan
sure~lerinde ag kapsamlndaki diger
i9~ilerle ileti9im halinde olmakslz~n
Ga"9an ve "1'
verilen kararlara
uymakla yukumlu olan agln dlyndaki
'$Filer i ~ i n
Ger~ekten,
nitelikleri ne olursa olsun i9~ilerh i ~ b i r
zaman deger yaratma sijrecinde bu
olpude belirleyici olmamlgtlr. Bununla
birlikte, ag organizasyondaki yerlerinin
ne oldugunu bilmeden kiraya verilen
yalln bireyler haline geldikleri &in,

hi~bir
i91etme~e bu 'lGude
baglmll olrnam19lard1t-36.

2. iggucu Esnekligi

a. iglevsel Esneklik

I9gucunun i9levsel esnekligi,
i9letmenin talep ve teknolojideki
degi9imleri
kar91layabilmesi i ~ i n
gereksinim duydugu teknik ve
organizasyonel
esnekligin
fiilen

35
36
37
38

ILO.; ReporU2001.
CASTELLS; s. 302.
SERLAVOS, APARICIO-VALVERDE;
CASTELLS; s. 184.
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uygulamaya konulmaslnln temel
unsurunu olu9turmaktadlr. Genellikle
yoneticiler,
tasarlmcllar,
teknik
uzmanlardan
olu9an
~ekirdek
i9gucunun ~ o kyon10 olmasl ve
i9letmenin as11faaliyetlerine (urunde ve
sure~teyenilik yapmaya) ili9kin bir ~ o k
i9levi gormesi i9letmeye i9levsel
esneklik kazandlrmaktadrr37.
ijrun ve pazar degi9ikliklerine hlzla
uyum saglamak iGin tasarlanmlg elan
ig sureci gorev esaslna gore
olugturulmug ekipleri iGermektedir.
Cunku, ekip halinde Gal17ma yeniligi
uyarmakta, urijn ve
geli9iminin
yolunu
Bununla birlikte,
ekip Gal19maslna dayanan yeni
organizasyon biGimleri teknolojik
degi9imin bir sonucu
degildir.
GerGekten, Japan, IsveG ve Amerikan
i9letmelerinde uygulanan i 9 ~ ikatrllm
yontemlerinin
~ o g u teknolojik
altyaplnln degi9iminden ~ o bir
k anlay19
degi9ikligini yansltmaktadlr38. Yeni
anlay19ta katlllm, i9~ilerinbilgi, beceri,
yetenek, zeka, yaratlclllk gibi ozgun
yanlarlndan yararlanllmasl i ~ i nyenilik
surecine bireysel katkl saglamay1
ama~lamaktad~r.
Yenilik bilgi ve deneyim birikimine
dayandlglndan,
ogrenme
sureci
i9levsel esnekligin saglanmaslnda
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onem taglmaktadrr39. Bununla birlikte,
igqiler salt ig ve gelir guvencesi
iqermesi halinde yenilik surecine
katkrda bulunmaya ve iqerdigi riskleri
ustlenmeye istekli olacaktlr. Bu
nedenle,
igqilerin
egitimi
ve
geligtirilmesine iligkin stratejiler ig ve
uygulamalar~yla
gelir
guvencesi
yakrndan ilgilidir.
lg ve gelir guvencesi politikalar~,
yeniligin yanl slra, igqilerin igletmeye
b a g l ~ l ~ k l a r r n ~ na r t t ~ r ~ l r n a s ~ n ada
yoneltilmigtir. Ancak, ig ve gelir
guvencesi ya$am boyu guvence
anlamlna gelmemektedir. Ustelik,
qekirdek iggucu igletmede uzun
donemli sozlegme ve kariyer geligtirme
olanaklarrna sahip kuquk bir gruptur.
Nitelikli
qekirdek
iggucunun
yaratrc~l~g~na
dayanan yenilik sureci,
qevresel iggucunun ig ve gelir
guvencesinden
yoksunlugu
ile
dengelenmektedir.

b. S a y ~ s aEsneklik
l
Sayrsal esneklik iq ve dl$ sayrsal
esneklik biqiminde ikiye ayr~lmaktadlr.
lgletmede iq say~salesneklik, hem ig
suresinin, hem de belirli ucret eklerinin

39

40

41
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degigimiyle gerqeklegtirilir. lgletmede
d ~ gsay~salesneklik ise, drgsallagt~rma
yoluyla ve gubeler
arac~l~g~yla
saglanmaktadlr40.
lg suresi esnekligi, igletmede
qal~gan igqi saylslnl degigtirmeksizin
qalrg~lan ig
saatleri
miktar~n~n
degigtirilmesiyle saglanmaktad~r. Bu
anlamda, ig siiresinin, toplu ya da
bireysel degigkenligine dayanan,
yerliden duzenlenme biqimlerinin
tamam~nr kapsamaktad~r. Boylece,
igletmede esnek surelerle qallganlar~n
yanl slra, mesleki egitim programlar~
kapsam~ndakiqlrak ve stajyerlerin de
yer a l d ~ ggerlig
~
bir qevresel iggucu
grubu olugmaktad1r41.
Ucret esnekliginden, konjonkturel
dalgalanmalara baglr olarak igletmenin
sonuqlarrn~nucretlere yans~trlmas~nrn
bir aracl olarak yararlanllmaktadrr. Bu
anlamda, ucret esnekligi, igletmenin
igqileri
giidulemek
ve
iggucu
maliyetlerini esneklegtirmek amac~yla
bireysel ve toplu performansa bag11
olarak degigik ucret biqimlerini
uygulamaslna yo1 aqmaktadrr.
lgletmede d ~ gsay~sal esnekligin
saglanmas~
iqin
bagvurulan
yontemlerden biri, d~gsallagtrrmadrr.

John STOREY, Paul QUINTAS, Phil TAYLOR, Wendy FOWLE; "Flexible employment contracts and their
implications for product and process innovation," International Journal of Human resource Management, Vol. 13,
No. 1, 2002. s. 1.
J. ROJOT, R. BLANPAIN; "General Report," Legal and Contractual Limitations to Working-Time in the European
Community Member States. (in) Ed. by R. BLANPAIN, E. KOEHLER, EU, European Foundation for the
Improvement of Living and Working Conditions, Dublin, 1997, s. 2.
SERLAVOS, APARICIO-VALVERDE; S. 40.
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Drgsallagtrrma
yoluyla
esneklik,
igletmeye, sozlegme iligkisini velveya
ig organizasyonunu ozel ya da tuzel bir
diger kigiye aktarma ve bunun sonucu
olarak, uretimin rastlantrya bag11
risklerinden
kaqlnma
olanagr
tanlmaktadlr. Drgsallagt~rma, ademi
merkezi orgutsel yaprlarln geligmesi,
kendi uzmanlrk alanlarrnda ve "as11
faaliyet qevresinde" yeniden bir araya
gelen qok saylda igletmenin ag halinde
bir araya toplanmasr ve tum geri
kalanlarln karglllkl~ baglmlr hale
getirilmesi ile saglanmaktadrr. Bu da ig
ve gelir guvencesine sahip qekirdek
iggucu grubunu daraltmaya ve standart
drgr pek qok istihdam biqimini
genigletmeye katkrda bulur~maktadlr.
lgletme iqin qalrgan, ancak ag
olugturan
qokuluslu
igletmeye
dogrudan baglr olmayan bu qevresel
grup, geqici igqiler ve tageronluk veya
d ~ g kaynaklardan
yararlar~ma
duzenlemeleri
qerqevesinde
qallganlardan olugmaktadrr42.
Su belegtirme
yoluyla
esneklegtirme biqirni, faaliyetlerini
cografi baklmdan ulusal velveya
uluslararasr olqekte qegitlendiren
igletmeler
taraf~ndan
buyuk
gerqeklegtirilmektedir. Subelegtirilmig
organizasyon
stratejisine
gore
sorumluluklar gerqek igletmeler olan
gubelere aktarrlmaktadrr. Subeler bir
42
43
44

A. k.; s. 40.
CASTELLS; s. 302
EATON: s. 2.
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yandan gereksinme ve sonuqlarlna
baglr olarak tutumlarrn~farklrlagtrrma,
diger yandan serbestqe belirledikleri
esneklik
stratejileriyle
gerekirse
giivencelerden
iggucune yonelik
vazgeqme
olanagrna
sahip
olacaklardlr. Boylece daha stratejik bir
ozerkli kten
yararlanllmasl
amaqlanmaktad~r.

Ill. iSgucu Piyasaslnda
Kutupla~ma
iggucu
piyasaslnda
rekabet
kogullar~nrn igletilmeye qalrgrlmasl
qallgma
yagamlnda
istikrarrn
bozulmasrna yo1 aqmlgtrr. Yeni
teknolojilerle verimlilik ve karlrlrk
arttrrrlmrg, ancak iggucu kurumsal
korunmayr yitirmig ve surekli degigen
iggucu piyasaslnda giderek artan
biqimde bireysel pazarllk kogullarlna
bag11 hale gelmigtir43. Geligmig
ulkelerde bile iggucunun tamamrnln
ekonorr~ik
buyumeden
yararlanamamas~n~n
gerekqesi
budur44. BU da iggucii piyasasrnda
kutuplagmaya neden olmaktadlr.
Iggucu
piyasasrndaki
kutuplagmanrn pek qok gorunumu
vardrr. lggiicu piyasaslnda esnekligin
en belirgin sonucu, geleneksel i~
iligkisinin iqerdigi guvencelerden
standart
drgr
qalrgma
yoksun

biqimlerinin igqiler araslnda bir ayrrrma
yo1 aqmasldlr.
Belirsiz sureli sozlegme ile
qallganlar
genellikle
belirli
bir
korumaya sahipken, belirli sureli
sozlegme ile qallganlar bu olanaktan
yoksundur. Pek qok ulkede ig
guvencesizligine
artan
gelir
egitsizlikleri
eglik
etmektedir.
Guvencesizligin etkileri bireyden aileye
kadar yayrlmaktadrr45.
lg suresinin ig yukuyle uyumlu
olarak duzenlenmesi, aynr miktarda
ma1 ve hizmetin daha az sayrda igqi
taraflndan
uretilmesi
anlamrna
gelmektedir.
(gletmede
vardiya
sistemiyle surekli qalrgma, fazla
qallgma
odemelerini
ortadan
kaldlrmaktadlr. ijstelik, gece qallgmasl
insanln biyolojik ritmi ile uyumlu
degildir46.
Klsmi sureli qallgma ve igin
paylagllmasr ile varolan ig miktarr ve
ucret daha fazla igqi arasrnda
dagltllmaktadlr. lg suresirlin azaltllmasr
ilke olarak igqilerin fazla qallgma ucreti
almadan daha yogun qallgmaslnr
gerektirmekte, klsmi sureli qallgan
igqiler belirli ek odemeler iqin kogullarl
45

yerine getirmekte zorlanabilmekte ve
sosyal
guvenlik
sisteminden
drglanabi1mektedi1-47.
Paylagrma dayanan i
suresi
duzenlemeleri, klsmi sureli iglerin tam
sureli qal~gan igqilerin qallgma
saatlerinin
k ~ s a l t l l m a s ~ n ~ ve
igverenlerin igsizleri ige almaslnl tegvik
etmesi halinde yararl~ olacaktrr.
Bununla birlikte, krsmi sureli iglerin
artan sunumu tam sureli igleri
istemeyen veya tam sureli igleri
surdijremeyecek
olanlarr
iggiicu
piyasasrna qekebilecektir. Boylece,
klsmi sureli igler igsizligi azaltmak
yerine arttrrabilecektir48.
Bir sure igsiz kallnmas~na ve
taglnma
maliyetlerine
neden
olacagrndan surekli ig )degigtirmenin
maliyeti yuksektir. Bu tur maliyetler,
esasen, salt igqiler tarafrndan degil,
aynl zamanda aile ve arkadag qevresi
taraflndan da ustlenilmektedir. Cunku,
istihdam ekonomik oldygu kadar
toplumsal bir iligkiyi de iqermektedit-49.
Standart dlgr qallgma biqimlerinin
giderek yayglnlagmasl toplu qalrgma
iligkileriyle ilgili duzenlemelerin dlglnda
kalan genig bir qallgan grubuyla kary

Michael G. MARMOT; "Job insecurity in a broader and health context," Labour Market Changes and Job Insecurity:
A Challenge for Social Welfare and Health Promotion. (in) Ed by Jane E. FERRIE, et al, World Health Organization
(WHO) Regional Publications European Series, No. 81, Copenhagen, 1999, s. 3.
46 Harald BIELENSKI; "New patterns of employment in Europe," Labour Market Changes and Job Insecurity: A
Challenge for Social Welfare and Health Promotion. (in) Ed by Jane E. FERRIE, et al, World Health Organization
(WHO) Regional Publications European Series, No. 81, Copenhagen, 1999, s. 14.
47 A. k.; s. 15.
48 A. k.; s. 14.
49 ILO.; World Employment 1996197, National Policies in a Global Context, International Labour Office. Geneva, 1996,
s. 43.
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kargrya kalrnmaslna yo1 aqmaktadlr.
Bir bagka deyigle, igqilerin koruyucu ig
hukuku duzenlemeleri dlglnda bir
qallgma iligkisi kurmalar~ sendikal
haklardan
yararlanmalar~n~ da
engelleyebilmektedir.
Standart dlgl qallgma biqimlerinin
saylsl ve onemi artarken, standart
qallgma biqiminin norm olugturma
iglevi onemini halen korumaktadlr. Bu
nedenle, yenilikler arasrnda, standart
qallgma biqiminin dayandlgl uzun
donemli hizmet sozle~melerining e r ~ e k
ustunlukleri gozden kaqrr~lmamal~drr.
Standart qallgma biqiminin ustunlugu,
iqerdigi guvencelerle ig~ilerintoplumsal
refahtan pay almaslnr saglamasrdlr.
Bu anlamda, uzun donemli bir qalrgma
iligkisinin istenmedigi veya modasl
geqmig oldugu du~unulemez.Aksine,
uzun donemli qalrgma iligkisi hem
igverenler, hem de igqiler iqin yararll
olan ve her donemde iggucu
piyasasrnda qogunlukla tercih edilen
bir duzenleme olarak kalrnal~d~rso.
lggucu
piyasasrndaki
kutuplagmanln bir bagka gorunumii,
serbest calrsan
statusunun nitelik
.
degigtirmesidir. Buna gore, i~qilerve
serbest
qallganlar
arasrndaki
geleneksel aylrlm kaybolmaktadlr.
Serbest qal~gmayailigkin veriler 1983>

50 A. k.; s. 43.
51 CASTELLS; s. 285.
52 ILO.; Reportl2001.
53 ENGBLOM: s. 223.

1993 ylllarr araslnda pek qok ulkede
ucretli statijsunden serbest qallgan
statusune geqenlerin oranlnda artrg
olduguna igaret etmektedir. Bu artrg
ozellikle ltalya'da yogundur ve
iggucunun yaklag1k dortte birini
kapsamaktadlrsl. lngiltere'de 1979 ve
ylllarl
araslnda
serbest
1998
qallganlarln oranl yakla~lkyuzde 300
oranlnda art19 gostermigtir. Ancak,
serbest qallganlarrn dortte uqunden
fazlaslnln
tek
baglna qalrgtlgr
belirtilmelidir. Bu arada, geleneksel
serbest qallgmanln dlgrnda, ekonomik
olarak baglmlrllk iqermesine ragmen,
hukuksal olarak serbest qallgma
statusunde kabul edilen yeni bir
qalrgma biqimi ortaya qlkmaktadlr52.
Bu biqimde serbest ~al~ganlarrn
saylsrndaki art19 yalnlz esnek i~
surecinin bir sonucu olarak ortaya
qlkmamaktadrr.
Esnek
uretim
organizasyonlar~n~n
igletmeler
araslndaki iligkiler uzerindeki etkisi de
onem taglmaktadlr. Geqmigte igletme
iqindeki iligkiler ig hukukuna tabi iken,
artlk igletmeler araslndaki iligkileri
duzenleyen sozlegme maddelerine
benzer biqimde ticaret hukuku
kapsamlnda
duzenlenir
hale
gelmigtit-53. Bu tur serbest qallgma salt
geligmig ulkelerde degil, aynl zamanda
ucretli istihdamln yetersiz oldugu
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geligmekte olan ulkelerde de bagllca
istihdam biqimi haline gelmektedir54.
Gerqekten, dunyada iggucunun buyuk
bir bolumu enformel sektorde, duguk
verimlilikle qallgmaktadlr.
Gelir ve egitime dayall gorunen
toplumsal
kutuplagma
cinsiyet
egitsizligi de iqermektedir. Geligmig ve
geligmekte olan ulkelerde teknolojilerin
kullanlmlnda
ve
bilgi
iletigim
teknolojileri mesleklerinde cinsiyete
dayall ayrlmclllk surmektedir. lletigim
devrimi buyuk olqude yoksullar~
dlglamakta ve yoksullarln qogunlugunu
da kadlnlar olugturmaktadlrss.
Bu anlamda, toplumsal kutuplagma
bilgi teknolojisi paradigmaslnln yo1
aqtlgl mesleki farklllagmadan degil,
bolgelere, sektorlere ve igletmelere
ozgu ozellikler ile etnik koken, cinsiyet
ozelliklerden
ve
yag
gibi
kaynaklanmaktadlr. Bir bagka deyigle,
geligmig ve geligmekte olan ulkelerde
ortaya q~kantoplumsal ve ekonomik
kutuplagma, mesleki yaplnln nitelikli
iglerde yogunlagmaslndan
degil,
sektorler ve igletmeler araslnda
qallgma kogullarlnln farkl~lagmas~ndan
dogmaktadrr56.
Buna gore, kutuplagma bilgi
teknolojisi
paradigmaslndan
kaynaklanan
teknolojik
degigim
54
55
56
57
58

ILO.; ReporV2001.
A. k .
CASTELLS; s. 236.
A. k.; s. 267.
A. k.: s. 134.
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surecinin katklslyla igyeri duzeyinde
meydana gelen kapitalist yeniden
yapllanma surecinin bir sonucu olarak
ortaya qlkmaktadlr. Bu sureq, onceden
toplumsal olarak belirlenmig ve
yonetimsel olarak da tasarlanmlgt~r.Bu
kogullar alt~nda ig, meslekler ve
istihdam donugturulmugtur. Kijresel
uretimin ve yonetimin yeni biqimleri ig
surecinin butunlegmesini saglarken,
dunyadaki iggucunun bijyuk bir
k ~ s m ~ nd~~lanmaslna
~n
yo1 aqmlgtlr57.
Bu anlamda, toplumsal kutuplagma iki
yonde geligmektedir. Ag iqindeki
"degerine" gore, bir yandan bolgesel
ve kigisel degerler kuresel aglarln
yuksek deger yaratan bolumlerinde yer
almakta ve refah bunlara ayrrlmakta,
diger yandan, degeri olmayan veya
degerini kaybeden her gey ve herkes
ag d ~ g l n a atllmakta ve sonunda
"~skartaya!"GI kmaktadlr58.

IV. Turkiye iggucu Piyasas~
Kapitalist yeniden yapllanma
surecinde seqilen araqlar ve yontemler
ulusal diizeyde teknolojik kapasiteye,
politik kulturlere, iggucunun yaplslna
ve endustri iligkileri sisteminin
ozelliklerine gore qegitlenmektedir. Bu
nedenle, igi ve i ~ g u c u n u yeniden
biqimlendiren
bilgi
teknolojisi

KASIM - 2003

paradigmas1 tekduze bir model olarak
gorulemez59. Bu anlamda, Turkiye'nin
bilgiye dayall bir ekonomik yaplya
sahip olmadlg~bilinmektedir.
Ger~ekten, kuresel piyasadaki
baskln model ~ o g uzaman esnekligi
ama~layan igletmeler taraflndan
onceden belirlenmig evrensel bir
~ o z u mgibi algllanmakta ve iggucu
esnekligini
aylrlm
yapmaks~zln
uygulama Gabalarl bagarlslzllkla
sonu~lanmaktadir. Oysa, kulturel
kogullar bir ulkeden digerine degigirken
her ulkenin ekonomik yaplsl ve yasal
~ e r ~ e v e sbelirli
i
esneklik turlerinin
gerekli
ve
olas~
olmas~nr
belirlemektedir. Ekonomik sektor ve
igletme buyuklugu gibi faktorler de
uygulamalarln
hangi
ozgun
uygulanmasl
gerektiginin
belirlenmesinde yardlmcl olmaktadlr60.
Bu anlamda, endustrilegmig ulkelerde
ve Turkiye'deki igletmelerde esnekligi
etkileyen sosyo-ekonomik kogullar
onem tag1maktadrr.
1980'li ylllarda endustrilegmig
ul kelerdeki
kuralslzlagtlrmanln

mikro elektronik kokenli teknolojik
yeniliklerin s e ~ i c ibir tarzda ve kalite
iyilegtirilmesi ile uretim suresi,
malzeme ve enerjiden tasarruf
saglanmasl ama~larlylauygulandlglnl,
igletmelerin esnek imalat tekniklerine
g e ~ i g duguncesi
taglmadiklarln~
gostermektedirsl. Turkiye'de mikro
elektronik teknolojisine uyum saglamlg
igletmelerdeki bir alan Gall$maslna
gore, 1990 ba9larlnda yukselen
artan
iggucu
ucretler
sonucu
maliyetlerinin azaltllmasl hedefinin
yarll slra, artan i~ talebin kargllanmas~
i ~ i nuretim kapasitesinin arttlrllmasl,
urun kalitesini arttlrarak uluslararasl
piyasada rekabet gucu kazanllmas~
gibi hedeflerin de yeni teknolojilere
yapllan yatlrlm kararlarlnda etkili
olmu~tur62.
Ancak, yatlrlmlardaki art19 son
derece slnlrll kaldlgl gibi, 1989
ylllndan itibaren ozel imalat sanayiinde
yatlrlmlarln katma deger i~indekipay1
azalmaktadlr. 198011erde ve belli bir
olGude 199011ardaortaya Glkan imalat
sanayi katma degerindeki artlg,

gerek~esiyeni teknolojilere ~ a ~ l l a n sektbrun uretim kapasitesini genigletici
yatlrlmlardlr. Tiirkiye imalat sanayiinde
yeni yatlrlmlardan kaynaklanmaktan
1980'li ~ l l l a r d a baglayan yeniden
daha ~ o k varolan kapasitelerin
yap~lanmagirigimlerine iligkin bulgular,

59 A. k.; s. 256.
60 SERLAVOS, APARICIO-VALVERDE; s. 41.
61 Aziz KONUKMAN; "Esnek Uretim Tekniklerinin Turkiye'nin Sanayile~meStratejisi aq~s~ndan
Geqerliligi," T u r k - i ~
Yilllk'99, Cilt. 2, Ankara, s. 370.
62 Hacer ANSAL, Suat KUCUKCIFTCI, Ozlem ONARAN, Benan Zeki ORBAY; Turkiye Emek Piyasaslnln Yap!s~ve
Igsizlik. Turkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfl, Istanbul, K a s ~ m2000, s. 29.
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kullan~m~ndaki
artlglara dayanmaktadrr63. Turk sanayii yeni teknolojileri
kullanman~n rekabet
gu~lerini
arttrrmaktaki yagamsal onemini fark
etmigtir.
Ancak,
konvansiyonel
makinelerin eskimesi nedeniyle yerine
mikro elektronige dayall teknolojilerin
konulmas~ (pasif yenilegtirme) daha
yaygln bir yatlrlm tercit-1idi64.
Bu
baglamda,
sektorun
uluslararasr rekabet gucunun ucuz
iggucune dayand~rrlmas~,
yeni istihdam
alanlarr a ~ a c a k b i ~ i m d e uretim
kapasitesinde bir art19 yaratrlmamasr,
istihdam artrglnl da klsltlamlgtrr. Bu
birikim modeli Ger~evesindeistihdam
artlg~,sektorun hem karlll~gln~,
hem de
uluslararas~
rekabet
gijcunu
korumasln~ saglayacak bir verimlilik
duzeyi ile srnrrlanm~gt~r.VerimIiIik
duzeyini ve uretim kapasitesini
artt~rmak i ~ i n yeni
yatrr~rr~lar
yaprlmam~g
olmas~
Turkiye
ekonomisinin duguk ucret ve duguk
istihdam a r t ~ g ~ n adayall bir k ~ s l r
dongijye girmesine neden olmugtur65.
Turkiye'de istihdam art~grnrn salt
k u ~ u k bir k ~ s m i formel sektorde
ger~eklegmektedir.igg ucu piyasaslnda
igten pkarllanlar ve yeni ige girecekler
i ~ i nyeterli talebin bulunmamas~ da
enformel ekonominin istihdam kaynag~
haline gelmesine neden olmugtur.
63
64
65
66
67
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Formel sektorde ig bulamayan ig~iler,
igsizlik veya eksik istihdam sorunlar~yla
kargr kargrya kalmaktadrr. Bu durum,
enformel ekonomide verimlilik ve gelir
artl~lnrda gu~legtirmektedir.
Enformel
ekonomide
iggucu
esnekliginin bulundugu a ~ ~ k t ~Bur .
kesimin payrnln genigliginin iggucu
piyasaslnln butununu esneklegtirmesi
kaGlnllmazd1r66. Ayr~ca, ig
de
guvencesinden yararlanacak olanlarrn
m i k t a r ~ n ~ dar
n
tutulmasrnrn formel
kesimin esnekligi uzerinde de etkili
olacagr bilinmektedir.
OECD ulkeleri i ~ i n d e serbest
Gallganlar~ntoplam istihdam i~indeki
paylnln Turkiye'de en yuksek oranda
olmasl son derece dikkat ~ekicidir.
Ger~ekten, 1989-1998 araslndaki on
y ~ l l ~donemde
k
hizmetler sektorunde
ucretlilerden sonra en yuksek istihdam
paylna serbest Gallganlar sahiptir. Bu
yuksek istihdam paylnln gerisinde
kadlnlar iqin eve ig verme, k a y ~ t d ~ y
~al~gma
ve k u ~ u k olqekli imalat
faaliyetlerinin
giderek
artmas1
bulur~maktad~r.Bu standart dlgr
istihdam b i ~ i m l e r i iggucu piyasas~
duzenlemeleri d ~ ~ r n d a
kald~g~ndan
Turkiye'de iggucu piyasasln~no l d u k ~ a
esnek bir yaplya sahip oldugu
soylenebilir67
OECD Iggucu lstatistiklerine gore
2001 ylllnda Turkiyelde klsmi

A. k.; s. 30.
Yakup KEPENEK, Nurhan YENTCSRK; Tiirkiye Ekonomisi. 9. Bas~m,Remzi Kitabevi Istanbul, Ekim 1997, s. 332
,
ORBAY: s. 30.
ANSAL, K U ~ I K C I F T C IONARAN,
A. k.; s. 46.
A. k.: s. 37.
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Galrgmanln toplam istihdam i~indeki
pay1 yuzde 8 ve klsmi sureli
Gallganlarrn yuzde 57.8'i kadlnlardlr.
Buna gore, ulkemizde kapitalist
yeniden
yapllanma
surecinde
kadlnlarln
iggucu
piyasas~na
katrllmlnln arttlgl ileri surulebilir. Bu
verilere gore, Turkiye'de krsmi sureli
GaI~gman~n OECD ortalamasrnln
gerisinde kaldrgl belirtilebilir. 2001 y111
esas allnacak olursa, klsmi sureli
Gallgmanln toplam istihdam i ~ i n d epay1
ABD.'de yuzde 13, AB.'de yuzde 13.8
olup, OECD ulkelerinde yuzde
14.9'dur. Turkiye'deki klsmi sureli
~alrgmai ~ i n d ekadlnlarrn pay1 OECD
ortalamanln gerisinde olmakla birlikte,
kadln iggucunun as11 ~alrgmab i ~ i m i
olma ozelligini korudugu gorulmektedir.
Klsmi sureli istihdam i ~ i n d ekadlnlarln
pay1 ortalama olarak OECD'de yuzde
68.9, ABD.'de yuzde 67.5 ve AB.'de
vuzde 76.7'dir-68.
Turkiye'de kad~nlarrn iggucune
katllma oranl o l d u k ~ a duguk' olup,
2001 yllrnda ancak yuzde 25.9 olarak
gerqeklegmigtit-69. 2010-2015 ylllarrnda
kadlnlar araslnda igsizligin yaklaglk
yu zd e
30'a
yukselmesi
beklenmektedir. lstihdamdaki artrgln
ise a g l r l ~ k l ~olarak dijguk ucret
duzeyinin g e ~ e r l ioldugu ticaret ve
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toplumsal
hizmetler
sektorunde
olacag~ dugunulmektedir70.
Bu
nedenle, onumuzdeki y~llarda klsmi
siireli qallgmanrn yayglnlagmasr ve
kadlnlarln iggucune katlllmlarlnln bu
yolla artmas1 beklenebilir.
Geligmig ulkelerde ortalama ucret
duzeyinin yuksekligi ve ucretlerin
belirlenmesinde izlenen yontemler,
iggucu piyasaslrlln esneklegtiriln~esinin
gerek~eleri araslnda sayrlmlgt~r.
Turkiye'deki ucret duzeyiyle ilgili olarak
salt asgari ucret bakrmlndan yapllacak
bir degerlendirme yeterli olacaktlr.
Turkiye'de
1.01.2003 tarihinden
itibaren g e ~ e r l olmak
i
uzere ayllk brut
306.000.000 l-L. ve net 225.999.000
TL. olarak belirlenen asgari ucret
uygulanmakta oldugu bilinmektedir.
ustelik, Turkiye'de yaklaglk 5 milyon
ucretli asgari
ucret
uzerinden
~allgmaktadrr7l. Bu anlamda, devletin
yaplsal uyum sijrecine paralel olarak
iggucu piyasaslnrn kuralsrzlagtrrrlmasr
iqin mudahale ettigi anlagllmaktadlr.
Bu da sosyal devletin geriletilmesi
anlamlnr tagrmaktadlr.
Tijrkiye imalat sanayii istihdamlnln
agrrl~klr bolumunu k u ~ u k o l ~ e k l i
igletmeler
olugturmaktadrr.
Bu
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