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Hükümetin KIT'lerde n çalışanların 
yönetime katılması*1 ile ilgili girişimi
mi üzerine Td'TSD Genel Merkezi aşağı
daki açıklamayı yaptı.

İleri kapitalist ülkelerde “özyönetim" ya da “yönetime katılma“’ v.b. kavram 
ve uygulamalar mevcut ekonomik yapının temellerini sağlama almak, emperya
list -kapitalist sistemin devamını güvence altında tutmak amacıyla ortaya a- 
tılmıştır.
;,Öz yönetim-' ya da yönetime katılma’1 üretim araçlarına sahip olmayanların 
yari"işçilerin, emekçilerin çalıştıkları yerlerde yönetimi ele almaları an
lamına "’gelmiyor. Bu durum ilk terimde daha ustaca ürtülebildiği halde İkin
cisinde hemen açığa çıkıyor. Bahsedilen; işçilerin emekçilerin "yönetime 
katılmaklarıdır, yönetime sahip olmaları, yönetime hakim olmaları değil. 
İşçiler emekçiler karar organlarında temsil edilecekler, "yönetime katıla
caklardır- ama hiç bir zaman bu organlarda ço"unlukta olamayacaklardır._Üre* 
tim araçlarına sahip olanların temsilcileri ise çoğunlukta bulunmanın gü
vencesi” ile donatılacaklardır. Böylece; karar organlarında işçileri, emek
çileri bulundurarak, onlara söz hakkı vererek emperyalist kapitalist sis
temin üretim birimlerinde alınan kararlarda yalnızca sermayenin çıkarları
nın gözetilmediği, ya da yalnızca sermayenin lıakim olmadıkı izlenimi veril
mek istenmektedir. Buradan kalkarak ülke genelinde de siyasi ve ekonomik 
iktidarın yalnızca bir avuç para babasının iktidarı olmadıkı, işçisiyle e- 
mekçisiylo tüm bir ulusun(I) iktidarı oldu.ğu izlenimi yaratılmak istenmek
tedir.
Kısacası, üretim araçlarının özel mülkiyeti ortadan kalkmadığı sürece orta
dan kalkmayacak olan sömürü düzeninin bizzat sömür.lenlerce meşruiyetinin 
tanınması amaçlanmaktadır. Kapitalist ülkelerde kurtuluşu sosyalizmde gö
ren ve iktidara yürüjren işçi sınıfı hareketinin Önü böylece kesilmeye en 
azından mücadele hedefinden saptırılmaya çalışılmaktadır.
ileri kapitalist ülkelerde durum bu iken ülkemizde de CHP'nin ve son gün
lerde ağırlıkta bulunduğu Hükümetin ortaya attığı "Yönetime Katılma- mese
lesini nasıl değerlendireceğiz? Bu konuda acaba hangi Özgün uygulamadan e- 
sinlenilmiştir? Bu soruların cevabı araştırılırken, çıkarılmak istenen ka
nun hükmündeki kararnamenin metnine bakmakta yarar var:
■Yönetime Katılma"' uygulamasının öngörüldüğü yerler kamu iktisadi teşek
külleri (KİT)dir. Kilelerin Türkiye ekonomisindeki yeri, işlevi herkes ta
rafından bilinmektedir. Bunların üretiminin ağırlıklı bolümü, enerji ve i- 
malat sanayii hara maddeleri ile imalat sanayii ara maddeleri (demir çelik 
ürünleri v.b.' dir,Sermayelerinin tamamı veya ^50*den fazlası kamuya ait 
olan KIT’ler özel sektör sanayiinin başlıca girdilerini üretir.Özel sektö
rün istediği bu girdilerin kendisine mümkün olan en ucuz fiatla devredil
mesidir.Ve özel sektör bugüne defe bu politikasını gerçelrleştiregelmiştir.
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Bir çok ara malı KIT’ler tarafından maliyetin altında bir fiatla özel sek
töre devredilmiş (halada devredilmektedir,/, aradaki fark kamu kaynaKİarı 
kullanılarak subvansiye edilmiştir. KIT’lerin zarar etmesi, devlet gelir
lerinin ağırlıklı bölümünü ödedikleri vergilerle karşılayan işçilerin, e- 
inekçilerin şartına yük olması sanayi burjuvazisi ve müttefikleri için hiç 
dert değildir yeter ki ICIT sararlarının ekonominin genel gidişinde' ‘.yarat
tığı olumsuzlukların ucu burjuvaziye dokunmasın. Nitekim son yıllarda Tür
kiye kapitalizminin içine düştüğü bunalım ortamında ...il’ sararları, yerli _ 
burjuvaziyi ve onun ardındaki IEF’yi çok yalcından ilgilendirir hale^gelmiş
tir . IID/*ııin de yerli burjuvazinin de şimdi derdij Kilelerin ürettiği mal
ların fiatınm artırılarak zararın azal- ılmasmdan çok maliyetin düsürül- 
•fiesi yoluyla soruna bir çözüm getirilmesidir. Sunun içinde hazır vj, bazı 
reçeteler' dayatılmaktadır: Verimliliğin yükseltilmesi,ücretlerin dondurul
ması. Ve CIO? ağırlıklı Hükümet i; toplumsal anlaşma- v.b. girişimlerim bu ra* 
çetelerin gere ini yerine getirebilmenin peşindedir1.‘‘Çalışan varın Yönetime 
Katıl lası Kararnamesi" işte tam da bu girişimlerin yo/ unlaçtığı bir zama
na rastlamaktadır.
Hazırlanan taslağa göre "teşekkülün en yüksek düzeyde karar ve yönelim or
ganı olan Yönetim Kurulu; “Genel Müdür:ün başkanlığında, biri Maliye Ba
kanlığının dikeri teşekkülün bağlı olduğu bakanlı, m  önerisi üzerine ortak 
karar ile atanan iki üye ile üç çalışanlar temsilcisinden oluşacaktır.Ya
ni yönetilenler ile yönetenler en iict karar organında eşit sayıda(l; tem
sil orunaçaktır. He var ki daha sonra gelen bir ibarede yönetenin bahşet - 
iiği eşit temsil (j) açıklık kazanıyor;“ Yönetim kurulunda çoğunlukla karar 
verilir, oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çokluk sayılır;
Bu ibarenin Türkçesi şu: Çalışanlar Yönetim Kurulunda söz sahibi olacaklar - 
cır ama karar sahibi olamayacaklardır.Buna rağmen kararnamenin adı,"Çalışa 
ların Yönetime Katılması" kararnamesidir. Çalışanların yönetime katılmasıı 
dan ne beklenildiği kararname tasarısında açıkçada yazılmış. Yukarıda sözü 
adilen yönetim Icurulunun dışında ‘‘Teşekkül Çalışanlar Komitesi" adına taş 
yan bir komitenin oluşturulması öngörülüyor ve ralnısca çalışanların teras. .. 
edileceği bu komitenin görevi şöyle açıklanıyor;"' Teşekkül Çalışanlar Komi-• 
t esi, alınacak kararların ve bunların uygulanmasının yönetimin etkinliğini 
artıracak ve çalışanların yararını gözetecek biçimde oluşmasını sağlamak 
üzere kurulan bir denetim ve işbirliği organıdır." ITeymiş" Çalışanlar Ko
mitesinin :: görevi? Alınacak kararların - Yani çalışanların karar sahibi 
olamayacakları yönetim kurulunda alınan kararların - vebuııların uygulanması
nın yönetimin etkinliğini artıracak- yani çalışanların karar sahibi olama
yacakları bir yönetimin etkinliğini artıracak-- ve çalışanların yararını gc ■ 
setecek-nasıl gözetecekse (i) - biçimde oluşmasını sağlc>ak..,
l'zun sözün kısası şu: CHP ağırlıklı Hükümet £î T1 leri Bü?’nân direktifleri 
dv:- •rultusunda çalışanlarında katılma s ıyŞ:â(l) fazla patırtı gürültü çıkart- 
maçan bir Iıale yola koyacak, “'KIT’lerde çalışanların yönetime katılması" 
kararnamesinin ardındaki gerçek ya da beklenilen bu.
Gerçeğin, beklenilenin bu olmasına rağmen iş yerlerinde, örneğin KIT'lerde 
oluşturulacak "Çalışanlar Komitelerinin" ve yönetim kurullarında ,çalışan • 
..arın temsilcisinin bulunmasının iş yerlerinin demokratikleştirilmesi açı
sında*1 hiç mi yararı olmayaçaktır?Hiç şüphe edilmesin ki yararı olacaktır,An
cak bu ve oeıızeri uygulamaların işçi s mı inin iktidar mücadelesini gerilet
mek, saptırmak için burjuvazinin kullandı/ı bir araç olduğu göz ardı edilme 
den ve bu durum tüm çalışanlarda bilince çıkarılmak'kornılııyla yararı olacak 
tır.
Halı galaların yönetim organlarında ve kademelerinde r öz sahihi olmalarının 
sarant bil o o ek tele yanı bu dur.


