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-1 t ANA BÖLÜMLER 

RİŞ 

fkonomik ve Sosyal,Hedeflerle Sendikal Hareket Arasında 
* 

Nasıl Bir İlişki Söz Konusu 

Ekonomik ve Sosyal Hedef ve Gelişmeler 

1960 Sonrası Sendikal Hareketin Gelişimi 

Ekonomik Hedefler ve Sendikal Hareket Arasındaki İlişkinin 

Boyutları, ve Etkisi 



Bu çal iş manı uda ekonomik ve sosyal hedefler ve bunların gerçekleşmesi 

ile sendikal hareket arasındaki ilişkiyi incelemekteyiz. Birinci bölümde söz 

konusu ilişkinin ilke olarak rıeredeh kaynaklandığı üzerinde duruyor ve bu iliş 

kinin bir yandan ekonomik yapıya diğer yandan sendikal hareketin özelliklerine 

göre gelişeceğini bel irtiyoruzT Bu tanımlarda sürekli olarak pazar mekanizma¬ 

sının geçerli olduğu ülkelerdeki sendikal yapıyı veri almaktayız. Uygulamada 

ise Türkiye'yi incelemekteyiz. 

guladığımız ekonomik yapı ve gelişmenin ana hatları üzerinde duruyor ve plan 

hedeflerini içeren karşılaştırmalara başvurarak ınakro-ekonomik göstergeleri bu 

çerçevede inceliyoruz, üçüncü bölümde sendikal hareketin yapısı üzerinde duru¬ 

yorum. Fakat tarihsel gelişmeyi incelemiyoruz. Bunun nedeni 196Ü öncesi ekono¬ 

mik hedeflerle sendikalar arası ilişkinin hiç önemi olmamasından ileri gel¬ 

miyor. Ama konunun 1960 sonrası daha elverişli biçimde izlenebildiği de bir 

gerçek. 

açısından sendikal hareketle ekonomik ve sosyal hedeflet* arasındaki ilişkiyi 

çözümlemeye, bu ilişkinin zayıf kalınası sonucunu doğuran etmenleri irdelemeye 
. i 

,ve ulusal ekonomi açısından daha yararlı sonuçlar verecek bazı düzenlemeler 

önermeye çalışacağız. 

Metinde kaynak belirtmeden verdiğimiz örnekler hemen hemen tümüyle 

‘•DPT i DI.E, Çalışma Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, SSK, BM gibi kuruluşların ya- 

İkinci bölümde, konumuz açısından Önemli olduğunu birinci bölümde vur- 

Dördüncü bölümde ise gerek genel nedenler gerek ekonomik deciişkenler 

Çınlarından alınmıştır. 

çalışmanın sonuna ayrıca bir sonuç bölümü eklenmem ıştır. 

öneri ve değerlendirmelerimize her bölümde yer vermiş olduğumuzdan 
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BöL-ÜM 1 

EKONOMİK VE SOSYAL HEDEFLERLE SENDİKAL HAREKET ARASINDA NASIL BİR 

İLİŞKİ SÖZ KONUSUDUR;" 

i -İlişkinin Nedenleri - 

Ekonomik ve sosyal hedeflerin gelişmesiyle sendikal hareket arasında¬ 

ki ilişkinin nedenleri ilke olarak nereden kaynaklanmaktadırve bu ilişkinin 

nitelikleri nelerdir? 
r 

Bu sorunun birinci bölümüne sendikanın bir örgüt olarak taşıdığı özel¬ 

likler üzerinde durarak cevap veri lebileceğ'i düşüncesindeyiz. 

Sendika, temel işlevi işçilerin ekonomik haklarım koruyup geliştirmek 

olan bir örgüttür. İşçilerin ekonomik yaşamım doğrudan ilgilendiren konularla 

doğal olarak ilgilenir, ücretleri artırmak, ekonomik hakları işyerinde savun¬ 

mak için yaptığı toplu sözleşme anlaşmalarının işçileri etkileyen fiat artış¬ 

ları, istihdam gibi ekonomi k değişkenleri olumlu yünde değiştirmeye yetmediği¬ 

ni gören şendika ekonomik haklarını savunmak için nene 1 ekonomik hedeflerle 

dd ekonominin genel durumu ile ilgilenmek zorundadır. Dolayısıyla bir kere eko¬ 

nomi politikası siyasetten soyutlanamayacağı için temel işlevi olan ekonomik 

mücadeleyi yürütmek için bile sendikanın siyasi mücadelelerle ilgilenmesi ge¬ 

rekmektedir. İşçi sınıfının bir örgütü olan sendikanın siyasi faaliyette bulun- 

maşım gerektiren başka toplumsal nedenler de vardır. Sonuçta sendika devletin 

ekonomi politikasını yönetme biçimiyle,ekonomik ve sosyal hedeflerle ilgilen¬ 

mek zorundadır. Yalnız sendikaların her zaman iktidar adayı siyasi partilerden 

farklı bir konumda olduğu,hiç bir zaman onlarla aynı yapıda olmadığı da belir- 

lenmelidir. 
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İkincisi sendikalı kille geniş bir kikledir ve dinamik bir yapıya sa¬ 

hiptir. Türkiye'de işçi ve sendikalı oranı, h < ■ 11 i i / iirrıef'in Fransa, Innil Uıegibi 

Ülkülerdeki kadar yüksel, olmamakla birlikle mil usu ve ekonomik yaşamın sayı¬ 

sal olarakta önemli bir unsuru haline gelmiştir. 

Kuramsal olarak sendikaların en çok hangi ekonomik değişkenlerle kar¬ 

şılıklı etkileşme içinde olabileceğini ise , I... ; J, bel i rtmekteyi z. Sendikanın 

ekonomik karar mekanizması içindeki yerini de yine aynı bölümde ele alacağız. 

Bu konuda değişik ekoller arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır, 

örneğin neoklasik ekole mensup olanlar sendikaları ekonominin dengeye gelmesi¬ 

ni önleyen başlıca unsurlardan biri olarak görürken Keynesci yaklaşımlarda sen¬ 

dikalara daha geniş bıf rol verilmekte, hatta bazı sol Keynesciler sendikada^- 

rT ekonomik değişmenin önemli bir unsuru olarak göstermektedir. Marksist ekole 

mensup yazarlar ise sendikaların konumunu toplumdaki genel sınıf mücadelesinden 

ayı rinama k ta, sendikaları bu çerçeve içinde ekonomik haklan savunmaya yönelik 

örgütler ol arak ele aiıııaktaı çit ret. sorununu da degerteor is i ile açıklamaktadır. 

- Nasıl Bir İlişki - 

Başta sorduğumuz sorunun ikinci holümü, /.ini ekonomik gelişme sendi¬ 

ka ilişkisinin hangi nitelikleri taşıyacağı komr.u ise kanımızca iki ana un¬ 

sura bağlıdır. 

- ülkenin gerıel ekonomik yapısı 
9 

- Sendikal hareketin niteliği 

Aradaki ilişkinin nasıl olduğunu çözümlemek içti sendikal hareketin 

hangi ekonomik temel üzerinde yer aldığını, gelişildim iyi belirlemek gerek¬ 

mektedir. Sanayinin olmadığı veya çok küçük kaldın bir ülkede sendikal hare¬ 

ketin gelişme koşulları da kısıtlıdır. Sanayinin geliştiği ülkelerde ise sek- 



türler, teknoloji düzeyi tanıtı sek torunun nitelikleri, en itim düzeyi tarihsel 

koşullar önem taşımaktadır, fîenel ekonomik delişmenin konuınugda hu bakımdan 

«^Hlgİl i olduğu düşüılı es İy İr bolum II de ek onum ı k k oyu | | ,ı r ı , yaııiyı ele aldık, 
Bunun yun ıs ıra, siyası durum, yu su I <.en,.eve u ıh ı .utmeııl er de etkili o 1 mak tadı r. 

Sendikal hareketin niteliği genel olarak çalgımızda ve Türkiye'de hız¬ 

lı bir gelişme göstermiştir. Artık sendikalar ekonomik ve sosyal olayların pa¬ 

sif izleyicileri olmak is Lenıi yor I ur. Uer in leşen ekonomik bunalım ve yarattığı 

ağır sosyal sorunlar sendikaların ekonominin yönetimi ile daha yakından ilgi¬ 

lenmelerine yol açıyor. 

Türkiye'de sendika! hareketin tarih.d kekleri vardır. İlk sendikal 

hareketlerin belirdiği 19.cı yüzyılın sonlarında »e 1908'1 erde sanayinin geliş¬ 

memiş olması gelişmeyi sınırlayan etmenlerden biriydi. Ancak 1932'lerde sana- 
i 

yinin kurulmaya.baş I a nma siy la birlikte sendikal hareketin de aynı hızla ge¬ 

linmemesi ekonomik yıp irim sendikal hareketi kurırl il minderi doğurmadığım, sen¬ 

dikal hareketin pek çok koşullara hanlı olarak ne 1 işt iğ ini gösteriyor. 1960' 

tan sonra hızla gelişen sendikal ha re kel. ek on om il ve sosyal hedeflerle daha 

yakından ilgilenmektedir, takat., Bölüm lirin dr hu I ı r teceğiıııi z gibi, sendi¬ 

kalı kitlenin önemli ekonomik kararların, bunalımların etkisini hep duymuş' 

olmasına rağmen sendikal hareketin ekonomik ve sosyal hedefler üzerindeki et¬ 

kileri sınırlı kalmıştır. 

Ekonomik karar mekanizmasındaki yerleri ve temel işlevlerinin, yapıları- 
y* .... / 

nm verdiği nitel iğingereği kuramsal olarak sendikaların ekonomi politikasını tamamen 

yönlendirecek bir konuma gelmelerinin mümkün olmadığı düşüncesindeyiz. Fakat 

incelediğimiz dönemde^ gibi ekonominin önemi i sorunlarından tamamen uzak tu¬ 

tulmaları yerine daha etkin bir konum kazanmaları mümkün ve ulusal ekonomi açı¬ 

sından da yazarlı, gereklidir. Ve bunun da önemli bir fark doyurabilecek, eko¬ 

nomik demokrasinin sim Harını genişletecek bi t gelişse ol ab i 1 ene 1 düşüncesin¬ 

deyiz. 



BÖLÜM H 

1960 SONRASI EKONOMİK VE SOSYAL HEDEFLER VE GELİŞMELER 

r" 
l' Ekonomik ve sosyal hedefler 11e sendikal hareket arasındaki iliş¬ 

kiyi incelerken sendikal hareketin çerçevesini oluşturan toplumsal yapının 

hangi ekonomik temel üzerinde geliştiğini mümkün olduğu kadar iyi belirle¬ 

meyi önemli saydığımızdan bu bölümde yalnız söz konusu hedeflerle i 1g111 

karşılaştırmalara değil aynı zamanda1 bu hedeflerin saptanmasını ve uygula¬ 

mayı etkilediklerini düşündüğümüz ekonomik ilişkiler dizisine de değinmeye 

çalıştık. Ağırlık verdiğimiz dönemde söz konusu koşulların bir bölümünün 

aşağıdaki biçimde belirlenebileceğı kanısındayız. 
fe- • -i* 

. EKONOMİK GELİŞMEYE İLİŞKİN GENEL KOŞULLAR 

1950-60 arası yıllarda hız kazanmağa başlayan kapitalistleşme 

lğ60'dan şpnra daha da belirgin bir süreç haline geldi. Sermayenin niteli- 
£ ■ i ; "i (4 ■• « 1 

ğinde önemli gelişmeler belirdi. Bu gelişmenin göstergelerinden biri de 

anonim şirket sayısındaki artıştır. 1963 yılında 84 anonim şirket kurulur¬ 

ken 1975 yılında kurulan anonim şirket sayısı 745 oldu. Kurulan şirketle¬ 

rin faaliyet gösterdikleri alanlar içinde imalat sanayii ağırlık kazandı. 

■Yine aynı dönemde, fakat özellikle 196011 arın sonlarına doğru holdinglerin 
rı • 4 

belirmesi ise tekelleşmenin göstergelerinden biri oluyordu. Fakat bu sü¬ 

reç yabancı tekellerin, yabancı sermayenin Türkiye'deki faaliyetlerinin 

genişlemesiyle birlikte beliriyordu. Doğrudan gelen yabancı sermaye mik¬ 

tarı düşük olmakla birlikte özellikle çok uluslu tekeller Türkiye'de or¬ 

tak oldukları şirketler aracılığıyla önemli bir ekonomik etki alanı kazan¬ 

dılar imalat sanayiinde toplam satışlar içinde yabancı sermayeli firmala¬ 

rın payı %20'ye yaklaştı. Yabancı sermayeli yatırımlar ithal girdisi yük- 



sek montaj tUrUnde yoğunlaştı. Bütün bu gelişmeler oto lastiği, buzdolabı, 

.pil, otomotiv gibi tliketime yönelik sanayilerde yabancı iermayeli birkaç 
ftfirmamn pazarın tümüne yakın bölümünü ellerinde tutan tekeller durumuna. 
r. 

gelmelerine olanak veriyordu'. Bu koşullara aynı süreç İçinde sanayi serma- 
"v . 1 .* ^ 

yesinln bankalarla kaynaşma, olğusunun da hız kazandığım eklemek gerekir. 
i 

, f Kuşkusuz yalnızca bu olgularla bağıntılı olmayan fakat aynı sü- 

reç çerçevesinde beliren ve konumuz açısından önem taşıyan unsur sanayi 

sektörünün gösterdiği büyümedir. Planların ana hedeflerini ve gerçekleşme¬ 

lerini ele alırken belirteceğimiz gibi sanayi sektörü büyümüş fakat yine 

de oldukça sınırlı bir düzeyde kalmıştır. Gelişmişlik düzeyinde tatmin 

edici bir artış sağlanamamasının nedenlerinden biri olan bu durum sanayi 

sektörünün yatırım malı ve ara malı üretimine ağırlık verilmeyen, ithal 

girdilerini dayalı bir gelişme yoluna sokulmuş olmasıyla yakından ilgili¬ 
dir, Bunun yamsıra 1965-75 yılları arasında 14 imalat sanayii alt sektö¬ 

ründen yalnız 2 sinde kamu kesiminin nisbi sermaye payının artmış oldyğu- 

nu da kaydetmek gerekir. Artığın artan bir bölümünü yatırmasına ve 1965- 

75 yıllan arasında imalat sanayii net yatırımlarının %62 sini gerçekleştir¬ 

mesine rağmen özel sektörün işletmeleri imalat sanayiine güçlü bir yapı 

kazandırmaya yeterli olmamıştır ,i,’■ Kamu kesimi imalat sanayii işletmele¬ 

ri daha büyük ölçekli ve yer yer daha ileri teknolojiye dayalı olmakla bir¬ 

likte bir bütün olarak bakıldığında Türkiye'deki imalat sanayii ölçek ve 

teknoloji açısından yetersiz kalmış, dış pazarlara açılabilecek nitelik¬ 

lere kavuşamamıştıro İmalat sanayiinin genelde yeterli ölçüde gelişmeme¬ 

sine neden olan bu unsurlar dolayısıyla faal nüfusa çalışma alanları sağlan¬ 

masındaki yetersizlik daha da ciddi boyutlara ulaşmış, işsiz sayısı ve ora¬ 

nı yaklaşık olarak iki katına çıkmıştır. İşsizliğin hızlı artışının bir 



jiedeni de kurulu imalat sanayi işletmelerinde ve alt sektörlerde bile uyum- 

}u bir istihdam politikası uygulanmaması olmuştur. Bununla modern ileri 
i" 1 
rteknolojinin kullanılmaması gerektiğini kastetmiyoruz. Modern teknolojinin 

kilit sektörlerdi uygulanıp geliştirilmemişi halinde ciddi, bir sanayileşme¬ 

nin gerçekleşmesi olanaksızdır, Burada işletmeler ve alt sektörler arasın¬ 

da teknolojinin seçim ve dağılımında'istihdam sorununun önemli bir unsur 
olarak ele alınmamış olmasını söz konusu ediyoruz ve istihdam sorununu de¬ 
fe"' 1 ı 
ğerlendlrirken istihdamla ilgili sendikal talepleri gözden geçirirken bu 

ksoruna tekrar eğileceğiz. 
f.*, . 

1960 sonrası gelişmelerin ana yönlerine değinirken, özellikle 
İ: 
rjştihdamle ilgili son bölümde imalat sanayiinin durumunu vurguladık. El¬ 

bette enerji gibi diğer sanayi kolları ve tarım sektörü de hayati öneme sa¬ 

hiptir ve imalat sanayiini tek başına ele almak mümkün değildir. Fakat di- 
İ'T ‘ * 

ğer yandan ekonomik kalkınmanın itici gücünün imalat sanayii sektcrüolduğu 

da bir gerçektir. Bizde burada ekonomik gelişmenin bütün unsur ve yönlerini 

belirtmeyip yalnız konumuzun ana çerçevesiyle daha yakından ilgili değişim- 

lere değinradcte olduğumuzdan imalat sanayii ile ilgili gelişmeleri vurgula¬ 

dık. Fakat 1960 sonrasının hem tarımla hem sanayi 11e 11g1l1 olan bir ge¬ 

lişmesine daha değinmemiz gerekir. 1950’de başlayan tarımda makineleşme 

süreci 1960 sonrasında büyük hız kazandı. Bununla birlikte tarım Işletmele- 
4 

r1n1n büyük bir bölümünün küçük işletme düzeyinde olmasının tarımda kapi¬ 

tal istleşmenin gelişimini sınırlamış olduğu söylenebilir. Ama aynı zaman¬ 

da toprak dağılımındaki dengesizlik artmakta» hızlı bir mülksüzleşme sü¬ 

reci de yer almaktadır. Sonuçta tarım işçisi sayısında istatistiklere her 

zaman yansıtılmayan bir artış olmaktadır. Tarımsal alanlardaki gelişmele¬ 

rin diğer bir sonucu da köyden kente göçün artması ve kentlerde istihdamın 

yavaş artışı yüzünden "marjinal" sektörün büyümesidir. Bu gelişmelerin 



yanısıra çok büyük sayıda küçük üreticinin atelye sahibinin faaliyetini 
İ® 

sürdürdürdüğünü, bunlardan bir bölümünün tekelci isletmelere bağlı olarak 

hedeflerin gelişimini gözdeny eçirmenin de yararlı olacağı kanısındayız. 

ağırlık verdiğini hangi sonuçlara yol açtığını makro ekonomik göstergelere 

dikal hareketin ulusal ekonomiye ilişkin genel nitelikte taleplerinin ne 

oranda gerçekleştiği veya gerçekleşebileceği konusunda da fikir verecektir. 

Ekonomik ve sosyal hedefleri ve bunların ne oranda gerçekleşmiş 

olduğunu Beş Yıllık Kalkınma Planlan (BYKP) hedef ve gerçekleşme oranla- 

kezi bir planlama örgütü olarak Devlet Planlama Teşkilâtının (DPT) kurulma¬ 

sı çok dağınık bir biçimde genişleyen ekonomik faaliyetlerin belirli bir •' 

^düzenlilik içinde izlenip yönetilmesi gereğine bağlı olmuştur. Söz konusu 

pîanmama örgütünün yapması öngörülen müdahalenin ölçüsü kuruluş aşamasında 

sonraki yıllara oranla daha geniş olmakla birlikte esasta Hollanda, Fran- 

şa gibi ülkelerde uygulanan ekonomik programlama türüne daha yakın bir 
mi U ’ .. ' SI » - 'i- ■ ; T 

Ekonominin bugüne kadarki.iş1ey i ş ve yönetiminin hangi alanlara 

bakarak bu şekilde çok kısa biçimde değerlendirmemiz bize aynı zamanda sen- 

nomi polıtikasımn.saptanıp uygulanması konusunda bugüne kadarki işlev ve 

etkinliği üzerinde kısaca durmak gerektiği düşüncesindeyiz. 

Türkiye'de planlama faaliyetlerinin uygulanmaya konması ve mer 



işleve sahip olması amaçlanmıştır. Kuşkusuz her ülkenin planlama uygulaması 

o ülkenin temel yapısı ve ekonomik yönetim biçimine uygun olacaktır. Türki¬ 

ye'de de esasta pazar mekanizmasına dayalı ekonomik yapının ve buna uygun 

ekonomik politikanın egemenliğinde planlama faaliyetlerinin de genelde sü¬ 

sünü ettiğimiz "yol gösterici" planlama çerçevesinde kalmış olması doğal¬ 

dır. Türkiye'deki planlama faaliyetTerinin diğer bazı özellikleri ve geliş¬ 

me olanaklarının varlığı konularını biry<rfı. yana bırakarak burada şu nok¬ 

tayı vurgulamak istiyoruz Türkiye'de bugünü kadar olduğu gibi pazar meka¬ 

nizmasını veri almış bir planlama uygulamasında ekonomi politikası ve önem¬ 

li ekonomik değişkenler merkezi bir planlama faaliyetinin doğrudan uzantı- 
* 

sı değildir. Bu nedenle önemli değişkenleri pları faaliyetlerinin sonuçlan 

olarak’değil esasta başka kıstaslara göre saptanan ekonomik kararların so¬ 

nuçlan olarak görmek gerekir. Planın esas işlevi hedeflerin saptanmasın¬ 

da ve uygulamada belirli bir düzenlilik sağlamak amacıyla yol göstermek 

olmuştur. Kamu kesimi için bağlayıcı olarak ilan edilmiş olmasına rağmen 

planın bu kesim üzerinde de bugüne kadar ana ekonomik kararlan belirleyi¬ 

ci ve uzun vadeli bir uyum sağlayıcı etkisi olmadığı görülmüştür. Bu da 

şaşırtıcı değildir. Bu nedenlerden ötürü de plan hedefleri ile gerçekleş¬ 

meyi karşılaştırmamız gerek plan hedeflerini gerek planlan şimdiye kadar 

uygulanmış olan ekonomik politikanın ana unsurları olarak gördüğümüz anla- 

manı gelmemektedir. h . • 

Buna rağmen planlar ve plan hedefleri ekonomi politikasının yön 

ve sonuçlarım izlemek bakımından yeteri öneme sahip olduğundan planlarda 

belirtilen ekonomik hedeflere eğilmek uy.gun olacaktır. 

Plan hedefleriyle ilgili karşılaştırmalara değgin diğer bir hu¬ 

susta çok global olan hedeflerin gerçekleşmiş olmasının ekonomik politika- 



nın başarısı hakkında bir anlam taşımayablleceğidir. Sosyal hedeflerin eko- 

namik hedeflere göre daha güç ölçülebildiğini de eklemek gerekir . 

DEŞ YILLIK KALKINMA PLANLARINA GÖRE EKONOMİK VE SOSYAL HEDEFLER 

Beş Yıllık Kalkınma Planları arasında esas olarak önemli benzer- 
i 1 

likler, ortak yanlar vardır.- üçüncü Planın ilk ikisindenbir oranda farklı 

nitelikleri de bulunduğu söylenebilir. 

îlk p 1 arrAt•jvSSSf¥4uıve 15 yıllık bir perspekti¬ 
fe yönelik stratejide belirlenen amaçlar/ şöyle özetlenebilir. 

- İ7 oranında bir kalkınma hızı 

- Ekonomide sanayi yararına yapısal değişme 

- İşsizliğin azaltılması 

- Dışa bağımlılığın azaltılması 

- Bölgesel dengesizliklerin azaltılması 
\ 

- Gelir dağılımının düzeltilmesi 

Birinci planda istihdam artışı bağımsız bir hedef olarak yer al¬ 

mışken bu değişken ikinci planda sanayileşmeye bağlanmıştır. Ayrıca ikin¬ 

ci planda ithal ikamesine ağırlık verilmiştir. 

İlk iki plan dönemi sonunda AET ile ilişkilerdeki gelişmelerin 

de hesaba katılması gerektiği belirtilerek hazırlanan yeni 15 yıllık stra¬ 

teji ile birlikte 3. BYKP da yine ilk 2 plamnkilere benzer hedeflerden 

söz edilmekle birlikte işsizliğin azaltılması, gelir dağılımının düzel¬ 

tilmesi gibi alanların üzerinde durulmaması gerektiği görüşü açıklıkla 

yer almıştır, örneğin gelir dağılımı konusunda 
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"Belirli bir gelir düzeyinde sadece gelirin bölüşlimünü iyi¬ 
leştirici tedbirlerlebugUn için bazı gelir gruplarının yaşama 

dUzeyini yükseltmek mUmklln olsa b 11 e, bu yaklaşım sermaye biri- 
kimini yavaşlatarak Ülkenin gelişme potansiyelini sımrlıyacak 
böylece gerçekte daha yliksek bir yaşama dlizeyine ulaşılması ge¬ 
cikecektir." 

denilerek uzun dönemde bu gibi sorunların kendiliğinden çözülmesini bekle- 
I " 

mek, kısa vadede mevcut duruma dokunmamak gerektiği anlatılmak istenmekte¬ 

dir. J. Kornai'in bu tür yaklaşımları eleştirirken belirttiği gibi ne arada¬ 

ki 20-30 veya 50 yıllık süre içinde ne olacağı ne de büyümenin gelir dağılı¬ 

mındaki eşitsizliği artırmayacağı bellidir* 
İ.: i h ^ 

ilk üç plan döneminde s^sytrih olarak belirtilmeleri daha kolay olan 

makro ekonomik hedeflerin bazılarının gerçekleşme durumları aşağıda özetlen¬ 

miştir. 

TABLO 1 

N BAZI MAKRO EKONMIK HEDEFLER VE GERÇEKLEŞME (yüzde olarak) 

UPlan; 1963-67 2.Plan; 1968-72 3.Plan; 1973-77 

^ Hedef 
Gerçek¬ 
leşme Hedef 

Gerçek¬ 
leşme Hedef 

Gerçek¬ 
leşme 

Sektörün büyüme hızı * 

Tarım 4.2 3.7 4.1 3.6 3.8 3.7 

Sanayi 12.3 10.6 12.0 9.3 11.3 9.0 

6SMH artış hızı 7.0 6.7 7.0 7.1 7.9 6.5 

Sabit yatırımlar 

(GSMH'da payı 18.3 16.2 21.3 19.3 23.4 22.û 

Tasarruf (GSMH'da payı) 14.8 16.3 20.8 18.2 23.3 19.0 

Kaynak: 1., 2., 3. BYKP'dan ve 1978 yıllık programından aktaran TU5ÎAD, 
prospects for Grouth vvithin stabil.ity. 



Dışa bağımlılığın azaltılmasında dış ticaret açığının büyüklüğü¬ 

nü tek gösterge olarak almak doğru olmamakla birlikte üç plan döneminde dı 

ticaret açığındaki gelişmeyi bu konuda bir belirti saymak mümkündür. İlk 

iki planda tahmin edilen düzey çerçevesinde kalan dış ticaret açığının 3. 

plan döneminde ortalama 750 milyon dolar düzeyinde kalması beklenirken söz 

konusu dönemde açığın yıllık ortalaması 2700 milyon dolar civarında olmuş¬ 

tur. Sanayi ürünlerinin ihracat içindeki payının gekçekte artmaması, dış 

borçların özellikle son yıllarda kontrolsüz artışı sonucu borç yükünün 10 

milyar doları geçmesi, sanayi sektörü ihracatının aynı sektörün ithalatına 

oranının £15 dolayında olması dışa bağımlılığın azaltılması hedefiyle ilgi¬ 
li durumu yansıtmaya yötmektedir. 

Yapısal durumun gelişmesini kısaca aşağıdaki tablodan izleyebil i- 

riz. 

TABLO 2 

SEKTÖRLERİN GSYÎH İÇİNDEKİ PAYLARI (1977 Fiatlarıyla) 

1963 1977 

Tarım 43.4 26.5 

Sanayi 13.3 19.7 

Hizmetler 43.4 53.8 

Kaynak: DPT 

Yapısal durumu daha iyi değerlendirmek için imalat sanayii malla¬ 

rı içinde yatırım malı payının %16, aramalı payının %36, tüketim mülı ora¬ 

nının da 3>48'e ulaştığım eklemek gerekir. Ancak bunlar bile yatırım ve 

ara malı payım eksik tanımlama nedeniyle abartan verilerdir. 



Sosyal yön 1U hedeflerin, daha güç ölçülebileceğini belirtmiştik, 

işsizlik gelir dağılımı gibi sendikalı kitlesini yakından ilgilendiren he¬ 

defleri ileride konumuzla ilgili yönleriyle ele alacağız. Yukarıda özellik¬ 

li 3. planda hangi açıdan ele alındığım gördüğümüz işsizliğin 15 yıldaki 

artısını ise aşağıda'izlemek mümkündür. 

- TABLO 3 * 

İŞGÜCÜ ARZ VE TALEBİ (Bin kişi) 

İşgücü arzı 

İşgücü talebi 

Toplam işsiz sayısı 

Kaynak: TUSIAD, i b i d. 

1962 1972 1977 

12197 14320 16380 

11951 33510 14897 

1085 1575 2183 

Planların tahminlerini kat kat aşan ve resmi verilere dayanan bu 

sayılar bile gerçek işsiz sayısının altındadır. 
'• i4 ^ 

Gelir dağılımı ve bölgesel dengesizlik konuların istatistiklerle 

izlemek daha da güçtür. DPT 1973 gelir dağılımı araştırması sonuçları bu 

alanda şimdiye kadar sağlanan en geçerli verileri oluşturmaktadır. 

TABLO 4 

TÜRKİYE'DE GELİR DAĞILIM 

Toplam gelirden 

Gel ir Grubu    aldığı pay (Yüzde) 
En düşük gelirli %20 hane 3.5 

y 

ikinci XZQ hane 8.0 

üçüncü %Z0 hane 12.5 

} ■ Dördüncü %20 hane 13.5 

En yüksek gelirli %20 hane 56.5 

Kaynak: DPT 1973 Gelir Dağılımı Araştırması. 
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| Sizliğin MJksek olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Yukarıda aralarındaki farklılıklara rağmen önemli ölçüde ortak 

BAZI SORUNLARLA İLGİLİ EK BİR DEĞERLENDİRME 

yönleri olduğunu düşündüğümüz 3. plarr döneminin ana hedeflerini ve gerçek- 

;y leşme düzeylerini kısaca belirtirken aynı zamanda yalın fakat fazla yoruma 

gerek bırakmayan bir genel tablo'sunmuş olduk. Burada yalnız şu hususları 

eklemek gerektiği kanısındayız. * 

sektöründeki genişleme-in etkisini taşımakta, yapısal değişim göstergeleri¬ 

ne bakıldığında görüldüğü gibi kalkınma süreci için gerekli nitelikleri yan 

sıtmamaktadır. 

türünde tüketim mallarına ağırlık veren üretim yapısı tüketimi şişirip ta¬ 

sarruf oranını kısıtlayan unsurlardan biri olmaktadır. 

rine başvurarak özel kesim yatırımlarının arttırılması amacı belirginleşmiş* 

yakın zamana kadar özel kesimin daha etkin bir şekilde vergilendirilmesi yo¬ 

lluyla devletin yatırım olanaklarına güç kazandırmaktan söz edilmemiştir. 

Tarımdaki yüksek gelirlerin vergilendirilmesi yoluna da gidilmemiştir. Bu 

durum emisyon hacmini/f artışm^daha bir çok nedenlere bağlı olan enflasyon 

olgusunu hızlandıran unsurlardan biri olmuştur. Emekçilerin üzerindeki ver¬ 

gi yükü bu dönemde çok büyük bir hızla artmıştır. 1968-77 yılları arasında 

toplam 175 milyar TL. tutarında sabit sermaye yatırımı ile ilgili olarak ve¬ 

rilen teşvik belgelerinden 1/3 ünden fazlasının gerçekleşmeyeceği anlaşılan 

Uluslararası ölçütlere göre düşükrolmayan büyüme hızı hizmetler 

Sanayi sektörünün yapısıda bu durumu doğrulamaktadır. Sanayi sek 

Yatırımların finansmanı konusunda 1965 ten sonra teşvik tedbirle- 



projelere ait olması ise izlenmiş olan yatırını stratejisinin sanayileşmeyi 

sağlayacak nitelikte olmadığı yönünde önemli bir veri sayılmalıdır. Aynı yön 

de diğer bir örnek de 1965-75 yılları arasında kamu kesimi sabit yatırımla¬ 

rı içinde makine sektörünün payının %1,25 oranında kalmış olmasıdır. 1975-77 

arası dönemde de hazırlanan çok sayıda irili ufaktı projeye rağmen gerçekle¬ 

şen kamu makine sanayii yatırımları çok düşük düzeyde kalmıştır. 

Sendikalı kitleyi daha doğrudan ilgilendiren sosyal güvenlik ala¬ 

nı kapsamındaki gelişmeleri, ücretleri, enflasyonu, istihdam ve gelir dağı¬ 

lımının önemli özelliklerini aşağıda ilgili bölümde ayrıca ele alacağımız 

için bu hususlara bir kez de burada değinmiyoruz. 4 

ORTAK PAZARLA İLİŞKİLERİN ETKİSİ 

2. BYKP'dan sonra ortak pazarla ilişkiler konusundaki gelişmelere 

de atıfta bulunularak yeni bir stratejinin hazırlandığım, 3. planın da bu 

stratejinin uygulama alanına girdiğini belirtmişti);. Avrupa Ekonomik Toplu¬ 

luğu (AET) ile Türkiye arasındaki ilişkilerin dış ticaret, imalat sanayinin 

yapısı gibi son derece Önemli konulardaki rolü, Katma Protokol'e ilişkin 

tartışmaların ve bütün bunların genel ekonomik yapı ve özellikle istihdam 

üzerindeki etkisi tüm ülkeyi olduğu gibi sendikalı işçi kitlesini de etkile¬ 

mektedir. Şimdiye kadar AET ile ilişkilerin dışa bağımlılığı olumsuz yönde 

etkilemediğini, dış ticaret açığının büyümesinde payı olmadığım, bugünkü 

koşullarda imalat sanayiinin ve istihdamın gelişmesini kısıtlamayacağım 

savunmak gerçekten güçtür. Burada bu hususun sayılarla kanıtlanmasına gir¬ 

meyeceğiz. Ancak işçi kitlesini daha kısa vadede de etkilemiş olan sosyal 

kapsamlı bir uygulamaya atıfta bulunmak istiyoruz. Resmi verilere göre sa¬ 

yıları 850 bine ulaşan yurtdışındaki işçilerimizin AET ülkeleri içindeki 

serbest dolaşımının etkin bir şekilde kullanılmaya başlanması ilgili anlaş- 



ma hUkümleride çiğnenerek engellenmiştir. Kanımızca bu AET ile Türkiye ara¬ 

sındaki ilişkilerde ülkemizin ağır sosyal kapsamlı sorunlarına çözüm getiril¬ 

mesi konusunda hangi kıstaslarla karşılaşılacağına dair anlamlı bir örnektir. 

Bu örnek aynı zamanda derin sosyal sorunların çözümünde ulusal ekonomik ola¬ 

nakların geliştirilmesine ağırlık verilmesi gerektiğini de kanıtlamaktadır. 

Nasıl ülke içinde sosyal sorunlar salt belirli sektörlerin büyümesiyle ken- 

diliğlnden çözülmüyorsa AET gibi kuruluşlarla entegrasyonun sosyal sorunla¬ 

rın çözümünü beraberinde getireceği de düşünülmemelidir. İlke olarak bu tür 

bir sorumluluğun devredilmesi mümkün değildir. Fiili olarak da sosyal sorun¬ 

ların çözümünü ulusal ekonomik kalkınmanın iç güçleri dışında gerçekleştir- 

me olanağı yoktur. Yalnız burada bir noktayı önemi £ vurgulamak gerekir. AET 

veya başka ülkelerle ilişkilerde dışa bağımlılık olmamasını ilişki olmaması 

hatta ilişkilerin gelişmemesi anlamına kullanmıyoruz, örneğin teknoloji trans¬ 

feri olmadan sanayileşmemiz mümkün değildir, önemli olanı ilişkilerin nite- 
. -S *' 

liği ve yönü olarak görüyoruz. 

AET ile ilişkileri de ilgilendiren bir başka noktaya çok kısa ola¬ 

rak değinmeyi yararlı görüyoruz. Gerek AET ülkelerinde gerek ABD'de kurulu 

şirketlerden gelen düşük miktardaki yabancı sermaye, daha önce de belirtti¬ 

ğimiz gibi, Türkiye'de özellikle imalat sanayiinde önemli bir alanı denet¬ 

leyebilmektedir. Türkiye'nin AET ile bir kuruluş olarak ortaklık anlaşması- 

na dayalı bağlan da vardır. Ve bu ekonomiler 1973 yılında petrol bunalımı 

aracılığıyla ortaya çıkan oldukça önemli ve derin bir kriz dönemine girdiler. 

1976 yılındaki kîsml düzelmeye ve alınması öngörülen tedbirlere rağmen bu 

krizin yarattığı durgunluk ve diğer etkiler henüz aşılabilmiş değildir, önü¬ 

müzdeki yıl için de OECD'ninki (Ekonomik işbirliği ve Kalkınma örgütü) dahil 

bir çok gerçekçi tahmin dünya ticaretinde önemli bir canlanma ve söz konusu' 
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Ülkelerin ekonomik durumlarında bir düzelme öngörmüyor, özellikle bağımlı¬ 

lık koşullarında AET U1kel eri ni nki gibi güçlü ekonomilerin karşılaştıkları 
c 

krizin etki ve yükünün bir bölümü Türkiye gibi ülkelere kaymaktadır. 1973 

ten sonra bu ülkelerde beliren kriz bu nedenle ülkemiz üzerinde olumsuz bir 

etki yapmıştır ve koşullar düzelmeyeceğine göre yapmaya devam edecektir. 

Fakat, kısa vadede koşulları değiştirmenin güçlüğünü bir yana bırakırsak, 

Türkiye ve herhangi bir ülke için ekonomik gelişmeyi nihai olarak ekonomi¬ 

nin iç dinamiği belirleyecektir. Ekonominin iç dinamiği ise ekonomik karar¬ 

ların, ekonomi politikasının niteliğine göre oluşmaktadır. 

Ekonomik ve sosyal hedefler ve gerçekleşme konusuna bu tür alanla' 

rın da kısaca bile olsa, dahil edilmesini yararlı görmemizin nedeni örneğin 

AET ile ilişkiler gibi unsurların hem hedefleri, hem gerçekleşmeyi fiilen 

etkilemiş olmasıdır. Bu bölümün başında sermayenin yapısındaki değişim gi¬ 

bi bir konuya da bu nedenle yer vermeyi uygun saydığımızı belirtmiştik. 
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1960 SONRASI SENDÎKAL HAREKETİN GELÎŞÎMÎ 
a» • 

\• TOPLU SÖZLEŞME VE GREV HAKKININ GETİRDİĞİ GELİŞMELER VE YASAL 
ÇERÇEVENİN BELGIRGINLEŞEN SINIRLARI 

Grev hakkini kapsayan 1961 Anayasa'sı yürürlüğe girdiğinde Türki-

l'y»' dek i 1şçi hareketinin; kökleri eski yıllara uzanan., ve özellikle ikinci ’ 
Üİm ! 1 f 

pilnya Savaşım izleyen yıllarda hızlı bir gelişme göstermiş olan sendikal 
İp * c / * 

jbüsadele deneyini yeni bir aşamaya giriyordu. 1963 yılında 274 ve 275 sayı

lı yasaların çıkmasıyla da sendikalaşma, toplu sözleşme ve grev hakları fi -
şğp- . > 
■i 41 en kullanılmaya başlanıyordu. 

|P Kanımızca Türkiye'de sendikal hareketin gelişim ve niteliğini sağ-
llîklı biçimde değerlendirmek bakımından sendikal mücadelenin en etkili hak-
Ularından biri olan grev h«kkımn elde edilişini sağlayan faktörlerin yoru-
!|p 
mu önemli bir konudur. 

jjgpL' ■ ‘ 
'V\ Tarihsel kökleride olan sendikal hareket 1945'ten sonra geliştik-
pV n . 

basıca 27 Mayıs hareketi ile birlikte 1961 Aralığındaki yüzbin kişilik 

şaraçhane mitingi, 1963 başlarındaki Kavel grevi aracılığıyla yeni aşama-

lar kaydediyordu. Demokratik güçlerin, parleıııentodaki etkin çabaların da 

bir sonucu olarak grev hakkının gerçekleşmesi bazı değerlendirmelerde sen

dikal hareketin dışımda oluşup gelişen bir olgu olarak yorumlanmaktadır. 

Oysa Türkiye'deki sendikal hareketin şekil olarak sanayi devriminden sonra 

Avrupa'daki sendikal hareketin bazı özelliklerini taşımaması kanımızca böy

le bir değerlendirmeye olanak vermemektedir. 

1963 yılından sonra sendikal hareketin girdiği yeni aşamada sendi

ka ve sendikalı sayısında hızlı bir artış oldu. Toplu sözleşmeler, grevler 
w 

yağıdaki tabloda belirtildiği gibi hızla çoğaldı. Uzun yıllar baskı altın-
X 
da tutulmuş olan sendikal haklar çok kısa bir süre içinde yaygın bir uygu-



lamaya dönüştürülüyordu. Bu olgu bir takım sorunlar getirmiştir. Sendikal 
> ; ' ' 
^hakları düzenleyen ve çeşitli kereler değiştirileli fakat ileri götürülmeyen 

ör 

yasaları, örneğin 1475 sayılı iş yasası hakların düzenli biçimde kulla¬ 

nılmasını engelledi. Bugün bu durum daha da belirgin olarak izlenebilmekte¬ 

ndir. Bu alanda güncel örneklerden biri de lokavt konusudur, işgücünden ge- 

|l1r sağlayan işçinin grev hakkı ile sermaye sahiplerin lokavt hakkının bir 
tutulamayacağını belirten sendikal hareketin bütün etkili kuruluşlarının 

M 

lokavtın yasaklanması yönünde-çaba harcadığım gözlemekteyiz, işverenler de 

kendi açılarından mevcut yasaların birçok yönüne karşı çıkıyorlar, örneğin 
. fJ-

işyeri ve işkolu düzeyinde olmak üzere çift sözleşme yapılması, kıdem taz¬ 

minatları gibi hususlarda itirazlarını yoğunlaştı rıyorlar. Lokavt ve benze¬ 

ri konularda mevcut düzenlemeyi savunuyorlar, 

TABLO 5 

TÜRKİYE'DE GREVLER 

Yıllar Grev Sayısı Katiları İşçi Sayısı (Bin) Kaybolan işgücü (Bin) 
I 
§]963 ' 8" 1.5 19.7 

1964 \ 
M -s 

83 6.6 238.3 

1965 
ir 

46 6.6 336.9 

1966 42 11.4 430.1 

1967 , 100 9.5 344.1 

p; 1968 54 5.2 175.3 

’ 1969 86 20.2 323.2 

1970 72 21.2 220.2 

1971 18 10.9 476.1 

"1972 48 14.9 659.4 

1973 55 12.3 
j 

667.3 

1974 110 24.5 1109.4 

1975 119 11.1 588.2 

Kaynak: ANKA Günlük Ekonomik Bülteninden aktaran sayılarla Türkiye 



Kanımızca bugünkü yasal düzenlemeler içinde toplu sözleşme düze- 
« / 

ninin işleyişini gereksiz tıkanıklıklarla aksatan^bir çok unsur vardır. Fa- 

rkat genel olarak sendikal haklar açısından önemli yetersizlikler daha belir- 

aindir. örneğin İş Yasasının 24 cü maddesi işçilerin topluca işten çıkarıl- 
|| “■ 
!||aasım kolayiâr işlini haline dönüştürmektedir. 13. ve 17. maddelerde tek . 
||:ttk işçilerin işten çıkarılmasını sağlamaktadır. Grev hakkının yUzlerce 1ş- 
;• yerinde örgütlü onbinlerce üyesi olan b 1 r sendika için b 11 e yalnız tek tek 

pişerlerinde uzun süren bir prosedürden sonra kullanılabilmesine yol açan 
fei.,-

• düzenlemenin bugüne kadar yürürlükte kalması işçi-işveren ilişkilerinde güç- 
' lükler yaratmaktadır. Toplu iş sözleşmelerinin çok uzun sürmesi, sendikal 

fakların öze11 i kİ e yen i belirginleşen koşulların gerisinde kalması, sendikal 

gelişmenin hızlı temposunun aynı zamanda da.etkili bir sürece dönüşmesini 

güçleştirmiştir. 

2- sendikal hareket VE SÛSYO-EKONCMİK SORUNLARA BAKIŞ AÇISI 

Büyük bir gelişme potansiyeline sahip olduğu 1963 * te de belli olan 

Işendika1 harekete o tarihte pratik alandaki deneyimsizliğinin de etkisiyle 
Amerikan sendikacılığının ilkeleri benimsetilmek istenmiştir. Bunun en önem- 

fli sonullarından biri Türk sendikacılığının da Amerikan sendikacılığı gibi 
| temelde ekonomizme ağırlık veren bir bakış açısını benimsemesi tehlikesinin 
ir 

daha o yıllarda belirmiş olmasıdır. 

Diğer yandan ekonomizm/^diğer bir deyişle özet olarak ifade eder- 

g sek yalnız ücret gibi ekonomik unsurlarla ilnilenip bu nün ötesinde unsurların 

üzerinde durmama eğiliminin Türk sendikacılığının dûğllşunda belirli bir 

ölçüde etkili olmasını yalnızca dış etkilere bağlamak yanlış olur. Türkiye'de 
Ki ı" 

sendikal hakeket 1963 te başı&yıyordu ama grev ve toplu sözleşme .hakları da-*- 
V. 

*iaÖa önce uygulanmıyordu. Ve 1963 yılı bu hakların yaygın şekilde kullanılması 

|Paçısından bir başlangıç olmuştu. Oysa başlangıç dönemlerinde ekonomik hakların 
Bfcj;-
Mi vurgulanması doğaldır. Sanayi devriminde Ingilteredeki gel işmeler Fransa, Al manya 



î 

| örnekleri de bunu gösteriyor. Fakat kısa bir süre sonra yalnızca ekonomik 
Kgnsurlar üzerinde durmanın sonuçlarım görmek kolaylaşır, örneğin 1963 yılı 
■$*.< !»• i • 
P ile 1977 arasındaki 14 yıllık süre içinde SSK verilerine göre günlük orta- 
flama sigortalı işçi ücreti 17,91 TL. den 153,06 TL'ye çıkarken aynı dönem- 
S;î. " ' : 

İstanbul geçinme indisi de 100'derı 541,3'e çıkmış, gerçek ücret artri ;t- 

nızca 3.40,59 oranında artmıştır. Ekonomik unşurların ekonomik durumun 

| kendisinin düzeltilmesine de yetmediğini böyle birortamda görmek güç değ i 1 - 
| dir. Tabii Türksendikaçılığımn ekonomizmden etkilenmesine neden olmuş olan 
i ; 
| diğer faktörler de vardır. Fkat bunlar üzerinde durmuyoruz. 

Ekonomik mücadelenin sınırlarım görmek kolay olmakla birlikte bu 

| mücadelenin aşılması Türk sendikacılığında da( genel daraca aym~''(7T<*ttd-g 
|kolay olmamıştır. Sendikal harekette ekonomik ve siyasi mücadelenin tamam- 
İ4ayıcı biçimde birleştirilmesi geniş boyutlu bir sorundur. Sendikaların si- 
# yas i mücadele yönelişleri yöntem açısından olduğu kadar ilke açısından da 
I,farklılık gösterebilmektedir. Bu konudaki tutum konumuz bakımından da önem- 

İMidir. Çünkü sendikaların ekonomik ve siyasi mücadeleyi birleştirme konusun- 
h J * ■. 

Hr* • -• ı 
- .jdaki yutumları ve siyasi mücadele anlakları onların ekonomik ve sosyal he- 

4efleri etkileme konusunda seçtikleri yolla bağıntılıdır. Türkiye'de şendi- 
ip ' 

gruplaşmadaki farklılığın temelinde bu hususun önemli bir yer tuttuğu 

■ şpylenebilir. 

1/ 1952 yılında kurulan TÜRK-l$'in 1963 yılından sonra hızla gelışme- 
r sinden sonra bazı Sendikaların 1967 yılında DİSK'i kurmalarında bu alandaki 
P 'V ' • ‘ ; 

ayrılıkda etkili olmuştur. Bu konu ayrıca 1960 dan sonraki yıllarda Türkiye 
|fc.çi Partisi'nirı gelişmesiyle de ilgilidir. Fakat çalışmamızın ana konusu 
jfplmadığı için, gerçekte önemli olan ve sendikal hareketin sosyo-ekonomik 
amaçlarım açıklamak bakımından değinilmesi gerken sendika-siyaset ilişki- 

I şine ancak yer yer atıfta bulunmakla yetineceğiz. Ancak sendikal hareketin b-fe r ' ’ 1 ’ ' ' •’ 

| gelişiminde sosyo-ekonoınik çözümlere ve siyasete yaklaşım alanındaki farklı- 



likların etkili olduğunu düşUndliğlimüzden bu konuda iki konfederasyonun ilke- 
BBvfB ♦ / 

lirinden kısa birer örnek vereceğiz. TÜRK-İŞ * i n 24 ilkesinden 2. cIsi şu şe¬ 

kildedir. 

tj|s "Anayasa‘mn sosyal ve iktisadi haklar ve ödevler bölümünde 
iSfayyer alan hükümlerin mümkün mertebe kısa zaçanda tam olarak uygu- 
B lanması, Anayasa hükümlerinin yerine getirilmesi ve Anayasa'da 

öngörülen bütün hususların işler, duruma getirilmesini gerekli sa- 
S; yar. TÜRK-IŞ bu hususun yerine getirilmesi için bütün gücüyle ça- 

^ lışnjayı, iktidar ve muhalefet partilerini bu yolda çalışmaya yönelt¬ 
mek için etki gücünü kullanmayı ödev bilir." 

Buna karşılık DISK'in ilkelerinde 

"işçi sınıfının meseleleri; tam bağımsızlığa kavuşmuş toplum- 

cu düzende çözümlenir." 
- 4*' 

ilmektedir. 

Bu iki yaklaşım arasındaki farklılık açıktır. Bu farklılığa rağmen 
(\nr ' . • 

^şkusuz her iki konfederasyonun karşılaştığı sorunlar, sendikal hakları ge- 
«İSİu 
^Jştirmek için yapmaları gerekenler ortak özellikler taşımaktadır. Çünkü 

bu iki konfederasyon da biri ötekinden daha büyük olmakla birlikte, geniş 

işçi kitlelerinin örgütlendiği kuruluşlardır, ilkeler açısından ortaya ko¬ 

nan farkı önemsememenin gerçeği yansıtmayacağı kanısındayız. Ama uzun vade¬ 

de sendikal örgütlenmenin birliğinin amaçlanması gerektiği de bir gerçektir. 

fffe ’ 
iki konfederasyonun yaklaşımlarındaki farklılıkla örgütlü oldukla- 

1 

n kesimler arasında da bir bağ olduğunu söyleyebilirız. Daha çok kamu ke- 

siminde örgütlenmiş olan TÜRK-IŞ1 in kamu yöneticileri ve değişik iktidarlar- 
.e*. 

İfi yakın ilişkiler sürdürmeye özen gösterme eğilimi taşımış olduğu, DISK'in 
f 

1se siyasi faaliyeti daha geniş bir şekilde ele aldığı 15-16 Haziran,Devlet 

güvenlik Mahkemeleri eylemi gibi hareketlerle anti-demokratik saydığı girişim- 

lere karşı doğrudan direnme yolunu seçtiği t&Mto çpz'lenmiştirSeçimlerle ilgili tütUm- 



1 lardadabu farkbelirmiştir. Kuşkusuz geniş bir örgüt olan TORK-lŞ'in içinde 
' • / 

pikelerin oluşumu süreci devam etmektedir ve TüRK-|J> üyesi geniş kitle için- 
Tp 

ekonomizmin aşılmasını, sendikal hareketin siyasi mücadele aşamasına ge¬ 

lmesini savunanların çoğunluk kazanması daha geniş i kapsamlı ilkelerin 
İM; 

|Uİanmasını söz konusu etmektedir. 
2* SENDİKALAŞMANIN GELİŞMESİNE İLİŞKİN SORUNLAR 

1.7 
jp' 1960 sonrası sendikal hareketin sayıca arttıktan başka nitelik ola- 

/ 
jta yoğun bir faaliyet dönemi geçirdiğini belirttik. Fakat yasaların bugün- 

durumu ve sendikal hareketin bö-1 ünmüş lüğü gibi bazı nedenlerden ötürü 

MÇUt sendikalı sayısı potansiyel-sayısı m kat kat altında kalmış, çalışan¬ 

ların ancak küçük bir oram sendikalarda örgütlenmiştir. 1971'den sonra, 
ŞŞ a ' * 

Ifgrev ve toplu sözleşme hakkının kullanılması kısıtlanırken Anayasa'da deği- 

i. -S iki i k yapılarak memur sendikaları yasaklanmıştı. Ancak, bi r milyon dol ayı n- 
w -
p&aki memurun bu hakkı kaybetmesinden başka, yasal olarak bu hakka sahip ol- 

jlukları halde sendikalaşmamış geniş bir işçi kitlesi vardır. Bunda bazı iş¬ 

itenlerin sendikalaşmayı önlemek için uyguladıkları sert tedbirlerinmiş ya¬ 
sasının 13, 17, 24. maddelerinden, yukarıda da değindiğimiz gibi kolayca 

T paralanabil mel erinin de etkisi vardır. 
’ 2Ç. 4 

Sendikalı işçi, toplu sözleşme, grev gibi alanlarda henüz sağlıklı 

istatistikler bulunmadığı için gerçek sendikalaşma oranım da bilmek güçtür. 

«Lfakat bu oranın düşük olduğunu söyleyebiliriz. Tarım alanında sendı'kalaşma- 

glpn daha da düşük olması da yasalarla sendikal hareketin bazı eksiklikleri- 
P 
İŞt bağlı önemli bir sorundur. 



TABLO 6 
* / 

İŞÇİ SENDİKASI, SENDİKALI SAYISI ARTIŞI VE JOPLU SÖZLEŞME SAYISI 

işçi Sendikası Sendikalı işçi Toplu Sözleşme 

Yıll ar S ay ı s ı  indeksi ( 1963:100) Sayı sı  

565 100 96 

||65 668 1?2 872 

1867 ■ 798 - 282 2339 1 

1869 J 797 ' 404 1419 

İİİ7Î- \ 631 799 1442 

jiM 

637 899 1921 

781 1126 1890 

888 1226 .'r 884 (Ocak-Eylül) 

ICaynak: ANKA E.konomik Bülteni ve Çalışma Bakanlığından aktaran: sayılarla 
Türkiye 

mm 

Yukarıdaki istatistik eksik olmakla birlikte sayısal durum konusun- 

J|'bir fikir vermektedir. Türkiye'de 6,3 milyon dolayında olan tarım dışı istih- 
;i„" 

in 1 milyonunun, yani altıda birinin toplu sözleşme hakkındanyararlandı- 

h tahmin edilebilir. 1970* 1 i yılların başında diğer bazı ülkelerdeki sen- 

ykalaşma oram aşağıda özetlenmiştir. 

mm 

■ - 

-fr 
'"İ . 

■A 

TABLO 7 

BAZI ÜLKELERDE SENDİKALAŞMA ORANI 

Sendikalaşma Oranı 

Fransa %26 

ABD %23 

Federal Almanya %36 

Ingiltere %45 

Belçika, Avusturya ve 
İskandinav ülkeleri O ln 

‘V % 

%50 nirı üzerinde 

Kaynak: ILO, Labour Statistics 



Toplam olarak düşük olan sendikalaşma oranına rağmen bazı alt sek- 
/ 

türlerde, ve alt sektörlerin özellikle büyük işyerlerinde daha etkili bir 

sendikal örgütlenme düzeyi vardır. Bu farklılığa ücretler konusu çerçeve¬ 

sinde değineceğiz. 
Jr' 

\ Hem memurların sendikalaşması isteminin yeniden gündeme gelmesi, 
' 

hem de teknik eleman, kalifiye işçi statüsünde gjupta sendika üyesi duru¬ 

munda bulunanların sayısının artması sendikalı kitlenin kapsamında değişik¬ 

liklere yol açacaktır. Bu duruı/da sendikal hareketin gelişimini etkileyecek, 

geniş kapsamlı olınasıns^bkonominin ve çalışanların daha geniş bölümlerini kap¬ 
samasına olanak sağlayacaktır. 

1960 sonrası dönemde beliren ve önümüzdeki dönemde sendikal hare- 
r 

ketin gelişmesini etkileyeceğini sandığımız diğer bir dizi unsuru da şöyle 

özetleyebiliriz: 

- Tekelleşme ile birlikte sendikalar karşısında merkezileşen işve¬ 

ren öigütleri karşısında işçi sendikalarının birlikte hareket edememesi so- 

runu(lşveren örgütlerinin KIT'leri de kapsaması gibi sendikalar açısından 

çok sakıncalı olan bir duruma şimdi son verilmiş olmasına rağmen bu sorun 
» 

önemini korumaktadı r.) 

- Teknolojik gelişme ve otomasyonun etkileri 

- Dışa bağımlılığın da etkisiyle işsizliğin yüksek düzeylerde olması 

- İşverenlerin kamuoyunda sendikal hareketi yıpratıcı çalışmaları 
* 

- İşverenlerin sendikaları bölmek, yönetimi atlayarak işçilerle 

doğrudan ilişki kurmak ve diğer bazı yöntemleri uygulamak için harcadıkla¬ 

rı çabalar. 

Buna karşılık 

- Çalışma hayatına ilişkin yasaların 

- Sendikaları en çok etkileyen genel yasaların 



ratikleştirilmeleri sendikal hareket 1çin yeni kazanımlar, daha sağlık- 

İr yapı sağlayacak önemli bir gelişme olacaktır. 

Yönetime katılma sorunu da gelişmeyi etkileyecek olan geniş boyut- 

r sorundur. Bu soruna ileride tekrar değinmekteyiz. 



BÖLÜM *1/ ' 

K6 

EKONOMİK VE SOSYAL HEDEFLERLE SENDİKAL HAREKET ARASINDAKİ İLİS.KİNİN 

1/ BOYUTLARI VE ETKİSİ 

Ekonomik ve sosyal hedeflerle uygulamayı sendikal hareketin gel 1ş1 ın 1 

I ile aynı bölümde değil de ayrı ayrı ele almış olmamızın nedeni söz konusu et-' 
^ i , 

menler arasındaki ilişkinin düzeyi konusundaki değerlendirmemizle ilişkilidir. 

I Aşağıda açıklamaya çalışacağımız gibi genel ekonomik gelişmeye yön veren un- 
| Surların önemli bir bölümü sendikal hareketin doğrudan etki alanı dışında M* 

|' oluşmuştur. Elbette toplumun genişçe ve dinamik bir parçası olan sendikalı 
kitlenin ekonominin genel yapısı^ üzerinde bir etkisi olmuştur. Ve 
her önemli ekonomik, sosyal uygulama dolaylı veya dolaysız şekilde sendikal 

kitleyi etkilemektedir. Fakat yer yer bu etkiye de yer vermiş olmakla birlik¬ 

te asıl amacımız sendikalaşmış olmadan ileri gelen, sendikal hareketin karar 

ve tutumlarıyla iHskili olan sonuçlan incelemek olduğuna göre bu tür etki¬ 

ler tizerinde pek durmuyoruz. 

- Ekonomik ve sosyal gelişme ile sendikal hareket arasındaki genel 
ilişki 

önemli sendikal kuruluşların, konfederasyonların genel ekonomik sos¬ 

yal hedeflere ilişkin talepleri;karar ve tutumları olmuştur. Ayrıca sendika¬ 

ların kendi faaliyet alanları içindeki etkileri de genel ekonomik durumu et- 
> 

kiler. Bu ikinci faktörün daha çok ücret ve gelir dağılımı ile sınırlı ka1 di- 
ipVf 

ğına tekrar değineceğiz. Fakat şendikaların genel nitelikteki taleplerinden 

kısa aıtıaaönemli bir örnek vermek istiyoruz. Çünkü kanımızca sendikal hareke¬ 

tin genel ekonomik gelişmeyi yakından etkilememiş olduğu açıktır. Ve asıl 

üzerinde durmamız gereken hususta bunun nedenleridir. 

örneğimiz kısa fakat geniş kapsamlı bir madde olan Türk-İş‘in 24 i]-, 

kesinin ilk maddesidir; 



"T0RK-1Ş TLİrk milletinin ekonomik ve sosyal sorunlarını bir bütün ola- 
!. 

rak görür. Türkiye'nin hızlı, dengeli ve adil kalkınmasını işçilerin refah, 

«r huzur ve güvenliği 1 ç 1 n şart sayar. Kalkınmanın gerçekleşmesi içirı büıUn top- 

luın sorunları ile yakından ilgilenmeyi görev ve amaç bilir". 

i 

! Ekonomik ve sosyal yapıyı ve hedefleri ele aldığımız bölümdeki sonuç- 

f 1ar bu talebin gerçekleşmesi yönünde bugüne kadar gerekli adımların atılmış 

H olduğu veya Sendikaların bu yönde kararlara katılmaya çağrılmış olduğu görü¬ 
nümünü vermemektedir üretimden yatırımlara, sanayileşme sorunundan kalkınma 

| stratejisine kadar, sosyal içerikli konularda dahil aynı sonuç genel olarak 

, geçeri idir. 

f; . ■ 
Ancak hemen bel irtnıeliyiz lq meseleyi sendikaların bir talepte bulun¬ 

muş olması, bu talebin de reddedilmesi şeklinde yalın bir niyet meselesi ola- 

rak görmek yaniış 'Olur. Genel olarak sendikal hareketin bu konuda etkisiz kai¬ 
li 

mış Olmasının nedenlerini şu şekilde özetlemeye çalışacağız. 

Birinci grup nedeni şu noktalarda toplamaktayız: 
fc ' ' 

- Sendikal hareketin ekonomik gelişmedeki etkinlik alanı devlet yöne- 

| timinin özel 1 ı'kle ekonomi politikası konusunda genel ilke ve tutumuyla, yapı- 
... 

şıyla ilişkilidir. Bu da basit bir tercih meselesi olmayıp söz konusu yönetimin 

niteliği,1 tarihsel koşullar gibi unsurlara da bağlıdır.JBu yönüyle sorunu si- 
‘Vş 

I yasetten soyutlamak mümkün değildir. Yalnızca bir talebin dile getirilmiş ol- 
Lçnası yeterli olmamaktadır. Bugüne kadarki incelediğimiz dönemde devlet yöneti- 

p minde ekonomi politikasını sendikal hareketide kararlara katarak saptama gere- 

ğini duyacak yapıda bir nitelik belirmemişti. Konuyu siyasi boyutları ile ve 
bu alanda çözüm önerileri de getirerek ortaya koyan sendikal kuruluşlarda oldu 

H fakat bunların önerileri uygulanmak istenen siyasetle zaten tamamen çelişiyo» 
■ . du. Dolayısıyla benimsenmeleri beklenemezdi. 



b) İşletme düzeyinde uygulanması sözkonusu olan diner bir yöntemde 

yönetime katılma uygulamasıdır, üretim kararlarını da içeren bir yönetime ka¬ 
il. • 

tılıııa uygulamasının sendikal hareketin etkinliğini arttırması kaçınılmazdır. 

I Ancak ayrıntıda kalan ve önemsiz konularda kararlara katılma yetkisi verile¬ 
rek işçilerin yönetime katılma adı altında başka ve etkisiz bir uygulama ile 

karşı karşıya bırakılmasını ve böylece ekonomlzmin . çıkmazından ayrılmamasını 

öngören önerilerle gerçek anlamda etki alanını genişletici yönetime katılma¬ 

yı ayırdetmek her zaman kolay olmamaktadır. 
i • 
r 

Işkoluı veya ekonomi düzeyinde yöntemler de sözkonusudur. 

|j; •’ : 
a) işkolu çapında sendika temsilcilerinin de katıldığı ve işkolunun 

gelişmesi, yönetimi ile ilgili esasayönelik tüm konuları kapsayan bir karar 

olma süreci öngören bir düzenleme geiiştirilebilir. Tabii bu 440 sayılı yasa¬ 

ya göre 10 bin işçi başına bir temsilcinin KIT'lerde yönetim kurulu üyesi ol¬ 

ması gibi bir uygulama olmamalıdır. Bir bakıma- işkolu çapında yönetime katıl¬ 

ma olarak adlandırılabilecek düzenlemenin ilk uygulama alanının kamu kesimi 

olması bellenir. 

[ b) Ekonomi çapında önemli kararlarda sendikal kuru 1 uşlarırı görüşleri- 

fie de yer verilmesi de sendikal hareketin, işçi hareketinin etki alanım artırır. 

■Ancak sendikaların işyeri ve ekonomi düzeylerinde etki alanının geniş- 
f» 

lemesini, önce işyerlerinden başlayarak ekonominin yönetimine yönlendirici bi¬ 

çimde katılınmasıyla sonuçlanacak bir süreç olarak görmemek gerekir, işyerinde 

işkolunda ve genel ekonomik kararlarda yönetime katılma arasında farklılık var¬ 

dır. Ve ekonomi politikası bir bütün olduğundan mevcut sosyo-ekonomik yaoı ve¬ 

ri alındığında genel ekonomik yönetimin kısa vadede değişmesinin güçlükleri 

ortaya çıkmaktadır. 



Sendikaların etki alanının sınırları konusunda önemli olan bir nokta- 
F: 

yı daha vurgulamak gerekir. Sendikaların temel işlevinin ekonomik mücadele ol* 
t' 

duğunu belirtmiştik. Bunun siyasi mücadele ile en uygun biçimde tamamlanması 
t 

v yal inde bile yirıe de sendikalar Ülke yönetimine aday olan siyasi güçlerden 

farklı bir konumu muhafaza ederler. ' 

Kanımızca bu sınırlar gözeti 1mediği takdirde bu alanda zorunlu görü¬ 

len gelişmenin başlangıcım bile gerçekleştirmek güç olacaktır. Buna karşılık 

bu sınırlamalar yönetime katılma ve genel’ olarak sendikaların etkinliğini ar¬ 

tırma olanaklarını kısıtlamamaktadır. Aksin/e, bu sınırlamaların gözönünde bu¬ 

lundurulması bu alandaki uygulamaları daha etkili hale getirecektik-. 

Sendikaların etki alanım ulusal ekonomi yararına geliştireceği düşün¬ 

cesinde olduğumuz diğer bir konu da kalkınma planlarının kazırlamşıdır. ilk 

Uç plan döneminde seddika 1 kuruluşlar planın hazı rlamşma katılmamışlardır. 

4 ncü plânın hazırlanışında sendikal kuruluşlarım- katkısına önem verme, planı 

daha demokratik biçimde oluşturma eğilimi belirmiştir. Kuşkusuz bu verimli 

bir uygulama olacaktır. 

Yalnız plânın hazırlamşı sırasında değil kamu kesimine yönelik bazı 

uygulamalarda da sendikaların katkısından yararlanma olanağı yaratılabilir. 

örneğin yukarıda değindiğimiz işkolu düzey inde yönetime katı İma çerçevesinde 

KIT'lerin büyük işyerlerinde fiat, yatırımlar/ gibi üretimle ilgili kararlar 

sendikal birimlerle planlama birimleri arasında karşılıklı işbirliği içinde 
ı 

alınabilir. Böyle bir uygulama kaynak dağılımında daha yüksek bir etkinlik sağ¬ 

lar kamsındayiz. Tabii bunlar ancak düzenli, somut bir uygu lama'çerçevesi için 

de ele alınabilecek genel nitelikte görüşlerdir. 



2 • “ Ekonomik ve sosyal değişkenliklerle sendikalar ararındaki ilişkiler. 
Sendikaların, sendikal haraketin en çok ilişkili olduğu değişkenleri. ' 

ücret, istihdam ve gelir dağılımı olarak sıralayabiliriz., ücretle ilgili olarak 

enflasyon' üzerinde sendikaların etkisi de tartışma konusudur. 
!tk 

Türkiye bu değişkenlerin sendikalarla dolaylı veya dolaysız karşılık¬ 

lı etkileşme içinde olabilecek yönlerini, uygulamanın sonuçlarım ve bu alanda¬ 

ki tartışmalardan bazılarım ele almadan önce kuramsal"konumla ilgili bir ger¬ 

çeğe değinmek gerekir. 

Ekonomik değişkenlerile sendikala’r arasındaki ilişki konusundaki değer¬ 

lendirmeler sendikaların işlevi konusundaki görüşlere ve bundan da öte, ekono¬ 

mik değişkenler, olgular arasındaki ilişkiyi açıklayan kuramsal çerçeve hakkın- 

daki görüşlere göre farklı biçimler alır. 

Örneğin üretimden faktörlerin marjinal verimi iliklerine göre pay aldık¬ 

larım, fiat mekanizmasının serbestçe işlemesi halinde nazar mekanizmasının 

ekonomiyi tam istihdamda dengeye getireceğini savunan Neoklasiklere göre sen¬ 

dikalar bu mekanizmanın işleyişini aksatarak' dengeyi engellemektedirler ve bu 
t r 

nedenle de devlet sendikaların bu etkilerini ortadan kaldıracak müdahalede bu 

lunnıal ı dı r. 

Pazar mekanizmasınu daya]ı.. ekonominin kendiliğinden tam istihdamda 

dengeye geleceğine değil devletin marjinal tüketim eği1 imini göznnünde bulun¬ 

du rafı, toplam talebi etkileyici müdahalelerle özel yatırımları te;vik ede^rek ve 
doğrudan yatırım yaparak daha ilerîbir denge noktası sağlayacağım inanan Ke.y- 

nescilerin yaklaşımında sendikaların işlevine daha fazla adıriık verilmektedir. 

Keynesciler diğer yandan denge noktasını aşan gerçek ücretlerin düşürülmesi 

üzerinde^de durmuşlardır. Sol keynescilerden J.Robınsün ise gerçek ücret artışı 

ilerinde önemîe durmakta sendikaların bu yöndeki çabalarının tekellerin yol 
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açtığı durgunluğu gidereüeğlni,ekonomiyi adeta rekabet koşullarındaki gibi can- 

~ landıracağını savunmaktadır. Genel olarak Keynesciler gelirin sehnaye ve emek 

* arasındaki bölUşütnli sonurunu çle almışlardır. 
T 

S? 

m 

â. 

Uygulamada bugün istihdam enflasyon sorunlarım çözerek ekonomik bu¬ 

nalımı gidermek için başvurulan tedbirler genel olarak her iki yaklaşımın. da 

belirli öğelerinden oluşan neoklasik sentez çerçevesindedirler. 

iki " . . 
Her yaklaşımdanfarklı olan marksist yaklaşımda' ise emek-değer teori¬ 

sinin işleyişi i le açıklapan .kapitalist ekonomide sendikaların işçi s ımfımn 

ekonomik durumunu bir oranda geliştirebilecek örgütler oldukları belirtilmekte 

ve bölüşümün esas mülkiyet yapısına bağlı olduğu vurgulanmaktadır. 

Burada yazını incelemek gibi bir amacımız olmadığından yalnızca sen¬ 

dikaları da konu alan bir iki kuramsal soruna değinmekle yetindik. Fakat Tür¬ 

kiye'de ücretler, gelir dağılımı gibi konularda değişik kuramsal yöklaşımla- 
?V' i 

* 

nn sayısal verilerle sınanmasının güç olmakla birlikte yararlı olduğu, olaca¬ 

ğı kanısındayız. Burada bu alanda mevcut çalışmaları gözden geçirmeyip yal¬ 

nızca aşağıda gerekli yerlerde bunlara atıfta bulunacağız. 

Kuramsal yaklaşımlar arasında bir tercih yapmak durumunda olmamakla 

birlikte neoklasiklerin marjinal bölüşüm yaklaşımının gerçekçi gözükmediğini 
S- o 

de belirtmeliyiz, örneğin gelir dağılımındaki gelişmeleri neoklasik yaklaşıma 

göre açıklamak güçtür. Gerçi onlar dış etkenlerin süz konusu olduğynu, özde 

^mpirik sonuçların teorilerini etkilememiş olduğunti^n savunuyorlar ama özel¬ 
likle ücret, bölüşüm alanlarında neoklasik yaklaşımın sınırlarının çok belir¬ 

gin olduğu kanısındayız. 

Aşağıda Türkiye'deki ücret, fia't, istihdam gelir dağılımının gel i şulele¬ 

rini illerken bu noktaların göz önünde bulundurulmasında yarar olduğu kanısın¬ 

dayız. 
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Sendikalarla en yakından ilgili ekonomik demişken ücretlerdir. Sen¬ 

dikal örgütlenmenin ücret düzeyini artırdığı bir gerçektir. 

Tarihsel karşılaştırmalar Avrupa'da da ■•sendikalaşmanın ücret düzeyi¬ 

ni artırmış olduğunı> göstermektedir. 

Türkiye'de de toplu sözleşme ve grev hakkının kullanılmaya başlandığı 
\JO 

1963 yılından önce sonraki ücret düzeylerini gösteren veriler de bunu doğru¬ 

lamaktadır. 



TABLO p 

SİGORTALI CARİ VE GERÇEK ÜCRETLERİ (1958-1975) 

YILLAR CARİ ORTALAMA GERÇEK ÜCRET YILLIK ART 

SİGORTALI ÜCRETİ İNDEKSİ 

1958 10.90 100.0 -

1959 13.28 99.0 -1.0 

1960 14.45 101.0 2.01 

1961 15.59 104.6 
* 

3.58 

1962 16.48 105.9 1.19 

1963 17.91 104.6 -1.29 

toplu Sözleşme SONRASI 

1964 19.50 111.7 7.16 

1965 21.64 117.2 5.50 

1966 23.28 120.8 3.58 

1967 23.83 126.3 5.51 

1968 28.22 132.1 5.68 

1969 22.13 144.1 12.11 

1970 35.32 143.5 -0.63 

1971 39.32 135.6 -7.89 

1972 43.07 130.0 -5.60 

1973 54.41 145.3 15.35 

1974 68.26 145.4 tf.04 

1975 85.55 153.1 3.76 

Kaynak: D.P.T. Çalışma sorunları özel ihtisas Komisyonu raporu Mayıs 1977. 



Bir başka araştırmada imalat sanayii alt sektörleri arasındaki iicret 
farklılıklarının fi imal ann ödeme gücü, sendikalaşma ve beşeri sermaye değiş¬ 

kenleri tarafından tüm olarak açıklandığı soııubuna varı lııııştır. Aynı araştır¬ 

mada ücret farklılıklarının tamamen beşeri sermaye değişkenleri ile ilgili ol¬ 

duğunu öne süren neoklasik yaklaştın sınanarak reddedilmiştir., (Ataman Aksoy) 

Sendikalarla ilişkili diğer bir ücret konusu da asgari ücrettir. As¬ 

gari ücret komisyonunda sendika temsilcisi de bulunmaktadır. Ancak bugüne ka¬ 

dar saptanmış olan asgari ücretin gerçek ihtiyacın çok altında kalmış olması 

sendikaların bu konudaki çabalarının yeterince sonuç vermemiş olduğunu göster- 
ı 

inektedir.. 

-jİ- ÜCRET VE FİYATLAR 

Sendikaları da ilgilendiren bir konu olan ücret ve fiyatlar arasında¬ 

ki ilişki ı bazı ekonomik kuramlarda daha çok enflasyon sorunu çerçevesinde 

ele alımr^ve ücretlerin enflasyona yol açtığı savı öne sürülür. 

Yakın zamana kadar Batı Avrupa'da ekonomik kriz bel irginleşmeden önce 

fiyat sorunlarına eğilenler daha çok neoklasik ekolden iktisatçılar olmuştur. 

Keynesci yaklaşımları benimseyen iktisatçılar enflasyon sorununa daha çok dev- 

resel dalgalanmalar.açısından eğilmişlerdir. Her iki ekolden kaynaklanan ku¬ 

ramların enflasyon sorunu ile ilgili değişik politika önerileri vardır. Tür¬ 

kiye'de de bu kuramlar çerçevesinde mali politikanın enflasyonu durdurmakta 

etkili olacağım savunanlarla, para politi-asının daha etkili olduğunu savunan¬ 

lar vardır. 

jfiıcret-fiyat ilişkisini incelerken enflasyonu ele almak, ücretlerin öne 

sürüldüğü gibi enflasyona yol açıp açmadığını ortaya koymak gerçekten de önem¬ 

lidir. Ama önce ücretliler için fiyatların önemini ve fiyat artışlarının ücret¬ 

tin yapısını nasıl etkilediğini belirtmemiş gerekir. 



ücretler bölümünde de belirttiğimiz gibi çalışanların büyük çoğunlu¬ 

ğunun tek gelir kaynağı aldıkları ücrettir. Çok iyi bilindiği gibi ücretin no¬ 

minal değeri değil satmalına gücü önemlidir. Fiyat artışları doğrudan doğruya 

ücretlerin yaşama düzeyini etkilemektedir. Diğeççşabit gelirliler, memurlar 

için de aynı şey söz konusudur, ücretlilerin satın aldıkları mallar içinde 
en önemlileri olan gda maddeleri gibi mallara olan talebin fiyat elastikiye¬ 

ti düşüktür, özellikle bu mallardaki bir fiyat artışı ücretlilerin bütçesini 

bemen etkiler. 

Jcrıf 
üzerinde durulması gereken diğer bir husus artışları ile fiyat karşı¬ 

laştırmaları yapılırken doğal olanın her ikisinin de aynı düzeyde artması ol¬ 

duğu izleniminin yaratılmasıdır. Bir kez mevcut gelir dağılımı#* ücretliler 
W' 

aleyhinedir. Bunun yamsıra insan ihtiyaçları hızla artmaktadır. Bunlardan 

yararlanmak için de işçilerin gelirlerinde bir artış olması, gerçek ücretle¬ 

rinin artması, gerçkli olmaktadır. Oysa görüldüğü gibi, gerçek ücretlerde böy- 
j 

le bir artıştan söz etmek olanaksız olduğu gibi sendikaların gerçek gelir dü¬ 

zeylerinin koruması söz konusudur. 

Bu husısları gözönünde tutarak enflasyon sorununa eğilmek yararlı ola¬ 

caktır. 

Yukarıda belirttiğimiz ekonomik kuramlar çerçevesinde Türkiye'deki 

enflasyon sorununa çözüm arandığı zaman genellikle eıgflasyonun, maliyet itiw- 

li (çost push) veay talep çekimli (demand-pul1) olduğu, üzerinde duruTduöu gibi 

özellikle bu ikinci nedene bağlı olarak para arzının etkili olduğu da savunul¬ 

maktadır. Yine bu çerçeve içinde para politikasının araçlarının kullanılmasını 1* 

mali politikanın uygulanmasını önerenler vardır. 



Bu çerçevedeki diğeıf önerilerin bir özelliğine değinme¬ 

liyiz. Yalnız Keynesci yaklaşımlarda tja değil neoklasik ekoi doğrultusundaki . 

jukl at unlarda da bunların dayandıkları kuramlar dolayısıyla faiz haddi önemli 

bir yer tutar. Türkiye'de ise ekonomi^ politikasının saptanması açısından kul¬ 

lanılabilecek bir faiz haddi yoktur. Fakat bu işin yalnızca biçimsel bir yönü 

sayılmalıdır. Daha önemlisi, enflasyon korunusunda da gelişmiş pazar ekono¬ 

milerinin büyük çoğunluğunda uzunca bir dönemden beri yukarıdaki çerçeve için¬ 

deki ekonomik politika araçlarının etkisiz kaldığını gösterebiliriz. Az geliş¬ 

miş pazar ekonomilerinde durum daha da kötüdür. 

Enflâsyon sorununu ulusal gelirden elde edilecek pay için sosyal sı¬ 

nıflar arasındaki ilişkiler ve üretim düzeyi çerçevesinde görmek daha doğru 

sonuçlar verecektir. 

Fiyatların düzeyini saptayan sermayeciler için, özellikle tekelci ni¬ 

telikte olanlar için fiyatların artması, enflasyon çoğu zaman ulusal gelirden 

daha büyük bir pay almaları anlamına gelmektedir. İşçilerin eline geçdn paranın 

artması gerçek gelirin ne oranda arttığım gizleyebi1iyor. Sendikal örgütlerin 

çabasına rağmen ücret artışlarını gerçekleştirmek, fiyat artışlarım gerçek¬ 

leştirmekten daha güçtür, üretimde bir attış olmadan enflasyon sorununa geçer¬ 

li bir çözüm getirmek ise çok güç, belki de olanaksız sayılmalıdır. 

Şimdi, ücret-fiyat ilişkisi konusunda bazıları tarafından savunulan 

ve enflasyonun^nedeninin daha çok ücret artışlarına bağlı<3w.)önünderılsavl Tür¬ 

kiye'deki verileri kullanarak inceleyelim. 

ücretin enflasyona neden olması için önce maliyetin önemli bir unsuru 

olması gerekir. Oysa 1964-1974 yılları arasında imalât sanayiinde ödenen maaş 

ve üctetlerin toplamının üretim (çıktılar) içindeki payı % 12 ile % 10 arasın¬ 

da değişmiştir. DİE'nin yayınladığı yıllık imalât sanayii anket sonuçları bunu 

göstermektedir. Daha sonraki yıllarda da bu oranda önemli bir değişiklik yoktur. 

(Tabi bu bir ortalamadır, bazı sektörlerde bu oran değişiktir.) 



Böylece ücret artışları ile fiyat artışlarım yanyana koyarak birin-

çisinin ikincisipe yol açtığını söylemek güç olmaktadır. Fakat daha önemlisi 

' Ücret ve fiyat artışlarına ilişkin sayılara bakıldığında da ücretlerin ne du-

^ rumda olduğunun görülebilmesidir. 

TABLO İÜ 

ÜCRET FİYAT ARTIŞLARI 

Toptan Eşya Ortalama Günlük İstanbul Şehri 
Fiyatlarının ücretlerin Artışı Geçinme İndeksle-

YILLAR Artışı % .1 lirin artışı %" 

1966-75 199 267 222 

^ Kaynak: Ticaret Bakanlığı, SSK 
ı '.V'' 

Bu tablodaki eşya fiyatları indeksine göre 9 yıllık bir süre içerisin-
*'■y -• \ 

de ortalama ücretler fiyatlardan ! 22 oranında daha fazla artmıştır. SSK kap

samındaki ücretlilerin büyük bir bölümünün oturduğu İstanbul şehri geçinme 

İndeksi esas alınırsa gine bu 9 yıllık süre içinde ücretler fiatlardan %13 

oranında daha fazla artmıştır. GSMH'mn % 7 dolaylarında arlığı bir ülkede 

bu gerçekten yeteri i olmaktan çok uzaktır. Unutmamalı ki qerçek ücretlerin 

ayrıı düzeyde kalması ücretlilerin durumunun aynı kalınası değil kötüleşmesi 

anlamına gelmektedir. 

ücretlerle ilgili istatistiklerde eksiklikler vardır ancak bu sayılar 
y 

durumun özünü yansıtmaktadırlar. 

Bu noktada enflasyonun temel nedeni olmamakla birlikte para politika-
7 Q < j « 

sanın da enflasyon hızı Lirezinde etkisiz olmadığını bel i rtmek yararlı olur. El- r 

bette örneğin emisyon hacmindeki aşırı bir büyütoe enflasyonu hızlandıracaktır. 

Fakat bu geniş boyutla^bir konudur. 



Enflasyonun talep çelkırtıli olduğu savına buraya kadar pek az yer ver¬ 

dik. Burada bu görüşe kısaca değinelim. Daha çok gelir dağılımı konusuna iliş¬ 

kin olan bir ğerçek;yüksek gelir gruplarının tüketim malları fiyatları üzerinde¬ 

ki baskısı ve tüketimin niteliği üzerindeki etkileridir. Böylelikle lüks ve pa¬ 

halı bir tüketim yapısı oluşmaktadır. TUSlAD'in Ağustos 1976 sayılı Görüş, der¬ 

gisine göre 1975 yılında 993 milyon TL. sim bulan reklam harcamalarının da bun¬ 

da katkısı vardır. Sendikaların dahil oldukları gelir grubunda ek gelirlerin 
urarjı l\r\d4 

harcanacağı pek çok alan vardır. Bu gelir grubunun talebini artırması ulusal 

sanayinin yapısı bte bu tür bir talep artışım karşılamaya uygun değilse o za¬ 

man sanayiciler sınırlı pahalı ve itlial edilmiş girdi oram yüksek mallarla 

enflasyona yolaçacak bir üretim yapısını sürdürür. Bu sektörlerde kâr oram 

da çok yüksektir, örneğin taşıt araçları sektöründe % 1001 ün üstünde bir kâr 

oranına rastlamaktadır. Hesaplanabilen kâr oranları tüm bu sektörlerde yük¬ 

sektir. Diğer yandan talebin fiyat elastikiyetinin düşük olduğunu belirttiği¬ 

miz gıda malları sanayi indeki durumu da gözönüne alırsak iki düzeyden işle¬ 

yen ve fiatları artı rmak su setiyle kârların artın İmasına dayanan bu ıııekaniz- 

menin enflasyonu nasıl hızlandırdığım görürüz. Böylece başında belirttiğimiz 

gibi bir noktada kısa dönemde bile enflasyon ulusal gelirin bölüşümü ve üretim 

düzeyj çerçevesinde imleyen bir mekanizma olmaktadır. 

ücret artışlarının verimliliğe bağlanması önerisini ise ilkönce şu 

açıdan ele almak gerekir. Verimlilik artışlarına bağlı olan bir ücret artışı 

ücretlilerin olsa olsa durumlarının nispi olarak aynı kalmasına yol açar. Oysa 

bunun yeterli olmadığım hem buraya kadar belirttiklerimizden hem de gelir da¬ 

ğılımı konusunda söylediklerimizden anlamak mümkündür. Diğer yandan zaten verim¬ 

lilik artışlarının büyük bölümü artıktan payalan gruplara gitmektedir. Verim¬ 

lilik artışının kamu kesiminde % 32 si, özel kesimde ise % 43 ü ücret geliri 

alanlar dışındaki guruplara gitmektedir(1965-1975) 



Bu konuda çok genel hatları ile de olsa çözlim önerisi şöyle' özetlene¬ 

bilir,, 

Enflasyon hızını hafifletmek için dengesiz bir talebi karşılamaya 

yönelik üretim yapısından çıkılmalı, özellikle tekel 1 er i n kârlarım siirdür- 
, m 

mejc ve artırmak için uyguladıkları fiyat artışları temelli biçimde önleyecek 

üretim düzenlemesi yapılmalı, iç pazarın genişlemesi için ücret.1 ilerin, sabit 

gel irlilerin, çalışanların gelirleri artan ihtiyaçları karşılayacak düzeye ge¬ 

tirilmelidir 

Emisyon hacminin aşırı artışı önlenmelidir. Ama bunun ölçüsü önemli¬ 

dir, durgunluğa yol açınası söz konusudur. 

Bir de buna yalnız tüketime yönelik tarım malları alanında değil sa¬ 

nayi mallarının piyasaya ulaşmasında da var olan ve fiyatların artmasında ge¬ 

reksiz yere etkili olan aracıların kalkmasını eklemeliyiz. 

Sendikaların fiyatların saptanmasında bir yetkilen yoktur. Fakat 

geniş kapsamlı bir yönetime katılma çerçevesinde, örneğin başlangıç olarak 

KIT’lerde, daha öncede belirttiğimiz gibi, planlama brimleriyle sendika-arın 

birimlerinin fiatları saptanmaları için bir düzenlemeye gidilmesi enflasyonu 
denetlemek açısından da yararlı olabilecektir. Çünkü pöylece KIT üün1 erinin 

kullanılışına ilişkin fiyat hareketlerini de izleyebileceklerdir. 

~ | i i - - İŞSJZLÎK- 

Sendikalarla ilgili diğer bir konuda işsizliktir'. 

Pazar mekanizmasının egemen olduğu ülkelerde, diğer birdeyişle eko¬ 

nomik ve buna bağlı olarak sosyal düzenin kapitalist diye tanımlanan nitelik¬ 

te olduğu ülkelerde işgücü piyasadaki mallara benzer bir konumdadır. Nominal 

ücretler sendikaların tepkisi dolayısıyle 'düşürülenlemekle birlikte işgücü pi¬ 

yasa mekanizması mn kuralları tarafından büyük blçude etkilenir. Ekonomide can¬ 

lanma olduğu zaman, iş hacmi arttığı zaman işgücüne talepte artır. Ekonomik 

faaliyet düzeyinin azaldığı, ekonominin daraldığı bunalım dönemlerinde işsiz¬ 

lik artar, işsizliğin devresel dalgalanmalara bağlı olduğu sav bu seyledikleri- 



mizden değişi bir savdır. Bizim belirtmek istediğimiz bu tür ekonomilerde 

işsizliğin diğer ekonomik değişkenlere bağımlı ol dududur..Ve bu da işin yal¬ 

nız bir yönüdür. Diğer yiinüde işsizliğin bu mekanizma içinde sürekli bir olgu 

nitel iği taşımasıdır. 

Bunun nedeni ücretler üzerinde bazen dolaylı biçimde de olsa her zaman 

var olan baskının sürdürülmesidir. Bunlara piyasa mekanizmasının bir parçası 

olan piyasa dalgalanmalarını ve tekellerin artan gücünü de eklemek gerekir. 

Bu arada Phillips eğrisi ile ıfaûJC'edilen ve enflasyon ile işsizlik arasında 
ters bir bağıntı kuran savın p.*|rtlAr ıMA fa çözümlere temel 

teşkil etmemesi gerektiğini belirtelim. İşsizlik konusunda oldukça temel rot- 

talara değinmiş olduğumuz için ve bu konuda söylediklerimizi sayılarla açıkla¬ 

yabilmek için aşağıdaki tabloyu sunuyoruz. 

TABLO II 

ABD VE Federal Almanya'da 
Iş^iZSayısı ve İşsizi i Oranı 

Yıllar ABD 

İşsiz İşsiz 

Sayı sı 
(Mi İyon) 

Oranı 

1971 5 6.0 

1972 4.8 5.6 

1973 4.3 4.9 

1974 5.1 5.6 

1975 

Ocak ayı 

8.0 9.0 

Federal Almanya 
İşsiz İşsizlik 

Sayısı Oranı % 

(Milyon) 

0.2 0.8 

0.3 1.2 

0.3 1.2 

0.6 2.6 

1.2 5.1 

, 1975 , United 

İstisna değil iki önemli örnek olarak ele aldığımız bu ülkelerde 

Ocak 1975'ten sonra işsiz sayısında önemli bir azalma da olmamıştır. 



Sorunun temeline bazı örnekler de vererek değindikten sonra >irncıi de 

TUrkiye'deki işsizlik sorununun boyutlarına eğilelim. 
;ı 

P II, Bölümdeki tablo da belirtilen yayılann gerçek işsizlik sayısının 
çok altında olduğu bilinmektedir. Bu tabloda tarım.sektöründeki gizli işsiz¬ 

lerin sayısı 1975 de 750.000 kişi olarak gösteriİmektedir ki, bu tahminin giz-’ 

li işsiz sayısının büyük oranda altında olduğu rahatlıkla söylenebilir. 

İşsizliğin azalmasını sağlayacak $5 kısa vadeli bazı önlemler alına¬ 

bilir. İlk önce bu kısa vadeli tedbirlere değineceğiz. Türkiye ekonomisinde 

oldukça geniş çapta bir atıl kapasitenin varlığından söz edilebilir. Bu iki bi¬ 

çimde etkili olmaktadır. Birincisi mevcut makine ve teçhizatla daha yüksek 

bir üretim düzeyine ve .buna bağlı olarak da daha yüksek bi*~ istihdam düzeyine 

erişebilir. Ekonomik yapımın tekelci öğesinin artması i 1 e Dirlikte acı! kapa¬ 

sitenin de artma eğilimi vardır. JDiger ve daha dolaylı eıı lamda ki atıl kapasi¬ 

te^ birçok yatırımın yarım kalmış olması veya gecikmesi sonucu ortaya çıkmak¬ 

tadır. Birincisine ilişkin sayılar Tabi o 12- de verilmiştir. Yatırımların çoğu¬ 

nun geçiktiği ise bilinmektedir. Bunun bir nedeni alınan kredilerin spekülatif 

amaçlarla kullanılmasıdır. Dolayısıyle tekellerin zorlanması ve yatırımların 

gecikmeyecek biçimde planlanması, kredi dağııtımında ve teşvik tedbi narinde cid 

di bir politika izlenmesi istihdam üzerinde olumlu etkiler yapacaktır. 

TABLO 12- • 

1974 
°t 

19 75 

% 50 den az 
h 

7.0 9,6 

% 51 - 60- 16.9 11.2 

% 61-70 16.9 12.3 

t 71-80 25.4 21.9 

l 81-90 15.5 26.0 

% 91-100 18.3 19.2 

Kaynak : TU S1A D 1975 Sanayi Anketi ön sonuçları, lurkeTj, fan Econonnc Survey 
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Sendikalar gerek yönetime katılma çerçevesinde yatırım kaynakları¬ 

nın kullanımını denetleyerek, gerek vardiya katsayısının çoğaltılması, fazla 

musa İ lerin azaltılması gibi hususlar Üzerinde durarak kısa vadeli tedbirlere 

katkıda bulunabi1 irler. 

îşsizliği^ en çok etkileyen faktörlerden biri sanayiinin çarpık yapı¬ 

sıdır. Daha temel nedenlere bağlı olan bu yapı değişmedikçe işsizlik sorununa 

etkili çözümler getirmeye olanak yoktur. Türkiye(de kalkınma hedeflerini ger¬ 

çek sanayileşmeye, yani ağır sanayi ve makina sanayiinin kurulmasına yönelik 

bir sanayileşmeye göre saptanmadıkça işsizlik sorununun bugünkü çok ciddi bo¬ 

yutlarında büyük bir değişiklik olması, beklenemez. Bu konuya çalışmamızın ba¬ 

şında da kısaca değişnrimştik. 

Bu sanayileşme hedefi hafif sanayi dallarının geliştiri İnlemesi anların¬ 

da değildir, önemli olan bir genel kalkınma stratejisi içerisinde değişik sa¬ 

nayi dallarının koordine edilmesi, kaynakların kullanımının bir plâna göre 

saptanmasıdır. Bu hedeflerin gerçekleşmesi ise ancak köklü sosyo-ekonomik de¬ 

ğişikliklerin gerçekleşmesi ile mümkündür. Aynı sorunun diyer bir yorıüde sana¬ 

yi alanındaki kararlarda dışa bağımlı veya doğrudan doğ^u^a dış ülkelere ait 
şirketlerin etkisidir. Bunun yamsıra bu şirketlerin bulunduğu ülkelerin Tür- 

£İıkCt/\ .W*ojh'ft.r« leşler* i “TTfyetyeYsânayi1eşmepoî i ti kasım dolayısıyle istihdamın geleceğini etkileyen 

bir faktördür. 

önceden yaptanmış, ekonominin ana al anların;'kapsayan bir sanayileş¬ 

me stratejisi olmadıkça denetimimiz altında olmayan faktörlere bağlı kalınacak, 

işsizlik sorunu da bü-tün ciddiyetle önümüzde duracaktır. Oysa çalışmak insan¬ 

ların en doğal hakkıdır. Toplum yaşamının ekonomik gelişmenin vazgeçilmez hede 

leHnden biri olması gerekan işi.izliğin ortadan kaldırılması hedefine yak 1 a- 

şıyaklaşılamadığı gelişmenin başarısının bir gösterisi olarak izlenmelidir. 
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|V- -SOSYAL güvenlik- 

Sosyal güvenlik kalkınma ölçütlerinden biri olma durumundadır. Buna 

karşılık uygulamaya baktığımızda şu andaki sosyal güvenlik sisteminin yeter¬ 

sizlikleri hanen göze çarpmaktadır. Sendika temsilcileri her yıI SSK genel 

kurulunda sosyal güvenliğin düzeltilmesine, genişletilmesine ilişk.in önerile¬ 

rini yenilemekte. Fakat bugüne kadar sonuç alamamış olmaları önceki bölümdeki 

değerlendirmelerimizde belirttiğimiz gibi sorunun dileklerin saptanıp uygulan 

ması gibi basit bir mesele olmayışındanjdevlet yönetiminde uygulanan politika 

sorunu olmasından ileri gelmektedir. 

Sosyal güvenlikle ilgili göstergeleri şöyle üzetleyebi1 iriz. 

Türkıyedeki nüfusun 1/3 ünün altında bir bölümü sosyal güvenlik kap¬ 

samındadır. SSK nın 32. gerıel kurulunda belirtildiğine göre SSK sağlık hiz¬ 

metlerinden yararlananlar şoyledir. 
* 

TABLO |3 

SSK SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANANLAR 

Sigortalı sayısı 2017875 

Sigortalı eş ve çocuk sayısı 5770000 

Sürekli iş göremezlik aylığı alanlar 24000 

Malullük, yaşlılık aylığı alanlar 175000 

Gelir ve aylık alanların eş, çocuk ana bab.5870üö 

Kurumda çalışanların eş ve çocukları 175000 

TOPLAM 8746875 

Kaynak : SSK 



TABLO I H 
s HASTA YATAĞI SAYISI 

ı 

Yatak Sayısı Bir yatağa düşen hasta 

ülke genel toplamı 100.000 400 

SSK 16.880 500'den fazla 
t , 

WHO öneris#^(Az gelişmiş ülkeler) - 300 

Kaynak: SSK, WH0 (Dünya Sağlık Teşkilatı) 

Hekim sayısıda SSK için toplam 4.000 in altınla olup yetersizdir. SSK 

tarafından ilaç fabrikasının satın alınması elciye oranla ilaç sorununu hafif- 
p,;af 

letebilecek olsa da bu soruna yeterli’bir çözüm oluşturmamaktadır . ‘^f’ !J' 
\jn V\Û ikGlkfeırv Sorunudur 0^. boya t fail ~t'd(No// b u 'jlİrM V\ vdt T, 

Konut sorununda, eğitimde büyük boyluklar, eşitsizlikler göze çarpmak¬ 

tadır. Tüm bu alanlarda planlarda öngörülen genel hedeflerin gerisinde kas in¬ 

miştir. örneğin üç büyük kentte ortalama % 50 nir, üstünde bir nüfus oranı gece¬ 

kondularda yaşamaktadır. 

Kanımızca sendikaların da katılabileceği çözüm önerilerini gerçekleş¬ 

tirmek için SSK yönetiminde işçilerin etkinliğinin arttırılması olumlu bir adını 

olacaktır. 

-V- -GELİR dağilimi- 

Gelirin bölüşümüne ilişkin kısa bir iki kuramsal noktayı bu bölümün 

başında belirtmiştik. Burada bit/de Keynescilerin gelir dağılımındaki düzelme¬ 

yi nihai olarak ekonomideki gelir artışına bağlayan yaklaşımının son yıllarda 

doğrulanmadığını ekleyelim. Bir çok gelişmiş kapitalist ülkede, fakat özellik¬ 

le az gelişmiş olupta kapitalist gelişme yolunu izleyen ülkelerde gelir dağı¬ 

lımı bozulmaktadır. 
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TLirkiye'de gelir da.ğılımı tablosunu Bölüm II Tablo 4 de sunmuştuk. 

Burada ise sendikaların etkisiyle ilgili olarak şu konuları belirtebil iriz. 

Sendikaların toplu sözleşmeler yoluyla gelir dağılımındaki dengesiz¬ 

liğin artışım sınırlayıcı rolleri önemlidir. Ancak bu etkinin kısıtlı kala¬ 

cağı da unutulmamalıdır. Katma değerin bölüşümü gözöniine alındığında bunu gör¬ 

mek kolaylaşmaktadır. 

DPT nin imalat sanayi araştırması (TİSS1) 1965-75 yılları arasında kat¬ 

ma değerin kamu kesiminde % 30 unun, özel kesimde ise İ 40 inin işçilere git¬ 

tiğini bel irtmektedir. Aynı çalışmada özel, kesim sayılarının yetersiz olabile- 

ceğide eklenmektedir. 

Ücretler dışında sendikaların gelir paylarım etkileyen en önemli un¬ 

surlardan biri de vergidir. Vergi yapısının çok büyük Ölçüde emekçiler aleyhi¬ 

ne sonuçlar verdiği bütün açıklığı ile ortadadır. Bu nedenle sendikal hareke¬ 

tin çeşitli kuruluşlan,israrla vergi yapısının değişmesini, gelirvergisinin 

% 70 ini ödemelerine neden olan yapının düzeltilmesini talep ediyorlar. 

Gelir dağılımı ile ilgili konulara diğer bölümlerde de yar yer değin¬ 

miş olduğumuz için burada bu konular üzerinde daha fazla durmayacağızT 

Ancak gelir dağılımını düzeltmenin temelce ı yalnızca gelirin yeniden 

dağılımı aşamasındaki müdahalelerle değil, üretim araçlarının konumunu, ekono¬ 

mik demokrasinin sınırlarını geniş 1 etmek yönünde girişimlerle de ilgili olduğu 

kanısını taşıdığımızı da belirtelim. 
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