
K~JRESELLESME VE REKABET AGlSlNDAN 
TOPLU GALISMA ~ L ~ S K ~ L E R ~  

Serkan ODAMAN - Erdern ERDENK 
Dokuz Eylul ijniversitesi i.i.6.~. ig Hukuku 
ve Sosyal Guvenlik Hukuku Anabilirn D a l ~  

Girig yardlmlarln butun biqimlerinin azaltllmasl 
yoluyla gerqeklegtirilecekti. Ne var ki 

1970'1erin ilk yarlsrnda Ortaya $Ikan 
dugunulenler olmadl ve ortaya Clkan mevcut 

bunallm doneminin yaplslnl belirleyen qok durum tum dunyada genig qapll, qallgma 
saylda etken araslnda en onemlisi, kar hayatlnda insan haklarl ihlallerine yo1 aqacak 
oranlndaki azalmaydl. 0 donemde geligmeleri beraberinde getirdi, 
sermayenin strateiisi, ucretlerin 
dugurUlmesini, ig guvencesinin ortadan Callgrnamlzda genel hatlarlyla neo- 
ka ld~ r~ lmas~n~ ,  sosyal devlet harcarnalar~nln liberal iktisadln yaplsl ele al~nacak, 
azaltllrnas~nr ve kar oranlarlnln artmaslnl kuresellegme ve rekabet olgularrnln "toplu 
saglayacak kogullarr yaratmak oldu. qallgma iligkileri" ne ve insan haklarlna olan 
Sermayenin uluslararas~lagmas~ ve etkileri, uluslararasr ticaretin getirdigi somut 
bunallmln kapsaml karglslnda. onerilen gorunum qerqevesinde incelenecektir. 
herhangi bir qozumun tek bir ulkeyle slnlrll I- Neo-liberal iktisat Politikalar~n~n 
kalmasl dugunulemezdi. Nitekim uyum Cer~evesi 
politikalarr genellegti ve "uquncu dunya" 
ulkelerine de yaygrnlagt~r~ld~. Boylece, lkinci Neo-liberal ekonomi duzeninin 
Dunya Savagl sonrasl genigleme doneminde geligtirilmesinden once uretilen iktisat 
iktisat politikas~nln esin kaynagl olan doktrinlerinin emek faktorune aglrllk 
Keynescilik, bunallmln ortaya qlklglyla verdikleri gorulur. Klasik iktisatqllar degerin 
birlikte neo-liberal dugunce karglslnda kaynagl olarak insan emegini ele allyorlardl. 
geriledi. Neo-liberal ekonomik duzen ise iqinde 

Neo-liberalizme gore, ig~i ler daha duguk 
ucretlere, k ~ s a  sureli istihdama ve qallgrna 
kogullarlnln degigmesine razl olsalar, 
bunallm krsa omurlu olabilirdi. Neo-liberal 
kuramcllar, sanayileymig ulkelerin 
hukumetlerini, ekonomiyi ve piyasayl 
serbestlegtirmeye qagrrdllar. Boylece 
uretimin yeniden yaplland~rllmasr ve emek 
gucunun fiyatlnrn dugurulmesi yoluyla, kar 
oranlarlnln eski duzeyine qlkarllmas~ 
saglanacaktl. Ayrrca, sermaye "refah 
devletinni (sosyal devlet) geriletmeye ihtiyaq 
duyuyordu. Bu, reel ucretlerin ve sosyal 

dogdugu kriz gartlarl kadar, ortaya qlkardlgl 
yeni duzen nedeniyle de bu doktrinlerin 
tumunu devre dl71 blraktll. 

Buna bag11 olarak, i ~ i n d e  buiundugumuz 
zaman dilimine "kuresellegme" kavramr 
damgaslnl vurdu. Hayatrn her alanrnl 
etkileyen bu kavram, "son otuz yllllk 
donemde ortaya qrkmlg" yeni bir aklm gibi 
gorunse de asllnda kokleri XVI. Yuzylla 
kadar gitmektedir2. 2.Dunya Savagr 
sonraslnda Keynes 'ci ekonomik 
politikalarln, Taylorist ig organizasyonunun 
ve Fordist uretim biqiminin 
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yayg~nlagmas~ndan kaynaklanan istikrarla 
kesintiye ugrayan bu sureq, 1970'li ylllarda 
ortaya q~kan ekonornik buhran3 sonrasl, 
krize qare olarak bilimsel ve teknolojik 
geligmelerden de faydalan~larak "post- 
fordist" uretim biqimine geqilmesiyle tekrar 
yayg~nlrk kazanm~gtrP. Boylelikle "rekabet" 
kavramlnda belirleyici unsurlar kokunden 
degigmig, bu da mevcut qal~gma iligkilerini 
etkilemigtir. 

Gi t t ik~e giddetlenen rekabet gu~suzleri 
tasfiye ederken, guqluler daha guqlenerek 
yerlerini kallcl kllmlgtlr. Bu maksatla, slk slk 
igqi qlkarmalar~ gundeme gelmig ve igsizlik 
oranlar~ yuksek duzeyini surdurmug ya da 
giderek artrn~g, gelir dagl l lm~ ise artan 
gekilde ernek aleyhine degigrnigtir5. 

Post-fordist uretim biqiminin 
yayg~nlagmaslyla beraber rekabet anlay~g~ 
da buyuk olqude degigmigtir. Ar t~k "h~z" ve 
"fark" yaratmak ana unsurlar haline gelmigtir. 
Yani tuketicinin talep ettigi bir mall, onun 
kigisel begenisine, zevkine uygun biqirnde ve 
talebin dogdugu yerde ve anda hazlr etrnek 
onem kazanm~gt~r. 0 halde Fordist donemin 
aksine digerlerine benzeyen (standart) ve 
uretilerek stoklarda bekleyen bir malln 
fiyat~nln duguk oldugunu vurgulayarak 
pazarlamak yerine; -her bireyin degigik 
begenileri oldugu goz onune al~narak- 
digerlerinden farkl~ bir malt talep edildigi 
anda ve yerde mumkun olan en klsa 
zamanda uretip teslim etmek yontem olarak 
benirnsenrnigtir. "Talep yonlu" olarak 
nitelendirilebilecek bu rekabet anlay~gln~n 
toplu ig iligkileri aqlslndan en onemli sonucu 
ig hayat~ndaki istikrar~ yok etmesidir. Eger 
talep varsa qok yogun bir gekilde qallg~larak 
karg~lanacak, ancak talep olmazsa 

qal~g~lrnayacag~ iqin i g ~ i  istihdam~ da 
gereksiz hale gelecektir. Boylelikle "esnek 
uretim" kavraml "iggucunun esnekligi" 
geklinde toplu qallgma iligkilerinde uygulama 
alanl bulmaktad~r. 

Geligmekte olan ulkeler, krizin getirdigi 
donugumlerin h~z lna  uymak durumunda 
kalmakta, ancak geligmig ulkelerin 
firmalar~nln geqirdigi yeni teknoloji yaratma 
gibi evreleri aynl hlzda 
gerqeklegtiremernektedir. Boylece, kurulan 
"rekabetqi" yagarna biqimi, geligen yeni 
duzende ancak yeni kogullara uyabilenler 
iqin ge~er l i  olabilmektedir6. 

II- Kureselle~rnenin Ve Rekabet 
An lay~~~ndak i  Degigirnin Toplu i~ 
iliSkilerine Etkisi 

a- Neo-liberal iktisat Politikalarlnln 
Cal~grna Hayatma Yans~yan Mant~g~  

Neo-Liberal ekonomi politikalar~, yuksek 
iggucu rnaliyetlerini, karll lrg~ duguren, 
dolaylslyla krize neden olan bir faktor olarak 
degerlendirirler. Buna gore yuksek iggucu 
maliyetlerine, iggucu piyasas~ndaki katrlrklar 
neden olmaktad~r. iggucu piyasas~ndaki 
kat~lrklardan anlag~lan, kurumsal 
duzenlemelerdir7. Neo-liberalizmin yaprsal 
igsizlige neden oldugunu savundugu 
duzenleme ve kurumlarrn bag~nda, asgari 
ucret uygulamas~, k~dem tazrninatl, sosyal 
guvenlik katkrlarl, katl Gallgma saatleri, 
belirsiz sureli hizmet sozlegrnesi, igsizlik 
odenegi ve sendikalar gelmektedir. Buna 
gore, asgari ucret, daha duguk ucret 
kargll~glnda qal~gmaya gonullu igqilerin 
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istihdam edilmesini zorlagtrrarak igsizligin 
artmaslna neden olmakta, kldem tazminat~, 
sosyal guvenlik primleri ve katl qallgma 
saatleri ise iggucu maliyetlerini yukarlya 
qekerek istihdam artlgrn~ engellemekte ve 
geleneksel istihdam anlaylglnln somut 
gorunumu olan belirsiz sureli hizmet 
sozlegmesi de qallgma hayatlnda katlllklara 
yo1 aqmaktadlr. Neo-liberalizme gore bu 
duzenlemeleri savunanlarln bagrnda 
sendikalar gelmektedir. Buna gore, 
sendikalarln, uyelerini ve dolayrslyla kendi 
varllklarln~ korumak ugruna bu katl 
duzenlemeleri savunmalarl, sendikall 
azlnl lg~ korumak adlna sendikaslz 
qogunluga zarar vermek anlamrna 
gelmektedip. 

Goruldugu uzere, neo-liberal yaklaglm 
sendikalar~ ve sendikal~ igqileri dogrudan 
hedef almaktadlr. Neo-liberalizme gore 
sendikalarrn deregulasyona razl olmalarl, 
ekonomik krizin qozulmesine yardrmcr 
olacaktlr. Daha duguk ucretler, daha fazla 
igsizlik, karlrllgl yukselterek yeni yatlrrmlarl 
tegvik edecek, istihdam~ da artrracakt~r. Bir 
bagka deyigle, krsa vadede igsizlik, uzun 
vadede igsizligin qozumudur. Dolaylsryla, 
sendikalar esnek olmalr, klsa vadeli 
politikalarl terk etmeli, krsa vadeli qrkarlar 
ugruna krize neden olmamal~d~rlarg. 

olii zamanl yok etme, merkez birim 
(duzenleyici) qevresinde uretim ~ I Z I  onceden 
programlanmlg birimleri (tageron igletmeleri) 
toplayarak bir partner (karmag~k butunlegme) 
stratejisi olugturmak"ll esastlr. Bunun yanl 
srra "toplam kalite" ilkesinin yagama 
geqirilerek kalitenin yukarldan degil 
agagrdan, henuz uretim agamasrnda 
denetlenerek, hatalarln daha baglanglqta 
ayrklanmasl amaqlanmaktadlr12. 0 halde bu 
modelde vasrfsrz igqiye degil, uretimde 
degigiklik yapabilen, mudahale kapasitesine 
sahip egitimli, en azrndan birkaq ig yapabilen 
vaslfll igqiye ihtiyaq vardlr. 

Nitekim, esnek uretim, iggucunun 
buyuk olqude ikamesi olanagln~ getirmig, 
uretim maliyetinde iggucunun pay1 yarldan 
fazla azalmlgtrr. Vaslfslz-yarl vaslfll iggucunu 
ikame ederken, az sayrda ama yuksek vaslflr 
iggucu ihtiyaclnl artlrmlgtlr. Bu durum, 
dunyan~n her yanlnda koklu degigimlere yo1 
aqmakta, geligmig ulkelerde artan igsizlik 
oranlan, qozulen refah devleti, yarl-zamanll 
qallgma, tageronlagma gibi toplumsal- 
ekonomik boyutta sorunlar yaratmaktadrr. 

Bu anlayrga gore stoksuz ve talep yonlu 
uretim esas oldugundan, talep oldugu anda 
etkin ve yogun biqimde istihdam yoluna 
gidilmesine ragmen, talep yoklugu 
durumlarlnda bogu boguna igqiye ucret 
odenmek istenmemekte, part-time qal~gma, 

b- Esnek ljretim Anlaylg~ Ve parqa bag1 ucret gibi bir taklm atipik qallgma 

Tageronlagmanln Toplu ig iligkilerine biqimlerinin hayata geqirilmesi 

Etkisi savunulmaktadrr. Asllnda her zaman ifade 
edilmese de amaq, talep oldugu anda hlzla 

Esnek uretim, "tam zamanrnda", "slflr igqi istihdam ederek talebi kargrlamak, ama 
stok", "srfrr hata", ve "partnerlik deyimleriyle talep yoklugundan uretimin durduau 

. - 
nitelenebilecek "yalln uretim modeli" olarak zamanlarda da aynl hlzla toplu olarak i iqi  
aq~klanabilir '~. Bu tarz uretim, rekabette q~karabilmektir. Cunku bu modelde igqinin 
yukarlda da belirttigimiz "hrz" faktorunun borcu artrk "ig gorme" borcu degil, "igi 
etkinlegmesinin bir sonucu olup, bu sonlandrrma" borcudur. 
modelde, "stoklarl kaldlrma, uretim hlzlnda 

a TURK-IS, Neo-liberal, s.439 
TURK-I$, Neo-liberal, s.439 
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Dogal olarak, sendikal hak ve q~karmalarrn rahatqa yaprlabildigi ortamlarrn 
ozgurluklerin kuvvetli oldugu ulkelerde qok korunmas~drr. 0 halde "ucuz iggucu", kuresel 
uluslu igletmelerin esnek uretim tarz~nr anlamda qok onemli bir avantaj olmamakla 
uygulamalarl kolay degildir. Bu yuzden bu birlikte, "ulkelerinde sendikal hak ve 
girketler, yatrrrm yapmak iqin demokrasinin ozgurluklerin geriletildigi bir ortamln 
yerlegmedigi, sendikal hak ve ozgurluklerin saglanmasr", kuresel rekabet aqrslndan qok 
yeterince kurumsallagmad~g~ ulkeleri uluslu igletmeler iqin hayati onemdedir14. 
seqmekte, ayrlca yogun bir "sendika kargrtl" 
faaliyet yurutmektedirler13. 

Ayrrca ag igletmelerce qegitli 
ulkelerden tageronlar kullan~larak uretim 
agamalarrnln en kuquk birimine kadar 
bolunmesi de toplu qalrgma iligkileri 
aqlslndan sorun tegkil etmektedir. Soyle ki; 
ana igletme ile tageronlar~ araslndaki iligki 
Fordist donemin aksine "mulkiyet" degil 
"sozlegme" temellidir. 0 halde, tageron 
girketlerin istihdam ettikleri igqilerin, -fiilen 
qok uluslu girketin eleman1 olmalar~na 
kargln- kargllarinda muhatap olarak ana 
igletmeyi ya da qok uluslu girketi 
gorebilmeleri imkanslzdrr. Cunku hukuken 
bu igletmeler birbirinden b a g ~ m s ~ z d ~ r .  
Aradaki sozlegmesel iligkinin sona ermesiyle 
her iki taraf da serbest kallr. Ancak bu 
piyasanrn monopson (tek allcllr) ozellik 
tagrmas~ nedeniyle iligkilerin tam anlam~yla 
serbest olmadrgl aqlkt~r. Bagka bir deyigle 
tageronun urettigi malrn tek allclsr ana 
igletme olup, eger isterse bu mall urettirmek 
iqin dunyan~n bir qok ulkesinden uluslararas~ 
standartlara uygun uretim yapan diger 
tageronlarla her an anlagabilir. Demek ki bu 
iligkiyi surdurebilmek iqin tageron igletme bir 
takrm tavizler vermek ve b a a  maliyet 
avantaj lar~n~ ana igletmeye saglamak 
zorundadrr. Pratikte bu tavizler genellikle igqi 
ucretlerinden ve sendikal hak ve 
ozgurluklerden verilmektedir. Gerqekte ucret, 

Nitekim, y a k ~ n  geqmrgte, geligmig 
ulkelerin f i rmalar~n~n Fordist orgutlenme 
agamas~nda, qok uluslu girketler qevre 
ulkelerde imalat sanayiine maliyet tasarrufu 
amac~yla yatrrrm yapmrgtr, Meksika, Brezilya 
ile Uzakdogu, buna donuk ABD ve Japon 
kaynakl~ qok uluslu girketlerin gittigi bagl~ca 
bolgeler olmugtu. Cok uluslu girketler emek- 
yogun uretim agamalarrnr buralara 
kaydrrmakta, firma iqi ticaret yoluyla bunlar 
uzak mesafelere tag~narak bir bagka yerde 
birlegtirilmekte ve ihracata yoneltilmekteydi. 
Yeni teknolojik degigme ve orgutlenme 
yontemleri a r t~k  bunu da karlr olmaktan 
agama agama qrkarmaktadrr. Oncelikle, 
otomasyon teknolojisi uretim degerinde 
iggucu payrnr qok kuqulttugu iqin "ucuz 
emekne yonelmek, uzak mesafeye tagrma 
giderlerini karg~lamayabilmektedir. 
Kargrlayabilmesi iqin emek maliyetinin iyice 
duguk olmas~ gerekmekte, yani verimlilik ve 
beceri duzeyi yuksek, fakat Ucretler ve 
sosyal haklar, dolayrs~yla sendikal hak ve 
ozgijrlukler fazlasryla olmalldlr. 

c- iggucu Piyasas~ndaki Esnekligin 
Toplu ig iligkilerine Etkileri 

aa-iglevsel Esnekl ik A q s ~ n d a n  
inceleme 

bir maliyet unsuru olarak eski onemini iglevsel esneklik, iggucu 
korumamaktadrr. Aslolan, -yukar~da da 
belirtildigi uzere- ig guvencesinin olmadrgl bir organizasyonunun esnekligi olup, "bir 

sistemde uretimin talep yonlu olarak igletmenin, talep, teknoloji, ve pazarlama 
gerqeklegtirilmesi, gere~inde toplu igten politikaslndaki degigimlere baglr olarak 

l3 OZDEN, Dursun: Sendikal Kriz ve Endustriyel Demokrasi (Sendikal), s.17-18 
l A  ERTEN, Ayge Nur: Turkiye'de Ig~iler (Ttirkiye'de), Yen; Yuzy~l-Turkiye'nin Sorunlar~ Dizisi, Tarihsiz, s.5-10 



qallganlartnln gordugu igleri qegitlendirme 
kapasitesi" ni ifade eder. Post-fordist uretim 
tarzlnln bir geregi olarak teknolojik bilgi ve 
egitim ile, degigik igleri gorme becerisine 
sahip, uretime mudahale edebilen ve tam 
sureli qallgtlrllan stnlrll sayldaki qekirdek 
iggucu bu sistemin temelidirq5. 

Birincil iggucu piyasalarlnda faaliyet 
gosteren bu qekirdek iggijcunun (beyaz 
yakalrlar) artmasl, sendikalara duyulan ilgiyi 
buyuk olqude azaltmaktadlr1? Bu durumun 
bir nedeni, qekirdek iggucunun "ig 
guvencesi" ve "ucret" konularrnda herhangi 
bir orgut destegine ihtiyaq duymamasl 
olabilir: Cunku bu tur vaslfll igqinin iginin 
guvencesi, yine kendi yetenek, bilgi ve 
becerisidir; igten qlkarrlsa da hemen bir 
bagka ig bulabllir. Ayrlca bu duruma paralel 
olarak vaslfslz iggucune duyulan ihtiyacrn 
azalmasl, igsizlik oranlarlnln yukselmesine 
yo1 aqmlg, bu da sendikalarln uye 
sayllarlnda dugugu getirmigtir17. 

Vaslfll iggucune olan talebin artmas1 ve 
yuksek teknolojinin yaygln kullan~ml, klasik 
sendikaclllgln z a y ~ f  oldugu hizmetler 
sektorunun buyumesine yo1 aqmrgt~r. Gidigat, 
sanayi sektorunde istihdam edilmeyen 
iggucunun bu sektorde istihdam~ geklindedir. 
Bu durum belki gelecekte sendikalarln 
faaliyet alanlarln~ hizmetler sektorunde 
yogunlagtlrmalarr sonucunu 
dogurabilecektirlB. 

lgqiyle igveren araslnda artlk kader 
birligi oldugu, bu nedenle de eski Frkar 
qatrgmalarlnln gereksiz oldugu ileri 

surulmekteyse de, bu durum asllnda sadece 
burada belirtilen "qekirdek iggucu" iqin 
ge~erlidir. Soz konusu qeligki ve qatlgmalar, 
qok daha yogun olarak diger ~ev rese l  
iggucunun bulundugu geligmekte olan 
ulkelerdeki ikincil iggucu piyasalarrnda 
(tageron igqilerinde) var l~gln~ surdurmektedir. 

bb- S a y ~ s a l  Esnekl ik A t y s ~ n d a n  
inceleme 

Saylsal esneklik, "igletmelerin talepteki 
dalgalanmalara bag11 olarak qallgtlrdlklarr 
igqi say~larlnl  ve ucret duzeylerini 
duzenleyebilmelerini, yani qevresel iggucu 
sayllarlndaki degigimleri"lg ifade eder. Bu 
anlamda kavram, as11 olarak ikincil iggucu 
piyasalarl ile ilgilidir. Bu durum iggucunun 
" d ~ g s a l l a g t ~ r m a s ~ y l a ~  saglanrr. Cevresel 
iggucu de iki bolum olarak slnlflanabilir: 
Tageronlarln yanlnda qallgan uzmanlagmrg 
bagrmslz olanlar ile geqici ~ a l l g m a  
burolartnln sagladlgl igqiler ve herhangi bir 
vasfa sahip olmadan, ekonomik kogullara 
gore igten qlkarllabilen, statu sahibi 
olmayan, belirli sijreli hizmet akdiyle ya da 
klsmi veya geqici sureyle ~a l lgan igqiler ... Ig 
guvencesine gerqek anlamda ihtiyaq duyan 
kesim, igte bu vas~fslz krslmdakilerdir. 
Sendikal orgutlenmelerin koruma altlna 
almasl gereken igqiler bunlardrr. Ancak, "ig 
guvencesinin" hukuken taninmadlgl, 
igsizligin qok yogun, demokratik haklarln ise 
zaylf oldugu ulkelerde kuresel anlamda 
"tageron" olarak ig almayl saglayabilmek 
amaclyla bu tur bir hakkln verilmesinden 
bilinqli olarak kaq~n~lmaktad~r. Cunku bu tur 
uretici ulkelerde yabancl yatrrlrnc~y~ qekmek 
iqin buyuk bir rekabet soz konusudur2'. Bu 
rekabetin ana konusu "ig guvencesi" 
tanlmamak suretiyle sendikal orgutlenmenin 

- - 
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onune gesmek ve sendikal hak ve barlgln ve ozellikle de ~a l lgma barlglnln elde 
Bzgurluklerin bu ulkelerde etkin gekilde edilmesinde onemli iglevi olan sendikalarln 
kullanllrnas~nl onlemektir. Nitekim, herhangi gu~suzlegmesi, beraberinde onemli 
bir sendikaya uye olan igsi anlnda otomatik toplumsal sorunlarr da getirmektedir. 
olarak igten atllmakta, bu durumun da 
hukuken cayd~r lc l  yaptlrlml 
bulunmamaktadlr. Cok uluslu girketler, bu Sonus 
kogullarln saglanmadlgl ikincil iggucu 
piyasalarlndan sekilmekte, faaliyetlerini bu 
tur kogullarln saglandlgl daha yoksul 
ulkelerde surdurmektedirler. Llluslararasl 
Callgma Orgutu 'nun hazlrladrg~ "Dunya 
istihdam Raporu" na gore gunumuzde halen 
"bir milyar dolaylnda i g ~ i  (dunya iggucunun 
uste biri) igsizlik veya eksik istihdam 
sorunuyla kargl karglyadlrzZ. 0 halde kendi 
ulkelerinde ig guvencesinin ve sendikal hak 
ve ozgurluklerin bulunmaslndan dolay1 
istihdamla oynayamayan ana igletmeler, 
rahatsa talep yonlu istihdam politikalarl 
izleyebilecekleri fakir ulkeler ve tageron 
igsileri bulmakta zorlanmamaktadlrlar. 

Bu durumun ana igletmelerin kendi 
ulkelerine "yuksek igsizlik oranlarl" geklinde 
yansldlglnl da belirtmek gerekirZ3. Ancak bu 
ulkelerde olasl toplumsal patlamalarln onune 
gesilebilmesi isin "igsizlik sigortasl" ileri 
duzeyde kurumsal lagt~r~lm~gt~r.  Sonusta 
geligmig ulkelerde dahi igsizlik oran~nda art~g 
ve sendikal haklarda ise buyuk gerileme 
yaganmaktadlr. Kuresellegmenin ve rekabet 
anlaylglnda yarattlgl degigimin bir diger 
sonucu da budur. Bu baglamda igveren 
kesimine kuresel anlamda her turlu hareket 
serbestisi tanlnmakta, igsilere ise sendikal 
orgutlenme ozgurlugu bagta olmak uzere 
birsok engel $lkarllmaktad~r. 

Bunun d~glnda saylsal esnekligin onemli 
bir diger sonucu da hisbir sosyal korumadan 
faydalanmayan insan gruplarlnln i ~ i n e  
dugtugu "sosyal dlglanma" durumudurZ4. 
Ayrlca toplumsal kaynagmanln, kuresel 

Netice itibariyle, Neo-liberal ekonomi 
politikalarl dijgunulen ortaml yaratamadllar. 
Yatlrlmlarlnl ve igletmelerini koruyabilmek 
isin ihtiyas duyduklarl esneklik, sendikalarln 
direnmesi karglslnda kargllanamaylnca, 
igverenler bu esneklik ihtiya~larrnl ge~er l i  
hukuk duzeni iserisinde giderme araylgl 
i ~ i n e  girdiler. Tageronlagma, klsmi sureli 
qallgmanln yayglnlagmasl, firmalarm 
kusulmesi ve k u ~ u k  firmalar halinde yeniden 
organize olmalarl, belirli sureli hizmet akdi ile 
~a l lgmanln  artmasl, atipik ~ a l l g m a  
gekillerinin ortaya ~ rkmas l  gibi geligmeler bu 
araylglarln sonucunda belird~ler. Ne var ki, 
son yirmi yllda iggucu piyasaslnrn 
esneklegtirilmesine, reel ucretlerde 
duguglere ve karllllkta artlglara ragmen 
dunya ekonomileri hala surekli bir buyume 
donemine giremediler. Yeni istihdam 
yaratllamadlgl gibi igsizlikteki art15 egilimi 
tersine sevrilemedi ve bugun ulkelerdeki 
igsizlik oranlarl rekor duzeylerde seyrediyor. 
Birim iggucu maliyetlerindeki reel artlg egilimi 
1980'li y~llarda yavaglatlldlg~, hatta 1990'11 
ylllarda p e k ~ o k  ulkede agaglya sekildigi 
halde, neo-liberal iddianln aksine dunya 
ekonomileri genel olarak yeni bir buyume 
donemine giremedi25. Neo-liberallerin 
iddialarlnln aksine, iggucu piyasaslnln 
esneklegmesi ile birlikte karllllk arttl ama 
yatlrlm egilimi artmadl ve dolaylslyla kriz 
agllamad~. iggucu piyasaslnrn esneklegmesi, 
reel ucretleri duguruyor, igsizligi buyutuyor. 

Cok uluslu girketlerce tageron pirketlere 
blrak~lrnasl uygun gorulen gelir duguk 
oldugundan, tageronlarln kar edebilmesi 

22 "World Employment Report 1998-1999", Document of the International Labour Organisation, Geneva, 1998, 
(www.ilo.org) 

23 AKGUNGOR, G: "Patrick ltscherl ile Roporlaj", Cumhuriyet, 05.10.2000 
2" 'E~~l~~ion Socjale et Strategies de Lutte Contre Pauvrete: Conceptialisation de L'Exclusion Sociale", Organisation 

internationale du Travail (Institut international d'etudes sociales), Geneve 1998 
(http.www.ilo.orglpublidfrenchlbureau/instlpaperslsynthlsocexlchl.htm) 
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ancak sendikal hak ve ozgurlukler 
bastlrllmak suretiyle duguk ucret politikalarr 
izlenmesi sayesinde olabilmektedir. 0 haide 
gozum igin oncelikle devletge allnmasl 
gerekli ted bir onerileri agagldaki gibi olabilir: 

Egitime, teknolojik ve bilimsel 
aragtlrmalara buyuk yatlrlmlar yaparak 
ihtiyag duyulan vas~f l l  iggucunu ve 
bilimsel-teknik altyaplyl olugturmak, 

Iggi, igveren ve devlet arasrnda etkin uglu 
sosyal diyalog konusunda gaba 
gostermek, 

Kuresel bir denetim mekanizmaslnl diger 
devletlerle beraber kurma yonunde gaba 
gostermek, 

lg guvencesi tesisi, sendikal orgutlenme, 
sendikal hak ve ozgurluklerin evrensel 
standartlara getirilmesi konusunda 
hukuksal duzenlemeler yapmakZ6, 

Demokrasiyi daha etkin kllmak ve tum 
kurumlarlyla yerlegik hale getirmek, 

Kagak ve gocuk iggi g a l ~ g t ~ r ~ l m a s ~ n ~ n  
onune gegmek, 

Ozellegtirme kavramlnl ideolojik ya da 
finansal boyutuyla degil mantlksal 
boyutuyla ele almakZ7, 

Tageronlagmayl degil, bilimsel-teknolojik 
yatlrlmla ana igletme kurarak gok uluslu 
ag igletmeler olugturmayl tegvik edici 
yasal duzenlemeler yapmak. 

Devletin yanl slra iggi sendikalarlnca da 
allnacak bir taklm tedbirler mevcuttur: 

- GugIu bir sendikal hareketin gerekliligini 
iggiler nezdinde anlatmakZB, 

- '  UgIu sosyal diyalog igin gaba 
gosterme kZ9, 

- Kuresel an!amda ucretler araslndaki aglrl 
farklarrn azaltllmasl igin mucadele 
etme k30, 

- Callgma kogullarlnln uluslararasl 
normlara uygunlugunun sagtanmas1 igin 
gal1gmak3l, 

- Devletin iggucu piyasaslna mudahale 
eden niteligini kaybetmemesi igin 
ga l~gmak~~ ,  

- Egitim ve orgutlenmenin butun sosyo- 
ekonomik- taraflar igin oncelikli unsur 
olmasl igin lsrarcl ~ l m a k ~ ~ ,  

- Gerek yerel gerekse kuresel anlamda bir 
araya gelerek guglerini birlegtirmek, 

- igsiz kesime yonelik politikalar 
~ l u g t u r m a k ~ ~ ,  

- igyeri duzeyinde sendikaclllga kargl 
glkmak ve guglu merkezi sendikalar~n 
olugturulmas~ igin mucadele etmek, 

- Sendikal demokrasi anlaylglnl hayata 
gegirmek, 

- Tageron iggisi olarak yaygln gekilde 
gallgtlrllan kadln iggilerin orgutlenmesi 
igin gallgmalar ~ a p m a k ~ ~ .  

Bu yonde yap~lacak duzenlemelerin, toplurnsal kayna~ma ve qallgma barrg~nl saglaman~n yanr slra "kay~t dl71 
istihdamln onlenmesi" yoniinde de yararlarl olacaktlr. 
Ornegin ozelle$tirmeye Kamu Bankalarlndan ba~lanmasr uygun olabilir. 
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- Kaqak ve qocuk igqi qa l~gt~r~ lmasrn~n 
onune geqilmesi iqin mucadele etmek. 

Kuresellegme surecinde igverenlere de 
buyuk gorevler dugmektedir: 

- Oncelikle igveren kesiminde 
kuresellegmeyi tam boyutuyla kavramaya 
yonelik bir egitim hareketi 
gerqeklegtirilrnelidir. 

- igverenler, klsa vadeli (tageron 
faaliyetten) karlar elde etmek yerine 
aragtlrrna-geligtirmeye aglrllk vermek 
suretiyle uzun vadeli dugunme, kendi 
ozgun markalarm1 yaratma ve bunlarl ag 
igletmeler kurarak yayglnlagtlrma yoluna 
gitmelidirler. 

- igveren kesimi de uqlu sosyal diyalog iqin 
gerekli samirni qabayl gostermelidir. 

lgverenlerce sendikalar kuresellegme 
sijrecinin onundeki en buyuk engel olarak 
gorulmekte ve aralar~nda b a z ~  dunya 
devlerinin (IBM gibi) yer aldlgl girketler 
"sendikanln orgutlenemedigi igyeri olmak" 
gibi politikalar izleyebilmektedirler. Hatta 
insan kaynaklar~ yonetimini, qalrganlarrn 
yonetimini butunuyle kendi ellerine almak 
olarak algllayarak, sendikaslz igyeri iqin 
insan kaynaklar~ yonetimi kavram~ ardlna 
slglnma araylglna girebiImektedirler36. 

Mevcut dururna baklldlg~nda 
kuresellegmenin ve dunyan~n tek pazar 
haline gelmesinin bir gerqek oldugunu 
goruyoruz. Bu gerqek, endustri iligkilerinde 
taraflara sorumluluklar yuklemektedir, 
ozellikle igverenlere tek pazarda ve artan 
rekabet gartlar~nda ayakta kalabilmenin tek 
gartlnln yine ve ancak insan unsuruna ve 
onun butun haklarlna saygl duymak 
oldugunu idrak etmek zorunlulugu ve 
sorumlulugunu getirmektedir. igverenler ar t~k 
igyeri iqin yaptlklarl yatrrlm kadar igqilerinin 
egitimine, igyeri qal~gma, emniyet ve konfor 
gartlarlna da yatlrlm yapmall ve onem 
~ermel id i r le r~~.  
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