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1. ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİNİN KONUSU, AMACI VE GELİŞMESİ

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Endüstri İlişkileri Kavramı, Konusu ve Amaçları
1.2. Endüstri İlişkilerinin Doğuşu ve Gelişimi
Okuma Parçası 1:
1581’de Fransa-Lyon’da Yapılmış Noter Tasdikli Bir Çıraklık Sözleşmesi Örneği
Okuma Parçası 2:
Osmanlı Loncalarından İstanbul’daki Loncalar

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

4

Anahtar Kavramlar

5

Giriş
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1.1. Endüstri İlişkileri Kavramı, Konusu ve Amaçları
Endüstri ilişkileri, kavramın içeriği veya ilgilendiği konular açısından disiplinler arası
bir konumda olması itibariyle farklı anlamlarda kullanılmıştır. Bu çerçevede kimi zaman “işçiişveren ilişkileri” “çalışma ekonomisi” veya “çalışma ekonomisi ve çalışma ilişkileri” kimi
zaman da sadece “çalışma ilişkileri” kavramlarıyla aynı anlamda kullanılmıştır.
1980’lerden sonra da endüstri ilişkileri kavramı yerine “insan kaynakları yönetimi” veya
“işgören ilişkileri” kavramlarının kullanılmaya başlandığı ve literatürde de bu konuda oldukça
yoğun tartışmaların var olduğu gözlenmektedir. Bu tartışmaların temel nedeni ise endüstri
ilişkilerinin dinamik karakterinden kaynaklanmaktadır. Çünkü endüstri ilişkileri Dünyada
yaşanmakta olan hızlı değişim ve dönüşüm sürecinden büyük ölçüde etkilenmektedir. Bu süreç
yaşandıkça da tartışmalar var olacaktır.
Geleneksel anlamda endüstri ilişkileri; endüstri sektöründe yer alan işçi-işveren
ilişkileri ile bu ilişkilerin neticesinde ortaya çıkan çalışma koşullarının belirlenmesini konu alan
disiplinler arası bir bilim dalıdır. Burada “endüstri sektöründeki” işçi - işveren ilişkilerinin ve
genel çalışma koşullarının belirlenmesi, düzenlenmesi ve daha iyiye yönlendirilmesi
amaçlanırken, daha da “kurumsal” nitelikteki ilişkiler kastedilmektedir. Kurumsal ilişkinin
anlamı da en azından çalışan tarafın örgütlenmiş olması veya kendisi adına hareket edecek bir
kuruma (sendikaya) sahip (üye) olmasıdır. Kavram etimolojik olarak incelendiğinde de bu
çerçevede kullanıldığı görülecektir.
Bu yaklaşım, literatürde endüstri ilişkilerinin dar anlamı olarak yerini almıştır. Yani
sadece “endüstri sektörü”ndeki kurumlaşmış işçi-işveren ilişkileri endüstri ilişkilerini dar
anlamdaki tanımı olarak karşımıza çıkmaktadır.
Buna karşılık, endüstri ilişkileri sadece endüstri sektöründe değil, “tüm sektörlerde”
çalışan ücretlilerin istihdam ilişkilerinden doğan her türlü “bireysel” ve “kollektif” ilişki ve bu
ilişki çerçevesinde oluşan çalışma koşullarını inceleyen bir alan olarak geniş anlamda da
kullanılmaktadır. Geniş anlamdaki endüstri ilişkileri deyimi, ücretlilerin istihdam ilişkilerinden
doğan çalışma hayatının hemen her konusunu ele aldığından “çalışma ilişkileri” veya “istihdam
ilişkileri” yerine de kullanılmaktadır.
Endüstri ilişkilerinin bu şekilde geniş bir anlam kazanmasının nedeni olarak; endüstri
sektöründe görülen kurum ve uygulamalarının diğer sektörlere de yayılması ve çalışma
ilişkilerine benzer uygulamaların diğer sektörlere de yayılması ve çalışma ilişkilerine benzer
uygulamaların ortaya çıkması gösterilmektedir. Söz konusu gelişimde endüstrileşmiş batı
toplumlarında önceleri endüstri sektöründe çalışan ücretliler için tanınan örgütlenme ve toplu
pazarlık hakkının diğer sektörler için de tanınması başlıca rolü oynamıştır. Böylece yaygınlaşan
sendikal haklar, sektörler arasında benzer uygulamaları getirmiş ve “bir bütün olarak” endüstri
ilişkileri sistemini oluşturmuştur (Koray, 1992: 25).
Öte yandan, günümüzde örgütlerde bireyi öne çıkaran yeni yaklaşımlar da endüstri
ilişkilerinin bu niteliği ile ele alınmasında önemli ölçüde rol oynamaktadır. Örneğin
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1980’lerden sonra yönetimde hem insanların farklılıklarını gözeterek işteki manevi tatmin ve
içsel motivasyon unsurlarının geliştirilmesini öngören yani, insanların bireysel yönlerini
dikkate alan, hem de işletme kültürü, yönetime katılma, takım çalışması, ortak karar ve
sorumluluk gibi grup odaklı konuları esas alan yönetsel yaklaşımlar endüstri ilişkilerini daha
bir esnekleştirerek yeniden ele alınmasını zorunlu kılmıştır.
İster dar isterse geniş anlamda kullanılsın endüstri ilişkilerinin temelini “bağımlılık”
ilişkisinden doğan “çalışma ilişkileri” oluşturmaktadır. Bu ilişkilerin doğuşu, kapsamı, düzeyi,
sonucu, ilişkiye giren tarafların statüleri, ilişkideki rolleri, hak ve yükümlülükleri, ilişkinin
bozulmasında izlenecek prosedürler, ilişkinin cereyan ettiği ortam ve buna ilişkin koşullar ve
benzer pek çok husus endüstri ilişkileri incelemelerinin konusunu oluşturmaktadır. Bu
çerçevede başta ekonomi ve hukuk olmak üzere psikoloji, sosyoloji, tarih ve siyaset bilimi gibi
bilim dallarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bakımdan çeşitli bilim dallarını kapsayan endüstri
ilişkileri “disiplinler arası” bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır.
Literatürde endüstri ilişkileri kavramı daha çok örgütler ve örgütler aracılığıyla
oluşturulan “kurumsallaşmış ilişkilerin ifadesinde kullanılmaktadır. Bu çerçevede; sendikalar
ve sendika siyaset ilişkileri toplu pazarlık süreci, çalışma ilişkilerinden doğan uyuşmazlıklar,
grev ve lokavt konuları ile devletin çalışma ilişkilerindeki rolü, endüstri ilişkilerinin temel
inceleme konuları olmaktadır
Ancak, son yıllarda istihdam ilişkilerinden doğan bireysel konular da önemli ölçüde
endüstri ilişkilerinin incelenme alanında değerlendirilmektedir. Endüstri ilişkileri bu boyutuyla
çalışma hayatının bütün yönlerini kapsamakta, endüstri ilişkileri kavramındaki “endüstri”
kelimesi de hangi sektörde olursa olsun, bütün iktisadi faaliyetleri ifade edecek şekilde geniş
tutulmaktadır. Zaten günümüzde endüstri kavramının sadece sanayi için değil, örneğin, finans
ve bankacılık alanını da kapsayacak şekilde kullanıldığı da gözlenmektedir.
Endüstri ilişkileri kavramı bir ülke, sektör veya işyeri içinde kullanılabilir. Yani çok
çeşitli düzeylerde ele alınabilir. Bu çerçevede endüstri ilişkilerinin alanını düzenleyen genel
politikalardan işyerlerindeki özel düzenlemelere kadar pek çok konu endüstri ilişkilerinin
alanına girebilir. Örneğin; ulusal düzeyde, toplumun sosyo-ekonomik sistemi ile endüstri
ilişkileri sistemi arasındaki etkileşim endüstri ilişkilerinin konusu olurken işyerinde çalışanların
çeşitli tutum ve davranışları da endüstri ilişkilerinin konusu olabilmektedir.
Endüstri ilişkileri bir sistem olarak ele alındığında genel (ekonomik, sosyal ve
toplumsal) sistemin bir alt sistemi olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla genel sistemde
meydana gelen herhangi bir değişim veya gelişme bu alt sistemin belli bir biçimde veya
doğrultuda gelişmesine sebep olurken, endüstri ilişkileri sistemi de zaman zaman genel sistemi
etkileyebilmektedir. Bu yapısı itibariyle dinamik bir karakter taşıyan endüstri ilişkileri, genel
ekonomik, siyasal ve toplumsal sistemdeki değişim ve dönüşümlere paralel olarak sürekli bir
devinim ve dönüşüm içinde yeni biçim veya şekiller almaktadır.
Yine, genel sistemin bir alt sistemi olarak endüstri ilişkileri, bazı dönemlerde ön plana
çıkarken bazı dönemlerde de geri planda kalmaktadır. Endüstri ilişkilerinin bu yükseliş ve
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gerileyiş dönemlerinde tarafların sistemdeki güç dağılımı da önemli ölçüde değişmektedir.
Ancak endüstri ilişkilerinin gerileme dönemleri genellikle çalışanların sistem içerisindeki
etkinliğinin azaldığı dönemler olarak karşımıza çıkmaktadır.
Endüstri ilişkilerinde güdülen temel amaçları da birkaç cümleyle özetlemek gerekirse;
çalışma ilişkilerini, ekonomik etkinliği, işyerinde adaleti ve kişisel huzuru ve refahı olumsuz
yönde etkileyen eksiklikleri gidermeye çalışmak, bu çerçevede; üretimin arttırılmasına, gelir
dağılımının düzenlenmesine ve işçi-işveren gruplarının hem birbirleriyle hem de toplumla
kaynaşmasına hizmet etmek ve yine işletmelerde karar mekanizmalarını düzenlemek biçiminde
ifade etmek mümkündür. Yani kısaca, üretimin sosyal ilişkiler boyutunu düzenlemek endüstri
ilişkilerinin temel amacıdır.

1.2. Endüstri İlişkilerinin Doğuşu ve Gelişimi
Endüstri ilişkilerini doğuşunu esas itibariyle sanayi devriminden başlatmak
gerekmektedir. Zira endüstri ilişkilerinin en önemli aktörü olan “ücretli sınıf”ın, yani modern
anlamda “işçi” kavramının doğuşu bu dönemden sonra olmuştur. Daha önceleri kırsal kesimde
tarlasında veya kentlerde küçük atölyelerde, kendi hesabına çalışan ve böylece hayatını idame
ettiren insanların belli bir ortamda (fabrika düzleminde), belli bir bedel karşılığında emeğini
satan insanlar olarak ortaya çıkışı endüstri ilişkilerinin de başlangıcı olmuştur.
Bu bakımdan endüstri ilişkilerini doğuşunu incelerken endüstri devriminin altyapısını
oluşturan gelişmelerin kısa bir değerlendirmesini yapmak uygun olacaktır.

1.2.1. Endüstri Devrimi Öncesi Çalışma Hayatının Kısa Bir Özeti
Burada endüstri devrimi öncesi çalışma hayatını genel özellikleri, “ortaçağ ekonomisi”
çerçevesinde değerlendirilecektir. Bu ekonominin göze çarpan temel özelliği; malikanelerde ya
da köy cemaatlerinde üretimin ve tüketimin “geçimlik ekonomi”ye yakın bir biçimde
örgütlenmesiydi. Geçimlik ekonomiden “kar amaçlı mübadele ekonomisi”ne geçiş yüzyıllar
almıştır. Dönüşüme neden olarak; “onuncu yüzyılda yabancı işgallerin ve saldırıların sona
ermesi” ve “kısa ve uzun mesafedeki düzenli ve etkin ticari alış-verişin düzelmeye başlaması”
gösterilir (Landes, 1995; 7-8).
Doğal olarak ticaretin yayılmasıyla; şehir merkezleri büyümüş, mesleki uzmanlaşma
yüksek derecelere ulaşmış, beceri sahibi zanaatçılar kasaba ve şehirlerde toplanmaya
başlamışlar ve imalatın ve ticaretin kaynağı olmuşlardır. Böylece bir zamanlar kendi
endüstriyel ihtiyaçlarını karşılayan malikaneler bir süre sonra pazar için ürün geliştirmeye
ayrıca kendi ihtiyaçları olan mal ve hizmetleri de pazardan temin etmeye başlamışlardır. Kısaca
tecrübe ve yenilik dönemi olarak adlandırılan bu dönem kabaca 10-13. yüzyılları
kapsamaktadır.Burada ilk çağların köleci toplum düzeni ile ortaçağın başlangıç ve serflik
dönemleri kapsam gereği ele alınmamaktadır. Zira yukarıda vurgulandığı gibi ortaçağda kar


Malikane; bir memur, asker veya emektar kimseye mülk gibi kullanılmak üzere verilen arazi, çiftlik ve bunun
gibi geliri olan mülk.
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amaçlı mübadele ekonomisine geçiş süreci 13. yüzyılın sonlarından itibaren başlamıştır. Yine
bu dönemden sonra, sömürgeleştirme ve fethetme isteği doğrultusunda ticari kapitalizmin
temelleri de atılmaya başlamıştır.
Bir süre sonra bağımsız el sanatları dükkanları kendilerine hammadde sağlayan ve
bitirilmiş ürünlerini satan tüccarlara bağımlı hale geleceklerdir. Hatta buhran sırasında satış
yapacak kimseler bulamayan bu dükkan sahipleri işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya
kalacaklar ve bir süre sonra da ticaret ve yeni pazarların ardından sanayi devrimini sonrasında
“emek satan bir proleterya” konumuna düşeceklerdir (Landes, 1995; 18-19).
Ortaçağın feodal toplum düzeninde çalışma ilişkilerine lonca düzeninin biçim verdiği
görülmektedir. Loncalar; aynı zanaat ya da ticaret dalında çalışanlar tarafından kurulan meslek
birlikleri olarak karşımıza çıkarlar. Ancak mesleki örgütlenmeler bu dönemde 20.yüzyıldaki
kadar yaygınlık kazanmamışlardır. Buna rağmen bir görüşe göre; iktisadi yaşama egemen
olmuşlar, çalışma yaşamının temeli, emeğin ve emekçilerin tarihini açan bir anahtar rol
üstlenmişlerdir (Brizon, 1977: 16).
Meslek kuruluşlarının kesin olarak ne zaman ortaya çıktıkları bilinmemektedir. Ancak
varlıklarını yasal planda kabul eden koşulların 11. yüzyıl tarihini taşıdığı ve 13. yüzyılda
yaygınlık kazanmaya başladıkları bilinmektedir. Daha sonra 15. yüzyıla kadar büyüyüp çoğalan
kuruluşlar, 16. yüzyılda ilk büyük bunalımlarını yaşamışlar ve 17. yüzyıldan sonra yeniden
canlanarak 18. yüzyıl sonlarına kadar varlıklarını sürdürmüşlerdir ((Brizon, 1977: 18).
Loncalar mesleki bakımlardan veya kentten kente değişen yöresel ayırımlardan
kaynaklanan bir takım farklılıklar taşısalar da temelde birbirine benzeyen kuruluşlardır.
Örneğin; başlangıçta loncalar “genellikle dinsel tapınma, karşılıklı korunma ve yardımlaşma
amacına dönük topluluklar” olarak kurulmuşlardır. Zanaatkarlar ve tüccarlar ortak yaşamları
ve hakları ile karşılıklı rekabetten korunma bakımlarından loncalarda bir güvence buluyorlardır.
Böylece loncalar üyeleri arasında dayanışmayı arttırmayı ve tekelciliği önleyerek şans eşitliği
sağlamayı amaçlıyorlardı. Ancak mesleği giriş ve mesleki etkinlik birçok koşula ve sıkı
kurallara bağlanmıştı.
Loncaların en temel özelliği, kendilerine özgü hiyerarşik yapılarıdır. Çırak, kalfa ve usta
ilişkisinden kaynaklanan bu hiyerarşik yapı o dönemin çalışma ilişkilerinin biçim ve özünü
oluşturmuştur.
Hiyerarşik yapının ilk basamağını çıraklık oluşturur. Çıraklık mesleğe girişle başlar.
Çıraklar bir takım katı kurallara uymak zorundadırlar. Örneğin, 16. yüzyılda yaygınlaşan ortaya



Proleterya: işçi sınıfı; ilk defa “topraksız olan ve hayatını emeği ile kazanan kimse” anlamında 15. ve 16.
yüzyıllarda kullanılmıştır. Kavram daha önce Sismondi, Proudhon, louis Blanc ve Lorenz Von Stein gibi sosyal
bilimci düşünürler kullanmışlarsa da bu günkü manasında kullanılması Marx tarafından olmuştur. Marx,
proleterya yı belirli kimseler için kullanılan bir kavram olmaktan çıkarmış, onu bir “sınıf kavramı” muhtevasına
kavuşturmuştur. Marx, proleterya olarak “burjuvazi” sınıfına dahil olmayan herkesi kast etmiş, tarihi de bu iki
sınıfın mücadelesi olarak yorumlamıştır. (Bkz. Sezal, 1981; 104).
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bir başyapıt çıkartmak, giriş vergisi ödemek, armağanlar vermek gibi. Bunların yanında çırak
adayının evli olmaması, mesleklere göre değişse de genellikle genç olması gerekiyordu.
Çıraklık, usta ile çırağı arasındaki ilişkileri düzenleyen “çıraklık sözleşmesi” ile
başlıyordu. Sözleşme 2 yıldan 10-12 yıla kadar uzayabilirdi. Bazen tanıklar önünde sözlü, kimi
zaman da adi senet veya noter tasdikli senetlerle yapılan sözleşmede tarafların ve tanıkların
adları bulunur ve karşılıklı yükümlülükler sıralanırdı (Brizon, 1977; 37-42). Burada çırak,
çalışkan, dürüst ve kurallara uyum göstereceğine, ustanın emrine itaat edeceğine, onun
mallarını hırsızlığa, kayba ve saldırıya karşı koruyacağına ve sırlarını saklayacağına söz
veriyordu. Bunların karşılığında ustası da ona sanata, mesleğe ve sırlara ilişkin her şeyi
öğretecek, beslenmesini sağlayacak, giydirecek ve onu barındıracaktı Ancak çırak ustasına kötü
hizmet ettiğinde cezalandırılacaktı (Heaton, 1995; 188).
OKUMA PARÇASI:1
1581’de Fransa-Lyon’da Yapılmış Noter Tasdikli Bir Çıraklık Sözleşmesi
Örneği*
Marangoz ustası Pierre Gribolly, burada hazır ve gönüllü bulunan oğlu
Abraham Gribolly’yi baskıcı ustası Jean Joly’nin yanına aralıksız yedi yıllık bir süreyle,
adı geçen Joly’e baskıcılık zanaatında hizmet etmek üzere verir. ... Bu süre içinde sözü
geçen Joly, ona zanaatı gereği gibi öğretmeye, ayrıca yaraşır bir biçimde yedirip
içirmeye, yatırmaya ve ısıtmaya söz verir. Çırak da en büyük bağlılık ve iyi niyet içinde
hizmet edeceğine söz verir. P. Gribolly, oğlunun elbise ve çamaşırlarını sağlamayı
ayrıca sözü edilen Joly’nin karısına her paskalya bayramında yünlü bir fiston vermeyi
üstlenir.
* Brizon, a.g.e.; 38. den alınmıştır.
Çıraklık dönemi bittikten sonra kalfalık dönemine geçilir. Kalfalar, “eski zamanın
ücretlisi”, “tarih önünde örgütlenmiş işçi sınıfının ilk temsilcileri” “kalfalık örgütleri de seki
günlerin sendikaları” olarak nitelendirilmişlerdir Kalfalar genel olarak günlük çalışırlardı. Gün
doğarken atölyelerine giderler, genellikle yazın 14, kışın 12 saate kadar burada çalışırlar, kısa
dönemlerle ya da götürü usulde emeğini bir sözleşmeyle patronlarına kiralarlardı. Kalfaların,
ustalarla rekabet etme hakları yoktu. Bir araya gelmeleri topluluk ve koalisyon kurmaları
yasaklanmıştı. Ancak bir dönem, bir bakıma ustalara karşı kendi çıkarlarını savundukları ve
çoğu zaman da gizlilik içinde kalan kalfa örgütlerinin görmek mümkün olmuştur. Zira, usta
olmak için gerekli sermayesi bulunmayan pek çok çırak, kalfa olarak kalırken özellikle 16.
Yüzyılın sonlarından itibaren uzun süreler ast durumunda bırakılmışlardır. Bu yüzden
loncalardan beklentilerine cevap bulamayan kalfalar kendi örgütlerini kurma yolunu
tutmuşlardır (Brizon, 1977: 45-68).
Loncalık hiyerarşinin üçüncü basamağını ustalar oluşturmaktaydı. Kalfaların usta
olabilmeleri işyeri açabilmeleri ve bir süre sonra da loncaya kabul edilmeleri bir takım koşullara
bağlanmıştı. Örneği; 13.yüzyıldan sonra çırakların usta olabilmeleri için “örnek-iş” sınavından
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geçmek zorunda oldukları gözlenmektedir. Öte yandan ustalığa kabulü loncaya doğrudan
kabulden ayırmak gerekmektedir. Zira zanaatçı örnek-iş sınavını verdiği, kraldan ve meslek
kuruluşlarından kendi adına çalışma hakkını satın aldığı zaman lonca üyesi olarak kabulünü
istemek zorundaydı. Kabul işlemi törenlerle yapılır, zanaatçı lonca tüzüğüne sadık kalacağına
ve işini dürüstlükle yapacağına kutsal emanetler üzerine yemin eder, kabul ödentisini öderdi
(Brizon, 1977: 68).
Loncalık düzeninde hangi malların hangi yöntemlerle üretileceğine, pazarla olan
ilişkilere usta karar verirdi. Ücretleri, çalışma koşullarını, çırağın kalfalığa kalfanın da ustalığa
geçişine ilişkin kuralları ve lonca içindeki dayanışma biçimlerini belirleme yetkisi ustaya aitti
(Güven, 1995; 30). Ustaların bu yetkileri yanında yukarıda vurgulandığı üzere özellikle 16.
Yüzyıldan sonra ustalık beratlarının krallar tarafından satılmaya başlaması ustaların “oligarşik”
niteliğini büsbütün güçlendirmiştir.
Lonca hiyerarşinin en üstünde zanaatın ustalarından oluşan lonca şefleri bulunurdu.
Bunlara bölgelere göre değişen zanaat muhafızları, ihtiyar heyeti, vasiler, sendikler veya
yeminliler gibi isimler verilmekteydi. Ayrıca bunların üstünde satıcılar kahyası, onunda
üstünde bir meclis bulunmaktaydı.
Bütün bu açıklamalar çerçevesinde, sonuç niyetine lonca düzenine hakim olan çalışma
ilişkilerinin karakteristik özelliklerini şu ana başlıklar çerçevesinde özetlemek mümkündür
(Koray, 1992 :22 ; Güven, 1997: 30-31):
1.Aynı çalışma ve yaşam koşullarıyla aynı mesleği paylaşmanın getirmiş olduğu
“dayanışma duygusu” ve temeli gelenek ve dinsel kurallara dayanan “paternalist ilişkiler”
çalışma ilişkilerinin genel çerçevesini oluşturmaktadır.
2.Üretimde iş bölümü gelişmemiştir. Usta ve kalfalar yapılan işin tüm aşamalarında
önemli mesleksel bilgi ve becerilere sahiptirler. Zanaatın tüm inceliklerini bilip uygularlar.
Çıraklar üretim sürecinin her aşamasına katılırlar.
3.Üretim genellikle küçük atölyelerde gerçekleştirildiğinden usta kalfa ve çıraklar aynı
ortamda birlikte ve sürekli olarak yüz-yüze ilişkiler içinde çalışmaktadırlar.
4.Bugün anladığımız anlamda ya da en azından endüstri devriminden sonraki işçiişveren ilişkilerinden bahsetmek mümkün değildir. Bu düzende emek ve sermaye kesin bir
biçimde ayrılmamış, ortak bir üretimde bütünleşmemiştir. İşçi denilebilecek çırak ve kalfaların
ileride işyeri sahibi olma durumları ve umutları vardır. Oysa endüstri devriminden sonra
ücretliler ömür boyu “işçi” kalmaya mahkum olmuşlardır.
5.Yukarıda kısaca özetlenen sıralanan temel özellikler ve ilişkiler sistemi; emeğini
satarak yaşamını idame ettiren çırak ve kalfalara, yaşam şartları zaman içinde kötüleşse de
sendikal örgütlenme veya benzeri bir oluşumu engellemiş, bu durum aynı zamanda söz konusu
kesimin çalışma hayatına ilişkin bir kısım taleplerini de frenlemiştir.
OKUMA PARÇASI:2
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Osmanlı Loncalarından İstanbul’daki Loncalar *
Kent Yöneticisinin Kitabi adlı 10. Yüzyıl kanun ve kararname derlemesinden, Doğu
imparatorluğu başkentinde işletmelerin ne tarzda düzenlendiğine dair canlı bir resim elde
etmekteyiz. Kuralların bazıları muhtemelen loncalar tarafından yapılmış ve kent yöneticisi
tarafından onaylanmıştır, fakat diğerleri bizzat onun tarafından konulmuş kurallardır.
Lonca yöneticileri kent yöneticilerine karşı sorumluydular. Kent yöneticisinin adamları
lonca yöneticisine yardım etmekte ve onları denetlemekteydiler ve devlet kusurlu lonca
üyelerini cezalandırmaktaydı. Loncalar gönüllü örgütler olarak ortaya çıktılarsa bile,
şimdi gelişkin bir bürokrasinin parçası, vergi birimleri ve bazı angaryaların karşılayıcıları
haline gelmişlerdi.
Kitaba göre hükümet kararnamelerinin büyük amacı “insanların uygun bir şekilde
yönetilmelerini ve kimsenin arkadaşlarını aldatmamasını” sağlamaktı. Yüksek düzeyde bir
iş bölümü bulunmaktaydı ve herkes kendi sınırları içinde kalmak zorundaydı. Dokumaca
bir kumaş tüccarı olamazdı, eğirmeci yalnızca iplik satabilirdi. Sakatatçılar; parfümcü,
sabuncu, keten tüccarı, meyhaneci veya kasabın işine “çok küçük miktarda bile
bulaşamazlardı. Aksi taktirde ağır bir şekilde cezalandırılırlardı.
Bir loncaya kabul edilmek isteyenler becerilerini ve iyi karakterli olduklarını
kanıtlamak zorundaydılar. Banker, dürüstlüğü kanıtlanmış bir kimse olmalıydı ve
paraların kenarını kırpmamalı veya sahte işaretler koymamalıydı. Noter katı bir sınavdan
geçirilerek “yasaları bilip anladığı, el yazısının iyi olduğu, dürüst olduğu, yoz bir hayat
yaşamadığı, adetlerinin düzgün olduğu, düşüncelerinin hileden hurdadan yoksun olduğu
anlaşılmalıydı.
Ayrıca iyi bir eğitim almış olmalıydı ki, belgeleri hazırlarken veya belge okurken
yanlışlık yapmasın”. Kentte 24 noterlik olmasına rağmen, gene de kabul edilmeyebilir ve
bir boşalma olmasını bekleyebilirdi.
Lonca üyelerinin faaliyetleri dikkatli bir biçimde düzenlenmiştir. Meyhaneciler
dükkanlarını akşam 7’de kapatmak zorundadırlar, çünkü daha geçe kalınırsa “insanlar
zehirlenecekler ve kavga ve şiddet hareketlerine girişeceklerdir.” Altın kuyumcuları ana
caddelerden birindeki dükkanlarda çalışmak zorundadırlar, böylece hile yapmaya daha az
fırsatları olacaktır. Malzemesini bozan madeni eşya işçisi tıpkı paranın kenarını kırpan
gibi, elleri kesilerek cezalandırılacaktır. Sipariş alan ustalar, bir işe başlamadan önce
diğerini bitireceklerdir. İnşaatçılar temelin sağlam olmasını gözetecekler ve Allah’ın işi
dışında yaptıkları yapı 10 yıldan önce çökerse, ücretsiz olarak yeniden yapacaklardır. Eğer
lonca üyeleri ithal edilen hammaddeye bağımlıysalar, her üyenin bunda payı olacaktır.
Eğer, örneğin zengin bir ipek ithalatçısı büyük bir parti getirirse, bunun bir bölümünü
%8.5’u geçmeyen bir kar haddiyle daha fakir meslektaşlarına devretmeye hazır olmalıdır.
* Heaton a.g.e., ss. 181-182 den alınmıştır.
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2.1. Endüstri Devriminin Sosyo-Ekonomik Sonuçları ve Endüstri
İlişkilerinin Doğuşu
Bilindiği gibi insanlar önceleri kendi ihtiyaçları için evde üretim yapmaktaydı. Bir süre
sonra yine evde fakat başkaları hesabına iş yapmaya başladılar. Ticaretin gelişmesi ve bu
ticarete yön veren tüccarların artması, buna paralel olarak da üretim yöntemlerindeki teknik
gelişmeler, evde iş yapmanın yanında işçileri bir araya toplayarak üretim yapma sistemini
geliştirmiştir. Bu çerçevede daha 1700’lerden itibaren örneğin maden ocakları işletmesi gibi,
yüzlerce hatta binlerce (4000-7000) işçi çalıştıran işlerlerinin ortaya çıktığı görülmüştür
(Heaton, 1995: 310).
Gerçi bu işyerlerini modern işletme kavramı çerçevesinde değerlendirmek mümkün
değildir. Ancak o zamanın tekniği çerçevesinde çoğunlukla emek - yoğun ve ağır el işçiliğine
dayanan ve evde yapılması mümkün olmayan işlerin yapıldığı bu işlerleri “merkezi üretim
yerleri” olarak sanayi devrimindeki “fabrika üretimine” bir altyapı oluşturmuşlardır.
Burada vurgulanmak istenen durum şudur; orta çağın feodal yapısına damgasını vuran
lonca düzeninden başka, bu dönemdeki ve özellikle 16. Yüzyıldan sonraki endüstri ve
ticaretteki gelişmelerin sanayi devrimini hazırlayan boyutlarının göz önünde bulundurmanın
gerekliliğidir. Ayrıca sömürgeciliğin ve fetihlerin ekonominin ve toplumun dönüşmesine ne
denli katkı sağladığı unutulmamalıdır.
Sanayi devrimi, 18.yüzyılda İngiltere’de başlayarak diğer ülkelere yayılan ve temelde
üretimde makinann kullanılmasını ifade eden bir süreçtir. Kavramı ilk kullanan Engels olmuş,
bu konudaki ilk sentez denemeyi de 1905 yılında yazdığı “18. Yüzyılda Sanayi Devrimi” adlı
eseriyle Paul Montoux yapmıştır (Larousse, Cilt: 19;10141),
Endüstri devrimi bir dizi yenilikten oluşur; beşeri güç ve ustalığın makinalarla, canlı
güç kaynaklarının cansız güç kaynaklarıyla, geleneksel olarak kullanılan hammaddelerinin,
yeni daha bereketli hammaddelerle yer değiştirmesi ve çalışmanın gözetim altındaki sıkı
birimlerle örgütlenmesi - fabrika sistemi- gibi (Landes, 1995: 22).
Dolayısıyla endüstrinin gelişmesi, 18.yüzyılda bir dizi yeni buluşun uygulamaya
konmasıyla hızlanma göstermiştir. Örneğin tekstilde sanayileşme John Kay’ın 1733’te seyyar
mekaniği icat etmesiyle başlar. Böylece tokuma hızın arttığı, dokuma atölyelerinde bazı yöntem
değişikliklerinin zorunluluğu ortaya çıkar. Hele James Watt’ın 1765’te icat ettiği ve 1784’te
geliştirdiği buhar makinasının önce pamuklu iplik ve dokuma tezgahlarında sonra da bütün
sanayi dallarında kullanılmaya başlanması üretimdeki hızı büsbütün arttırmıştır. Öte yandan
demir ve çelik sanayindeki buluşlar ve yeni yöntemler de tıpkı dokuma olduğu gibi pek çok işin
kişisel beceriye bağlı olmaktan çıkmasına neden olmuştur.
Endüstri devriminin ilk on yıllarında, teknik, temelde ampirikti; çoğu ilerlemeler, safdil
fakat bilimsel olarak masum düşünürler tarafından yapıldı. Gerçekte, araştırma itkisi daha çok
bilimden endüstriye doğru değil de endüstriden bilime doğru gelişti. Fakat ampirisizm, tekstil
ve metal imalatı alanlarında bir noktaya kadar mümkündüyse de, kimyada çok az üreticiydi.
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Ondokuzuncu yüzyılın yeni endüstrileri dükkan ve fabrikaların sorunlarına cevap bulmak için
giderek bilimsel araştırmalara dayanır olmuştu; bu arada, saf bilimsel özerk ilerlemeler kendi
pratik uygulamalarının mahsulünü ortaya çıkarmıştır (Landes, 1995: 24).
Söz konusu buluşların ilk uygulanmaya konulduğu ülke İngiltere olmuştur. İngiltere,
endüstrileşme sürecine girmenin diğer koşullarına da sahipti. Çünkü İngiltere sömürgeler arası
ticaret yoluyla hızlı bir birikim sağlamış, banka ve sermaye piyasalarını örgütlemiş makinalarla
üretmiş olduğu malları sömürgelerinde serbestçe satabilme imkanına sahip olmuştu
(Koray,1992; 15). Öte yandan İngiltere’de 18.yüzyılda lonca düzeni önemli ölçüde yıkılmış,
işçiler serbest kalmışlardı.
Endüstrileşme geliştikçe endüstri sektörü en çok değer yaratan sektör olarak
ekonomideki ağırlığını hissettirmeye, tarım sektörü ise gerilemeye başlamıştır. Bu değişim ve
dönüşüm sürecinin getirmiş olduğu sosyo-ekonomik sonuçları ana başlıklarla şöyle özetlemek
mümkündür:
1. Makinalaşma merkezileşmeyi de beraberinde getirmiştir. Merkezileşme birkaç
noktada karşımıza çıkar. Örneğin; bazı makina ve üretim sistemleri tek merkezi motor gücüne
dayalı bir iplik fabrikasının varlığını gerekli kılmıştır. Böylece bir iplik fabrikası yüzlerce işçiyi
barındıran bir yapı durumunu almıştır. Yani “fabrika” olgusu ortaya çıkmıştır. Böylece üretim
yerel ya da ailesel çerçeveyi aşarak sistemli bir biçimde ulusal ve uluslar arası çevreye
ulaşmıştır. Öte yandan önceleri akarsuların, daha sonraları da kömür yataklarının yakınında yer
alan fabrikalar bir süre sonra piyasalara ve işgücü merkezlerine yakın yerlerde toplanmışlardır.
2. Merkezileşmeyle birlikte endüstrilerin bulunduğu bölgelere büyük bir göç dalgası
başlamış ve yeni yerleşim alanları ortaya çıkmıştır. Bu durum bir taraftan ulaşımı geliştirirken
diğer taraftan alabildiğine nüfus artışının yaşandığı aşırı kalabalık, derme çatma, kirli ve
gürültülü yeni endüstriyel şehirleri türetmiştir.
3. Üretimin büyümesiyle birlikte değişim daha da hızlanarak gelişmeye, bu da ulusal ve
uluslar arası pazarların fethedilmesine neden olmuştur.
4. Makinalaşma üretim sürecinde uzlaşmayı ve iş bölümünü, yeni üretim ve yönetim
teknik ve yöntemlerini beraberinde getirmiştir.
5. Kentli nüfusun artmasıyla birlikte yeni değer yargıları, yeni yaşam biçimleri ortaya
çıkmış, çekirdek aile yapısı gelişmeye başlamış ve maddi ve bireysel değerler ön plana
çıkmıştır.
6. Yeni toplumsal sınıflar ortaya çıkmıştır. Eskisinden sayıca daha fazla olan,
yoğunlaşmış ve belli bir bilince sahip yeni bir sınıf “proleterya” ortaya çıkmıştır. Öte yandan
buna karşılık olarak “sanayi burjuvazisi” gelişmeye başlamıştır. Bir görüşe göre, “baca
aristokrasisi” olarak nitelendirilen bu sınıf, “statü ve güç için toprak sahibi olmuş türedi
asillere” meydan okumaya başlamıştır (Landes, 1995: 25).
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Endüstrileşme olgusu, endüstri ilişkileri taraflarının doğuşunu da simgelemiştir.
Özellikle işgücünün, istihdamın ve iş piyasalarının köklü bir biçimde değişmesine neden olan
fabrika tipi üretim tarzı eski lonca düzeninden çok farklı olarak yeni çalışma ilişkilerini
gündeme getirmiştir. Bu bakımlardan endüstri devriminin sonuçları konumuz açısından önem
arz etmektedir:
1. Yeni dönem birbirinden kesin çizgilerle ayrılabilen iki toplumsal sınıfı ortaya
çıkarmıştır. Bunlar; sermaye sahibi (burjuva) sınıfı ile işçi (proleterya) sınıfıdır. “feodal lonca
düzeninin kurallarından kurtulan kalfa ve çıraklarla feodal ağalığa bağlı olmaktan kurtulan
köylü ve çiftçiler” bağımlı çalışan işçi sınıfının birer üyesi olarak yeni yapıdaki yerlerini
almışlardır (Güven, 1995: 33). Bu sınıfın artık ileride işyeri açma şansı kalmamıştır. Zira üretim
araçlarına sahip değildir. Üretime yaptığı katkı oranında da pay alma hakkı yoktur. Böylece
sadece emeğini satarak yaşamını sürdürmek durumunda olan bu sınıf, ömür boyu işçi kalmaya
mahkum olmuştur. Ayrıca sanayi devrimi süresince de her türlü gelir, refah ve çalışma
güvenliğinden de yoksun kalmıştır.
Oysa sermaye sahipleri, üretim araçları üzerinde özel mülkiyet hakkına sahip olduğu
için, üretim sonucunda oluşan artı değere el koyabilmekte, çalışma kural ve koşullarını istediği
gibi ayarlayabilmekteydi. Bu sınıf giderek artan ekonomik gücüne bir süre sonra siyasal gücü
de ekleyerek yeni düzende toplumun kurumlarını ve normlarını belirlemeye başlayacak,
böylece “kapitalist toplum” düzeninin oluşmasına öncülük edecektir.
2. Bu iki sınıf arasındaki ilişki lonca düzenindeki paternalist ilişkiden oldukça farklıydı.
Endüstri devrimi öncesi varolan birebir sosyal ve insancıl ilişkilerden doğan “emek-sermaye
birliği”, “emek-anamal çelişkisine” veya “işçi-işveren ikilemine” dönüşmüştür.
3. Sanayi devriminde işletme ölçeğinin büyümesi ve yeni makine düzeni, işte
uzmanlaşmayı, iş bölümünü ve yeni becerileri gündeme getirmiştir. Bu durum bazı açılardan iş
piyasalarında “mesleki ve coğrafi mobiliteyi” azaltmıştır. Şöyle ki; lonca düzeninde usta adayı
olan kalfalar bir mesleğin tüm inceliklerini öğrenerek ustalığa yükselebiliyorlar, çeşitli kentleri
dolaşıp bilgi ve görgülerini arttırarak kendilerini işletme sahipliğine hazırlayabiliyorlardı
(Güven, 1995: 35). Oysa sanayi devriminden sonra işçilerin belli bir meslekte gelişme, ilerleme
veya o meslekle ilgili görgü arttırma ve bu amaçla belli kentlerde dolaşarak eğitim alma
imkanları yoktu. Zaten işbölümü geliştiğinden sadece günlük ve fazla beceri gerektirmeyen
işlerde uzmanlaşıyorlardı. Eğer bu işi terk ederlerse yeni bir iş bulma şansları da oldukça
düşüktü.
4. İş piyasaları açısından bir başka sonuç da, makinalaşmanın getirmiş olduğu teknolojik
işsizlik olmuştur. Lonca düzeninin yıkılmasıyla kentlerde, büyük iş yerlerinde çalışan işçiler,
bir taraftan insan gücü yerine makinanın kullanılmasından, diğer taraftan da bu makinalara
uyum sağlayamamaktan (tanıyamamaktan veya kullanamamaktan) doğan iki boyutlu bir
işsizlik tehlikesiyle karşı karşıya kalmışlardır.
5. Lonca düzeninde varolan bir takım sosyal güvenceler de sanayi devrimi ile ortadan
kalkmıştır. Kalfa ve çırakların ileride işyeri açabilmeleri, belli tatil günlerine sahip olmaları,
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dayanışma ve yardım sandıkları, ustaların kalfa ve çırakları belli iş ve sosyal risklere karşı
korumaları gibi sahip oldukları bir takım güvenceleri vardı. Gerçi 16. Yüzyıldan sonra lonca
düzeni dışında varolan merkezileşmiş üretim yerlerinde katı çalışma koşullarından ve
güvencesiz çalışma çalışma ilişkilerinden bahsetmek mümkündü. Örneğin; kadın ve çocukların
kötü koşullarda iş ve meslek hastalıklarına maruz kalacak bir şekilde çalışmaları, uzun süreli
yorucu, bıkkınlık verici çalışmalar, işsizlik riski, örgütlenme ve dayanışma yasağı gibi
olumsuzluklar bir hayli fazlaydı. Ancak, sanayi devrimiyle birlikte bu olumsuz durumlar
artarak yaygınlık kazanmıştır.
Öte yandan bütün bu olumsuz durumların, giderek ağırlaşan çalışma koşullarının
düzeltilmesi yönündeki işçi taleplerinin hep baskı altında tutulduğunu da belirtmek gerekir.
Endüstri ilişkilerinin doğuşunu ve gelişimini iyi anlayabilmek için sanayi devrimi
sonrasında çalışanların durumunu ve endüstri devrimindeki çalışma koşullarını detaylı
incelemek gerekir. Çünkü, endüstri devrimi büyük bir çalışanlar kitlesi oluşturmuştu. Bu
kitlenin sosyal ve ekonomik durumu hakkında Batıda pek çok eser yazılmış, onların ağır yaşam
koşulları ayrıntısıyla anlatılmıştı. Bu eserler çoğunlukla; “sefalet ücretleri”, emeğin aşırı
derecede sömürülmesi, günlük çalışma süreleri -ki bu süreler erkek ve kadın ayrımı
yapılmaksızın 14-18 saat gibi oldukça uzundu- çocukların çalışma koşullarının ağırlığı gibi
konuları içeriyordu.
Gerçekten de ağır ve elverişsiz çalışma koşulları işçi kitleleri üzerinde “ağır yıkımları”
yol açmıştı. İşçiler çok erken yaşlarda güçlerini yitirmişler, meslek hastalıkları ve gelişme
bozuklukları artmış, aşırı çocuk ölümleri ortaya çıkmış, aile yaşamları bölünmüş ve toplumsal
huzursuzluklar had safhaya ulaşmıştı. Emek öteki üretim faktörleri gibi pazarda serbestçe alınıp
satılan ve fiyatı, arz ve talebe göre oluşan bir meta gibi görülmeye başlanmıştı. Buna rağmen
“emek pazarına” ve ücretlere müdahale edecek bir anlayış olmadığından ekonomik açıdan
güçlü olan sermaye sınıfı karşısında bağımlı çalışanları koruyacak düzenlemeler yoktu (Güven,
1995: 36-.39)
Kısaca özetlenen bu durum, sanayi devriminden sonra “sosyal sorun” veya “işçi sorunu”
olarak adlandırılan ve temeli “sosyal farklılıklara” veya “sınıf çelişkilerine” dayanan sorunu
gündeme getirmiş, bu sorunun çözümüne yönelik yeni yaklaşımları ortaya çıkartmıştır. Sosyal
politika ve endüstri ilişkileri disiplini de bu çerçevede doğup gelişmiştir. Artık saflar
netleşmeye, keskinleşmeye ve ayrışmaya başlamıştı. Fiilen yeni bir sınıf doğmuştu. Bir görüşe
göre, çalışanlarda “kendine özgü karakteri ve ödeviyle başlı başına bir bir sınıf olduğu
düşüncesi gelişmeye başlamıştı. Gerçi önceleri bu sınıf; “henüz sınırlarını, amacının ne
olduğunu bu amaca nasıl ulaşılması gerektiğini açıklıkla bilmiyordu.” Ama artık
“hayatlarındaki ortak noktaların bilincine” varmışlardı (Kuczyinski, 1994. 68-69).
Görüldüğü gibi, yeni üretim koşulları ve buna bağlı olarak ortaya çıkan yaşam koşulları,
çalışanlarda önemli bir “sınıf duygusunu” kısa bir süre sonra da “sınıf bilincini” doğurmuştu.
Bundan sonra endüstri ilişkilerinde sıkça karşılaşılacak olan; farklılaşma, ayrışma, çatışma,
bilinçlenme, örgütlenme ve mücadele kavramları çalışanların gündeminde yoğun bir şekilde
yer edecek ve endüstri ilişkileri ve sosyal politika disiplinleriyle uğraşanların ilgi odağı
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olacaklardır. Ağır, sağlıksız ve elverişsiz çalışma ve yaşam koşulları ile belli bir taraf olma
duygusu bir süre sonra “tepkisel” eylemleri de beraberinde getirmeye başlayacaktır. Yani söz
konusu olumsuz durumdan “korunmak” ve “kurtulmak amacıyla çalışanlar tepkisel eylemlere
girişeceklerdir. Bu tepkisel hareketlerin ilki; 1779 yılında “makinalaşmaya karşı olan işçilerin”
başlattığı “Luddite Ayaklanması”dır. Nothingam’da ortaya çıkan Luddite hareketine katılanlar
özellikle Kuzey ve Doğu İngiltere’de tekstil sanayisindeki dokuma ipliği makinelerini işsizliğe
neden olduğu gerekçesiyle kırmışlar ve ağır zararlar vermişlerdir. Söz konusu hareket 1811 1813 yıllarında artmış, 1817-1821 ve 1830-1833 yılları arasında Fransa’da da etkili olmuştur.
OKUMA PARÇASI:3
Alet-Makinanın kullanılması*
Bir devrim yaratan makina, alet-makina (machine outhil) -yani, evde çalışan zanaatçı
ve işçilerin eski aletlerini değerden düşüren ve işçinin “entellektüel yeteneklerinin” yerini
tutan ya da bu yetenekleri kendine alan, kendinin yapan makine- olmuştur.
Alet-makinanın kullanılmaya başlaması, İngilizler’in yaratıcı zekasının ve üretim
şartları ile kapitalist ihtiyaçlara dayanan bir İngiliz ekonomik uygulamasının eseridir. Bu
son derece önemli olayın üstünde durmak ve bu olayı daha yakından incelemek gerekir.
Gerçekten, bu makinanın kullanılmaya başlaması iktisat tarihinin en ilgi çekici
olaylarından biridir. Hareket noktası tekstil endüstrisinin iki dalı olan iplik eğirme ile
dokuma işlerinin gelişme hızının nispetsizleşmesi oldu. Teknik ve üretimin randımanı
konusunda, iplik eğirme, dokumacılığın gerisinde kalmıştı. Dokumacılara yeteri kadar mal
teslim edebilmek için pek çok sayıda iplikçinin kullanılması zorunluluğu kendini
gösteriyordu. Bu durumu, erken kapitalist olmuş İngiltere’de olduğu gibi ekonomisi feodal
Kıta Avrupa’sında da görüyoruz. Hem de öyle ki, bu yeni durum, Kıta Avrupa’sında,
askerleri ve karılarını bile zorla istihdam etmeye kadar varıyordu. 1773’te ise İngiliz
mühendisi Kay’ın hızlı mekik denilen sistemi icat etmesiyle dokumacıların randımanı hemen
hemen iki katına çıktı. Böylece, iplik eğiricileri dokumacılar arasındaki randıman
nispetsizliği o derecede artmış oluyordu ki her dokumacı için 10-12 iplikçi gerekmeye
başladı. Tabii ki bu şartlar altında, ne türlü olursa olsun, iplik eğiricilerinin randımanının
arttırmaya çalışılması ve İngiltere’nin en seçkin biçimsel kurumu Royal Society’nin de iplik
eğirme işinin hızlanmasına yarayacak bir keşif için ödül vereceğini bildirmesi pek normaldi.
Kullanılabilecek gibi görünen ilk iplik makinası, Kay’in dokumacılığı gelişme sağlamış olan
icadından iki yıl sonra Wyatt’ın bulduğu makine oldu. Dolayısıyla da Sanayi Devrimi’nin
başlangıcı olarak Wyatt’ın makinasını almak gereklidir. Bu makinanın iplikçilerle
dokumacılar arasındaki nispetsizliği ortadan kaldırmaya yetmiş olduğu söylenemez. Ayrıca,
yeni bulunan makina, kullanılması hemen yaygınlaşabilecek nitelikte de değildi. Sorun henüz
çözülmemişti, bir çok mühendis bunu çözmek için çalışmaktaydı. Wyatt’tan üç yıl sonra Paul,
ihtiyaçlara henüz tamamıyla cevap veremeyen bir iplik makinası yaptı. Bu makinanın,
1748’de tamamlanan geliştirilmiş bir modeli de yeterli olmadı. Ancak 1764’te yani Kay’in
icadının durumu daha da çok bozmasından bir kuşak sonradır ki Hargreaves pek başarılı
sonuçlar veren makinasını Spinning Jenny'’i çıkarmayı başarabildi. Beş yıl sonra, Arkwright
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gelişmiş bir iplik makinasını işletmel için hidrolik kuvvet kullandı. Esas insan elinin
çalışmasına dayanan yapımevlerine karşılık ilk safhadaki fabrikalardan ancak iki yıl sonra
Arkwright’ın ilk makinasının çalışmaya başladığı tarih olan 1771’den itibaren söz edebiliriz.
Arkwright, makinasını önemli değişikliklerle geliştirdikten sonra 1778’de Crompton daha da
gelişmiş bir modelle onu izledi.
Bu defa da yeni bir nispetsizliğe gelinmişti: iplikçilerin randımanı
dokumacılarınkinden, görülür biçimde yüksekti. Demek ki dokuma işine yeniden hız vermek
gerekiyordu. Aslında, Crompton’un geliştirmiş iplik makinasının ortaya çıkışından sonra
Cartwright 1785’te özellikle de 1788-1789’da geçirdiği değişikliklerden sonra dokuma işini
en az iplik yapma kadar hızlandıracak olan bir dokuma makinası icat ediyordu. Ama bu
makinanın yayılması çok ağır olmuştu. Bu yüzden de, 1800’de bile, bir sanayiciler
konferansının Lancashire’da dokumacı azlığına karşı çare aradığını görüyoruz ki bu da
iplikçiliğin o zaman da yine daha ilerde olduğunu göstermektedir. Buna karşılık Cartwghrit,
1804’te mekanik dokuma tezgahını elle çalışan dokumacıyla başarılı bir rekabet yapabilecek
kadar ileri bir noktaya getirmişti. O zamandan beri her yıl biraz daha mükemmelleştirilmiş
olan bu icatlar zafer artık İngiliz endüstrisinin başlıca kollarında, el emeğinin karşısında
makina çalışmasının olmuştu. İngiliz endüstrisinin bütün tarihi de; o andan itibaren
makinanın el işçisini kazanmış olduğu bütün olanaklarından nasılbirbiri ardına söküp
attığının hikayesidir.
* Jurgen Kuczyinski (1994) İşçi Sınıfı Tarihi (Çev.; Galip Üstün): İstanbul Sosyalist
Yayınları, ss. 34-36 dan alınmıştır.
Bu ilk hareketlerden sonra; eylemler sıklaşarak devam etmiş, ilk işçi örgütleri
kurulmaya (1792) ve ciddi anlamda ilk grevler (1836) yaşanmaya başlamıştır. Çalışanların
olumsuz durumlarını inceleyen yeni düşünsel yaklaşımlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Endüstri
devrimi ile üretimin hızla artması, doğal olarak üretim fazlalıklarının yeni “iktisadi fazlalığın”
bölüşümü önemli bir sorun olarak gündeme getirmiştir. Bu arada iktisadi gücü elinde
bulunduranlarla (sermayedarlar) onlara hizmet edenler (işçiler) arasındaki mücadelenin artması
yeni teori ve yaklaşımların ortaya çıkmasına sebep oldu. Sosyalist düşünce akımı da bu
çerçevede doğup gelişmiştir. Öte yandan o zamanlara kadar işçi sorunlarına ilgisiz kalan
devletler çalışma hayatına işçiler lehine olmak üzere müdahale etmeye ve sosyal politikalar
geliştirmeye başlamışlardır.
OKUMA PARÇASI: 4
Sanayi Devrimi Sırasında İşçilerin Durumu *
İşçi sınıfını makina yaratır. Demek oluyor ki gerçek işçiler fabrika işçileridir. Ya da
içine maden işçileriyle yapı işçilerini de alabilmek için işçi sınıfı terimini genişleterek:
Fabrika işçileri endüstri proletaryasının en önemli kısmını, temel unsurunu meydana getirir.
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Bu unsuru daha yakından inceleyelim ve bunun için de bir fabrikanın kapısında
duralım:
Tıp Akademisi, Moral ve Politik Bilimler Akademisi üyesi, Sanayi Devrimi sırasında
Fransa’da işçilerin durumunu üstüne araştırmaların büyük yazarı Villerme şöyle diyor: Her
sabah şehre gelişlerini ve akşamları gidişlerini görmek gerekir. Aralarında birçok solgun,
zayıf, çamurun içinde çıplak ayak yürüyen kadınlar var...ve onlardan da daha çok sayıda,
hiç de daha az pis, daha az soluk benizli olmayan, çalıştıkları sırada üstlerine tezgahlardan
akan yağda vıcık vıcık olmuş paçavraların içinde gencecik çocuklar.
Hemen hemen aynı tarihte, Amerikan tekstil endüstrisinin küçük şehri Lowell’de
American Trade Union Converntion’un bir raporunda yine yanı gözlem yerinden yapılmış
şu tasviri buluyoruz: Fabrikadan çıktıkları zaman yüzlerindeki derin çizgilerle ve acınacak
görünüşleriyle bu bayağılaşmış kadınları görmek yüreğinizi parçalayan bir şeydir. Bu
fabrikalar bugünkü durumda birer ıstırap, hastalık ve sefalet yuvasıdır.
Ve yine aynı tarihlerde Doktor Hawkins, bir kraliyet komisyonuna Manchester’da
emekçilerin durumu konusunda şu raporu sunuyordu; Sanıyorum ki yolcuların pek çoğu,
Manchester’de pek yaygın ve özellikle de fabrika işçilerinde sık rastlanan cılızlık ve
çelimsizlikten olduğu kadar, bu kimselerin yüzlerinin solukluğundan da hayrete
düşmektedir.... İtiraf edeyim ki bana tanıştırılan Manchester fabrikaları kızlarının ve
erkeklerinin görünüşleri genel olarak pek sıhhatsiz, tenleri pek soluktu. Yüzlerinin
ifadesinde, gençlerde görmeye alışılmış hareketlilik ve canlılıktan eser yoktu.
*Kuczyinski, a.g.e. ss 45-46 dan alınmıştır.

2.2. Endüstri İlişkilerinin Gelişiminde Aşamalar
Endüstri ilişkilerinin doğuşundan günümüze kadar gelişim sürecinde bazı dönemlerde
belirgin bazı özelliklerin ön plana çıktığı görülmektedir. Burada bu özellikler ana başlıklarla
dört aşamada incelenecektir. Ancak bu aşamaları belli tarihlerle ve kesin çizgilerle ayırmak
güçtür.

2.2.1. Birinci Aşama, Sanayi Devriminin Başlangıç Yılları
a) Bu dönemde, işçi-işveren arasındaki ilişkiler bireysel sözleşmelerle
biçimlenmektedir. Ancak çalışanların işveren karşısındaki zayıf konumu söz konusudur.
b) Yani, henüz çalışanları koruyucu önlemler getiren bir iş hukuku oluşturulmuş
değildir. Çalışma hayatını düzenleyen kapsamlı normlar gelişmemiştir.
c) Dolayısıyla, devletin çalışma yaşamına hemen hemen hiç müdahale etmediği
görülmektedir. Bu bakımdan çalışanları, koruyucu bir ortamdan da bahsetmek mümkün
değildir.
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d) Çalışanları koruyucu düzenlemelerin olmaması yanında onların haklarını savunmak
ve olumsuz çalışma koşullarından kurtulmak amacıyla oluşturmaya çalıştıkları örgütlerin de
yasaklandığı bir dönem.
e) Bu dönemde çalışanlarda henüz bir sınıf bilinci oluşmuş değildir. Ancak, duygusal
anlamda çalışanlar arasında kader birliğinin şuuru oluşmaya başlamıştır. Bu arada yukarıda da
vurgulandığı gibi henüz tam bir sendikal bilinçlenme olmadığından, kurumsal ilişkilerden de
söz edilemez.
f) Bütün bu özelliklerinden dolayı bu aşamada modern anlamda bir endüstri
ilişkilerinden bahsetmek mümkün değildir.

2.2.2. İkinci Aşama, Bu Dönemi Bir Geçiş Dönemi
a) Bu dönem çalışanların yavaş yavaş örgütlenmeye başladıkları tepkilerin daha yüksek
sesle ve sıklıkla dile getirdikleri dönemdir.
b) Bir taraftan çalışanlar örgütlenerek etkinliklerini arttırırken, diğer taraftan devletin de
sisteme müdahale ettiği görülmektedir. Bu dönemde devlet; günlük çalışma sürelerinin
sınırlandırılması kadın ve çocukların korunması işyerlerinde asgari sağlık ve güvenlik
koşullarının sağlanması gibi konularda müdahalesini arttırmıştır. Böylece çalışma yaşamının
bir ölçüde düzelmesi sağlanmaya çalışılmıştır. Devletin sisteme müdahalesinin gerekçesi
olarak; “kapitalist ekonomik düzen içinde bu düzeni sürdürecek ve sağlamlaştıracak biçimde
iki sınıf arasındaki çelişkileri ve mücadeleyi azaltacak bir hakem rolü oynaması ve buna uygun
bir politika izlemesi” gösterilebilir (Koray; 1992: 33). Bu o zaman ki yeni düşünce akımlarının
etkisinde gündeme gelen “Sosyal devlet” anlayışının bir ürünüdür.
c) Böylece kapitalist düzen içerisinde bireysel iş hukuku kuralları doğacak ve gelişecek,
buna paralel olarak çalışanların örgütlenmesiyle de toplu iş hukukunun temelleri atılacaktır.

2.2.3. Üçüncü Aşama,
Kurumsallaştığı Aşama

Toplu

İş

İlişkilerinin

Yerleştiği

ve

a) Bu aşamada artık toplu pazarlık ve toplu sözleşme düzeni yerleşmiş, endüstri
ilişkilerinde belirleyici bir ağırlık kazanmıştır. Endüstri ilişkileri kurumsal ilişkiler düzeni
oluşmuştur.
b) Bu aşmada devletin endüstri ilişkilerindeki konumu; taraflar arasında denge ve
uzlaşma sağlayıcı bir hakem rolü oynamak ve bunun ortam ve koşullarını yaratmaktır.
c) Endüstri ilişkilerinin kapsamı genişlemiştir. Örgütlenme ve toplu pazarlık hakları,
endüstri sektöründeki ücretlilerin sayısının artışına paralel olarak bir taraftan endüstri
sektöründe yaygınlaşırken, diğer taraftan endüstri sektörü dışında hizmetler ve tarım sektörünü
de içine alacak biçimde genişlemiştir. Böylece ücretlilerin kapitalist toplum düzenindeki özlük
hakları önemli ölçüde düzelme eğilimi göstermiştir.
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d) Endüstri ilişkilerine paralel olarak toplu pazarlıkların da kapsamı genişlemiş, konuları
çeşitlenmiştir. Ulusal düzeyden işletme düzeyine kadar çeşitli düzeylerde toplu pazarlıklar
yapılır olmuştur.

2.2.4. Dördüncü Aşama, Endüstri İlişkilerinin Çoğulcu ve Katılımcı
Yönünün Geliştiği, Uluslararası Boyutun Önem Kazandığı ve Küresel
İlişkilerin Sisteme Damgasını Vurduğu Dönem
a)
Bu dönemde uluslar üstü kurumsallaşmanın ulusal endüstri ilişkilerine etkileri
yoğun bir şekilde gündeme gelmiştir. Özellikle Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO)
kurulmasından sonra uluslar arası hukuk normları oluşmaya başlamıştır. Bu normlar ülkeler
arasında temel ve genel standartlaşmaya dönük kurallar olarak üye ülkelerin iç hukuklarında
belirleyici bir rol oynamaya başlamışlardır.
b)
Teknolojik gelişmelerle birlikte iletişimin artması, uluslar arası hukukun
gelişmesi ve uluslar arası çalışma şartlarının oluşması, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki
çalışanları daha çok hak talep etme konusunda cesaretlendirici etki yaratmıştır.
c)
Ancak, uluslar arası bu gelişmelere paralel olarak, küreselleşme, liberal
yaklaşımların canlanması, işin insancıllaştırılmasına yönelik çabalar, yeni üretim ve yönetim
teknikleri gibi faktörler de bir taraftan işletmelerde bireyselliği ön plana çıkartırken, çalışanları
işletmeye (sermayeye) daha çok yakınlaştırmakta, diğer taraftan da sendikalardan ve
sendikacılıktan uzaklaştırmaktadır. Bu durum toplu pazarlığı ve sendikaları geri plana ittiği gibi
endüstri ilişkilerinin alanını da daraltmaktadır.
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Endüstri İlişkileri Teorileri I
Endüstri ilişkilerini bilimsel bir yaklaşımla ele alan ve bir disiplin olarak ortaya
çıkmasında ve gelişmesinde rol oynayan çeşitli yaklaşımlar vardır. Bu bölümde bu yaklaşımlar
incelenecektir.

3.1. Klasik Yaklaşım
Endüstri ilişkileri alanında ilk kapsamlı çalışmayı yapan İngiliz Beatrice ve Sidney
Webb(karı-koca) olmuştur. Onlara göre sınıflar arasındaki mücadelenin ortaya çıkartmış
olduğu sorunları çözmenin yolu, kapitalist sistem içerisinde yapılacak reformlardan
geçmektedir. Onlara göre, bireysel iş ilişkilerinde taraflar arasında büyük güç dengesizliği ve
dolayısıyla çıkar çatışması vardır. Bu dengenin sağlanması ve çıkar çatışmasının önlenmesi
ancak toplu pazarlık süreciyle olabilir. Bu bakımdan toplu pazarlık güç eşitsizliğinin
giderilmesinde rasyonel bir stratejidir.
Toplu Pazarlık kavramını Alfred Marshall’ın görüşlerinden faydalanarak ilk defa
kullanan Webb’ler olmuştur Onlara göre sendikalar ücretlilerin iktisadi çıkarlarını korumak ve
geliştirmek amacıyla kurdukları “birlik”lerdir (Yıldırım, 1997: 25; Koray, 1992: 27).
Webb’ler sınıf çatışmasını kabul etmekle birlikte bunun şiddetle veya karşı tarafı yok
etmeyle önlenemeyeceğini vurgulamışlardır. Webb’ler işçi hareketini sosyal reformu
amaçlayan daha geniş toplumsal bir hareketin parçası olarak görmüşler, ancak bu hareketin
siyasal arenadaki yerini “ endüstriyel demokrasiyi yaygınlaştırmak” olarak sınırlamışlardır.
(Yıldırım 1997: 25) Demokrasi nasıl siyasal alanda bireysel eşitlik ve özgürlükleri
yerleştirmişse endüstriyel demokrasi de endüstri içinde çalışanlara aynı nitelikte haklar ve
özgürlükler sağlayacaktır (Koray, 1992: 28).
Webb’ler Endüstriyel Demokrasi adlı yapıtlarında sendikaların siyasal etkileri ve
yasal düzenlemelerin endüstri ilişkilerindeki yeri üzerinde durmuşlardır. Burada işçilerin



Marshall’a göre işverenler ve işçiler kendi aralarında bir araya gelip, ortak hareket ediyorlarsa ücret sorunu
belirsiz bir hale gelir....Bu durumda fazlalığın hangi oranlarda işçi ve işverenler arasında paylaşılacağını
belirtmenin tek yolu pazarlık etmektir”.


Endüstriyel Demokrasi; siyasal demokrasinin kurallarının ekonomik yaşama uygulanması ve sanayide yönetim
gücünün paylaşılmasıdır. Kavramı ilk defa Webb’ler kullanmıştır. Onlara göre; sanayileşmiş ileri toplumlarda
sendikaların var olması demokrasi demektir. Sanayileşmiş toplumlarda işgücünün dörtte üçünü, hatta bazı
ülkelerde daha da büyük bir oranı oluşturan ücretlilerin, örgütleri aracılığı ile sanayiinin doğuşunda ve yönetiminde
söz sahibi olmaya başlaması, makro düzeyde bir endüstriyel demokrasidir. Başlangıçta endüstriyel demokrasinin
gerçekleşmesi için toplu pazarlık mekanizmasının kurulması ve sendikaların taraf olarak söz sahibi olması
amaçlanmaktaydı. Ancak zamanla sendikalar toplu pazarlık hakkının endüstriyel demokrasinin gerçekleşmesi için
yeterli olmadığını görmüşler ve sanayide yönetim gücünün paylaşılması amacına yönelmişlerdir. Demokrasiyle
yönetilen bir devlet en yüksek ve ileri gelişmesine ulaştığında, işçi örgütlerinin istekleri yönetime katılma hakkının
elde edilmesinde toplanmaktadır. Bu amacın gerçekleşmesi ise sanayide yönetim gücünün paylaşılması ile
mümkündür. Bundan dolayı endüstriyel demokrasi kavramı bu günkü anlamıyla yönetime katılma kavramı ile
özdeşleşmiş bulunmaktadır (Bkz. Ekonomi Ansiklopedisi, 1 Numara ve Hearst Yayıncılık, 1997, s.386).
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durumlarının iyileştirilmesinde toplu pazarlığın yanında devletin alacağı yasal tedbirlerin de ne
denli önemli olduğu vurgulanmıştır.

3.2. Sistem Teorisi
Endüstri ilişkilerinde sistem kavramına ilk olarak Norgen’in 1941’de yayımladığı
“İsveç Toplu Pazarlık Sistemi” adlı kitabında rastlanmaktadır. Daha sonraları, 1952’de
Galenson’un “Danimarka’da Çalışma İlişkileri Sistemi” ve 1954’de Allan Flanders ve Hugh
Clegg’in editörlüğünü yaptığı “Büyük Britanya’da Endüstri İlişkileri Sistemi” adlı kitaplarında
da atıfta bulunulmuştur. Ancak kavramın endüstri ilişkileri içindeki yerini John Dunlop’un
1958’de geliştirdiği “Endüstri İlişkileri Sistemi Teorisi”ne borçludur (Yıldırım, 1997; 91).

3.2.1. Sistem Yaklaşımının Genel Özellikleri
Endüstri ilişkileri sistemi teorisi Amerikalı sosyolog Talcott Parsons’un “sosyal sistem”
yaklaşımından türetilmiştir. Dunlop, Parsons’un sosyal sistem yaklaşımından esinlenerek
endüstri ilişkilerini sanayi toplumunun bir alt sistemi olarak açıklar.
Dunlop’a göre, endüstri ilişkileri sistemi genel toplumsal sistemin bir alt sistemidir. Bu
sistem, belli bir zamanda, belli aktörler, belli durum ve koşullar ve sistemi birbirine bağlayan
bir ideolojinin bileşiminden oluşur. Bu sistemde kuralların oluşturulması endüstri ilişkileri
sisteminin temel amacıdır ve kuralların oluşturulması sürecinde üç aktör katılır:
1. İşletme yöneticileri ve temsilcilerinin oluşturduğu bir hiyerarşi (işverenler ve onların
temsilcileri).
2. İşçiler ve örgütlerinin oluşturduğu bir hiyerarşi (işçiler ve onların temsilcileri)
3. Uzmanlaşmış kamu kuruluşlarıyla, ilk iki aktör tarafından oluşturulan uzmanlaşmış
özel kuruluşlar (Dunlop, 1958: 7).
Bu aktörler birbirleriyle ilişkili üç unsurdan oluşan bir çevrenin etkisine ve
sınırlamalarına maruz kalırlar. Bu üç unsur şu şekilde açıklanır:
1. İşletme yönetim şeklini, işyeri çalışma koşullarını ve ilişkilerini, işçi sayısını vs.
etkileyen teknolojik özellikler
2. Özellikle işletme yönetimi üzerinde etkili olan ürün piyasası (Pazar koşulları) ve
bütçe sınırlamaları (mali sınırlar)
3. Toplumdaki güç dağılımı ve bunun aktörler arasındaki güç ilişkilerine yansıması
Dunlop’a göre bu çerçeve içinde aktörler arasında cereyan eden etkileşim sonucunda bir
kurallar ağı oluşur. Bunlar sistemin çıktılarıdır. Bu kurallar üç ana unsurdan oluşur; a) Kural
oluşturma prosedürleri, b) Ücret ve çalışma koşulları gibi ana konuları içeren kurallar bütünü,
c) Bu kuralların belli durumlardaki uygulamalarıyla ilgili prosedürlerBu kurallar; toplu
sözleşmelerde devletin çıkardığı yasalarda ve işyerlerindeki gelenek ve uygulamalarda ortaya
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çıkabilirler. Herhangi bir zamanda oluşturulan kuralların içeriği ve doğası aktörlerin o anki
gücünün bir yansıması olarak karşımıza çıkar (Dunlop, 1958; 11). Bu kurallar, sözleşme yasa,
çalışma hayatıyla ilgili adet ve görenekler, işletme koşulları gibi sözlü ve yazılı kurallardır.
Dunlop’a göre endüstri ilişkilerinin ortaya çıkmasında rol oynayan bir başka temel
unsur, sistemin ideolojisi veya aktörleri sisteme bağlayan ortaklaşa benimsedikleri fikirler ve
inançlar bütünüdür. Sistemin ideolojisi, her türlü aktörün sistem içindeki yerini ve rolünü
tanımlayan ortak fikirler bütünüyle, her bir aktörün sistemdeki diğer aktörlerin yeri ve işlevi
konusunda sahip olduğu görüşler bütünüdür (Dunlop, 1958: 17).
Sistem ideolojisi, daha geniş olan toplumsal ideolojiden farklıdır. Fakat ondan etkilenir.
Her bir aktörün kendine özgü bir ideolojisi olmakla beraber sistemin etkili işleyebilmesi bu
ideolojilerin birbirleriyle en azından uyumlu olmasına bağlıdır. Gelişmiş ülkelerde sistem
ideolojisiyle toplum ideolojisinin benzer veya en azından uyumlu olduğu söylenebilir.

3.2.2. Sistem Teorisine Yöneltilen Eleştiriler
1. Bu teoriye yöneltilen en önemli eleştiri; sistemin çatışma ve değişme yerine dengeyi
vurgulaması ve çatışmanın nasıl denetlendiği ve önlendiğine önem vermesidir. Yani sistem
teorisinde endüstri ilişkilerindeki anlaşmazlıkların ve çatışmaların nedenleri üzerinde
durulmamaktadır (Hyman, 1975: 11).
Dunlop’un teorisinde çatışma “sistemi karekterize eden temel özelliklerden ziyade
sistemde meydana gelen ve olmaması gereken sapmaları ifade eder.” Bu yaklaşım, çatışmadan
ziyade istikrarın temel olduğundan hareket eder. Çünkü, amaçlara ve rollere ilişkin en azından
bir dereceye kadar konsensüsün olması sistem kavramını gerekli kılar (Yıldırım, 1997: 9798).Yani Dunlop, sistemin bütünleştirici unsurları üzerinde yoğunlaşır. Bu çerçevede daha çok,
düzen sağlama ve kural yapma süreçlerinden hareket edilerek çatışmanın nasıl kontrol edileceği
açıklanır. Ancak çatışmanın nasıl olduğu üzerinde durulmaz. Oysa ki endüstri ilişkilerinde
temel tezat durumları, tezat durumda olan süreçleri ve istikrarsızlıkları da incelemek gerekir.
Çünkü bunlar çatışmanın kaynağı olabilirler.
2. Dunlop’un yaklaşımına yöneltilen bir başka eleştiri konusu da yaklaşımın dinamik
olmadığı, üstü kapalı olarak istikrarın sosyal değişmeye tercih edildiğidir. Ancak, sistemin
zaman boyunca onu etkileyen değişikliklere cevap olarak değişmekte olduğu Dunlop tarafından
belirtilmiştir (Dunlop, 1958; 27).
3. Dunlop istihdam ilişkilerini davranışsal yönlerini ve endüstri ilişkilerine etkilerini
ihmal etmektedir. Buna göre; sistem teorisi, insanlardan çok aktörler üzerinde durur. Bireylerin
neden belli durumlarda, belli biçimlerde davrandıklarını açıklamaz. Kural oluşturma süreçleri,
insan amaçları ve motivasyon gibi davranışsal özelliklere gereken önemi vermez. Önemli
çevresel değişimlerin aktörler üzerindeki etkilerini açıklamada yetersiz kalır. Enformal kural
ve süreçler ihmal edilir (Yıldırım, 1997: 97-98,104).
4. Bu teoride kurallara, kural yapma süreçlerine ve yapılarına aşırı önem verilmektedir.
Formel kurallar üzerine yoğunlaşıp informal kurallar ihmal edilmektedir. Ancak, sistem
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yaklaşımının, endüstri ilişkilerini etkileyen önemli değişkenleri belirlemede ve endüstri
ilişkileri uygulamalarını anlamada faydalı olabilecek kurallar, kuralların oluşturulması süreci
ve oluşturuldukları ortamlar hakkında yararlı bir çerçeve sunduğu da bir gerçektir. Bununla
beraber Dunlop’un teorisinde kurallar ağı mı, yoksa kural yapma süreci mi önemli tam belli
değildir. Öte yandan kuralların birbirleriyle olan ilişkileri, hangi seviyede oluşturuldukları ve
işçi üzerindeki etkileri, kurallar çerçevesinde aktörlerin davranışları, kuralları uygulayan
kurumlar ve benzerleri bir bütün olarak önemli konulardır. Ancak endüstri ilişkileri
incelemelerinde kural ve kural oluşturmaya verilen önemin yanında, sistem içindeki tezatları,
istikrarsızlıkları, bunların arkasında ve önünde oluşan süreçleri de incelemek gerekmektedir
(Yıldırım, 1997: 96, 98-99).
5. Bu teoride devletin endüstri ilişkileri sistemindeki ilişkileri sınırlı tutularak, merkezi
hükümet ve yargı organlarının işlevleri ihmal edilmektedir.
6. Dunlop, “sendikalar, işveren örgütleri ve kamu kuruluşlarındaki önemli liderlerin
kişisel karakterlerini içinde bulundurdukları sisteme empoze edebilmelerini, yani liderlik
faktörünü ihmal etmiştir” (Yıldırım, 1997:100). Oysa, liderlerin ve onların karakterlerinin
endüstri ilişkileri süreçlerinde ne denli önemli rol oynadığı zaman içinde sıkça görülmüştür.
Öte yandan sendika ve yöneticilerin farklı amaçları olabilir, yöneticilerin örgütsel yapılarla olan
ilişkilerinde bu amaçlar belirleyici olabilir. Ayrıca bu yöneticilerin soyut kuralları değişik
şekillerde yorumlamaları mümkündür.
7. Sistem teorisinde, sendikaların temel aktörler olarak kabul edilmesi, sendikasız
işyerlerindeki endüstri ilişkilerinin ihmal edildiği şeklinde yorumlanmıştır. Dunlop, bu
eleştiriyi, kitabının ikinci baskısında işçilerin hiçbir zaman örgütsüz olmadıkları şeklinde
cevaplandırmış ve işçi örgütlerini formal ve formal olmayan örgütler olarak ayırmıştır. Formal
işçi örgütleri; sendikalar, dernekler, işçi kulüpleri veya konseyleri ve siyasi örgütleri olabilir.
Formal olmayan işçi örgütleri ise, kaza önleme komiteleri, kalite çemberleri gibi özel konularla
ilgili olarak bir araya gelen gruplardan oluşur. Ancak burada endüstri ilişkileri geniş anlamda
çalışma ilişkileri olarak ele alındığında Dunlop’un üstü kapalı bir şekilde bu tür grupların
olmadığı küçük işlerlerinde kendi sisteminin uygun olmadığını kabul ettiği söylenebilir
(Yıldırım, 1997: 102).

3.3. Çoğulculuk Teorisi
Bu teori, 1960’lı yıllardan sonraki gelişmeler çerçevesinde, İngiltere’de Allan Flanders,
Alan Fox ve Hugh Clegg gibi isimlerin öncülüğünde geliştirilmiştir. Teorinin esasları, siyaset
bilimindeki çoğulculuk teorisinin endüstri ilişkilerindeki sistem teorisi ile birleştirilmesi
sonucunda oluşturulmuştur. Çoğulculuk iktisattaki faydacı yaklaşımın siyaset bilimindeki
yansımasıdır.



Faydacı yaklaşım; rasyonel hareket eden bir tüketicinin kendine daha fazla fayda sağlayan mal ve hizmetleri
diğerlerine tercih etmesi olarak kısaca açıklanabilir.
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Çoğulculuğu savunan siyaset bilimcilerine göre; toplumda rekabetçi bir düzen
içerisinde rekabet eden çeşitli çıkar grupları vardır. Devlet bu düzenin işlemesinde bu gruplar
arasında hakemlik rolü üstlenir. Endüstri ilişkilerinde çoğulculuğu savunan yazarlara göre de
bu yapı işletme seviyesinde de (mikro seviyede) cereyan eder. Yani bu yapı teşebbüs
seviyesinde de vardır.
Bu temel varsayımdan hareketle oluşturulan endüstri ilişkilerindeki çoğulculuk
yaklaşımının genel özelliklerini şu ana başlıklarla sıralamak mümkündür:

3.3.1. Çoğulculuk Teorisinin Genel Özellikleri
Bu teoride, yukarıda vurgulandığı gibi, toplumdaki makro çoğulcu güç ilişkilerinin
organizasyon seviyesinde de olduğu varsayılır. Buna göre, iş örgütleri minyatür demokratik bir
devlettir ve yönetim burada hükümetin toplumdaki hakemlik rolünü üstlenir.
Bu temel varsayıma ilave olarak çoğulculuk yaklaşımında üç alt varsayım daha dile
getirilir:
a) İktisadi güç orantısız bir şekilde dağıtılmıştır. Bazı ellerde toplanmıştır.
b) Bu yapı içerisinde grupsal çıkarların yanında kamu ya da milli çıkarlardan da söz
etmek mümkündür.
c) Devlet bu kamu çıkarlarının muhafızı (koruyucusu) durumundadır.
Yine bu teoriye göre toplumun birbirleriyle çatışan ve meşru çıkarları olan farklı çıkar
gruplarından meydana geldiği varsayılır. Toplumsal seviyede demokratik siyasal kurumların
varlığı, çoğulcu sistemin endüstri ilişkilerinde de uygulanabilmesinin gerekli şartlarından
biridir. Bunun yanında çoğulcular toplumda liberal değerlerin korunmasını arzu ederler.
Bu yaklaşıma göre, yönetime katılma ve devletin yasal düzenlemeler yapması endüstri
ilişkilerinde istikrarı sağlamaya yetmez. Çünkü bu önlemler; sendikaların bağımsızlığına ve
işletme yönetimine karşı muhalefet oluşturma işlevine zarar verebilir. Bu bakımdan endüstri
ilişkilerinde cereyan eden olumsuzlukların en aza indirilmesi için toplu pazarlığın
yaygınlaştırılması ve desteklenmesi gerekmektedir. Ancak toplu pazarlığın formalleştirilmesi,
devletin empoze edeceği reformlar şeklinde değil, tarafların kendilerince ve gönüllü olarak
katılmalarıyla gerçekleştirilebilir.
Endüstri ilişkilerinde çatışma özgür toplumlarda denetim altına alınabilir. Bu
toplumlarda çatışma sistemi tahrip edecek seviyede olmayıp, çatışan amaçlar sürekli müzakere
ve tavizlerle birbirine uyumlu hale getirilebilirler. Bu çerçevede taraflar, toplu pazarlıklarda
birbirlerinin kabul edemeyecekleri şeyleri teklif etmemelidirler. Taraflar ortak karar
aldıklarında artık bu kararların meşruiyetini sorgulamamalıdırlar.
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Çoğulcular dengeli bir endüstri ilişkileri için taraflar arasında güç dengesinin birbirine
yakın olması gerektiğini de savunurlar. Ancak bunun ne derecede veya düzeyde
gerçekleştirileceği ise meçhuldür.
Çoğulculukta temel hedef; hükümet müdahalesi olmadan, sosyal bütünleşmenin
korunmasıdır. Bu bakımdan burada çıkar grupları arasındaki çatışmanın sistemi tahrip edecek
seviyede olmadığı ve belli sınırlar içerisinde gerçekleştiği varsayılır. Bu sistem içerisindeki
taraflar, çatışan çıkarlarına rağmen sistemin çökmemesi için belli ortak hedeflerde
buluşmalıdırlar.
Özetle, çoğulcu yaklaşımlara göre; “toplumda değişik çıkarların bulunması
kaçınılmazdır ve önemli olan bu çıkarlar arasında uzlaşma sağlayacak yöntemlerin
bulunmasıdır.” Bu yöntemler toplumu ve sistemi parçalanmaktan koruyarak varlıklarını
sürdürmelerini sağlarken, endüstri ilişkileri sistemi içinde de uzlaşma sağlayıcı mekanizmalar
bu amaca hizmet edeceklerdir (Koray, 1992: 29).
Endüstri ilişkilerinin “çoğulcu-pluralist” niteliği üzerinde duran bazı yazarların
görüşleri ve yaklaşım tarzları aşağıda özetlenmiştir.
- Allan Flanders
Flanders endüstri ilişkilerinin bir kurallar sistemiyle ilgilendiğini kabul eder. Bu
yaklaşım Dunlop’un yaklaşımından daha sınırlıdır. Ona göre toplu pazarlığın endüstri
ilişkilerindeki rolü çoktur. Toplu pazarlık süreci olmasaydı sendikalar küçük, zayıf ve etkisiz
örgütler olarak kalacaklardı. Bu bakımdan sendikaların amacı; toplu pazarlık aracılığıyla işlerin
düzenlenmesine katkıda bulunmak olmalıdır.
Toplu pazarlık sayesinde sendikalar istihdam ilişkilerinde üyelerinin haklarını ve
çıkarlarını korurlar. Bunun ötesinde sendikalar, bir çıkar grubu olmaktan ziyade adaletin kılıcı
olmalıdırlar. Bir sendikanın üyeleri için değeri, onlar için sağladığı iktisadi başarıdan öte
onların onurunu koruma kapasitesinde yatmaktadır. Yani sendikanın değeri, işçilerin onurunu
ne kadar koruduğuna bağlıdır.
Flanders’in yaklaşımında, sendikalara ve toplu pazarlığa verilen önemi onun toplu
pazarlığı bireysel pazarlıktan ayıran görüşlerini sıralarken daha net görmek mümkündür.
Ona göre toplu pazarlığı bireysel pazarlıktan ayıran temel özellikler şöylece
özetlenebilir: Bireysel pazarlık; iktisadi bir mübadele sürecidir. Fayda mekanizmasına dayanır.
Birey ve işveren açısından güç ilişkisi içermez. Kısa dönemli bir çıkar ilişkisi olan bireysel
pazarlık hem birey hem de işletme için haklar listesi oluşturmaz.
Oysa toplu pazarlık, kural koyma ve uygulama açısından önemlidir. Ortaklaşa yapılan
bir düzenlemedir. Düşünceye dayalı, uzun dönemli bir siyasi süreçtir ve bu süreç sonucunda bir
haklar listesi oluşur. Toplu pazarlık işçilerinin onurlarını koruyarak geliştirir, onları karar verme
sürecine katar. Dolayısıyla sosyal bir değeri vardır. Toplu pazarlık taraflar arasında ara
buluculuk işlevi görür. Endüstri ilişkilerinde açık çatışmayı önler ve bütünleştirici rol oynar.
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Eğer toplu pazarlık etkili bir çatışma düzenleyici işlevi yerine getirmezse endüstri ilişkilerinde
düzensizlik ve anomi ortaya çıkar.
Flanders’e göre endüstriyel demokrasiyi gerçekleştiren en iyi yöntem toplu pazarlıktır.
Bundan dolayı işçilerin yönetime katılmasına karşı çıkar. Çünkü toplu pazarlık yönetime
katılmadan ziyade işçilerin çalışma hayatında daha fazla denetim sahibi olmalarını sağlar.
Flanders, toplu pazarlığa verdiği önem ve sıralanan bu özelliklerden dolayı devletin
endüstri ilişkilerinde ancak toplu pazarlığın etkisiz kalması durumunda devreye girmesi
gerektiğini vurgular.
Allan Flanders ve Alan Fox’un birlikte yapmış oldukları bir çalışmada, toplu pazarlığın
etkili bir çatışma düzenleyici işlevini yerine getirmediği zaman düzensizlik veya anomi halinin
endüstri ilişkilerinde ortaya çıktığını iddia etmişlerdir. Onlara göre endüstri ilişkilerinde
anominin dört temel nedeni vardır (Flanders ve Fox, 1975: 251).
a) Bir grup, diğer bir grubun direnmesine rağmen endüstri ilişkilerinin dayandığı
prosedürel normları değiştirmeye çalışırsa,
b) Aynı şekilde bir grup, ücret ve istihdam şartlarını düzenleyen normları değiştirmeye
kalkarsa,
c) Bir veya daha fazla grubun çıkar ve değer çatışmalarını veya tarafların davranışlarını
düzenleyen bir çerçevenin olmaması,
d) Mevcut sisteminin çözülmesi.
Flanders ve Fox’a göre ikinci ve üçüncü maddelerin sık sık olması sistemin çökmesine
neden olur. Güçlü olan kendi normlarını empoze ederek kendi çözümlerini oluşturur. Güçsüz
olanlar da giderilmemiş isteklerin yol açtığı bir huzursuzluk içinde olurlar. Düzen, direnmekte
olan grupların belli tavizlerde bulunmalarıyla sağlanabilir. Ancak düzenin sağlanması belli bir
zaman alabilir ve bu da sistemin yeniden ve bütünüyle inşa edilmesiyle mümkün olabilir.
Flanders endüstri ilişkilerine yapmış olduğu katkılarının yanında bir takım noktalarda
da eleştiriler almıştır. Bunları üç ana başlıkta toplamak mümkündür:
a) Flanders, endüstri ilişkilerini sadece kurumlar arasındaki ilişkiler olarak görmüş,
sistemde insan unsurunu göz ardı etmiştir.



Kavramı ilk defa Yunanca aslından alıp kullanan Emile Durkheim (1858-1917) olmuştur. Bununla Durkheim,
bir çözülme sonucu belli kaidelerden kopmuş cemiyetin durumunu kastetmiştir. Durkheim’e göre sanayileşme
böyle bir çözülme süreci doğurmuş, bunun sonucu toplum sınıf çatışmalarının su yüzüne çıktığı bir durumla
(anomi) karşılaşmıştır. Daha ferdi planda anomi, ferdin toplum içinde kendi mutluluğunu sağlayacak her türlü
sosyal ilişki koşullarından mahrum kalması durumunu ifade etmektedir. Bu son anlamda anomi, bazı sosyologlarca
yabancılaşma kavramına yakın bir manada kullanılmıştır. Bu şekliyle anomi, bireyin belli amaçlardan, kurallardan
ve sosyal ilişkilerden koptuğu durumdur (Bkz. Sezal, a.g.e.; 22).
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b) İşçilerle işveren arasındaki ilişkilerde “güç” faktörünü ihmal ettiğinden toplu
pazarlıkların sonucunu meşru, kabul edilebilir ve adil görmektedir.
c) Toplu pazarlık, sendikalar için iktisadi değerler içerir, ancak Flanders, bunun
üzerinde fazla durmamıştır.
- Hugh Clegg
Kurumsal çoğulcu okulun Flandes’den sonra en önemli ismi, Hugh Clegg olmuştur. Ona
göre, toplumsal düzeni parçalamaktan alıkoyan unsur, rekabet eden grupları birbirine bağlayan
“taviz süreci”dir. Doğal olarak bu sürecin başarılı bir şekilde işlemesi, tavizlere imkan
sağlayacak maddi temelin sağlam olmasına bağlıdır. Ayrıca “ahlaki değerler” de çatışmanın
toplumsal çöküşe ve düzensizliğe yol açmasına neden olan önemli faktörlerden biridir.
Çoğulculuğun ahlaki temeli; değer konsensüsü veya normatif bütünleşmeden ziyade, taviz ve
uzlaşmaya istekli olmaya bağlıdır (Clegg, 1975: 309).
Ona göre çoğulculuğun genel özellikleri şunlardır (Clegg, 1975: 310-312):
a) Taviz ve uzlaşma sürecinin varlığı,
b) Özgürlükleri garanti eden kurallar silsilesinin (gelenekler ve hukuk) varlığı,
c) Taviz verme yükümlülüğüne dayanan ahlaki yükümlülük benimsenmiştir,
d) Pazarlık tarafları arasında güç dengesizliği varsayılır,
e) Çoğulcu endüstri ilişkilerinin işlemesini sağlayacak ve tarafların bazı amaçlarını
gerçekleştirmelerine imkan verecek maddi altyapının olması,
f) Devletin müdahale etme gücünün sınırlı olması.
Sendika davranışlarının temel belirleyicisi, toplu pazarlığın temel iş düzenlenmesi
yöntemi olarak kabul edildiği ülkelerde toplu pazarlığın boyutlarındaki değişmelerdir (Clegg,
1975: 11). Yani, Clegg; sendika davranışlarını toplu pazarlığın boyutlarına göre açıklar. Buna
göre, toplu pazarlığın boyutlarındaki değişmeler sendikaların davranışlarını belirler.
Örneğin toplu pazarlığın seviyesi, sendika yönetimi ve işyeri organizasyonunu
etkilemektedir. Eğer toplu pazarlık milli seviyede ise, sendika yönetimi de merkezileşmiş
olacaktır. İşyeri veya bölgesel endüstri ilişkileri seviyesinde ise, sendika yönetimi adem-i
merkezi olacaktır. Kuşkusuz sendikaların yapısını belirleyen tek unsur toplu pazarlığın
boyutları değil, aynı zamanda onların kuruluş dönemlerindeki teknolojik seviye ve endüstriyel
örgütlenme biçimi de belirleyicidir(Clegg, 1975: 54).
Clegg’e göre, toplu pazarlık bir tür endüstriyel demokrasi sayılır. Bunun nedenleri
olarak da; tarafların karşılıklı varlıklarını devam ettirebilmelerinin önemi, aralarındaki güç
dengesinin kabaca eşit olduğu varsayımı ve siyasi demokrasi ile toplu pazarlığın benzer
işlevleri yerine getirmesi gösterilir. Bu bakımdan endüstri ilişkilerinde denge ve uyumluluğun
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sendikaların yasaklanması veya dışlanmasıyla değil, toplu pazarlıkla sağlanacağına işaret eden
Clegg, bir sendikanın işverenle veya hükümetle pazarlık yapma yükümlülüğünün, işveren veya
hükümetin sendika haklarına saygı duymasından kaynaklandığına dikkat çekmektedir (Clegg,
1975: 54).
- Jack Barbash
Çoğulcu yaklaşıma katkı sağlayan bir başka yazar, Amerikalı endüstri ilişkileri
araştırmacısı Jack Barbash’tır. Barbash endüstri ilişkilerini; bir sanayi toplumunda işçi
sorunlarının yönetimi veya daha özel olarak teoriler, teknikler ve istihdam ilişkisinde para ve
güç iddialarından kaynaklanan çatışmaların çözümü olarak tanımlar. İşçi sorunları sanayi
toplumlarında normal olup, patalojik değildir. Pazarlık, hem işbirliği hem de çatışma ilişkisi
içerir. Devlet endüstri ilişkilerine, geçmişte taraflardan birinin çıkarını sağlamlaştırmak için
müdahale ederken, simdi genel çıkarlar için müdahale etmektedir (Barbash, 1984: 3-7).
Barbash’a göre açık veya gizli çatışma, endüstri ilişkilerinin temelidir; ancak endüstri
ilişkilerinin bir “teknik” olarak amacı, çatışmanın çözümlenmesidir. Normal çatışma, aynı
zamanda pazarlık için bir araçtır. Ancak bunu patalojik çatışmalardan ayırmak gerekir. Normal
çatışma; sistemin devamı için gerekli olan çatışmadır ve bu çatışma olmadan sistem işleyemez.
Patalojik çatışma, sistemin devamı için gerekli olmayıp, sistemi tahrip edecek çatışmadır.
Sonuç olarak; endüstri ilişkilerinde çatışma gerekli olup, belli bir noktadan sonra anormal olur.
Uygulamada şiddet, sınıf çatışması, sosyal çözülme, yabancılaşma, düşük verimlilik,
manüplasyon, gelir ve güçte ortaya çıkan büyük dengesizlikler anormal çatışmanın
dengesizlikleri olarak sayılmaktadır (Barbash, 1984: 130, 133-4).
Barbash’a göre; eşitlik, uygun süreçler, adalet, katılım, demokrasi, iyi niyet,
pragmatizm, iş memnuniyeti, teşvik, sosyal sorumluluk ve düzen, endüstri ilişkilerinin günlük
uygulamalarında mevcut olan değerlerdir (Barbash, 1984:135). Endüstri ilişkilerinde pazarlık
yaklaşımının batıda işleyebilmesinin temel nedeni; tarafların bir nesil önce aralarında güç
dengesini sağlamış olmalarıdır.
- Alan Fox
Alan Fox, çoğulcu yaklaşımı düzenli bir şekilde işletme seviyesine uyarlamıştır. Buna
göre iktidar ve güç için bir araç olan ideoloji insanların düşünce, inanç ve algılama biçimlerini
etkiler. İşletme yönetimi de davranışlarını, koyduğu kuralları meşrulaştıracak, çalışanlar için
bağlılık ve sadakat sağlayacak, amaçlarına ulaşmayı gerçekleştirecek ve onlarla uyumlu olan
norm ve değerler oluşturacak ideolojiler geliştirmeye çalışır (Fox, 1975: 261).
Alan Fox, işletme yöneticilerinin benimsediği yönetim ideolojilerin tekilci ve çoğulcu
olmak üzere ikiye ayırmıştır. Buna göre tekilci yaklaşım; örgüt için ortak bir amaç varsayar.
İşçilerle yönetim arasındaki çıkar çatışmasını meşru ve rasyonel görmez. Tekilci yaklaşım
paternalist ve otoriter öğeler içerebilir. Yönetenler ve yönetilenler aynı ekibe üyedirler ve


Patolojik çatışma; hastalık derecesine gelmiş, kronikleşmiş çatışma olarak ifade edilebilir.
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aralarında çatışma yoktur. Bu ekibin bir arada tutulmasını sağlayan güçlü bir liderliktir.
Yönetilenlerden beklenen örgüte sadakatle bağlı olmalarıdır. İş örgütleri tek bir otoriteye
dayanır ve örgütün üyeleri ortak amaçlar etrafında birleşirler. Tekilci örgütlerde endüstri
ilişkileri karşılıklı işbirliği ve çıkar uyumluluğuna dayanır. Sendikalar ve toplu pazarlık meşru
görülmez. Çünkü sendikaların olması işletme içinde farklı çıkar gruplarının olduğunu kabul
etmek anlamına gelir. Ayrıca tekilci ideolojide sendikaların çalışanların sadakatini kazanmak
için işletme yönetimiyle adeta yarıştığı iddia edilir. Sendikalar 19. yy’da belki gerekli idiler,
ama günümüzde çağdaş işletmecilik politikalarının uygulanması sendikaları gereksiz kılmıştır.
Sendikalar geçmişte beşeri ilişkilere önem vermeyen, aydınlanmamış işveren politikaları
sonucunda ortaya çıkmışlardır. Modern işletme onlara sadece etkili iletişimi ve işçilerin itaat
ve sadakatlerini sağlayan bürokratik mekanizmalar olarak yer verilebilir. Ayrıca, sendikalar
mevcut düzeni yıkmak isteyenlerin güç aracı olarak gizli bir işlev de görebilirler. Hatta ortaya
çıkan çatışmaların nedeni olarak uyum sağlayamayan kişilikler, hatalı veya eksik iletişime
neden olan ve işletme dışı provakatörlerin faaliyetlerine imkan tanıyan kurumlar olarak
karşımıza çıkabilirler (Fox; 1966: 12).
Tekilci ideolojide çatışma yapısal olarak değerlendirilmez. Ortaya çıkan çatışmanın
çözümü ya otoriter ya da paternalist yöntemlerle sağlanır. Tekilci ideoloji genellikle işletme
yöneticileri tarafından benimsenmiştir. Çünkü, işletme yöneticilerinin otoritesini, yöneticilerle
çalışanların çıkarlarının aynı olduğu iddia ederek meşrulaştırmaktadır.
Tekilci yaklaşım, işçilerin değişmeye olan dirençlerini aptallık ve modası geçmiş sınıf
savaşı kalıntıları olarak değerlendirir (Fox 1966: 12). Sadece ve sadece yönetim amaçları ve
politikalarını rasyonel olarak gördüğünden işçilerin amaçları ve davranışları, yönetim amaç ve
politikalarıyla uyum gösterdiği ölçüde rasyonel olarak kabul edilir (Fox, 1973: 186).
Fox, pek çok işletme yöneticisi tarafından kabul edilen ve yönetimle ilgili teorilerde de
varolan tekilci yaklaşımın endüstri ilişkileri için uygun bir ideoloji olmadığını savunmuştur.
Çünkü bu ideoloji çatışmayı ve sendikaların meşruluğunu inkar etmektedir.
Çoğulcu yaklaşımda ise, işçilerle yönetim arasındaki çıkar çatışması tavizlerle
giderilemeyecek kadar büyük görülmez ve sendikalar yönetime olan meşru meydan
okumaların, karşı çıkmaların, meşru ifadeleri olarak görülür (Fox, 1973: 194). Fox’a göre,
organizasyonlar hükümetin (işletme yönetiminin) dinamik bir denge sağlamaya çalıştığı, farklı
çıkarları olan değişik grupların oluşturduğu mini bir demokratik devlet olarak nitelendirebilirler
(Fox, 1973: 2).
Alan Fox çoğulculuğu toplumda güç ve otoritenin yaygın şekilde dağıldığı, mülkiyetin
yönetimden ayrıldığı, siyasi ve endüstriyel çatışmanın birbirinden farklı şeyler olduğu ve bu
her iki alanda da çatışmanın kurumsallaştığı gibi kapitalist ötesi iddialara dayandığını belirtir
(Fox, 1974; 10). Örgütler kendi çıkarları ve amaçları olan değişik alt gruplar ve fraksiyonlardan
oluşur. Çatışma rasyonel olup, kaçınılmazdır. Çatışmanın kaynağı bireysel faktörler değil,
yapısal olarak belirlenmiş örgütsel endüstriyel faktörlerdir. Örgütsel çatışma çalışan ve
yönetenlerin farklı rolleri işletme içinde yerine getirmelerinden kaynaklanmaktadır.
Yöneticiler, işletmelerin karlılığı ve verimliliğinden sorumlu olup, bu amaçlara ulaşmak için
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çalışanların faaliyetlerini koordine ederken, çalışanlar, kendilerine söylenenleri yapmak
durumundadırlar ve temel amaçları; yüksek ücret, iyi çalışma şartları, istihdam güvencesi gibi
şahsi amaçlardır. İşçilerin de bu amaçlarını sağlamada işletmenin karlılık ve verimliliğini
düşünmeleri gerekir. Yani örgütsel çatışma kadar örgütsel uyum da söz konusudur.
Sendikaların meşruluğu, onların endüstriyel gücüne veya yönetimin onları kabul etmesinin ve
çıkar grupları olarak haklarını tanıyan sosyal değerlerin mevcudiyetine bağlıdır (Fox, 1966: 7).

3.3.2. Çoğulculuk Teorisine Yöneltilen Eleştiriler
Çoğulculuk teorisi çeşitli açılardan eleştirilmiştir. Bu eleştirileri genel hatlarıyla şu
noktalarda toplamam mümkündür:
1. Genel kabul görmüş inanışa göre çoğulcu okul, formel, kuramsal ve yapısal ilişkileri
öne çıkartıp, enformel ve yapısal olmayan ilişkileri devre dışı bırakmıştır. Buna göre
çoğulculuk yaklaşımında iş düzenlemesinin kurumsal süreçlerini etkileyen daha geniş güç ve
ideolojik çerçeve ihmal edilmiştir. Örneğin, bu görüş çıkar çatışmasının maddi temellerini
görmezlikten gelmektedir (Hyman, 1989a: 82). Yine bu çerçevede endüstri ilişkilerinde insan
unsuruna gereken önem verilmemektedir.
2. Sendikalar, işçilerin çıkarlarını korumak ve geliştirmek için sadece toplu pazarlığı
temel yöntem olarak benimsemek zorunda değildirler (Hyman ve Fryer, 1975; 180). Örneğin,
pek çok gelişmekte olan ülkede sendikalar toplu pazarlık kurumunu kullanmaya ya istekli
değildirler, ya hukuki ortam elverişli değildir, ya da bir kurum için gerekli alt yapı henüz
oluşmamıştır. Böyle olunca toplu pazarlık yerine, örneğin, devlet kurumları üzerinde baskı
uygulayarak sendikal amaçlarına ulaşmaya çalışırlar. Başka bir deyişle, sendikalar genel olarak
ücret pazarlığını esas alan toplu pazarlığı ana görevleri olarak kabul etmekle beraber, şu veya
bu şekilde sosyal ve siyasi amaçlar da taşırlar.
3. Çoğulcu yaklaşım, toplu pazarlığın sendika liderliği ve üyeleri arasında neden olduğu
çekişmeleri ve anlaşmazlıkları da ihmal etmektedir.
4. Kurumsal biçimleri dışında ortaya çıkan endüstriyel çatışmaları örneğin, sendika izni
olmadan yapılan grevleri açıklamada çoğulcu yaklaşım yetersiz kalmaktadır.
5. Bazı yazarlara göre çoğulcu yaklaşım, statik bir düşünce olmakla ve sosyal değişmeyi
ihmal etmekle eleştirilmiştir. Bu yönüyle çoğulcu yaklaşımın endüstri ilişkilerinin tarihi
boyutunu analiz dışı bıraktığı ileri sürülmüştür (Gabriel, 1978; 344).
6. Yine bu yaklaşımın işletme yönetimini, mikro seviyedeki endüstri ilişkilerinin
hükümeti olarak görme düşüncesi hatalıdır. Çünkü işletme yönetimi ulusal seviyedeki
hükümetten farklı olarak hakem değil, çatışmanın taraflarından biridir.
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4.1. Marksist Endüstri İlişkileri Teorisi
Marksist teori esasında bir endüstri ilişkileri teorisi değil, genel bir toplum ve sosyal
değişme teorisi olarak karşımıza çıkar. Ancak, bütüncül bir teori olduğundan, kapitalist
toplumlardaki endüstri ilişkilerinin analizine değişik bir bakış açısı kazandırır.

4.1.1. Marksist Teorinin Genel Özellikleri
Marksizm, toplumsal ilişkilerin üretim ilişkileri tarafından şekillendirildiğini belirterek,
sanayi ve toplumdaki gücün kaynağı olarak mülkiyet ilişkilerini öne çıkarır. Buna göre emek
ve sermaye arasındaki güç eşitsizliğinin bir sonucu olan sınıf çatışması sosyal değişmenin itici
gücüdür. Endüstri ilişkileri üretimin sosyal ilişkilerinden türer ve kendisi kapalı bir sistemmiş
gibi toplumsal yapıdan soyutlanamaz. Marksist analiz bütünlük, değişme, tezat ve pratik gibi
unsurlardan oluşur. Bütünlük sosyal olguların hepsinin birbiriyle bağlantılı olduğunu ve hiçbir
alanının izole edilerek incelenemeyeceğini ifade eder. Sistem analizinden farklı olarak
marksistler endüstri ilişkilerinin siyasi ekonomisini incelemeyi amaçlar. Bu endüstri
ilişkilerinin iktisadi ve siyasi alanlardan ayrı olmadığını, aksine onlarla bütünleşmiş olduğu
anlamına gelmektedir. Daha açık bir ifadeyle üretimin sosyal ilişkilerini, yani toplumdaki
iktisadi faaliyetlerin nasıl organize edildiğini anlamaya gayret eder. Marksist endüstri ilişkileri
istikrar ve denge yerine, değişme ve tezadı vurgular. Sosyal ilişkiler farklı grupların zıt
çıkarlarını yansıtır ve bu zıtlıklar değişme için yeni fırsatlar sağlar (Hyman 1975: 4).
Marksist yaklaşım herhangi bir zamanda endüstri ilişkilerinin yapısının ve biçiminin
emek ve sermaye arasındaki güç ilişkisinin bir sonucu olduğunu savunur. Marksist görüş
sermayedarlarla işçileri yani emek gücünü arz edenlerle, talep edenlerin adil ve eşit olmayan
bir mübadele ilişkisi içinde olduklarını belirtir. Bireysel işçi bireysel kapitalist karşısında
güçsüzdür. Dolayısıyla güç marksist analizin en önemli kavramlarından biridir. Marksist
analizin gücü eşit ve adil olmayan dağılımı vurgulaması ve ideolojik kaynakların bir güç şekli
olarak kullanılmasına önem vermesi, endüstri ilişkileri analizine farklı bir bakış açısı
kazandırmaktadır. Sanayideki çatışmanın temeli emeğin bir meta olarak görülmesidir. İş
piyasası güç ve kontrol ilişkilerini içerir.
Marksizmin toplumdaki güç ilişkilerinin ve sosyal gerçekliğin yorumunda değişik bir
bakış açısı kazandırdığı yukarıda vurgulanmıştı. Bu bakış açısı, işte ve toplumda rekabet
halindeki sınıfların ve bu sınıfların çıkarlarından kaynaklanan çatışmaların daha net
anlaşılmasına yardımcı olmaktadır. Bu çerçevede çoğulculardan farklı olarak Marksistler, işçi
sınıfı ile sermayedarlar arasındaki çatışmayı siyasi çatışmadan ayırmazlar.
Marksist yaklaşıma göre emek ile sermaye arasındaki piyasa ilişkisi (örneğin; hizmet
sözleşmesi) endüstri ilişkilerinin önemli bir bölümünü oluşturur.
Marksizmde sendikalara diğer yaklaşımlardan farklı bir önem verilmiştir. Sendikalar
her şeyden önce bir güç kaynağı ve aracıdırlar ve iç ve dış ilişkilerinde güç süreçleri onlar için
temeldir (Hyman, 1975: 64). Sendika politikasında toplu pazarlığın temel işlevi; dış güce yani,
işveren ve devlet gücüne karşılık sendika gücünün dengesini sağlamaktır. Sendika yöneticileri
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düzenli endüstri ilişkilerini işverenlerle istikrarlı pazarlık ilişkisi için ve son tahlilde sendikanın
bir örgüt olarak güvenliği için temel şart olarak görmektedirler. Marksist endüstri ilişkileri,
diğer endüstri ilişkileri teorilerinde yeterince önem verilmeyen sendikalar içinde yöneticilerle
üyeler arasında ortaya çıkabilen çekişme ve çatışmalara da yer verir. Sendika yönetimi bazen
üyelerine karşı işverenlerle işbirliği yapabilir. Ancak bunu hemen sendika yöneticilerinin
hainliği ile açıklamak hatalı sonuçlar doğurabilir. Çünkü yöneticiler samimi olarak sendikanın
güvenliğini sağlamak için böyle davranıyor olabilirler.
Marksist teoride işçi sınıfı kavramı; üretim araçları üzerinde kontrol ve mülkiyeti
olmayan, emek gücünü iş piyasasında satmaya zorlayan ve bir yönetim ve kontrol hiyerarşisi
emrinde çalışanları ifade eder. Böyle olunca beyaz yakalı çalışanlar da bu tanım içine girerler.
Onların da diğer çalışanlar gibi istihdam güvencesi olmaması, işte otonomi eksikliği, ücret ve
çalışma şartlarından hoşnutsuzluk gibi şikayetleri vardır. Sistem yaklaşımı aktörlere, çoğulcu
yaklaşım çıkar gruplarına atıfta bulunurken, Marksist yaklaşım sınıfları vurgular. bu kavramlar
bazen kesişmekle beraber aynı şey değildirler.
Yakın zamanlara kadar marksist analiz sadece işçilerin ve sendikaların yaptığı
direnişleri ve grevleri sınıf bilinci kavramı etrafında incelemeye önem verirdi. Gerçekleştirilen
eylemler ve grevler sınıf bilincinin bir yansıması olarak görülür, adeta kutsallaştırılırdı. Ancak,
bazı Marksist araştırmacılar işçi militanlığını sınıf mücadelesi olarak değil, iş mücadelesi olarak
değerlendirmişlerdir. Örneğin, beş yıl süreyle İngiltere’nin Liverpol kentindeki Ford fabrikası
işçilerinin günlük yaşamlarını, ilişkilerini ve mücadelelerini inceleyen Huw Beynon bu işçilerin
yaptıkları mücadelelerin sınıf bilincini değil, “fabrika bilincini” yansıttığını öne sürmüştür.
“Fabrika bilincini” Beynon işçilerle işverenler arasındaki çatışmanın fabrika içiyle sınırlı
kalması, “fabrika kapısından öteye gidememesi” olarak tanımlamıştır (Beynon,1984: 108).
Böyle olunca işçilerden toplumsal özgürlüğü sağlamalarını beklemek bir hayalden ibaret
kalacaktı.
Yine son yıllara kadar marksist analiz, bölünmüş, parçalanmış, kendi içinde kavgalı bir
işçi hareketi karşısında sermayeyi birleşmiş, kendi içinde kavga etmeyen bir kesim olarak
görüyordu. Bununla birlikte, birbirleriyle rekabet eden ve çıkarları farklı olan çeşitli sermaye
grupları vardı. Sermaye de en az emek kadar kendi içinde bölünmüştür. Ayrıca işletme yönetimi
konularına da eğilmeyen Marksistler, yönetimi sadece sermayenin işyerindeki temsilcisi olarak
görme eğilimi taşımışlardır. Ancak bu durum değişmiştir. Marksist araştırmacılar
incelemelerinde bir denge kurarak hem işçilerin toplu mücadelelerini, örgütlerini ve çatışmanın
kurumsal çözümleme yollarını, hem de sermaye ve işletme yönetimine aynı derecede önem
vermeye başlamışlardır.
Marksistler, endüstri ilişkilerindeki pratik ve normatif sorunları iktisadi faaliyetlerin
toplum üyeleri tarafından kollektif olarak kontrol edilmesiyle çözümlenebileceğini iddia
etmişlerdir. Onlara göre toplumun temel iktisadi yapısına dokunmayacak bir şekilde normatif
düzenin yeniden inşası başarısız olmaya mahkumdur.
Marksistleri geleneksel endüstri ilişkileri araştırmacılarından ayıran temel özellik; neyin
veri alınıp, neyin sorunsal olarak tanımlandığıdır. Örneğin; Marksistlere göre toplu pazarlığın,
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yönetimin kontrolü yerine endüstriyel demokrasiyi getirdiği iddiası gerçek dışıdır. Ortak
düzenleme ortak yönetim anlamına gelmemektedir (Hyman, 1989b: 100). Marksist endüstri
ilişkileri siyasi ve iktisadi yapılara ve süreçlere karşı hassas olup, sermaye birikiminin
dinamikleri, işçi sınıfının özellikleri ve doğası ve emek ile sermaye arasındaki ilişkilerde
devletin değişen rolü gibi konuları inceler. Marksistler genel olarak sermayenin emek ile olan
ilişkilerinde izlediği stratejileri ve yönetimi pek incelememişlerdir. Buna karşılık geleneksel
endüstri ilişkileri araştırıcıları teorik çerçevelerinde yönetimin politikalarını ve çabalarını
endüstri ilişkilerinin temel belirleyicisi olarak değerlendirmişlerdir. Bu yaklaşımların temel
zayıflığı yönetim stratejisinin sermaye birikiminin yapısal dinamiklerinden ayrı bir otonomisi
olduğunu varsaymalarıdır.
Marksist endüstri ilişkileri ahlaki açıdan da mevcut sosyal realiteyi sorgular. Endüstri
ilişkileriyle ilgilenenlerin söylemleri eşitlik, adil ücret ve sosyal adalet gibi ahlaki bir
terminolojiyle doludur (Hyman ve Brough, 1975: 1). Sosyal değerler çatışmayı daha ılımlı hale
getirme ve kontrolde kullanılmaktadır. Endüstri ilişkilerindeki mevcut değerlerin en genel etkisi
düzen ve istikrarı sağlamaya yönelik katkılardır. Ancak ters yönde etkiler de bulunmaktadır.
Endüstriyel ilişkiler zıtlıklar ve uyumsuzluklar içermektedir. Geleneksel olarak kabul edilmiş
inançlar ve değerler nesnel koşullar değiştiği zaman istikrarsızlık kaynağı olabilirler. İşçilerin
mevcut durumu kabullenmesi normatif nedenlerden dolayı değil, pragmatik nedenlerden dolayı
olabilir.
Son tahlilde, endüstri ilişkilerindeki pratik ve normatif sorunlar, ancak iktisadi
faaliyetler toplumun üyeleri tarafından kollektif olarak denetlenirse çözümlenebileceği görüşü,
marksist endüstri ilişkileri yaklaşımının ortaya çıkan sorunlara karşı önerdiği çözüm yoludur
(Hyman ve Brough, 1975: 253). Buna göre toplumun temel yapısını değiştirmeden endüstri
ilişkilerinin normatif yapısının yeniden düzenlenmesi başarısız olmaya mahkumdur.

4.1.2. Marksist Teoriye Yöneltilen Eleştiriler
Marksist teori hem sosyal teori olarak, hem de endüstri ilişkileri boyutuyla çeşitli
açılardan eleştirilmiştir. Burada sadece endüstri ilişkileri açısından teoriye yöneltilen eleştiriler
üzerinde kısaca durulacaktır.
Marksist teori, endüstri ilişkileri yapılarının oluşmasını aktörleri göz önüne almadan
açıklamaya çalışır. Marx bilinç (özne) ile gerçekliğin (nesne) ayrılmasına karşı çıkar ve bilincin
nesnel gerçeklik tarafından belirlendiğini savunur. Marksist yaklaşımın sınıf kavramına ağırlık
vermesi, bu kavramın reifikasyonuna yol açabilir ve bu durum insan unsurunun ihmal
edilmesine neden olabilir. Nitekim bu tehlikeye dikkat çeken bazı araştırmacılar sosyal sınıfın
üretim ilişkilerindeki nesnel konumlar tarafından belirlenmediğini, tam tersine işçilerin
yaptıkları mücadelelerin sınıfı meydana getirdiğini vurgulamışlardır (Przeworski,1977: 367).
Sosyal sınıf tamamen soyut boyutta ele alınmamalı ve insan unsuru devre dışı bırakılmamalıdır.
Sınıf her şeyden önce insan ilişkilerinin bir sonucudur.
Marksist endüstri ilişkileri analizinin en önemli eksikliği bütün bu toplumsal ilişkileri
emek-sermaye çatışması şeklinde değerlendirmesidir. Her şeyi buna ve sınıfa indirgemek
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hatalıdır. Sınıf çatışmasında tarafları birbirleriyle bütünleştirici ve bu nedenle çatışmayı
zayıflatıcı faktörler vardı. Mücadele halinde olan işçilerle işverenler aynı milletin mensubu,
aynı dili konuşan ve aynı dini paylaşan insanlar olabilirler. Zaten uzun dönemde sınıf
mücadelesi de düşük yoğunlukta işletme içi çatışmalara dönüşmüştür.
Öte yandan Marksist endüstri ilişkileri yaklaşımının firma veya toplum temelli mi
olduğu belli değildir. Esasında sınıf ilişkileri işletme seviyesinden toplumsal seviyeye doğru
genelleştirilmektedir. Ancak bu da doğru değildir. Çünkü, benzer ilişkileri toplumun diğer
katmanlarında da görmek mümkündür.

4.2. Yakınlaşma Tezi
4.2.1. Yakınlaşma Tezinin Niteliği
Sanayileşme ve endüstri ilişkileri ilişkisine bir başka yaklaşım Kerr, Dunlop, Harbison
ve Myers tarafından ortaya atılan "yakınlaşma" (convergence) tezidir. Değişik ülkelerde
bulunan üniversitelerarası geniş bir karşılaştırmalı araştırmaya dayanan bu çalışmada, geniş
anlamda sanayileşme ve bu süreçte endüstri ilişkileri sistemleri incelenmiştir.
Topyekün bir sanayileşme çağına girildiği ve sanayileşmenin bütün dünyayı saran bir
olgu olduğu ön kabulü, çalışmada hareket noktası olarak alınmıştır. Bu çerçevede, çalışmanın
en önemli tezini; sanayileşme ve ekonomik gelişme süreci içinde endüstri ilişkilerinin,
sanayileşmeyi yürüten elitlerin stratejilerine göre çeşitlilik kazanacağı; fakat sonunda bütün
endüstri ilişkileri sistemlerinin sanayileşmiş Batı ülkeleri endüstri ilişkileri sistemine
benzeyeceği ve o noktaya doğru yakınlaşacağı görüşü oluşturmaktadır.
Sanayileştirici elitleri; hanedan, milliyetçi, orta sınıf, koloni idarecileri ve ihtilalci
aydınlar (sosyalist ve komünist aydınlar) olarak beş gruba ayıran Kerr ve arkadaşlarına göre,
elitlerin tercih ve stratejileri sanayileşmede farklı yollar izlemelerine imkan tanımaktadır.
Ancak, onlara göre, ekonomik gelişmede en önemli problem, bu güne kadar kabul edile geldiği
gibi isçi protestoları veya sendikaların kapitalizme karşı gelmesi değil, fakat is gücünün
sanayileşme altında yeniden yapılandırılmasıdır. Bu nedenle bütün sanayileştirici elitlerin asil
hedefi sanayileşmeyi kolaylaştıracak bu is gücünü oluşturmaktır.
Kerr ve arkadaşları, sanayileşme sürecinin üç önemli özelliği üzerinde durmaktadırlar:
1- Evrensellik özelliği: "Sanayileşmenin mantığı" ki, kaynağı teknoloji olup bütün toplumlarda
ortaktır ve bütün gelişmelere damgasını vurmaktadır; 2- Bağlı özellik: Sanayileştirici elitler ve
onların stratejileridir; 3- Teklik (Unique) özelliği: Toplumların içinde bulundukları tarihi,
sosyo-ekonomik ve kültürel çevre şartlarını ifade etmektedir. Milli endüstri ilişkileri bu
özellikler çerçevesinde şekillenir. Sanayileşmenin başlangıcında, devletin endüstri ilişkileri
aktörleri arasındaki ilişkide baskın olan ve elitlerin stratejilerine göre şekillenen bir milli
endüstriyel ilişkiler sistemi kurulur. Sanayileşme, ekonomik gelişme ilerledikçe aktörler
arasındaki bu karşılıklı ilişki ve dolayısıyla sistemin çıktıları özellikle çalışma hayatına ilişkin
kurallar ağı değişime uğrar. Her gelişme seviyesinde endüstri ilişkilerinde bir denge ortaya
çıkar. Değişim, bir yandan sanayileşmenin mantığı gereği milli endüstri ilişkileri sistemlerini
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birbirlerine yakınlaştırırken, diğer yandan da sanayileştirici elitlerin stratejileri ve teklik özelliği
milli endüstri ilişkilerini birbirinden uzaklaştırır. Ancak, Kerr ve arkadaşları, sanayileşmenin
evrensellik özelliğinin zaman içerisinde baskın çıkacağı ve sanayileşmekte olan ülkelerin
endüstri ilişkileri sistemlerinin, sonunda sanayileşmiş Batı ülkelerinin endüstri ilişkileri
sistemlerine dönüşeceğini ileri sürmüşlerdir (Clark Kerr, 1973 [1960]: 29-92)
Yakınlaşma tezi çerçevesinde Japon ve İngiliz fabrika isçilerini konu alan R. P. Dore'un
çalışmasında ulaştığı sonuç, Kerr ve arkadaşlarının bulgularından oldukça farklıdır. Dore,
İngiliz endüstri ilişkileri sisteminin "piyasa yönelimli", buna karşılık Japon sisteminin "örgütsel
yönelimli" olduğunu söylemektedir. R. P. Dore'a göre; örgütsel yönelimli endüstri ilişkileri
sadece Japonya'ya has değil, fakat bütün "geç gelişen" ülkeler için de söz konusudur. Bu sebeple
endüstri ilişkilerinin yakınlaşması Kerr ve arkadaşlarının ileri sürdüğü gibi Batı endüstri
ilişkilerine doğru değil; hem geç gelişen ve hem de Batılı ülkeler için örgütsel yönelimli
endüstri ilişkilerine doğru olacaktır. Ancak Dore daha sonra "geç gelişmiş" ülke olarak
adlandırdığı Japonya ile "daha geç gelişmiş" ülke olarak adlandırdığı diğer bazı ülkeler -yani
Meksika, Seylan ve Senegal- arasında yaptığı karşılaştırmalı çalışmada kendi tezini ispat
edememiş ve geç gelişmiş ve daha geç gelişmiş ülkelerin endüstri ilişkileri arasında farklılıklar
olduğunu ve bu farklılığın da "devlet"in bu ülkelerdeki rolünden kaynaklandığını ifade etmiştir.
O'na göre; devlet, daha geç gelişmiş ülkelerde, geç gelişmiş ülkelere nazaran daha baskındır.(
P. Dore 1974).
Kerr ve arkadaşlarının yakınlaşma tezi modernleşme veya gelişme teorisine
dayanmaktadır. Bu teoriye göre, sanayileşme ve Batılı değer yargılarının üçüncü dünya
ülkelerine yayılması, bu ülkelerdeki geleneksel ve kültürel engelleri ortadan kaldıracak ve
onları modernleştirecek\batılılaştıracaktır. Bu açıdan, yapısal-fonksiyonel modernleşme
teorisiyle birlikte yakınlaşma tezi de eleştirilere konu olmuştur. Bunun yanında Kerr ve
arkadaşları statüko, çatışmaların kontrolü, mevcut müesseselerin savunulması ile çok
ilgilendikleri ve etnosentrik bir yaklaşımla Amerikan merkezli görüşlerini diğer ülkelere
empoze ettikleri noktasından da tenkit edilmişlerdir (Greg Bamber ve Russel Lansbury, 1987:
14).
Sanayileşme sürecinin, sanayileşmekte olan ülkelerin endüstri ilişkileri sistemleri
üzerindeki etkisi üzerinde duran Hill ve Thurley; sanayileşmeye dayalı olarak çeşitli endüstri
ilişkileri sistemlerinin kaçınılmaz olarak bir tek endüstri ilişkileri sistemi modeline yol açacağı
fikrini reddetmişlerdir. Onlara göre, belirli bir endüstri ilişkileri sistemine yol açacak şekilde
"tek tip bir sanayileşmenin mantığı" yoktur. Sanayileşme değişik ülkelerde değişik şekilde
ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla sanayileşmedeki bu farklılık veya bu farklılığın tabiatının
"bizzat kendisi", her hangi bir ülkenin endüstri ilişkileri sisteminde derin etkiler yapabilir (A.
Sıddıgue, s. 388-89.)
Sanayileşmiş Batı ülkelerinde, 1970'lerde ortaya çıkan stagflasyonun yol açtığı endüstri
ilişkilerindeki değişmeler çerçevesinde Kerr ve arkadaşlarının yakınlaşma tezini değerlendiren
Galdthorpe'a göre; bu ülkelerde endüstri ilişkileri sistemleri birbirlerine yaklaşmak yerine
birbirlerinden uzaklaşmaktadırlar. Bir yanda Norveç, İsveç, Avusturya ve Almanya gibi
ülkelerde içsi-işveren-devlet arasında çıkarların uyumlaştırılmasına yönelik "korporatist"
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devlet politikaları ve işveren stratejileri gelişirken; diğer yanda ise, aksi istikamette Amerika
Birleşik Devletleri, İngiltere gibi ülkelerde serbest piyasa mekanizmasının işleyişini sağlamak
ve potansiyel engelleri asabilmek için toplu pazarlığı destekleyen geleneksel emek piyasası
müesseseleri zayıflatılmaktadır. Bu politikalar sonucu is gücü "merkez" ve "çevre" isçiler
olarak iki gruba ayrılmışlardır. Merkez isçiler sendikalı ve adem-i merkeziyetçi bir toplu
pazarlık içinde kalırken, çevre isçiler ferdi sözleşmeye dayalı ve sendikasız olarak
çalışmaktadırlar (John H. Galdthorpe, 1985: 133-144).
W. Streeck de, sanayileşmiş Batılı ülkelerde endüstri ilişkileri sistemlerinin birbirinden
uzaklaştığı görüsündedir. Streeck'e göre; teknoloji kullanımı ve is organizasyonunda görülen
çeşitlilik; tek bir "en iyi pratik" yerine farklı yönlere giden eğilimler ortaya çıkarmıştır. İkinci
olarak, bugün sanayi toplumlarında hakim kavram, ekonomik çevre şartlarında meydana gelen
değişikliklere cevap olarak ortaya çıkan "esneklik"tir ve endüstri ilişkileri de esneklik
çerçevesinde üç grupta kümelenmekte, modelleşmektedir: Serbest piyasa modeline dayalı "yeni
liberal model"; merkez ve çevre isçiler ayrımına dayalı "ikili sistem" ve merkeziyetçilik içinde
esneklik prensibine dayalı "yari korporatist model". Streeck, yalnızca ülkeler arasında değil
ayni zamanda milli endüstri ilişkileri sistemlerinin kendi içlerinde de farklılaşma olduğunu ileri
sürmektedir (Russel Lansbury ve Jon Zappala, 1990:9-12). Bu farklılaşmaya yol açan en
önemli faktör işgücünün bireyselleştirilmesi ve sendika üyeliğinin erozyona uğratılmasıdır.
Sonuçta Streeck üç ayrı yapının ortaya çıktığı ileri sürülmektedir: a) Sendikasızlaştırma, b)
Organizasyonların iç çatışmaları sonrası parçalı sendikal hareket; c) İç siyasal çatışmalar
pahasına merkezi veya sektörel örgütsel birlik.

4.2.2. Yakınlaşma Tezinin Değerlendirmesi
Kerr ve arkadaşlarının yakınlaşma tezi, elitlerin, dolayısıyla devletin, sanayileşme
sürecindeki yerini ve özellikle kural koymadaki rollerini vurgulamakla, sanayileşmekte olan
ülkelerin endüstri ilişkileri sistemlerinin anlaşılmasına büyük bir katıda bulunmuştur. Ancak,
bu yaklaşım, gelişmekte olan ülkelerin bugünkü endüstri ilişkileri yapılarının ve farklılıklarının
anlaşılması ve bunların geçirdikleri evreleri açıklamak açısından yetersiz kalmaktadır.
Herşeyden önce Kerr ve arkadaşlarının, gelişen ülkelerdeki sanayileşmenin ilk aşaması ve
problemleri üzerinde durmuşlardır. Sanayileşmenin ileri safhalarında endüstri ilişkileri
sistemlerinin de değişeceği kabul edilmekle birlikte, hem sanayileşmenin safhaları tahlil
edilmemiş ve hem de bu safhalarda endüstri ilişkilerinin alacağı şekillerden söz edilmemiştir.
Böyle bir analize girilmemesinde, belki de, bu toplumların nihayette Batı ülkeleri gibi
sanayileşmiş birer ülke olacağı kabulü rol oynamıştır. Öyle olsa dahi sanayileşmiş ülkelerde
yakınlaşmanın gerçekleşmemiş olması, sanayileşmekte olan ülkeler için bu tezin etkinliğini
azaltmaktadır. Bununla birlikte bölgesel yapılanmaları göz önüne alırsak (meselâ AT, NAFTA
ve Pasifik Bölgesinde yoğunlaşan ekonomik ilişkiler), bu bölgelerdeki ülkelerin milli endüstri
ilişkileri sistemlerinde bölgesel işbirliğinde lider konumundaki ülkelerin endüstri ilişkilerine
doğru bir yönelme olacağını varsayabiliriz. (Meselâ, Pasifik'de Japonya, Kuzey Amerika'da
ABD ve Avrupa'da Kıta Avrupası ülkeleri endüstri ilişkileri sistemlerine yönelme gibi...)
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Bu durumda, yakınlaşmanın kısmi olarak ortaya çıkması ihtimali, topyekun
yakınlaşmadan daha gerçekçidir. Ayrıca, dünyada bilginin dolaşım hızının artışı, toplumlar
arasında öğrenim süresinin kısalması, ekonomide liderliği elinde tutan ülke veya ülkelerin
endüstri ilişkileri sistemlerinin kısmen de olsa diğer ülkelere hızla taşınması söz konusudur.
Çokuluslu şirketler, bu kültürel alışverişte müşahhas örnek olmakta ve Değişimi çabuklaştırıcı
bir rol oynamakta önemli katkılar sağlamaktadır.
Gelişmekte olan ülkelerin endüstri ilişkileri sistemleri, bu ülkelerin yapısal ve tarihi
bağlamlarından dolayı, sanayileşmiş Batılı ülkelerin endüstri ilişkileri sistemlerinden farklı
olduğu açıktır. Daha açık bir ifade ile, Batılı ülkelerde endüstri ilişkilerinin doğusu,
müesseselerinin şekillenişi ve fonksiyonel hale gelmeleri bu ülkelerin sanayileşmelerinin belli
bir asamaya gelmesinden sonraya tekabül ederken, sanayileşmekte olan ülkelerde endüstri
ilişkileri ve müesseseleri bu ülkelerin sanayileşmeye başlamaları ile es zamanlı olarak ve hatta
çoğu kere gerçek bir sanayileşme olmadan ortaya çıkmıştır. Bu nedenle Batı merkezli olarak
üretilen endüstri ilişkileri teorileri, sanayileşmekte olan ülkelerin endüstri ilişkileri sistemlerini
ve gelişmelerini kısmi olarak açıklayabilmekte ve fakat genel trendlerin tespiti ve yapının
analizi açısından yetersiz kalmaktadırlar. Mesela, siyasal sendikacılık ve üretici ve tüketici
sendikacılık yaklaşımları endüstri ilişkileri sisteminin diğer iki aktörünü -işveren ve özellikle
devleti- ihmal etmişlerdir.
Sanayileşmekte olan ülkelerin endüstri ilişkilerine makro bir yaklaşım getiren
yakınlaşma tezi ise, sanayileşme süreci içinde sanayileştirici elitlerin endüstri ilişkileri sistemi
üzerindeki etkilerini ortaya koymakla birlikte; sanayileşen ülkelerin endüstri ilişkileri
sistemlerinin Batılı ülkelerin endüstri ilişkileri sistemlerine dönüşeceği, yakınlaşacağı
varsayımı, tarihi olarak gerçekleşmemiştir. Nitekim, çalışmalarını on yıl sonra (1971'de) tekrar
gözden geçiren Kerr ve arkadaşları, benzeşmenin topyekün olmayacağını ve düşündüklerinden
daha uzun zaman alacağını ifade etmişler, ancak, benzeşmenin temel eğilim olacağını da tekrar
vurgulamışlardır (Clark Kerr, vd. 1971). Kerr'in bizzat kendisi de 1983 yılında konuyu tekrar
ele aldığında hem sosyal alanda ve hem de endüstri ilişkileri alanında çok az bir yakınlaşmanın
olduğunu kabul etmiş ve görülebilir yakin tarihte yakınlaşmanın olamayacağını belirtmiştir
(Clark Kerr, 1983: 2-3). Yakınlaşma tezinin aksine, gelişmeler, -bu teze eleştiri getiren
araştırmacıların gösterdiği gibi- sanayileşmiş ve sanayileşen ülkelerin endüstri ilişkileri
sistemlerinin birbirinden farklılaşma ve uzaklaşma eğilimine girdiklerini göstermektedir.
Ekonominin globalleşme çerçevesinde yeniden yapılandırılması da, endüstri ilişkileri
sistemlerini birbirinden uzaklaştırma eğilimine sokmuştur. Sivanandan, globalleşmenin,
üretimin globalleşmesi ve yeni uluslararası işbölümü özellikleri yanı sıra "üretim ve emek
hiyerarşisi" oluşturduğuna da dikkat çekmektedir. Üretim hiyerarşisinde yeni ve yüksek
teknolojiye dayalı sanayiler gelişmiş ülkelerde kalırken, eski sanayiler (çelik, gemi yapım
sanayisi gibi) yeni sanayileşen ülkelere gitmekte, hafif sanayiler (tekstil, oyuncak, ayakkabı,
vs.) ve vasıfsız, montaj sanayi gibi daha düşük üretim teknolojileri gelişmekte olan ülkelerde
yayılmaktadır. Her ne kadar bu ayrim mutlak değilse de, ülkeler arasinda kullanilan
teknolojilerde daima bir fark vardir. Emek hiyerarsisinde ise, gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan
ülkelerden isgücü ithal etmeden, çokuluslu sirketler vasıtasıyla bu ülkelerdeki isgücünden
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faydalanmaktadır. Bu durum, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerin
kendi aralarinda, vasıflı ve vasıfsız isgücü arasında bir hiyerarşik yapılanma ortaya
çıkarmaktadır (A. Sivanandan 1990: 172-73,180-81).
Sobel ve Piore de, Sivanandan'a benzer bir yaklasımı dile getirmektedir. Ikinci
endüstriyel bölünme olarak adlandırdikları yeni dönemde, esnek uzmanlasmayı esas alan
üretim modeline dayalı bir ekonomik yapılanmanın gelişmiş ülkelerde olusturulabileceğini,
buna karşılık kitle üretim modeline dayalı sanayilerin ise gelişmekte olan ülkelere ihraç
edilebileceğini ileri sürmektedirler. Bu durumda, global üretim ve tüketim ilişkisinin
düzenlenmesi probleminin çözümünün de Keynesci politikalarin uluslararasılastırılmasıyla
(çokuluslu Keynescilik) mümkün olacağini ileri sürmektedirler (Michael P. J. Piore ve Charles
F. Sobel, 1984: 278-79).
Gerek Sivanandan, gerekse Piore ve Sobel'in görüşleri birlikte ele alındığında dünya
ülkeleri arasında sanayileşme farklılıklarının devam edeceği sonucuna varılabilir. Endüstri
ilişkileri açısından esnek üretim ve yönetim modellerinin bugünün sanayileşmiş, yarının sanayiötesi toplumlarında yeni bir endüstri ilişkileri yaklaşımına yol açacağı; buna karşılık yeni
sanayileşen ve diğer sanayileşmekte olan ülkelerde ise, kitle üretimine dayalı sanayiye sahip
olmakla birlikte, "üretim ve emek hiyerarşisi" içindeki konumları çerçevesinde endüstri
ilişkileri sistemlerini şekillendirecekleri ileri sürülebilir. Bu durumda endüstri ilişkileri
sistemlerinin yakınlaşması, benzeşmesi oldukça uzak bir ihtimal olarak ortaya çıkmaktadır.
Benzeşmeyi engelleyecek bir diğer faktör de -son yıllarda, endüstri ilişkilerinin yeniden
yapılanmalarında üzerinde önemle durulan bir konu- aktörlerin bu yapılanmadaki yeni yer ve
konumlarıdır. Aktörlerin güçleri ve stratejik tercihleri, Değişimi başlatma ve yönü üzerinde
önemli rol oynayacaktır. Nitekim, R. Adams'in endüstri ilişkileri dönüşümlerinin farklı
ülkelerde farklı aktörlerce gerçekleştirildiği yolundaki görüşü bu yaklaşımı desteklemektedir.
Adams'a göre, endüstri ilişkilerindeki değişikliklere Yeni Zelanda'da devlet, İngiltere'de
devletin ideolojik tutumu, Doğu ve Merkezi Avrupa'da komünizmin çöküşü, Amerika ve
İsveç'de işverenler, Avusturalya'da ise isçi sendikaları öncülük etmiştir (Roy Adams, 1995: 7073.)
Değişime öncülük eden aktörlerin, sistemi kendi amaçları doğrultusunda
şekillendirecekleri, aktörlerin sistemdeki rol ve konumlarını yeniden belirleyecekleri
kuşkusuzdur. Bazı ülkelerde, taraflar arasındaki oydaşmanın bozulmasını da gündeme getiren
bu gelişmeler, endüstri ilişkilerindeki farklılaşmaya katkıda bulunabilecek niteliktedir.
Yukarıda özetlenmeye çalışılan endüstri ilişkileri yaklaşımları endüstri ilişkilerini
değişik açılardan ele almışlar ve kendi dönemsel özelliklerine göre farklı boyutlarda tahlil
etmişlerdir. Bu yaklaşımlar, endüstri ilişkilerini daha anlaşılır kılmakla beraber bazı noktalarda
da eleştiriler almışlardır. Kuşkusuz bir endüstri ilişkileri incelemesinde ele alınan konuya göre
bu yaklaşımlardan birini benimsemek mümkündür. Değişik yaklaşımların birbirini tamamlayan
yönlerine göre konuyu ele alacak çalışmalar da yapılabilir. Hatta bu teorilerde hiç dikkate
alınmayan yeni durumlar ya da konular da endüstri ilişkilerinin inceleme alanına girebilir.
Çünkü endüstri ilişkileri dinamik bir alan olduğundan sürekli değişim ve dönüşüm süreci
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içerisindedir. Sisteme etki eden faktörlerin çeşitliliği ve bu faktörlerin etkinliği çerçevesinde
yeni biçim ve şekiller almaktadır. Bu durum, endüstri ilişkilerinde yeni yaklaşımları da
gündeme getirmektedir.
Bu noktadan itibaren endüstri ilişkilerine etki eden ve onun çerçevesini belirleyen
faktörleri irdelemek gerekmektedir. Bu faktörleri genel olarak şu başlıklar altında sıralamak
mümkündür: Tarihi gelişmeler, ülkelerin ekonomik, sosyal ve kültürel yapısı, gelişmişlik
düzeyi, sosyal ve ekonomik politikalar, sisteme hakim olan ideoloji, lider, aydın veya seçkinler,
demografik özellikler, işgücü ve emek piyasası faktörleri, işgücünün çeşitli tutum ve
davranışları, küresel eğilimler, uluslar arası veya uluslar üstü gelişmeler ve yeni teknolojiler.
Aşağıda bu faktörler ve endüstri ilişkilerine etkileri sistemleştirilerek ayrıntılı bir şekilde
irdelenecektir. Ancak, bu faktörler değişebilir, gelişebilir ve bunlara yenileri eklenebilir.
Endüstri ilişkilerine etkileri veya (zaman zaman endüstri ilişkileri de bu faktörleri
etkileyebildiğinden) onunla etkileşimleri değişebilir, gelişebilir ve boyutlar kazanabilir. Öte
yandan bu faktörlerin etkileri ülkeden ülkeye, hatta bölge, sektör ve işyeri bazında farklılıklar
arz edebilir.

72

Uygulamalar

73

Uygulama Soruları

74

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

75

Bölüm Soruları
1)
a)
b)
c)

Cevaplar
1)…, 2)…, 3)…, 4)…, 5)…

76

5. ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİNİN ÇEVRESİ

77

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Tarihi Gelişim Süreci ve Endüstri İlişkilerine Etkileri
5.2. Endüstrileşme Düzeyinin Gelişim Süreci
5.3. Ekonomik Yapı, İşgücü ve Emek Piyasası Faktörleri
5.3.1. Ekonomik Yapının Etkileri
5.3.2. Sendikalaşabilir İşgücü ve İşletme Yapıları
5.3.3. İşgücünün Karakteristik Özellikleri
5.3.4. Emek Piyasasının Karakteristik Özellikleri

78

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

79

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

80

Anahtar Kavramlar

81

Giriş

82

5. ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİNİN ÇEVRESİ I:
Endüstri ilişkileri endüstri devriminden itibaren tarihi gelişimi içerisinde sistemin
oluşumunu belirleyen ve teorik bir disiplin haline gelmesinde rol oynayan pek çok faktörün
etkisinde gelişmektedir.
Genel olarak her ülkenin endüstri ilişkileri sistemi o ülkenin gelişmişlik derecesine göre
ekonomik, siyasal, kültürel ve tarihi pek çok faktörün etkisinde yol alır. Yine endüstri ilişkileri
sistemleri sadece ülke içerisinden değil ülke dışından gelen bir takım gelişmelerin de etkisinde
kalarak belli biçimler alır.
Kuşkusuz sosyal bir sorunun veya olgunun ortaya çıkışını ve gelişimini tek bir faktörle
ve determinist bir yaklaşımla açıklamak mümkün değildir. Endüstri ilişkileri olgusu için de bu
böyledir. Bu bakımdan endüstri ilişkilerinin daha iyi anlaşılması için sisteme etki eden ve onun
çerçevesini belirleyen faktörlerin incelenmesinde fayda vardır.
Aşağıda endüstri ilişkileri sistemlerinin oluşumunda rol oynayan bu faktörler ayrıntılı
olarak açıklanacaktır.

5.1. Tarihi Gelişim Süreci ve Endüstri İlişkilerine Etkileri
Bu başlık altında birçok faktörün endüstri ilişkilerini etkilediği vurgulanmaktadır.
Örneğin genel olarak bakıldığında bir ülkenin ulusal endüstri ilişkileri sisteminin ve o ülkedeki
tarafların statülerinin bir devrim veya savaşın sonunda temelden veya yeniden düzenlendiği öne
sürülmektedir (Ekin, 1994: 36). Sisteme özgü kuralların, uygulamaların ve geleneklerin ilk
temelleri yine bu köklü değişim sonucunda atılmıştır. Bu görüş çerçevesinde birçok yazar, bir
ülkedeki endüstri ilişkileri sisteminin oluşumunu nispeten o ülkenin gelişmesinin ilk
devrelerinde olduğunu belirtmektedir. Buna göre örneğin; İngiltere, ABD, İskandinavya,
Avusturya ve Yeni Zelanda’nın endüstri ilişkileri sistemleri daha I.Dünya Savaşı’ndan önce
şekillenmişlerdir. Bu ülkelerdeki endüstri ilişkileri sistemlerinin günümüzde bir takım
değişiklikler taşımış olsalar da “ilk orijinlerindeki özelliklerini devam ettiregeldikleri
görülmektedir” (Ekin, 1994: 37).
Öte yandan ülkelerin belli dönemlerinde gözlenen önemli yapı değişmeleri de ulusal
endüstri ilişkileri sisteminin şekillenmesinde önemli ölçüde rol oynamaktadır. Örneğin,
toplumların feodal yapıdan endüstri toplumuna geçişleri ve bu geçiş süreçlerinde bünyelerinde
görülen değişmeler ister istemez endüstri ilişkilerini de etkilemiştir. Yine tarihi gelişim süreci
içerisinde örneğin; gelişmekte olan ülkelerde sıkça görülen ve ciddi anlamda yapısal
değişikliklere neden olan darbeler ve ihtilaller ve bu darbe ve ihtilaller sonucunda tarafların
kazanmış oldukları yeni durumlar, statüler endüstri ilişkilerini etkilemekte ve belli bir biçim
almasına neden olmaktadır.
Tarihi gelişim içerisinde; işçi hareketleri ve ulusal bağımsızlığa katkıları, işçilerin sosyal
statüleri ve işçi örgütlerinin büyüme modelleri endüstri ilişkilerinin belli bir şekilde gelişimine
etki etmiştir (Ekin, 1994: 38-40). İşçilerin ulusal bağımsızlığa katkılarına örnek olarak; İsrail,
Hindistan ve Filipinler ile Güney Amerika ülkelerinin birçoğu gösterilmektedir. Burada
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sermaye sahipleri yabancılardan oluşuyorsa veya işletmeler yabancıların elindeyse ulusal
endüstri ilişkilerinin gelişmesinde işçiler önemli ölçüde rol oynamışlardır. Öte yandan işçilerin
“taraf” olarak görüldüğü ve onlar adına pek çok mücadelenin yapıldığı ülkelerdeki endüstri
ilişkileri ile işçiler için bir mücadelenin yapılmadığı yerlerdeki endüstri ilişkileri sistemleri
farklı olacaktır. Bu çerçevede örneğin, ABD ile Japonya’daki sendikaları ve sendikacılık
anlayışını ve sendikacılık tecrübelerini aynı kefeye koymak mümkün değildir.
Burada işçilerin, bir taraf olarak statülerinin toplum içerisinde belirlenmesinden,
örgütlerinin yasal durumlarının devlet tarafından güvence altına alınmasına kadar, tarihi gelişim
içinde pek çok mücadeleler yaşadıkları ve önemli güçlüklerle karşılaştıkları dikkate alınmalıdır.
Bu mücadeleler derecelerine göre ülkeden ülkeye farklılıklar arz etmiş ve endüstri ilişkilerinde
de buna göre belirleyici olmuşlardır. Endüstrileşmesini tamamlamış Batı ülkelerinde bu
mücadeleler önceleri çok şiddetli bir şekilde cereyan etmiş ve işçiler adına belli kazanımların
sağlanmasında önemli rolü olmuştur. Buna karşılık böyle bir mücadelenin yaşanmadığı
toplumlarda hala endüstri ilişkilerine ilişkin pek çok sorunun yaşandığı gözlenmektedir. Bu
ülkelerde günümüzde ekonomik ve toplumsal değişmeye paralel olarak endüstri ilişkilerinde de
yeni arayışlar gelişmiş ülkelerin etkisinde sürüp gitmektedir.
Endüstri ilişkileri yazarlarına göre, bir ülkenin endüstri ilişkileri sistemi büyük bir
olayın sonunda kısa bir sürede (örneğin devrim, savaş vs.) ortaya çıkmışsa sendikal örgütlenme
düzeyi “merkezileşme” eğilimi taşıyacaktır. Böyle bir gelişmede işçi ve işveren örgütlerinin de
az olması muhtemeldir. Bu tür sistemlerde işçi sendikaları “işkolu” veya işkollarında
örgütlenecek, devletin sistemdeki rolü de daha fazla artacaktır.

5.2. Endüstrileşme Düzeyinin Gelişim Süreci
Endüstrileşmenin geç veya erken oluşu endüstri ilişkileri sistemlerini etkilemiştir. İlk
endüstrileşen ülkeler daha sonra endüstrileşme dönemine giren ülkeleri etkilemişler veya geç
endüstrileşen ülkeler ilk endüstrileşen ülkelerden etkilenmişler, onları kendilerine model
almışlar ve bazı yasaları ve sistemleri onlardan aktarmışlardır. Endüstrileşmeye paralel olarak
doğan ve gelişen işçi örgütleri de bulundukları sistemin karakteristik özelliklerini
göstermişlerdir.
Endüstrileşme düzeyi ile endüstri ilişkileri arasında çok yakın ve doğrusal bir ilişki
vardır. Dolayısıyla bir ülkenin endüstrisi geliştikçe endüstri ilişkileri de gelişmektedir. Çünkü,
endüstrileşme ile o ülkedeki bağımlı çalışan nüfus artmaktadır. Bir endüstride bağımlı çalışan
nüfusun çokluğu, bu endüstride örgütlenme potansiyelinin yüksek olduğu anlamına
gelmektedir. Yani bağımlı çalışanlar örgütlenme becerisi göstererek bu potansiyeli
değerlendirdikleri taktirde endüstri ilişkilerinin kapsamı genişleyecek ve daha çok çalışanı
endüstri ilişkilerine dahil edebilecektir.
Bu potansiyeli erken yakalamış ülkelerin (gelişmiş batı toplumlarının) işçileri sanayi
devriminden sonra ciddi bir mücadele süreci geçirmişler ve belli bir gelişme seviyesine
ulaşmışlardır. Önceleri sistemden kendileri lehine bir takım kazanımlar sağlamışlar, daha sonra
da sistemle bütünleşerek kurumsallaşma becerisini göstermişlerdir. Geç endüstrileşen ülkeler
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ise söz konusu mücadele sürecini yaşamamış olduklarından batı toplumlarının kurumsallaşmış
modellerini kendilerine örnek alma yoluna gitmişler veya bunlardan geniş ölçüde
etkilenmişlerdir.
Endüstri ilişkilerinin model olarak alınması konusunda pek çok tartışma yapılmış ve
yapılmaya da devam etmektedir. Örneğin hangi ülkelerin model olarak alınacağı, hangi sistem
ya da sistemlerin aktarılacağı, aktarılan sistemlerin aktaran ülkelere uygunlukları veya başarı
şansları gibi birçok konu bu tartışmaların odak noktasını oluşturmuştur.
Aslında bütün basitleştirmelere rağmen, Dünyanın birçok ülkesinde uygulanan
sistemlerin hangilerinin model niteliği taşıdığı, hangilerinin ihraç edilebileceği ve
uygulandıkları ülkelerde başarılı sonuçlar vereceği veya başarılı sonuçlar verebilmesi için ne
gibi koşulların gerekli olduğu hususu, karmaşık bir nitelik taşımaktadır. Ayrıca zamanın geçişi
içinde model niteliği taşıyan bazı sistemler, uluslararası ilgiyi üzerine çekmeyen basit bir milli
sistem haline dönüşürken, bazı ülkelerde ise zamanla model niteliğine dönüşebilen yepyeni
sistemler ortaya çıkarabilmektedir. Genellikle model kabul edilen ülkeler, bu modelleri
tamamen değil, kısmen uygulamakta, zaman zaman da değiştirerek kendi ülkelerine özgü
koşullara uydurmaya çalışmaktadırlar. Bazı ülkelerde ise, model seçiminde eklektik bir yola
giderek farklı ülkelerden değişik müessese ve sistemler alarak bunları bir arada uygulamaya
çalışmaktadırlar (Ekin, 1994: 62).
Ancak burada bir gerçek var ki; model olarak seçilen ülkeler genellikle endüstrileşme
seviyesini tamamlamış, model alan ülkeler de, hangi uygulamaları ya da kanunları model olarak
alırlarsa alsınlar gelişmekte olan ülkelerden oluşmaktadır.
Öte yandan model olarak alınacak sistemlerin model niteliği taşıyabilmeleri için bir
takım koşulların gerekliliği vurgulanmaktadır. Bu koşullar ana başlıklarla şu şekilde
sıralanabilir:
1. Model alınacak sistemde taraflar arasında ideolojik bakımdan bir uygunluk ve
muvafakatin varlığı. Ya da başka bir deyişle model sistem içinde sistemin temel noktalarında
taraflar arasında anlaşma, uygunluk ve konsensusun mevcut olması.
2. Modelin uygulandığı toplum içinde, bir veya daha fazla alanda ileri bir başarı ve
etkinlik sağlama hususunda modelin gücünü ispat etmiş olması.
3. Modeli ihraç etme veya tanıtma arzu ve iradesinin mevcudiyeti.
4. Modeli alacak ülke ile ihraç eden ülke arasında ideolojik bakımdan uygunluğun
olması, iç ve dış politika görüşleri ile model hakkında bilgi edinebilme imkanlarının var olması
(Ekin, 1994:61-62).
Esasında endüstrileşme süreci bir yerde durmuş değildir. Endüstrileşmesini büyük
ölçüde tamamlamış olarak nitelendirilen gelişmiş batı toplumları, sahip oldukları teknolojik
potansiyelleri doğrultusunda “bilgi üreten endüstriler” kurmakta ve sürekli bunu
geliştirmektedirler. Bilgi üreten endüstriler yeni toplumsal ve endüstriyel ilişkileri
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oluşturmaktadır. Bir kaçınılmaz sonuç gibi, endüstri ilişkileri alanında daha esnek, daha
informel ve daha bireysel yapılara doğru gidilmektedir. Bu değişim süreci doğal olarak yeni
modelleri üretirken beraberinde bir takım sıkıntıları ve sorunları da getirmektedir. Bu model ve
sorunlar da yine iletişim teknolojilerinin etkisiyle diğer ülkelere ihraç edilmektedir.

5.3. Ekonomik Yapı, İşgücü ve Emek Piyasası Faktörleri
5.3.1. Ekonomik Yapının Etkileri
Yukarıda özetlenmeye çalışılan endüstrileşme ve endüstriyel ilişkiler sistemi arasındaki
ilişki bir ülkenin ekonomik yapısı ile endüstri ilişkileri arasındaki ilişkiyi de belirleyecek bir
faktördür. Esasında bir ülkedeki ekonomik yapıyı, endüstrileşme düzeyi ile o ülkenin veya
toplumun siyasal tercihleri sonucu oluşmuş ideolojik yapısı belirler. Buna göre söz konusu
ülkede liberal, kollektif veya karma bir ekonomik sistem kurulur. Bu da endüstri ilişkileri
sisteminin çerçevesini ve özelliklerini belirleyen önemli bir faktör olarak karşımıza çıkar.
Örneğin, gelişmekte olan ülkelerde ulusal düzeyde endüstrileşme sürecinin başladığı veya ilk
endüstri ilişkileri sistemlerinin kurulduğu dönemlerde genel olarak sermayenin yetersiz olması
dolayısıyla devletin bir işveren gibi ekonomide geniş fonksiyonlar üstlendiği görülmüştür. Bu
ülkelerde devlet hala önemli ölçüde işveren statüsünü devam ettirmekte, kamu iktisadi
teşekküllerindeki belirleyiciliği ile sistemdeki işçi işveren ilişkilerini düzenlemektedir. Bu
durum doğal olarak endüstri ilişkilerinin tabir yerindeyse, klasik “üçlü sac ağı”ndan birinin
“kısa” olması anlamına gelmektedir. Çünkü bu durum çağdaş endüstri ilişkileri anlayışındaki
“devletin tarafsızlığı” veya “endüstri ilişkilerinin normal bir seyirde gelişmesi için ortam
yaratma sorumluluğu” ilkelerini zedelemektedir. Dolayısıyla bu yapıya özgü bir endüstri
ilişkileri sistemi oluşmaktadır. Endüstri ilişkilerinde yasal düzenlemelerin daha belirleyici
olduğu, sık sık müdahalelerin yaşandığı, çatışmacı karakterlerin hakim olduğu, bol uyuşmazlı,
güvensiz ve tarafların ve özellikle sendikaların iradelerinin önemli bir unsur olarak sisteme yön
vermediği bir endüstri ilişkileri yapısı oluşmaktadır.
Bu tür endüstri ilişkileri yapılarında; toplu pazarlıklardaki “son dakika tavizleri”, kamu
iktisadi teşekküllerindeki şişirilmiş kadrolar veya tamamen siyasi otoritelerin inisiyatifi ile sık
sık değiştirilen yöneticilerin müdahaleleri, endüstri ilişkilerinin normal bir seyirde gelişimini
olumsuz yönde etkileyen uygulamalar olarak karşımıza çıkmaktadır.
Devlet müdahalesinin en yüksek düzeye ulaştığı veya tamamen devletin belirleyici
olduğu kollektif sistemlerde ise, her şey merkezden planlandığı şekliyle yürütülmek durumunda
olduğundan, endüstri ilişkileri sistemi de buna göre katı merkezci veya güdümlü bir görünüme
sahip olmaktadırlar.
Esasında ekonomik gelişmenin belli aşamalardan geçtiği ve her bir aşamada açıkça
tanımlanmış bir üretim sisteminin ekonomik hayatın temel düzenleyicisi olduğu düşünülebilir.
Dolayısıyla bir üretim sisteminin en önemli özelliklerinden birinin; endüstri ilişkilerinin
niteliklerini ve içeriğini etkileyen, sosyal, endüstriyel ve iş organizasyonu biçimlerini
belirlemede önemli bir rol oynaması olarak gösterilebilir. Bu bakımdan endüstri ilişkilerinin
izlediği rotanın altında hep üretim sisteminin etkisinin yatmakta olduğu iddia edilmiştir. Bunun
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en önemli nedeni belli bir üretim sisteminin belli bir emek sürecini gerektirmesidir. Örneğin;
2.Dünya Savaşı’ndan yaklaşık 1970’lerin sonuna kadarki dönemde Fordist üretim sistemi ile
kitle üretimi ve tüketimi ön plana çıkmıştır. Fordist üretim sistemi, kendine uygun kurumsal
düzenlemeler gerektirmiş; bu çerçevede büyük işçi sendikaları oluşmuş, toplu pazarlık sistemi
gelişerek yaygınlık kazanmış ve Fordist sisteme dayanılarak oluşturulan mübadele ilişkisi
çerçevesinde pek çok gelişmiş ülkede milli seviyede siyasi ve iktisadi alanda işçi-işveren-devlet
işbirliğine dayanan neo-korporatist sistemler doğmuştur (Yıldırım, 1997: 30). Dolayısıyla
ekonomik yapının etkileri tahlil edilirken ekonomik yapının temelinde yatan üretim sisteminin
de dikkate alınmasının zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Öte yandan temel üretim sistemleri de,
endüstriyel gelişmişlik seviyesi ile birlikte siyasal sistemdeki tercihler ve trendler çerçevesinde
oluştuğundan siyasal sistemlerin de etkisini ortaya koymak gerekmektedir. Ancak bu arada
özellikle 1980’lerden itibaren ortaya çıkan ve 1990’larda etkisini yoğunlaştırarak hissettiren
“küresel ekonomi” faktörünü, mikro teknolojilerin oluşturduğu “e-ekonomi” olarak
nitelendirilen “internet ekonomisi”ni ve bu çerçevede oluşan yeni yaklaşımları, oluşumları ve
sistemleri ve etkilerini dikkate almak gerekir.

5.3.2. Sendikalaşabilir İşgücü ve İşletme Yapıları
Bir ülkedeki sendikalaşabilir işgücünün yapısına bakarken öncelikli olarak o ülkedeki
işgücünün hangi kesimlerde (ya da sektörlerde) ve hangi mesleki konumda bulunduğuna
bakmak gerekecektir. İşgücünün kesimlere göre dağılışı, endüstri ilişkilerinin yapısına etki
eder. Yani işgücü, tarım, sanayi ve hizmetler sektöründeki dağılışına göre, örneğin; sanayi
sektöründe yoğunlaşmış ise endüstri ilişkilerinin daha çok gelişmiş olduğunu söylemek
mümkündür. Sanayileşmesini büyük ölçüde tamamlamış batı toplumlarındaki endüstri
ilişkileriyle işgücünün önemli bir kesiminin henüz tarımda bulunduğu ülkelerdeki endüstri
ilişkileri farklı olacaktır.
Bununla birlikte, işgücünün meslekteki konumuna bakıldığında başlıca dört kademede
bulunduğu görülecektir. Bunlar; ücretliler (memurlar, beyaz yakalılar ve işçiler) işverenler,
kendi hesabına çalışanlar ve yardımcı aile fertleri olarak ayrılırlar. Burada da ücretli kesimin
fazla olduğu ülkelerdeki endüstri ilişkilerinin daha gelişmiş olduğunu söylemek mümkündür.
Endüstrileşme ile işgücünün sektörel dağılımı ve meslekteki konumu arasında yakın bir
ilişki vardır. Endüstrileşmesini önemli ölçüde tamamlamış toplumlarda işgücü sanayi ve
hizmetler kesiminde toplanırken statü itibariyle de bağımlı çalışan (ücretli) nüfustan fazla
olduğu görülmektedir. Doğal olarak tarım kesiminde çalışanların büyük bir bölümünün kendi
hesabına çalışanlardan veya yardımcı aile fertlerinden oluşması onların sendikalaşabilir işgücü
potansiyeli içerisinde değerlendirilmemesini gerektirmektedir. Çünkü söz konusu işgücünün
hem bu sektördeki mevcut ilişkiler açısından hem de örgütlenmenin belli bir bilinçlenmeyi
gerektirmesinden dolayı bu yönde bir talep beklemek mümkün değildir. Öte yandan kendi
başına çalışanlar (yani, başkasının yanında ücret karşılığında çalışmayan ve başkalarının
emeğini talep etmeyenler) ile işverenleri de sendikalaşabilir işgücü kapsamında değerlendirmek
mümkün değildir. O halde sadece bir işverene hizmet akdi ile bağımlı olarak ücretli çalışan
kimseler (yani memurlar, beyaz yakalılar ve özellikle işçiler) bu kapsamda
değerlendirilebilecek gruba oluştururlar.
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Endüstrileşme, ücretlilerin sayısını ve işgücündeki oranını arttırırken (ki gelişmiş batı
toplumlarında %70-90 arasında değişmektedir) özellikle ücretsiz çalışan aile fertlerinin sayısını
ve oranını azaltmaktadır. Bu da potansiyel olarak endüstri ilişkilerine katılacak işgücünün
sayısının ve oranının artması anlamına gelmektedir.
Bu arada sanayileşme ile birlikte artan ücretli kesimin hangi işletmelerde istihdam
edildiği de önem kazanmaktadır. Zira sendikal örgütlenmelerin daha çok büyük ölçekli
işletmelerde olduğu, bu tür işletmelerin artmasıyla sendikalaşmanın geliştiği bilinmektedir.
Çünkü; küçük ölçekli işletmelerde işçi-işveren ilişkileri hiyerarşik yapıdan uzak, daha enformel
ve karşılıklı diyaloga açık yüz yüze iletişimin var olduğu bir ortamda cereyan etmektedir.
İşverenler çalışanların tüm sorunlarını bilmekte zaman zaman bunlarla doğrudan ilgilenme
fırsatı bulmaktadır.
Üretim organizasyonları da daha basittir. İşte bu ve benzeri yapısal özellikler küçük
ölçekli hatta kısmi olarak orta ölçekli işletmelerde sendikal örgütlenmeye ve sendikacılığa
ilişkin talepleri frenlemektedir.
Buna karşılık;
Kuşkusuz yüzlerce ve binlerce işçinin çalıştığı girişimlerde durum tamamen farklıdır.
Üst seviyeli yönetimin emirleri, değişik seviyelerden geçmek suretiyle işçilere kadar ulaşmakta
ve bu kurallar şahsi olmaktan öteye bir nitelik taşımaktadır. Bu koşullar altında işçiler, sendikal
örgütler yoluyla şahıslara dayanmayan bir kudret ve iktidara kavuşmak istemektedirler.
Böylece ortaya tarafların dayanma ve pazarlık gücünü birbirine yaklaştıran, birleştirilmiş bir
iktidar ve kudret çıkacaktır. Günümüzde geniş işletme örgütlerinde gerçekten üretim ve
personel yönetimi konusunda konulmuş ve uyulması gerekli bazı kurallar mevcuttur. Fakat ne
var ki işçiler, sendikalaşma yoluyla kuralların tespitinde söz hakkına da sahip bulunmaktadırlar
(Ekin, 1994;: 48).
Sonuç olarak, bir ülkedeki sendikalaşabilir işgücü ve işletme yapıları, endüstri
ilişkilerinin gelişimine ve özellikle de kapsam açısından geniş veya dar bir alanda kalmasına
neden olan faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır.

5.3.3. İşgücünün Karakteristik Özellikleri
İşgücünün karakteristik özellikleri onların, vasıflı veya vasıfsız oluşu, sosyal statüleri,
sınıf bilinci, eğitim düzeyi, iktisadi faaliyete katılma oranı, bileşimindeki kadın ve erkek oranı,
sahip olduğu ulusal ve kültürel değerler vb. unsurlardan oluşur. Bu unsurlar endüstriyel
ilişkilerin yapısına etki eder. Örneğin eğitim düzeyinin yüksek olduğu ülkelerdeki işgücü ile az
gelişmiş ülkelerdeki işgücünün sendikal haklara ilişkin talepleri farklı olacaktır. Örgütlenme ve
hak talep etme bilinci genellikle belli bir eğitim seviyesinden ve belli bir tecrübeden geçtikten
sonra kazanılmaktadır. Azgelişmiş ülkelerin işçileri söz konusu tecrübeleri tarihsel süreçte
yaşamadıkları gibi, çocuk denecek yaşta çalışma hayatına katılmak zorunda olduklarından
sendikalara karşı belli bir ilgileri de olmamış veya bu konuda onlara gerekli fırsat verilmemiş
olabilir. Son yıllarda hemen her ülkede sendikalar, gerek sendikal mücadelenin dinamiğini
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ayakta tutmak, gerekse de gelişen şartlara üyelerinin uyumunu sağlamak amacıyla pek çok
konuda eğitim faaliyetleri düzenlemekte ve bunu sürekli kılmaya çalışmaktadırlar.
İşgücünün karakteristik özelliklerine ve dolayısıyla endüstriyel ilişkilere etki eden
önemli faktörlerin başında dinsel, kültürel ve geleneksel faktörler gelmektedir. Bu unsurlar pek
çok ülkede işçi ve işveren arasındaki ilişkilerin çerçevesini çizmektedir. Örneğin,
Hindistan’daki kast sistemi, Müslüman ülkelerdeki İslam gelenekleri, Japonya’daki şirkete
bağlılık geleneği ve diğer ülkelerdeki farklı özellikler, bu ülkeler özgü farklı birer işçi-işveren
ve endüstri ilişkileri anlayışı doğurmuştur. Bu yapılar içerisinde örneğin, “Japon işçilerinin
hisler ve sorumluluklardan oluşan sadakat kavramı, teşebbüse karşı ciddi ve uzun süreli bir
harekete katılmaktan onu önlemektedir”. Buna karşılık Fransa, İtalya ve Latin Amerika’nın
birçok ülkesinde görülen sınıf farklılıklarının yaratmış olduğu gelenekler zaman zaman ciddi
boyutlara ulaşmakta, tarafları birbirinden uzaklaştırmakta zıtlaşmaya dayanan çatışmacı bir
endüstri ilişkileri sistemi yaratmaktadır (Ekin, 1994: 50-51).
Öte yandan günümüzde teknolojik gelişmişlik seviyesine paralel olarak ortaya çıkan ve
giderek önem kazanan yeni “işçi tipi” de endüstri ilişkilerinin gelişiminde kendini hissettirmeye
başlamıştır. Bu işçi tipi; daha bireysel, daha özgür daha çok teknolojik bilgiyle donatılmış, grup
içerisinde bireysel yeteneklerini kullanarak öne çıkmaya çalışan ve bunun için fiziksel beceri
ve özelliklerinden çok düşünsel becerisini ve özelliklerini öne çıkartan bir işçi tipi; bilgi işçileri
olarak adlandırılmaktadır.
Ünlü yönetim bilimcisi Peter F. Drucker’a göre, 20.Yüzyıl şirketlerinin en değerli
varlığı üretim donanımlarıydı. 21.yüzyıl kurumunun en değerli varlığı ise bilgi işçileri ve
verimlilikleri olacaktır (Drucker, 1999: 151). Gerçekten de daha 1980’lerin başından itibaren
bilgi teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin etkisiyle üretim sürecinde ortaya çıkan yapısal
değişmeler, işletmelerde söz konusu becerilere sahip bireyleri ön plana çıkartmıştır.
Önümüzdeki yıllarda endüstriyel dönüşüm sürecinde ve dolayısıyla endüstriyel ilişkilerde üstün
niteliklere sahip bireylerin daha da öne çıkacakları, buna paralel olarak onların çıkarlarını
korumak amacıyla kurulan sendika veya kurumlarının (şayet bu gelişmelere uymaz ve ona göre
bir yapılanmaya gitmezlerse) etkilerinin azalacağı ihtimali yüksektir.

5.3.4. Emek Piyasasının Karakteristik Özellikleri
Her ülkede hatta ülke içerisindeki sektör veya iş kollarında farklı yapılar arz eden farklı
emek piyasalarından bahsetmek mümkündür. Bu piyasalardaki, istihdam koşulları, çalışma
koşulları, piyasadaki istihdam seviyesi (işsizlik durumu), işgücünün hareketliliği, piyasalara
devletin müdahalesi, işgücünün ve işverenin tutumları, genel geçer ücret seviyesi ve piyasanın
kurumsallaşma derecesi gibi birçok özellik bulunmuş olduğu endüstri ilişkileri sistemlerini
etkilemektedir. Buna göre örneğin, demokratik siyasal rejim, sosyal adalet ve piyasa ekonomisi
düzeni içinde bulunan ülkelerde güçlü sendikaların varlığı ve toplu pazarlık sisteminin
uygulanması sonucunda iş piyasaları, işçi-işveren sendikaları ve devlet müdahalesi ile
düzenlenmektedir. Burada iktisadi olarak daha gelişmiş ülkelerde devlet müdahalesinin
oldukça sınırlı olduğu işçi-işveren ilişkilerinin daha çok toplu ilişkiler çerçevesinde
düzenlendiği görülmektedir. Oysa ki güdümlü iş piyasalarında işçi ve işveren kuruluşlarının
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ekonomik baskı gücü büyük ölçüde kısıtlanmış veya ortadan kalkmış, emek piyasaları ferdi
ilişkiler sistemi içinde işlemeye bırakılmadığı gibi özgür toplu pazarlık sistemi ile iş
piyasalarının düzenlenmesine de izin verilmemiştir. Yine bu piyasalarda sendikalar, devlet
tarafından organize edilen ve devlet adına işçileri güden bir araç olma özelliği
göstermektedirler.
Öte yandan günümüzde endüstri ilişkilerinin yapısını ve kurumlarını tehdit eden ve yeni
biçim ve modeller getiren “esnek iş piyasası” ve bu piyasanın doğurduğu “esnek çalışma
biçimleri” de endüstri ilişkilerinin yeni çerçevesinin oluşturulmasında önemli ölçüde rol
oynamaktadır. Esnek iş piyasasının ürünleri olan “atipik” istihdam biçimlerinden; kısmi
çalışma, iş paylaşımı, geçici çalışma, taşeronlaşma ve tele-çalışma gibi çalışma şekilleri klasik
işçi-işveren ilişkisini bozmaktadır. Örneğin; taşaronluk uygulamasıyla; çalışanlara düşük ücret
verilmesi, toplu sözleşme ve kanunlarla sağlanan hakların çiğnenmesi ve işyerlerinde
sendikalaşmanın engellenmesi gibi işçiler açısından pek çok olumsuz durumun yaratıldığı öne
sürülmektedir.
Gerçekten de esnek iş piyasası faktörleri endüstri ilişkilerinin alanını daraltıcı,
sendikaları ve sendikacılığı güçsüz ve etkisiz kılmaya yönelik pek çok unsuru da beraberinde
getirmiştir.
Emek piyasalarının özelliklerini belirleyen istihdam ve çalışma koşulları, istihdam
seviyesi ve diğer faktörler de endüstri ilişkilerini önemli ölçüde etkilemektedir. Örneğin, iş
piyasalarındaki ücret seviyesinin düşüklüğü toplu pazarlık süreçlerinde ücretleri tek pazarlık
konusu olarak karşımıza çıkarmakta, bu da pek çok ülkede “ücret sendikacılığı” olarak
adlandırılan bir oluşuma neden olmaktadır. Bu doğrultuda toplu pazarlığın bir yönetim
fonksiyonu olma özelliği hiçbir zaman gündeme gelmemektedir.
Yine istihdam seviyesinin düşüklüğü de sendikacılık üzerinde ikili bir olumsuz etki
doğurmaktadır. İşsizliğin fazla olması, sendikalaşabilir işgücünün düşük olması demektir. Yine
işsizliğin fazla olması demek, çalışanların sendikalaşma yönündeki işverene karşı taleplerini
kısmaları anlamına gelir. Zira böyle bir taleple karşılaşan işveren çalışanın alternatifini
bulmakta zorlanmayacağı için derhal olumsuz bir tepkiyle çalışanı işten çıkartabilmektedir. İşte
bu ikili olumsuz durum sendikaların güç kaybetmelerine, pazarlık şanslarını yitirmelerine
neden olmaktadır.
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6.1. Siyasal Sistemlerin Etkileri
Endüstri ilişkileri yazınında genel olarak kabul edilen görüşe göre; endüstri ilişkileri
sisteminin ana kuralları, içinde bulunduğu ve işlediği siyasal sistemin ideolojik yapısı
tarafından geniş ölçüde etkilenmektedir. Hatta endüstri ilişkileri aktörlerinin de zaman zaman
siyasal sistemi etkilediği görülmektedir. Endüstri ilişkileri ile siyasal sistem arasındaki
etkileşimi açıklarken, burada üzerinde durulması gereken en önemli konu; endüstri ilişkileri
sisteminin içinde bulunduğu siyasal ideolojidir. Yani; kişi hak ve hürriyetlerinin çerçevesinin
sınırı. Çoğulcu, demokratik, kişi hak ve hürriyetlerinin sınırlarının genişliği ölçüsünde
örgütlenme hürriyetinin yüksek olduğu, çalışma yasalarının ve koşullarının bu ilkeler
çerçevesinde oluşturulduğu ülkelerdeki endüstri ilişkileri ile baskıcı rejimlerdeki endüstri
ilişkilerinin farklı olacağı muhakkaktır. Örneğin birinci grup ülkelerde teorik olarak sendikal
örgütlenmelerinin daha yüksek ve kolay olacağı, sendikaların güdümlü olmayacağı dolayısıyla
siyasal sistemi de zaman zaman etkileme kabiliyetlerinin olacağı söylenebilir. Oysa ki baskıcı
rejimlerde sendikalar özgürce kurulamadıkları gibi var olan sendikalar da rejimin güdümünde
hareket etmektedirler. Kişi hak ve hürriyetleri siyasal sistemin izin verdiği çerçevede
gelişebildiğinden, endüstri ilişkileri de bu sistemin izin verdiği ölçüde dar bir alanda gelişme
göstermektedir. Bu çerçevede devlet hem sendikal örgütlenmeyi ve sendikaları kontrol altında
tutmakta hem de toplu pazarlıkların düzeyine ve içeriğine müdahale etmektedir.
Demokratikleşme ile endüstri ilişkileri paralel bir gelişme göstermektedir. Endüstri
ilişkileri tarihi boyunca görülmüştür ki, ülkeler demokratikleştikçe endüstri ilişkileri de daha
çok gelişme göstermektedir. Hatta işçilerin ve onların örgütlerinin demokratikleşme süreci
içerisinde önemli ölçüde belirleyici oldukları görülmüştür. Demokratikleşmiş ülkelerde
sendikalar işverenlerin ekonomik gücünü dengelemede ve çalışanların hak ve çıkarlarını
korumada gösterdikleri başarıyı bir süre sonra siyasal alanda da ortaya koymuşlar bir baskı
grubu olarak bu alanda da önemli ölçüde rol oynamışlardır. Örneğin, Kuzey Amerika ve Batı
Avrupa ülkelerinde işçilerin hak ve çıkarlarını parlamento düzeyinde korumak ve geliştirmek
amacıyla siyasal partilerle ilişkilere girmişler, hükümetler üzerinde etkinlik kazanmışlar ve pek
çok hak ve hürriyetlerin elde edilmesinde parlamento nezdinde rol oynamışlardır. Endüstri
ilişkileri sistemi ile siyasal sistem arasındaki karşılıklı ilişkiler sonucunda gelinen bu durum,
zaman zaman siyasal nitelikteki bazı krizlerin ortaya çıkmasına da neden olmuştur. Devletin,
çoğulcu demokrasilerin vazgeçilmez müessesesi olan grev hakkına müdahale edememesi de
zaman zaman hükümetleri zor durumda bırakmıştır.
Öte yandan kamu mülkiyetinin geniş olduğu ülkelerde veya tek partili rejimlerde ne
sendikaların bağımsız hareket edebildiğini ne de özgür toplu pazarlık sürecinin işleyebildiğini
tarih bize göstermemiştir. Bu ülkelerde dereceleri farklı olmakla birlikte hep devlet otoritesinin
endüstri ilişkilerinin üzerinde olduğu, sendikaların uyuşmazlık ve iş mücadelesi çıkararak
mensupları lehine kazanımlar sağlayamadıkları görülmüştür.

6.2. Uluslararası ve Uluslar Üstü Gelişmelerin Etkileri
Her ülkenin kendine özgü bir endüstri ilişkileri sistemi veya yapısı olsa da, bu sistemin
dış etmenlerden etkilenmemesi mümkün değildir. Özellikle endüstrileşmesini henüz
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tamamlamamış ve gelişmiş ülkelerin tecrübelerini yaşamamış ülkeler dış faktörlerden daha
yüksek düzeylerde etkilenmekte, gelişmiş ülke modellerini, kural ve uygulamalarını kendilerine
örnek olarak aktarmaktadırlar.
Bu arada gelişmiş ülkelerin de modellerini diğer ülkelere ihraç etme konusunda önemli
çabalar sarf ettikleri görülmektedir. Özellikle son yıllarda bilişim ve iletişim teknolojilerindeki
baş döndürücü gelişmeler çerçevesinde oluşan küreselleşmenin etkisiyle model ihraç işlemleri
daha da hızlanmıştır.
Aslında dışarıdan gelen etkiler endüstri ilişkilerinin gelişimi boyunca farklı dönemlerde
farklı konularda olmuştur. Örneğin, önceleri ideolojik akımların özellikle de sosyalist akımların
“çevre ülkeler” üzerindeki etkileri daha fazla idi. Bu akımlar çalışma ilişkilerini hatta toplumsal
yaşam biçimlerini oldukça yoğun bir şekilde etkilemiştir. Endüstri devriminden sonra Kapitalist
Düzenin yaratmış olduğu olumsuz etkileri veya sosyal eşitsizlikleri yaşayan işçiler, bu
olumsuzlukları gidereceğine inandıkları sosyalist düşüncelere sıcak bakmışlar, hatta ona sıkı
sıkıya bağlanmışlar, bu çerçevede uluslararası ve uluslar üstü çabalar sarf etmişlerdir.
Bu çerçevede örneğin, 1890 yılında toplanan Berlin Konferansı, 1897’de toplanan Zürih
Konferansı ve 1900 yılında Paris’te kurulan “İşçileri Koruma Uluslararası Derneği” ilk
oluşumlar olarak kabul edilebilirler.
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün standartlaştırmaya yönelik çabaları da ulusal
endüstri ilişkilerinin gelişiminde önemli bir etken olmaktadır. Bir görüşe göre; sendikalaşma
hakkı sendikalaşma özgürlüğü, toplu pazarlık, işletme seviyesinde işbirliği sistemleri ve
endüstri komitelerinin kurulması konusundaki tavsiye ve sözleşmeler, ulusal endüstri ilişkileri
sistemlerinin şekillenmesinde toplu iş sözleşmelerine nazaran çok daha fazla etkili olmuşlardır
(Ekin, 1994; 43). Bu çerçevede gelişmekte olan ülkelerde modern çalışma mevzuatları
hazırlanmıştır.
Uluslararası birleşmeler veya birlikler de ulusal endüstri ilişkileri sistemlerinin
gelişiminde belli ölçülerde etkili olmakta ve olmaya da devam etmektedir. Örneğin, Avrupa
Birliği ve benzeri oluşumlar bu birliklerin “sosyal şartları”, sözleşmeleri veya standart kuralları,
bu birliklere giren, hatta girmeye istekli olan ülkelerin endüstri ilişkileri sistemlerinde etkili
olmaktadır.
Son olarak bu başlık altında, gerek teknolojik gelişmeler ve gerekse de küreselleşme ve
benzeri gelişmeler çerçevesinde ortaya çıkan birtakım uygulamaları belirtmek gerekir. Endüstri
ilişkileri sistemlerini birbirine yaklaştıran ve etkileşim düzeyini yükselten uygulamaların
başında yeni yönetim teknik ve yaklaşımları belirtmek gerekir. Örneğin, 1980’lerin sonunda
hızla yaygınlaşan kalite hareketi ve toplam kalite yönetimi uygulamaları, ülkelerin endüstri
ilişkilerinde bir taraftan bireyi öne çıkartırken, diğer taraftan da grup çalışmalarını öngören
yaklaşımıyla çalışma yaşamında daha uzlaşmacı ve işbirliğine dayanan yapıları öne
çıkartmıştır. Bu çerçevede endüstri ilişkileri sektör ya da ulusal düzeyden işletme düzeyine
doğru kaymaya ve daha adem-i merkezi olmaya başlamıştır.
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6.3. Endüstrileşmeyi Yürüten Seçkinlerin Etkisi
Genel olarak bir ülkenin sanayileşme programını yürüten seçkinlerin ulusal endüstri
ilişkileri sisteminin gelişmesine etki ettiği iddia edilmiştir. Burada endüstrileşme sürecinde
takip edilecek stratejiler, endüstrileşmenin örgütlenmesi, öncüleri, amacı gibi konuların kimler
tarafından belirleneceği üzerinde durulmaktadır. Bu çerçevede, Clark Kerr ve arkadaşları çeşitli
toplumlarda endüstrileşme hareketini başlatan ve yürüten seçkinleri beş kategoride
toplamışlardır. Bunları, hanedan mensubu seçkinler, orta sınıf, devrimci entellektüeller,
sömürge idarecileri ve milliyetçi liderler olarak sıralamışlardır.
Buna göre, sanayileşmenin her toplumda farklılık göstermesinin temel etmenlerinden
birisi, sanayileşmeye önderlik eden söz konusu seçkinlerin “orijin, formasyon, dünya görüşü ve
takip ettikleri stratejiler bakımından birbirlerinden değişik özellikler göstermeleridir”.
Dolayısıyla sanayileşme teknolojinin genel gelişme boyutları dışında her toplumda aynı
doğrultuda seyretmemekte seçkinlerin türüne ve bu seçkinlerin stratejilerine göre en az beş
kategoriye ayrılabilmektedir. Buna ilave olarak her toplumun kendine ait kültürel özelliklerinin
de sanayileşmeye etki edeceği, yani aynı kategoriye mensup seçkinlerin idaresindeki
toplumların bile kültürel farklılıklardan kaynaklanan farklı sanayileşme özellikleri
gösterebilecekleri unutulmamalıdır (Dereli, 1975: 57-58). Sonuç itibariyle bu durum doğal
olarak bir alt sistem olan endüstri ilişkilerini etkileyecek ve birbirinden farklılıklar gösteren
endüstri ilişkileri sistemleri oluşturacaktır.
Aşağıdaki tabloda, tanımlanmış beş seçkin kategorisinde kural koyma otoritesinin kime
ait olduğu, işçiye ve işçi-işveren uyuşmazlıklarına bakış tarzları verilmektedir. Buna göre hangi
seçkin grubunda ne tür bir endüstri ilişkileri sisteminin oluşabileceğini tahmin etmek
kolaylaşacaktır.
Öte yandan endüstri ilişkileri sistemlerinin oluşumunda söz sahibi olan seçkinlerin
“özellikle az gelişmiş ülkelerde endüstriyel ilişkiler sistemlerini kuran, şekillendiren
seçkinlerin” kendilerine örnek aldıkları model sistemlerdeki birçok yabancı unsuru herhangi bir
değişiklik yapmadan ulusal bünyeye aynen aktarma (ithal) yoluna gittikleri görülmektedir
(Dereli, 1975: 112).
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Tablo: Seçkin Grupları ve Endüstri İlişkileri
Seçkin Kategorileri

Kural Koyucu
Otorite

İşçiye Bakış Tarzı

İş Uyuşmazlıklarına
bakış Tarzı

Hanedan mensupları

İşveren ve Devlet

İşverene ve devlete
tabi

Baskı altında tutmak

Orta sınıf seçkinleri

İşveren, sendika ve
devlet

Bağımsız

Oyunun kuralları
çerçevesinde normal

Devrimci
entellektüeller

Devlet

Görevinin bilincine
varmış bir üretici

Yasaklamak

Sömürge idarecileri

Sömürge idarecisi ve
işveren

Kendilerine ve
işverene tabi

Baskı altında tutmak

Milliyetçi liderler

Devlet

Vatansever

Kontrol altında
bulundurmak

Kaynak: Dereli, a.g.e. s.58’den faydalanılarak hazırlanmıştır.

6.4. Endüstri İlişkilerinin Günümüzdeki Genel Görünümü
Ülkeler genel olarak gelişmişlik düzeylerine göre, az gelişmiş (veya geri kalmış),
gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler olarak sınıflandırılırlar. Azgelişmiş ülke kavramı, daha çok
Afrika, Asya ve Güney Amerika’nın “ana mal” üretemeyen ve kişi başına düşen ulusal gelirin
diğerlerine göre çok düşük olduğu ülkeler için kullanılır. Pek sanayisi olmayan bu ülkelerin
iktisadi yapısı tarıma dayalıdır. Eğitim ve kültür seviyesi geri kalmış, sermaye, teknoloji ve
sistem modeli itibariyle başka ülkelere bağlıdırlar. Bu ülke insanlarının büyük çoğunluğunun
gelirleri, beslenme seviyesi ve ortalama yaşam süresi oldukça düşüktür.
Doğal olarak günümüzde ulaştığı boyutlarıyla endüstri ilişkilerinin böyle bir ortamda
ele alınması ve tartışılması doğru değildir. Çünkü endüstri ilişkileri kavramının doğuşunun
temelindeki unsurların bile bu ülkelerde henüz oluşmamış olduğu görülmektedir. Bu bakımdan
gelişmişlik kavramının genel çerçevesi içinde endüstri ilişkileri açısından yapılacak bir
inceleme için bir ayırım yapmak gerekmektedir.
Burada nispi olarak gelişmişlik seviyesine ulaşmış ve gelişmiş ülkelerdeki endüstri
ilişkileri ayrı ayrı açıklanmaya çalışılacaktır. Ancak her iki gruptaki ülkelerin kendine özgü
farklı yapılarının varlığı da unutulmamalıdır. Çünkü her ülkenin endüstri ilişkilerinin genel
çerçevesini belirleyen unsurların belirleyiciliği ve etkinliği farklıdır. Burada bir genelleme
yapılarak her iki grubun kendine özgü ortak özellikleri çıkartılmaya çalışılacaktır.
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6.5. Gelişmekte Olan Ülkelerde Endüstri İlişkileri
Bu gruptaki ülkelerin gelişmişlik seviyeleri kendi içlerinde de farklılıklar gösterir. Hatta
bazı sektörlerde gelişmiş ülkeler seviyesini yakaladıkları da görülmektedir. Ancak kullandıkları
kaynaklar, kişi başına düşen gelir ve büyüme hızları açısından bir takım benzerlikler arz ederler.
Çok genel olarak bakıldığında ise, yarı sanayileşmiş oldukları görülmektedir. Bu ülkelerin en
belirgin özelliklerinin başında sermaye yetersizliği gelmektedir. Bu durum yatırımlara,
dolayısıyla da istihdama olumsuz etki etmektedir Öte yandan nüfus artış hızının da yüksek
olması kaçınılmaz bir sonuç olarak informel sektörü yaratmaktadır. İşgücünün önemli bir kısmı
hala tarımda çalışmaktadır (bu oran hala % 40’lar seviyesindedir). Bu ülkelerde kişi başına
düşen gayri safi hasıla gelişmiş ülkelere göre oldukça düşüktür. Devletin ekonomideki
belirleyiciliği devam etmekte, istikrarsız bir yapı arz eden ekonomiye sık sık siyasal krizler de
eklenmektedir.
Bu genel görünüm içerisinde gelişmekte olan ülkelerin endüstri ilişkileri sistemlerinin
ortak özelliklerini şu ana başlıklarda açıklamak mümkündür:
1. Endüstri ilişkileri dar bir alana sıkışıp kalmıştır. Bunun birçok nedeni vardır: İlk
olarak, işgücünün önemli bir kesiminin hala tarım sektöründe çalışıyor olması (hem bu sektör,
hem de sektörde çalışan kişilerin özellikleri açısından) sendikal örgütlenmeye bir engel olarak
karşımıza çıkmaktadır. Çünkü bu sektörde çalışanların büyük bir çoğunluğu ya kendi hesabına
çalışmakta, ya da yardımcı aile ferdi olarak istihdam edilmektedir. Öte yandan tarım dışında
çalışan işgücünün büyük bir oranı da küçük ölçekli işyerlerinde çalıştıklarından dolayı endüstri
ilişkilerinin gelişip yaygınlaşması pek mümkün olmamaktadır. Endüstri ilişkileri gelişmesini
engellemektedir. Endüstri ilişkilerinin dar bir alanda kalmasının bir başka nedeni de işsizlik
oranının oldukça yüksek olmasıdır. İşsizlik, bir taraftan sendikalaşabilir işgücünün sayısını
azaltırken diğer taraftan da çalışma hayatına ilişkin birtakım talepleri sınırlandırarak
sendikaların gücünü kısıtlamaktadır. Buna ilave olarak yapısal işsizlik, hiç bir sosyal ve
sendikal güvencesi olmayan insanların çalıştıkları informel sektörün doğup gelişmesine de
neden olmaktadır. Öte yandan yasal bir takım sınırlamalar, eğitimsizlik ve demokrasinin
yeterince gelişmemesinden kaynaklanan “örgütsel bilinç” yokluğu, buna ilave olarak da
taşeronlaşma ve sözleşmeli personel çalıştırılması gibi uygulamalar da endüstri ilişkilerinin
sınırlı bir alanda sıkışıp kalmasına neden olmaktadır.
Sonuç itibariyle, gelişmekte olan ülkelerin söz konusu bu özelliklerinden dolayı
sendikaların temsil ettikleri ve toplu pazarlık sisteminden faydalanan kitle de sınırlı sayıda
kalmaktadır. Sadece modern ve büyük işletmelerde çalışan ve diğer istihdam edilenlere göre
biraz daha refaha ulaşmış olan bu kitleye “mutlu azınlık” veya “emek aristokrasisi”
denilmektedir (Koray, 1992:62).
2. Gelişmekte olan ülkelerin endüstri ilişkilerinde devletin ağırlığı ve belirleyiciliği
fazladır. Bunun temel göstergelerinden birisi yasal düzenlemelerde karşımıza çıkmaktadır.
Çalışma hayatını düzenleyen yasalar katı (yasanın değiştirilmesinin oldukça güç olmasını ifade
eder), ayrıntılı ve uzundur. Çoğunlukla köken itibariyle ithal olduğundan toplumsal gerçeklere
uymamaktadır. Dolayısıyla mevcut gerçekleri ve toplumsal dinamikleri yansıtmayan ve onun
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gerisinde kalan yasaların uygulanmasında büyük oranda aksaklıklar olmaktadır. Bu
aksaklıkların giderilmesinde tarafların hür iradelerinden çok, devlet otoritesinin belirleyici
olduğu görülmektedir. Burada devlet ya benzer şekilde yeni düzenlemeler yaparak ya da bir
takım sınırlamalar getirerek, etkisini göstermektedir.
Öte yandan kamu kesiminin ekonomideki büyüklüğü, rejimin tehlikeye düşeceği
korkusuyla sendikalara, örgütlenmeye ve toplu hareketlere sık sık müdahale edilmesi ve siyasal
baskılar, iktisat ve maliye politikalarının toplu pazarlık düzeni üzerindeki etkileri, iş
uyuşmazlıklarına müdahaleler, grev yasakları ve ertelemeleri ve zorunlu hakem uygulamaları
devletin endüstri ilişkilerindeki belirleyiciliğinin diğer göstergeleri olarak karşımıza
çıkmaktadır.
3. İthal, sisteme uymayan unsurların çokluğu bu ülkelerde endüstri ilişkilerinin doğal
gelişimini engellemektedir. Yukarıda da vurgulandığı gibi ithal yasalar toplumsal gerçekleri
yansıtmadığından uygulamada aksaklıklara neden olmaktadır. Yine bu ülkeler, endüstri
ilişkilerinde örgütlenmeye ve hak talebine ilişkin bir mücadele yaşamadıklarından veya kısaca
kendilerine özgü bir demokrasi kültürü gelişmediğinden, pek çok konuda diğer gelişmiş
ülkelerin endüstri ilişkileri uygulamalarını model olarak almışlardır. Örneğin, sendikacılık
geleneğinin olmaması sonucu bir çok ülkede ABD sendikacılığı model olarak alınmıştır. Ancak
örnek alınan modellerin aynen adaptasyonuna gidilmesi çeşitli sıkıntıları da beraberinde
getirmektedir.
4. Sendikalaşmanın düşüklüğü ve yukarıda kısaca sıralanan; işsizlik, enflasyon,
yoksulluk, örgütlenme bilinci ve demokratik kültürün yokluğu gibi faktörler, bu ülkelerde
mevcut sendikaların gücünü de zayıflatmakta veya sendikaları güdümlü hale getirmektedir.
5. Son olarak, gelişmekte olan ülkelerde var olan yapısal özelliklerin birtakım yapısal
sorunlara ve endüstri ilişkilerinde bazı açmazlara neden olduğunu belirtmek gerekir. Burada ilk
vurgulanacak sonuç veya açmaz; bu ülkelerdeki “ücret sendikacılığı” dır. Yani sendikaların
talepleri ücretlerden öteye gidememektedir. Dolayısıyla toplu pazarlıklar fonksiyonlarını tam
olarak yerine getirememekte, sadece ücret görüşmelerinin yapıldığı bir platform olma özelliği
taşımaktadırlar. Yine bu ülkelerde, söz konusu olumsuz sebeplerden ötürü, çatışmanın ve
uyuşmazlığın çok olduğu bir endüstri ilişkileri geleneği oluşmuştur. Doğal olarak bu durum
endüstri ilişkilerinde güvensizliği ve kuşkuyu hakim kılmıştır. Çatışmacı ve bol uyuşmazlı
yapının bir başka sonucu da, grev ve lokavt uygulamalarının yaygınlığı ve dolayısıyla kaybolan
işgünlerinin çokluğudur. Bu çerçevede devlet, ekonomik kayıpların azaltılması gerekçesiyle
grevlere sıkça müdahale etmekte, ertelemekte ya da yasaklama yoluna gitmektedir. Böylece
endüstri ilişkilerinin normal bir seyirde gelişimini engellemiş olmaktadır.

6.6. Gelişmiş Ülkelerde Endüstri İlişkileri
Bu gruptaki ülkelerin genel özeliklerine bakıldığında; sosyal refah devleti anlayışına
ulaşmış, kişi başına düşen milli gelirin gelişmekte olan ülkelerin seviyesinden birkaç misli
yüksek olduğu, özel girişimin geliştiği, kapitalist piyasa ekonomileri karşımıza çıkmaktadır. Bu
ülkelerde işgücünün önemli bir kesimi hizmetler sektöründe çalışmaktadır (tarımın işgücündeki
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payı %5’ler seviyesindedir). Kurumsallaşmış çoğulcu demokratik yapının var olduğu bu
toplumlarda sosyal, ekonomik ve siyasal sisteme ilişkin bir uzlaşma söz konusudur. Yani,
sosyal taraflar arasında bir işbirliği vardır. Kişi temel hak ve özgürlüklerinin azami düzeyde
güvence altına alındığı görülmektedir. Post-endüstriyel dönüşüm sürecinde mikro
teknolojilerin yaygın olarak kullanıldığı bu ülkelerde işsizlik çok önemli bir sorun olarak
sürekli gündemdedir. Öte yandan, yine ileri teknolojilerin bir sonucu olarak gittikçe
yaygınlaşan psikolojik bir takım sorunlar da, günümüzde gelişmiş ülkelerin yapısal
özeliklerinin bir başka boyutu olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu genel görünüm içerisinde gelişmiş ülkelerin endüstri ilişkileri yapılarının
karakteristik özellikleri şöylece özetlenebilir:
1. Bu ülkeler, “endüstri ilişkileri sistemini sosyo-ekonomik yapı ile bütünleştirme”
başarısını göstermişler ve bu konuda ortak bir noktaya gelmişlerdir. Gerçekten de “başlangıçta
sendikal örgütlenmeyi red eden kapitalist toplum modeli, zaman içerisinde işçi hareketini gerek
sendikalar, gerek işçi partileri yoluyla toplumla bütünleştirme becerisini göstermiştir”.
“Parlamenter demokrasinin işçi hareketleri tarafından kabulü ve bu yolda örgütlenmeye
gidilmesi, bu bütünleşmede belirleyici faktör” olarak kabul edilir. Burada denilebilir ki,
kapitalist toplumlar, emek ile sermaye arasındaki çıkar çatışmasını ortadan kaldırmamışlar
(ancak her ülkenin farklı bir endüstri ilişkileri yapısı olsa da) “çatışmayı kurumsallaştırma”
becerisini göstermişlerdir (Koray, 1992: 47). Doğal olarak bu uzun bir mücadele sürecini
gerektirmiştir. Sistemin reformcu niteliği öne çıkınca önce red edilen örgütlenme hakkı, daha
sonra toplu pazarlık ve grev uygulamalarıyla desteklenerek sistemle bütünleştirilmiştir. Taraflar
arasında güç dengesi sağlanmış, daha sonra bu sosyal politika önlemleriyle desteklenmiştir.
Böylece endüstri ilişkileri sistemi sosyo-ekonomik yapı ile bütünleşmiştir.
2. Yukarıda vurgulanan sistemin bütünleşmiş ve uzlaşmacı yapısı, taraflar arasında
sosyal diyalogu getirmiş, toplu pazarlığın bir yönetim aracı olarak kullanılmasına imkan
tanımış, sendikacılığı topluma benimsetmiştir.
3. Bu ülkelerde son yıllarda uluslar arası birleşmelerle çalışma hayatında ortak
standartlar oluşturmaya yönelik gayretler vardır.
4. Ancak 1980’lerden sonraki gelişmeler endüstri ilişkilerinden kaçışı hızlandıran bir
takım yeni eğilimlerin yaşanmasına ve yapısal değişikliklerin ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Bu gelişmeler ülkeden ülkeye bir takım farklılıklar arz etse de üniversal nitelikteki
eğilimleri ana başlıklarla şöylece özetlemek mümkündür:
a) Devletin rolündeki değişim: Geleneksel anlamda devlet, dereceleri ülkeden ülkeye
farklı olmakla birlikte; norm koyucu olarak endüstri ilişkilerinin hukuki çerçevesini belirleyen,
genel ücretler seviyesi, sağlık, güvenlik veya asgari ücretin tespiti gibi konularda çalışma
şartlarını düzenleyen, barışçı çabalarla arabulucu ve hakem ve işveren sıfatıyla taraf olarak
çeşitli roller üstlenmekteydi.
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Modern anlamda devletin endüstri ilişkilerindeki rolünde bir takım değişiklikler söz
konusu olmuştur. Yine devlet müdahalesi söz konusudur. Ancak müdahalenin derecesi
değişmiş, faklılaşmış ve belli temel konulara yönelik olmuştur.
Günümüzde devlet müdahalesinin ekseninde daha barışçı bir endüstri ilişkilerinin
yaratılması vardır. Bilindiği gibi endüstriyel çatışmanın maliyeti gerek işletme açısından (mikro
düzeyde) gerekse de ülke ekonomisi açısından (makro düzeyde) eskisine göre daha çok
artmıştır. Bir taraftan teknolojik değişim hızı diğer taraftan da artan küresel rekabet, hem
işletmeleri hem de hükümetleri zorlamakta, geleneksel ilişkileri değiştirmektedir. Bu çerçevede
devletin endüstri ilişkilerindeki yeni rolü, barışın, işbirliği ve uzlaşmanın sağlanması yönünde
daha çok çaba sarf etmek olarak karşımıza çıkmaktadır. Devlet bu çerçevede uygun ortamların
yaratılması amacıyla yeni düzenlemelere gitmektedir. Bir taraftan işletmelerin rekabet
olanaklarını arttırıcı çabalara girerken diğer taraftan da çalışma hayatının kalitesinin
geliştirilmesine, işin insancıllaştırılmasına, çalışanların daha çok yönetime katılmasına ve
bunlara uygun standartların oluşturulmasına yönelik yasalar hazırlamaktadır. Yine bu
çerçevede genel klasik fonksiyonlarının bir kısmını ya tamamen terk etmekte (örneğin, işveren
sıfatından vazgeçmekte) ya da bazı alanlardaki etkinliğini (örneğin, bazı kurumlardaki temsil
ağırlığını) azaltmaktadır.
b) İşçi sendikalarının güç ve etkinliğindeki düşüş: Yeni teknolojilerin işyeri
organizasyonlarına etkileri, yeni üretim ve yönetim yaklaşımları, dünya ekonomisindeki yoğun
rekabete dayalı yapısal değişim, işgücünün vasıf derecesindeki artış ve bütün bunlara ilave
olarak Marksist eğilimlerin azalması ve benzeri gelişmeler, dereceleri ülkeden ülkeye farklı
olmakla birlikte sendikaların üye kaybetmelerine neden olmuş, bu durum sendikaların güç ve
etkinliğini düşürmüştür.
c) Endüstri ilişkilerinde bireyin artan önemi: Yukarıda vurgulanan eğilimler üretim
ilişkilerini de değiştirmiş yeni dönemde bireyi öne çıkartmıştır. Bu çerçevede örgütlerde
bireyler “takım oyuncusu” olarak ön plana çıkmışlardır. Bireylerin yeni teknolojiler
çerçevesinde vasıf ve yeteneklerinin artmasına paralel olarak işyerinde demokrasinin gelişmesi,
insana “geliştirilmesi gereken bir değer” olarak bakılması, işletmelerde yeni motivasyon
yaklaşımları, yetki devrinin artmasına vb. uygulamalar işletme düzeyinde işbirliğine dayanan
bir endüstri ilişkileri düzeni oluşturmuştur. Yine bu çerçevede bireysel akitler artmış,
sendikalara ve toplu sözleşmelere ilgi azalmıştır.
d) Toplu pazarlık düzeyinin değişmesi: Yaşanmakta olan değişim süreci çerçevesinde
toplu pazarlıkların da makro seviyeden (ulusal, sektör veya grup seviyesinden) mikro seviye ye
(firma veya iletme seviyesine) inmekte olduğu gözlenmektedir. Toplu pazarlıklarda adem-i
merkezi eğilim olarak nitelendirile bu değişimin yukarıda vurgulanan etkilerine ilave olarak üç
temel nedeni üzerinde durulmaktadır (Kurtulmuş, 1996: 215-7): a) yeni ekonomik şartlar
çerçevesinde işverenlerin artan pazarlık güçleri. b) yeni teknolojik ve rekabet şartları
çerçevesinde işyerinin yeniden organizasyonu ve işyeri düzeyinde mikro sorunların artan
önemi. c) işletme yapılarındaki adem-i merkeziyetçi eğilim ve işletme kültürünün artan önemi.
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e) Endüstri ilişkilerinde yeniden yapılanma ihtiyacı: Görüldüğü gibi değişim süreci
geleneksel endüstri ilişkileri anlayışında köklü değişikliklere neden olurken, her ülke kendi
yapısal özellikleri doğrultusunda bunu belli ölçülerde yaşamaya devam etmektedir. Bu
çerçevede insan kaynakları yönetiminin ön plana çıktığı hatta sendikasız bir endüstri
ilişkilerinin gündeme geldiği gözlenmektedir.
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111

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Endüstri ilişkilerinde “çatışma”nın sisteme faydası veya katkısı olabilir mi?
Nedenleriyle tartışınız.
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Bireysel davranışlar, motivasyon ve insan amaçları endüstri ilişkileri sistemini
etkiler mi? Nasıl? Tartışınız.
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Tartışınız.

Endüstri ilişkilerinin gelişimi ile demokrasi arasında nasıl bir ilişki vardır?

4)
tartışınız.

Gelecekte sendikasız bir endüstri ilişkileri düşünülebilir mi? Nedenleriyle
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7.1. İşçi Sendikaları
Kurumsal anlamdaki endüstri ilişkilerinin en önemli tarafı, ya da Dunlop’un deyimiyle
aktörü “işçi sendikaları”dır. Günümüzde sendika ve sendikacılıktan bahsedildiğinde işçilerin
çalışma hayatında ekonomik ve sosyal hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek amacıyla
oluşturdukları işçi örgütleri akla gelmektedir.
Ancak, sendika kavramının tarihte çeşitli dillerde farklı kavramlarda kullanıldığına da
şahit olunmaktadır. Örneğin, Fransa’da “Ancien Regime” döneminde ilk defa köylülerin
yönetim düzeni için kullanılmış bir kavramdır. Bu dönemde köy toplulukları “syndic” adı
verilen temsilciler tarafından temsil edilen, aile reislerinin düzensiz aralıklarla toplanmasıyla
oluşan köy genel meclisince yürütülmüştür.
Öte yandan Roma ve Yunan hukuk sisteminde de “syndic” terimine rastlandığı, bu
terimin bir birliğin (site’nin) temsilini sağlamakla görevli kimseler için kullanıldığı
görülmektedir (Biçer, 1996: 285).
İngiltere’de de ilk defa bir şehir veya bölgede işçilerin genel çıkarlarını korumak için
kalfalar arasında kurulup gelişen “dostluk örgütleri”nin ortak eylemini anlatmak için sendika
kavramı kullanılmıştır. Bir süre sonra emek sahiplerinin mesleki örgütlerine “sendika odaları”
denilmeye başlanmış, bugünkü anlamını ise 1839 yılında kazanmıştır (Tokol,1997: 17).
Endüstri ilişkileri alanında ilk kapsamlı çalışmayı yapan, Beatrice ve Sidney Webb işçi
sendikalarını, “ücretlilerin çalışma koşullarını geliştirmek ve korumak amacıyla kurdukları
birlikler olarak tanımlamışlardır” (Aktaran, Koray, 1992: 27). Bir başka tanımda da sendikalar;
“aynı mesleği veya birbirine benzer veya birbiri ile bağlantılı meslekleri icra eden kişilerden
oluşmuş, amacı üyelerinin mesleki ve ekonomik çıkarlarını temsil ve savunmak olan hükmi
şahsiyete sahip cemiyet” şeklinde adlandırılmıştır (Tokol, 1997: 18).
Endüstri ilişkilerinin gelişmesiyle birlikte toplumların vazgeçilmez kurumları, hatta en
önemli sivil toplum kuruluşları haline gelen sendikalar, hukuk düzeninde yerlerini almışlar ve
daha çok bu düzenin kendilerine vermiş olduğu sınırlar çerçevesinde tanınmış ve
tanımlanmışlardır. Bu çerçevede örneğin Türk hukuk sisteminde sendika; “işçilerin veya
işverenlerin çalışma ilişkilerinde, ortak ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve
geliştirmek için meydana getirdikleri tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar” olarak tanımlanmıştır
(SK.m.2). Dikkat edilirse, burada bahsedilen amaçlar doğrultusunda oluşturulan işçi ve işveren
örgütleri için ortak bir tanım olarak sendika kavramı kullanılmıştır. Bu Fransa’da da böyledir.
Buna karşılık örneğin, İngiltere, ABD ve Almanya’da sendika kavramı sadece işçi örgütleri için
kullanılırken, işveren örgütleri için “birlik” veya “kuruluş” terimlerinin kullanıldığı
görülmektedir. O halde sendika kavramı için genel bir tanım vermekten çok, sendikaların genel


Ancien Regime; Fransa’da 17 Haziran 1789’da ulusal meclisin ilanından ve 4 Ağustos gecesi ayrıcalıkların
kaldırılmasından önceki dönemi kapsayan, siyasal, iktisadi ve toplumsal rejimin adıdır. Bkz. Milliyet Larousse
Cilt; 2; 592 ve Cilt; 20; 10352.
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işlevleri ve sendikal haklar üzerinde durmak daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Ancak ondan
önce sendikacılığın doğuşu ve genel örgütlenme modellerini kısaca incelemek gerekir.

7.1.1. Sendikacılığın Doğuşu ve Tarihi Gelişimi
Tarihi süreç içerisinde hatta çok eski zamanlardan bu yana çalışan ve çalıştıranlar
arasında istihdam ilişkilerinin var olduğu bu ilişkiden doğan bir takım olayların cereyan ettiği
ve bu doğrultuda bazı düzenlemelerin yapıldığı bilinmektedir. Örneğin, Çin Seddi’nin ve Mısır
Piramitleri’nin inşaatlarında olduğu gibi. Ancak çalışanların örgütlü bir biçimde işverenlerle
ilişkiye girmeleri sanayi devriminden sonra gelişmeye başlamış, hatta ülkelerin sendikaları ve
sendikacılığı benimsemeleri 19.yüzyılın ortalarına doğru gerçekleşmiştir.
Sanayi devriminden önceki dönemlerde “kalfa birlikleri” veya “arkadaş birlikleri”
denilen ve bugünkü anlamda sendikacılıktan oldukça farklı olan örgütlenme tipleri
görülmekteydi. Bu örgütlerin daha çok “kalfaların loncalardaki usta egemenliğine karşı tepki”
ve “ekonomik bağımsızlığa kavuşma umutlarının bir ifadesi olarak” örgütlendikleri, özellikle
depresyon dönemlerinde mensuplarının çıkarlarını korumak için büyük gayretler gösterdikleri
görülmüştür (Kozak, 1992: 63).
Bu kalfa dernekleri ve arkadaşlık birlikleri, loncalara benzer tarzda örgütlenerek
mensupları arasında bir kardeşlik duygusu oluşturmaya ve geliştirmeye çalışmışlar;
aralarındaki hastalara, düşkünlere, vefat eden arkadaşlarının dul ve yetimlerine yardımcı
olmuşlardır. Bu birlikler, her başvuranı rasgele üye kaydetmeyip, üyeliğe kabul için bazı şartlar
koyuyorlar; mistik bazı katılma törenlerinden sonra, ancak belli şartları haiz olan kişiler bunlara
üye olabiliyordu. Almanya ve Fransa’da mahalli kalfa birliklerinin ülke çapında, bir federasyon
halinde örgütlendikleri, diğer şehirlere giden kalfaların, ziyaret ettikleri şehirlerdeki birliklere
mensup “biraderlerince” ağırlandıkları görülmektedir. Kalfalar ve kalfa birlikleri sadece
ustalara karşı dayanışma içine girmiyorlar, bazen ustalarla birleşerek, müşterek hasımlara karşı,
meselâ sipariş ettikleri mallar için gittikçe daha az bedel ödemek isteyen, böylece o meslekteki
ücret/gelir dengesini bozmaya yeltenen tüccarlara karşı da mücadele veriyorlardı. Ancak, esas
itibariyle bu birlikler, kalfaların çalışma saatleri, ücret seviyeleri, çırak sayısı gibi konularda
ustalara karşı bazen oldukça sertleşen mücadeleler ortaya koymuşlardır (Kozak, 1992: 63-64).
Bilindiği gibi 18.YY’ın ikinci yarısından başlayan ve temelde üretimde makinanın
kullanılması olarak özetlenen endüstri devrimi, ulusal gelirde en çok değer yaratan kesim olarak
endüstri sektörünü öne çıkartmıştı. Bu dönüşüm bir taraftan sosyo-ekonomik düzeyde pek çok
değişimi hazırlarken diğer taraftan da çalışma ilişkilerinde yeni gelişmelere sebep olmuş, yeni
iş piyasalarının doğmasına, yeni iş alanlarının ve mesleklerinin ortaya çıkmasına, işgücünün
yapısal ve niteliksel olarak gelişmesine sebep olmuştu.
Ancak, çok kısa bir süre sonra endüstrileşmenin doğurduğu ağır, sağlıksız ve elverişsiz
yaşam ve çalışma koşulları ücretli kesime ilişkin olarak bir “işçi sorunu”nu gündeme
getirmiştir. Bu arada üretimin hızla artmasıyla oluşan “üretim fazlalığı”nın bölüşümü de
endüstri ilişkilerinin önemli bir sorunu olarak bu dönemde ortaya çıkmıştır.
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Bu gelişmeler ilk sendikal birliklerin doğmasında önemli rol oynayan gelişmeler olarak
endüstri ilişkileri tarihinde yerini almıştır. Bir süre sonra iktisadi gücü elinde bulunduranlarla
onlara hizmet edenler arasında bir mücadele başlamış ve “iş bırakma” şeklinde gözlenen ilk
tepkisel eylemler ortaya çıkmıştır. Sanayi devriminin ilk yıllarında kendiliğinden ortaya çıkan
işçi hareketleri uzun bir süre kısıtlanmışlar ve yasadışı kabul edilmişler, ancak kapitalizm’in
gelişmesiyle kızışan mücadelenin sonucunda 19.yüzyılın ortalarına doğru İngiltere’de (1824)
ve ABD (1842)’de, 19.yüzyılın sonlarına doğru da Fransa ve Almanya gibi diğer endüstrileşen
ülkelerde yasallık kazanmış ve resmi makamlarca tanınmışlardır.
Sendikaların ve sendikacılığın bir “tepki” ve “korunma gereksinimi”nin sonucu olarak
ortaya çıktığı daha önce vurgulanmıştı. Gerçektende; Kapitalist sistem endüstri devriminden
sonra yoğun emek kullanımına giderken, “toplumda tüm yaşamı boyunca işçi olarak kalacak
geniş bir işçi sınıfının doğumuna yol açmıştır”. Daha önceleri “üretim süreçlerini denetleyen,
malzeme ve emeklerinin karşılığı olarak ürettiklerine sahip olan, bağımsız üretici”
durumundayken, artık “tüm yaşamları boyunca yalnız ücret karşılığı çalışan ve ne üretim
araçlarına ne de ürettikleri mala sahip olmayan kişiler durumuna” düşmüşlerdir (Koray, 1992:
82).
Gerçekten de elverişsiz çalışma koşullarının iyileştirilmesi yönündeki talepler önceleri
tepkisel bir hareket olarak ortaya çıkmış, daha sonra da örgütlü işçi kuruluşlarına dönüşmüş ve
iktisadi, siyasi ve sosyal hayatta etkili roller oynayarak bugün demokrasinin vazgeçilmez
kurumları olmuşlardır.

7.1.2. Sendikal Örgütlenme Modelleri
Sendikalar bulundukları veya geliştikleri ülkelerin sosyal, ekonomik ve hukuki
yapılarına, o ülkede sendikalara ve örgütlenmeye bakış açısına (demokratik gelişmişlik
seviyesine) ve nihayet sendikaların felsefi yapılarına göre değişik örgütlenme biçimleri
geliştirmişlerdir.
Buna göre sendikal örgütlenme modellerini değişik şekillerde tasnif ederek incelemek
mümkündür (Koray, 1992: 93-99: Tokol, 1997: 20-21 Ekin, 1994: 81-83) Endüstri ilişkileri
yazarları genel olarak üç değişik tasnif yapmaktadırlar. Aşağıda bu tasnifler toplu olarak
verildikten sonra genel kabul görmüş olan birinci tasnif üzerinde durulacaktır.
1. Kapsamlarına Göre Sendikalar
a)

Meslek sendikaları

b)

Genel sendikalar

c)

Endüstri (işkolu) sendikaları

d)

İşyeri sendikaları

2. Üyelerin Niteliklerine Göre Sendikalar
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a)

Beden işçilerini kapsayan sendikalar

b)

Fikir işçilerini kapsayan sendikalar

3. Kuruluş Düzeylerine Göre Sendikalar
a)

İşyeri sendikaları

b)

İşkolu sendikaları

7.1.2.1. Meslek Sendikaları
İlk işçi örgütlenmeleri, az sayıda da olsa 19.yüzyılın yüksek vasıflı işçilerinin
oluşturdukları meslek sendikalarıdır. Meslek sendikaları, marangoz, ayakkabıcı, matbaacı gibi
belli mesleklerde çalışanları, nerede çalıştıklarına bakılmaksızın bir araya getiren örgütlerdir.
Meslek sahibi olan işçiler, belli bir ödeme gücüne, vasıf seviyesine ve sendikalaşma ile
işverenlerden bazı haklar elde edebilecek niteliklere sahip olduklarından onların örgütlenmeleri
kolay olmuş, bu ilk örgütlenmeler “meslek sendikacılığı” olarak adlandırılan sendikalaşma
tipini ortaya çıkartmıştır.
Meslek sendikalarının işverenlere kendi kurallarını kabul ettirme konusunda belli bir
güce ulaştıkları, özellikle işyerlerinde işçi alınmasını denetleyerek yalnızca sendika üyesi olan
işçilerin işyerine alınmasını sağlayan “kapalı işletme” (closed-shop) uygulamasını kabul
ettirdikleri görülmüştür.
Ancak meslek sendikalarının belli mesleklere özgü “kapalı birlikler” olması üye
sayılarının sınırlı kalmasına neden olmuş ve bu tür sendikacılık geniş yayılma alanı
bulamamıştır. Buna rağmen meslek sendikacılığı ilk işçi örgütlenme biçimi olarak daha geniş
işçi örgütlenmelerine gereksinim doğurmuş bir sendikal anlayış olarak tarihte yerini almıştır.
Meslek sendikacılığı ABD ve İngiltere’de ortaya çıkmış, ancak kitle üretiminin
gelişmesi, emeğin standartlaşması ve geleneksel mesleklerin yok olması doğrultusunda
günümüzde önemini kaybetmiştir.

7.1.2.2. Genel Sendikalar
Burada temel amaç herkesin üye olabileceği bir büyük sendika oluşturmaktır. Yani
genel sendikalar, her işçi grubundan vasıflı veya vasıfsız olmasına bakılmaksızın, değişik iş ve
işyerlerinde ve değişik iş kollarında çalışan ve hangi meslekten olursa olsun tüm işçileri bir
arada toplama amacı güden bir sendikal örgütlenme tipidir.
Genel sendikalar 1830’larda Robert Owen’la başlayan ve 1890’lardan sonra da önem
kazanan bir anlayışın ürünü olup “değişik işyerlerinde çalışsalar da işçilerin gerçekte ortak
çıkarları olduğu görüşünü savunan, sosyalist akımların etkisiyle doğan, bu nedenle sosyalist
amaçlar içeren ilk sendikal örgütlenmelerdir” (Koray, 1992: 94).
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Genel sendikacılık anlayışı ilk kez İngiltere’de doğmuş daha sonra da Avusturya ve
İrlanda gibi kuvvetli bir meslek sendikacılığı tarihine sahip ülkelerde de görülmüştür. Ancak
“tek ve büyük bir işçi örgütü” oluşturma düşüncesi hiçbir ülkede tam anlamıyla
gerçekleşmemiştir. Buna rağmen genel sendika düşüncesinin pek çok ülkede federasyon ve
konfederasyon gibi üst sendikal birliklerin oluşturulmasında rol oynadığı görülmüştür (Koray,
1992: 95).

7.1.2.3. İşkolu Sendikaları
Bir işkolunda çalışan tüm işçileri meslek ayırımı yapmadan, bir araya getirmeyi
hedefleyen sendikalardır. Burada temel amaç; aynı işkolunda çalışanların benzer çalışma
şartları ve ortak çıkarları bulunduğu düşüncesiyle hem güçlü bir sendikacılığa ulaşmak, hem de
işkollarında ortak çalışma koşulları meydana getirmektir.
İşkolu sendikaları gelişmiş Avrupa ülkelerinde (Kıta Avrupası’nda) oldukça yaygındır.
Bu ülkelerde işkolu sendikaları özellikle, meslek sendikalarının itibar etmedikleri vasıfsız
işçiler arasında hızla yayılmış, güçlü bir sendikal hareket oluşturma düşüncesinin etkisiyle
meslek sendikalarıyla da birleşerek sendikacılığın temel örgüt modeli haline gelmişlerdir.
Nitekim Almanya ve İsveç gibi ülkelerde işkolu sendikacılığı siyasal alanda etkili ve güçlü bir
sendikal hareketin doğmasına neden olmuştur. Türkiye’de de işkolu sendikacılığı esastır.
Ancak işkolu sendikacılığı gelişmiş ülkelerde tarihsel bir süreç sonucunda kendiliğinden ortaya
çıkmışken, Türkiye’de 1983’te kabul edilen 2821 sayılı yasa ile devlet tarafından zorunlu
tutulmuştur.
Bazı ülkelerde aynı işkolunda birden çok (sendika çokluğu ilkesi) bazı ülkelerde de tek
bir sendikanın (sendika tekliği ilkesi) örgütlenmesine izni verilmektedir. İşkolu sendikacılığının
yaygın olduğu ülkelerde sendikalar, bölge ve işlerleri düzeyinde şube ve temsilciler vasıtasıyla
çalışmalarını yürütürken, ulusal düzeyde federasyon ve konfederasyonlarla üst kuruluşlarını
oluşturmaktadırlar. Bu kuruluşlar çalışanlar adına ülke düzeyinde kamuoyu yaratarak baskı
grubu oluşturmaktadırlar.

7.1.2.4. İşyeri Sendikaları
Aynı işyerinde çalışan işçilerin vasıf ve iş ayrımı yapmadan kurdukları bir sendikal
örgütlenme biçimidir. İşyeri sendikaları, aynı işletmede çalışan işçilerin ortak hak ve çıkarlarını
korumaya yönelik amaçlar gütmekte olup, ilişkiler işletme seviyesinde kalmaktadır.
Büyük ulusal sendikaların aşırı derecede siyasallaşarak kitle halinde çatışmalara neden
olmalarından çekinen hükümet ve işverenlerin teşvikiyle işyeri sendikalarının kuruldukları
görülmektedir. Nitekim bu tip sendikaların, günümüzün artan uluslararası rekabet ortamından
işletmelerin başarısını sağlamada gerekli olan çalışma barışına ve işçi işveren uzlaşmasına
önemli katkılar sağladıkları öne sürülmektedir. Ancak bir başka görüşe göre de işyeri
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sendikalarının genelde güçsüz olmalarından dolayı her zaman için işverenin denetimine girme
veya “sarı sendika” ya dönüşme riskini taşıdıkları da vurgulanmaktadır.

7.1.3. Sendikal Amaçlar ve Politikalar
Sendikalar faaliyetlerin çerçevesinde şu temel amaçları güderler:
a) Ücretlilerin hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek.
b) Üretim sürecinde elde edilen iktisadi fazlalıktan emek adına daha çok pay almak.
c) Çalışma koşullarını ve bu koşullara etki eden faktörleri iyileştirmek ve geliştirmek.
d) Yukarıdaki amaçların gerçekleştirilmesi çerçevesinde çalışanları (üyelerini) temsil
etmek.
Sendikalar bu amaçları gerçekleştirirken çeşitli politikalar benimserler. Bu politikalar
aynı zamanda, onların felsefi yapılarını ve söz konusu amaçların nasıl, hangi araçlarla ve ne
düzeyde gerçekleştirileceğini belirler.
Sendikalar amaçlarını gerçekleştirme sürecinde üç yaklaşım çerçevesinde hareket
ederler. Bunlardan ilki; devrimci yada doktriner yaklaşım, ikincisi; reformist yaklaşım,
üçüncüsü de pragmatik yaklaşım olarak karşımıza çıkar (Koray,1992; 86-89; Tokol:1997;21).
Devrimci ya da doktriner yaklaşımı benimseyen sendikalar için temel amaç, siyasal
eylemdir. Marx’ın Bilimsel sosyalizminin etkisiyle oluşan bu yaklaşımın temel felsefesi
Kapitalist düzenin yıkılmasına dayanmaktadır. Buna göre; işçilerin isteklerinin gerçekleşmesi
ancak yeni bir toplum düzeninin kurulmasıyla mümkün olacaktır. Bu noktada sendikalar sınıf
mücadelesinin bir aracıdırlar ve parlamenter siyasal iktidar üzerinde etkide bulunan örgütler
olarak önem taşırlar. Bu gün için fazla etkinliği olmayan bu yaklaşımı benimseyen sendikalar
geçmişte, Batı Avrupa’da ve Sosyalist ülkelerin genelinde görülmüşlerdir.
Reformcu yaklaşımı benimseyen sendikalar reformlar yoluyla kapitalist sistem
içerisinde mücadele yolunu benimsemişlerdir. Burada sendikalar kendilerini devrimci
yaklaşımda olduğu gibi sınıf mücadelesinin bir aracı olarak görmezler. “Fakat siyasal
demokrasi, toplumsal refah ve hakça bir gelir dağılımı”na ulaşmak için ülke yönetiminde
işçilere de söz hakkı verilmesi için çaba gösterirler. Bu çerçevede işçiler için toplu pazarlığa ve
daha geniş amaçlar için siyasal örgütlenmeye yönelmektedirler. Bu amaçlar doğrultusunda daha
etkin olmak ve güçlü bir sendikacılık anlayışını yerleştirmek için genelde işkolu sendikacılığı
şeklinde örgütlenen reformist sendikalar, özellikle İngiltere başta olmak üzere Batı Avrupa
ülkelerinde siyasal yapının biçimlenmesinde önemli ölçüde rol oynamışlardır.



Sarı Sendika: İşçilerin çıkarlarıyla işverenlerin çıkarlarını uzlaştırmaya ve işçilerin işverenlerden bağımsız

bir siyaset izlemelerine engel olmaya çalışan sendikalara verilen addır.
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Üçüncü yaklaşımı benimseyen sendikalar geniş kapsamlı toplumsal amaçlar yerine
sadece üyelerinin mesleki ve ekonomik hak ve çıkarlarını korumayı ve geliştirmeyi
amaçlamaktadırlar. Dolayısıyla etkinlikleri işleri veya işletme düzeyinde kalan bu sendikalar,
örgütlenme modeli olarak da işyeri düzeyinde kalmakta ve işyerinde yapmış oldukları toplu
pazarlıklarla üyelerinin hak ve çıkarlarını korumaya çalışmaktadırlar. ABD ve Japonya’daki
işyeri sendikacılığı pragmatik yaklaşıma örnek olarak verilebilir.
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8.1. Sendikalarının İşlevleri
Sendikalar yukarıda vurgulanan amaçlarını gerçekleştirirken bir takım işlevler
yüklenirler. Sayıları ve etkinlikleri ülkelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerine ve
sendikaların üstlendikleri rollere göre değişmekle birlikte bu işlevleri genel olarak üç ana başlık
altında toplamak mümkündür. Bu işlevler aşağıda kısaca açıklanacaktır.

8.1.1. Toplu Pazarlık İşlevi
Sendikaların en önemli işlevi toplu pazarlık yoluyla çalışma koşullarının
düzenlenmesine katılmaktır. Bilindiği gibi toplu pazarlık taraflar arasında gerçek hak ve
yükümlülükleri belirleyen temel bir kaynaktır. Sendikaların toplu pazarlık çerçevesinde elde
ettikleri kazanımlar onların gücünü ve varlık sebebini belirler. Bu bakımdan toplu pazarlık
işlevi sendikalar için büyük önem arz etmektedir. Ancak toplu pazarlık sürecinde elde edilen
kazanımlar, sendikaların güçlerine (üye sayılarına, saygınlıklarına, mali portrelerine) bağlı
olduğu gibi, faaliyette bulundukları ülke ve işkolu veya işyerinin özelliklerine de bağlıdır.
Örneğin, kârlılık durumunun yüksek olduğu işletmelerde sendikaların pazarlık güçleri
artarken, işsizliğin fazla olduğu ülkelerde pazarlık güçleri zayıflamaktadır.

8.1.2. Siyasal İşlevler
Sermayenin elindeki ekonomik gücün zamanla siyasal güce dönüşmesinin sendikaların
daha geniş işlevler üstlenmelerine neden olduğu öne sürülmektedir. Gerçekten de sendikaların
toplu pazarlıkla elde edemedikleri veya toplu pazarlığı aşan birtakım amaçlarının siyasal
işlevlerle elde etmeye çalıştıkları görülmektedir. Sendikaların siyasal işlevlerinden, üyeleri
veya tüm çalışanlar adına belli kazanımlar elde etmek için yasaların çıkarılması veya var olan
yasaların düzenlenmesi yönünde çaba göstermeleri kastedilmektedir. Bu doğrultuda sendikalar
ya siyasal iktidarlarla (hükümetlerle) yakın bir işbirliğine girmektedirler, yada bir baskı grubu
olarak siyasal partilerle ilişkilere girmektedirler. Bu çerçevede bazı ülkelerde sendikalarla
siyasal partilerin yakın (yada formel) ve devamlı bir ilişkiye girdikleri görülmektedir.
Pragmatik yaklaşımı benimseyen sendikalar siyasal partilerle doğrudan organik bir
ilişkiye girmemektedirler. Bu yaklaşımı benimseyen sendikalar, siyasal partilerden doğrudan
veya dolaylı yardım almadan ve onlara yardım etmeden, “partiler üstü” bir politika izleyerek
veya “particilik yapmama” yaklaşımıyla işçilerin en fazla çıkarına olan anlayışı destekleme
yoluna gitmektedirler. Ayrıca bu yönde bir baskı grubu olarak yoğun bir siyasi işlev de
yürütmektedirler. ABD’de ve Türkiye’de sendikaların önemli bir kısmı böyle bir politika
izlerken, Almanya’da siyasal partilerle “organik bağlar” kurmadan işbirliğine gitmektedirler.
Buna karşılık bazı dönemlerde İngiltere, İsveç, Norveç İtalya ve Fransa’da sendikalarla siyasal
partiler arasında organik bağlara kadar varan yakın ilişkilerin olduğu görülmüştür. Bu ülkelerde
sendikalar siyasi partileri hem maddi hem de manevi yönlerden desteklemişler, siyasi partilerin
kongrelerinde etkili olmuşlardır. Burada sendikalarla siyasi partiler arasında dar anlamda siyasi
işlev olarak tanımlanabilecek sıkı bir ilişki söz konusu olmuş, ancak bu ilişki sendikaların
bağımsızlığını ortadan kaldıracak noktaya ulaşmamıştır. Bu ilişki resmi bir bağlılıktan farklıdır.
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Her iki tarafın da bağımsızlığını koruyarak birbirlerini desteklemeleri ve ortak bir amaca hizmet
etmeleri esasına dayanır. Burada temel amaç; Kapitalist sistemin geliştirilerek korunması, bu
sistem içerisinde toplumsal refah ve hakça gelir dağılımına ulaşılmasıdır (Tokol; 1997: 30).
Sendikalar siyasal işlevlerini yerine getirirken bir takım sınırlamalarla karşı karşıya
bulunmaktadırlar. Örneğin bulundukları ülkenin siyasal rejimi, ülkedeki demokrasinin seviyesi,
sendikalaşma düzeyi, sendikaların güçleri, sosyo-ekonomik koşullar ve benzeri faktörler
sendikaların siyasal iktidarlara veya yasal düzenlemelere etkilerini ve siyasal partilerle
ilişkilerini belirlemekte, onlara belli sınırlar getirmekte veya açılımlar sağlamaktadır.
Öte yandan demokrasinin ve örgütlenme özgürlüğünün olmadığı ülkelerde, sendikalar
rejimin niteliğine uygun olarak kurulduklarından ve genel işlevleri de bu çerçevede
belirlendiğinden siyasal partilerle ilişkileri iktidarda olan tek parti ile sınırlı kalmakta ve
ilişkinin çerçevesi de iktidar tarafından belirlenmektedir.

8.1.3. Diğer İşlevler
Sendikaların toplu pazarlık ve siyasal işlevlerine ilave olarak gerek kendi üyelerini,
gerekse de çağdaş sendikacılık anlayışının gereği olarak, toplumun genelini ilgilendiren daha
bir çok konuda işlevleri vardır. Bu işlevleri ana başlıklarla şu şekilde sıralamak mümkündür
(Tokol, 1997: 31; Güven, 1995: 91-92) :
1. Gereksinim duyan üyelerine maddi ve hukuki yardım yapmak,
2. Özel fonlar oluşturarak işsizlere, sakatlara, hastalara veya grev esnasında grev
fonundan üyelerine destek sağlamak,
3. Mesleki ve sendikal eğitim yoluyla üyelerine yardımcı olmak,
4. Yayın faaliyetlerinde bulunmak,
5. Üyelerine destek sağlamak amacıyla kooperatifler kurmak ve kurulmasına katkıda
bulunmak,
6. Sağlık ve spor tesisleri oluşturmak,
7. Gelir kaynaklarını değerlendirmek maksadıyla şirketler kurmak veya kuruluşlara
yatırım yapmak,
8. Toplumun genelini ilgilendiren yoksulluk, açlık, işsizlik, çevre sorunları, eğitim,
konut, kentleşme, sanayileşme, gelir dağılımı, teknolojik yenilikler, tüketici hakları, kadın ve
işgücü sorunları ve insan hakları ihlalleri gibi pek çok konuda toplumsal sorumluluk bilinciyle
hareket ederek, kamuoyu oluşturmak ve genel toplum yararlarını savunmak.
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8.2. Sendika Hakkı ve Özgürlüğü
Sendika hakkı, demokratik ve örgütlü toplumların en vazgeçilmez kurumlarından
biridir. Örgütlenme ve sendika hakkı “koalisyon kurma” hakkının bir sonucudur. Çalışanların
kendi kendine yardım kuruluşları içinde uzun mücadeleler vererek elde ettikleri bir “hak”tır.
Dolayısıyla ücretli çalışanlar sendika hakkı sayesinde sosyal ve ekonomik hak ve çıkarlarını
koruma ve geliştirme olanağı bulmaktadırlar.
Sendika hakkının temelinde, işçilerin sosyal ve ekonomik çıkarlarını savunmak,
kapitalist düzen içerisinde çalışma koşullarını iyileştirmek ve üretimden adil bir şekilde pay
almak uğruna yapılan uzun bir “mücadele süreci” vardır. Bundan dolayı da sendikal haklar ve
sendika özgürlüğü demokrasilerin de gelişmesiyle bir “hak” olarak hukuk düzenlerinde kabul
görmüş ve bugünkü seviyesine ulaşmıştır.
Bugün demokratik sisteme sahip gelişmiş pek çok ülkenin anayasasında ve uluslar arası
sözleşmelerde temel sendikal hakların “güvence” altına alındığı görülmektedir. Bu çerçevede
sendikal haklar “bireyin ekonomik ve sosyal hakları” arasında kabul edilmiş, Uluslararası
Çalışma Örgütü de bu haklara ilişkin iki sözleşme yayınlayarak üye ülkelerin kabulüne
sunmuştur.
Sendikal hakların kapsamı şu ana başlıklardan oluşur:
1. Sendika kurma hakkı,
2. Sendikaya girme (üye olma) ve ayrılma (üyelikten çıkma) hakkı,
3. Toplu pazarlık hakkı,
4. Grev hakkı.
Esasında sendika hakkı ve özgürlüğü; niteliği gereği “bireysel ve kollektif sendika
özgürlüğü” olarak “çifte temel haklar” grubunda yer alır (Güven, 1995: 95-96; Koray, 1992:
90-92). Bu haklar birbirin tamamlayan haklardır. Zira bunlardan biri olmaz ise diğerinin ve
genel anlamda sendikal hak ve özgürlüklerin bir anlamı olmayacaktır. Çünkü, kollektif sendika
hakkıyla desteklenmeyen bireysel sendika hakkının işçiye hiçbir yararı olmayacak, hatta zararı
olacaktır. Bundan dolayıdır ki her iki hakkın da birlikte sağlanması zorunlu görülmektedir.
Bireysel sendika özgürlüğü (veya sendikal haklar); çalışanların serbestçe sendika
kurabilme, kurulmuş sendikalara üye olabilme, dilediği sendikayı seçebilme haklarıyla birlikte,
sendikalara girmeme, sendikasız kalabilme ve sendikadan ayrılma haklarını içerir. Bunlardan
birinci grup haklara; “olumlu sendika özgürlüğü”, ikinci grup haklara da “olumsuz sendika
özgürlüğü” denilmektedir.



Uluslararası Çalışma Örgütü’nün sendikal haklara ilişkin temel sözleşmeleri 87 ve 98 sayılı sözleşmeleridir.
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Bireysel sendika özgürlüğü aynı işyeri veya işkolunda birden çok sendikanın aynı anda
kurulabilmesini, yani “sendika çokluğu ilkesi”ni de beraberinde getirmektedir. Bu ilke üst
kuruluşların konfederasyon ve federasyonların çokluğunu da kapsamaktadır. Bu doğrultuda
çalışanlar kendi istek ve iradeleriyle güçlü bir sendikacılık yaratma yolunu seçebilirler.
Sendikalar da birleşerek üst kuruluşlarını oluşturabilirler. Elbette bu oluşumların ve genel
anlamda bireysel sendika özgürlüğünün sağlanması için sendika çokluğu ilkesinin anayasada,
yasa ve sözleşmelerde kabul edilmesi ve veya güvence altına alınması gerekmektedir.
Kollektif sendika özgürlüğü; bireysel sendika hakkını bütünleyen, onun
gerçekleşmesini destekleyen ve sendikaların tanınmasını, amaç ve faaliyetlerinin güvence
altına alınmasını öngören sendikal hakları ifade eder. Kısaca kollektif sendika özgürlüğü,
sendikaların yasal olarak tanınması ve faaliyetlerinin güvence altına alınması anlamına gelir.
Öte yandan kollektif sendika özgürlüğü bazı ilkeleri de beraberinde getirmektedir. Bu
ilkeler şunlardır (Koray, 1992; 92-93):
a) Sendikaların önceden izin almaksızın serbestçe kurulabilmesi.
b) İşçi ve işveren kuruluşlarının birbirleri ve devlet karşısında bağımsız olabilmeleri.
c) Sendikaların kuruluş ve işleyişlerinin demokratik kurallara uygun olması.
d) Sendika güvenliğinin ve yönetici ve temsilcilerinin güvencesinin sağlanması.

8.3. Sendikacılığın Güncel Sorunları
Günümüzde sendikalar ve sendikacılık ciddi yapısal sorunlarla karşı karşıya
bulunmaktadır. Bunların başında da sendikaların varlık mücadelesine ilişkin sorunlar
gelmektedir. Sanayi devriminin ilk dönemlerine göre kendilerini şekillendirmiş ve demokratik
toplumların tümünde örgütlenerek yasallık kazanmış olan sendikalar, günümüzde deyim
yerindeyse “varlıkla yokluk arasında kalan” zor bir dönemden geçmektedirler.
Gerçekten de üye sayılarındaki ciddi düşüşlere paralel olarak toplu pazarlık sürecindeki
etkinliklerinin ve sosyo-ekonomik yapıdaki belirleyiciliklerinin azalması, buna karşılık gün
geçtikçe daha da hantallaşan yapıları bu yargıyı doğrular niteliktedir. Dolayısıyla örgütlenmeye
ve hak mücadelesine ilişkin klasik sürecin artık sonuna gelindiği yolunda görüşler ortaya
çıkmakta ve bu sürecin önemli bir değişime uğrayarak yeni dinamikleri kazanması gerektiği sık
sık vurgulanmaktadır.
Gerçekten de sendikalar ve sendikacılık bir çok açıdan kuşatılmış durumdadır. Sorunlar
kısmi olarak kendi iç yapıları ve işleyişlerinden kaynaklandığı gibi, temelde dışarıda görülen
ve yaşanmakta olan hızlı değişimin kaçınılmaz sonuçları olarak ortaya çıkmaktadır. Örneğin,
teknolojik, ekonomik, demografik ve kültürel yapılardaki değişim ve dönüşümler ve bu
değişimlere gereği gibi ve zamanında uyamama, sendikaların günümüzdeki sorunlarının esas
kaynağını teşkil etmektedir. Gerçi ülkelerin gelişmişlik seviyelerine göre değişimin düzeyi, hızı
ve içeriği ve dolayısıyla sendikaları etkileme boyutu farklı olsa da söz konusu durum bütün
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ülkeler için geçerlidir. Bu çerçevede sorunların kaynaklarıyla birlikte çözümlenmesinde yarar
vardır.

8.3.1. Teknolojik Değişim ve Sendikalar
Teknolojik değişim, kaydedilen yenilikler ve yeni teknolojilerin getirmiş olduğu
otomasyon süreci, işletmelerin yapılarını, işletmelerdeki işleri, işlerin yapılış biçimlerini ve o
işler için gerekli olan becerileri değiştirmektedir.
Teknolojik değişim kaçınılmaz bir süreçtir ve teknolojiler geliştikçe etkileri de hemen
her alanda ve değişik boyutlarda devam edecektir. Bu bağlamda dikkat çeken ilk etki, yeni
teknolojilerin getirmiş olduğu otomasyon sürecinin üretimde çalışan sayısını azaltmakta
oluşudur. Yani, yeni teknolojiler giderek daha az sayıda insanın istihdam edilebileceği bir
otomasyon sürecine neden olmaktadırlar. Yine yeni teknolojiler, yapıları gereği çoğunlukla
küçük ve orta ölçekli işletmeler tarafından uygulanabilir nitelikte olduklarından daha az sayıda
insanın istihdam edildiği işletmelerin oluşumunu hızlandırmaktadırlar. Bilindiği gibi işletme
ölçeği ile sendikalaşma eğilimi arasında doğru bir orantı vardır. İşletme ölçeği büyüdükçe
sendikalaşma oranı artmaktadır.
Bu iki durum sendikacılık açısından değerlendirildiğinde iki olumsuz sonuçla
karşılaşılmaktadır. Bunlardan birincisi; yeni teknolojilerle birlikte sendikalaşabilir işgücü
sayısının azalması, ikincisi de buna bağlı olarak sendikaların güçlerinin, dolayısıyla etkilerinin
azalmasıdır. Yani yeni teknolojilerin bir sonucu olan istihdam daralması veya işsizlik bir
taraftan sendikaların üye sayılarını azaltırken, diğer taraftan da dışarıda bekleyen işsiz
kütlesinin yaratmış olduğu baskı onların, özellikle, pazarlık güçlerini kısıtlamaktadır.
Öte yandan yeni teknolojiler işgücünün yapısı üzerinde de önemli ölçüde etkide
bulunmaktadır. Öncelikli olarak, teknolojik değişim ve özellikle bilgi teknolojileri,
sendikalaşma eğilimi yüksek olan endüstri işçilerinin sayısını (mavi yakalıları) azaltırken,
bireysel yönü kuvvetli veya kendi başına pazarlık gücü yüksek olan fikir işçilerinin sayısını
(beyaz yakalıları) arttırmaktadır. Buna ilave olarak, otomasyon süreci daha iyi eğitilmiş
insanlara gereksinim duyarken, niteliksiz, yaşlı ve becerisi düşük personelin devre dışı
kalmasına neden olmakta, bu arada işletmede kalan işçilerin de yeniden ve sürekli olarak
eğitilmelerini zorunlu kılmaktadır.
Teknolojik gelişme seviyesi arttıkça hizmet sektörünün daha da çok geliştiği
görülmektedir. Hizmet sektörü hem bu sektörde çalışanlar açısından hem de çalışma biçimleri
açısından imalat sektöründen oldukça farklı bir yapı arz etmektedir. Çünkü, hizmet sektörü
geliştikçe, düşünsel gücünü işinde daha çok kullanan veya teknik eleman olarak vasıf düzeyi
yüksek çalışanların sayısı ile yöneticilerin istihdamı artmaktadır. Ayrıca hizmet sektöründe
kadın işgücünün istihdamı daha fazladır. Bu grupların genel olarak sendikalara ve sendikacılığa
pek sıcak bakmadıkları veya diğer bir deyişle bu gruplarda sendikalaşma eğiliminin düşük
olduğu bilinmektedir. Bundan dolayı yeni teknolojilerle beraber hizmetler sektörü geliştikçe ve
bu grupların sayıları arttıkça sendikacılığın etkinliğini kaybedebileceği öne sürülebilir.
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Sendikacılığı olumsuz yönde etkileyen bir başka neden de yine hizmet sektörünün
gelişmesine paralel olarak gelişen, çoğunlukla da bu sektörde görülen “atipik çalışma”
türlerindeki artışıdır. “Esnek çalışma türleri” olarak da adlandırılan; kısmı süreli çalışma, iş
paylaşımı, tele çalışma, evde çalışma, çağrı üzerine çalışma gibi atipik çalışma türlerinin ortak
özelliği hem çalışanlara hem de işverenlere çeşitli açılardan sağladığı esnekliklerdir. Bu
çerçevede çalışma zamanlarında, yapılan işlerde veya görev yerlerinde esneklikler
olabilmektedir. Doğal olarak bu durum, işyerlerinde toplu örgütlenme, sendikalaşma ve toplu
hareket eğilimini azaltmakta ve doğrudan sendikacılığın güç kaybetmesine neden olmaktadır.
Öte yandan bu çalışma şekillerine özgü düzenleme yapma güçlüğü de söz konusudur.
Bilindiği gibi, çalışanların toplu pazarlık ve kollektif haklarını düzenleyen toplu iş yasaları
genellikle tam gün süreli çalışanlarla ilgili düzenlemeler getirdiğinden esnek çalışmada
bulunanların korunmaları daha az olmaktadır. Ancak esnek çalışma şekilleri, geleneksel
anlamda işçi-işveren ilişkilerinin dışında, hatta işin biraz da insancıl boyutunu ön plana
çıkartarak yeni bir ilişki düzeni sunduğundan özellikle bu tür çalışmak isteyenlerin ilgisini
çekmektedir (Yavuz, 1995: 21-26). Bu da ister istemez çalışanları sendikal ilişkilerden
uzaklaştırmaktadır.
Sonuç olarak yeni teknolojilerin ve teknolojik değişim sürecinin hem sendikalaşabilir
işgücü miktarını, hem de çalışanların sendikalaşma eğilimini azaltıcı etki yaptığı söylenebilir.
Öt yandan sendikaların ciddi manada bu olumsuz durumu azaltıcı alternatif çözümler
üretememeleri de gözlenen bir durumdur.
Genel olarak bakıldığında sendikaların teknolojik gelişmeler karşısında değişik
yaklaşımlar geliştirdikleri görülmektedir. Bunlar; a) teknolojiyi koşulsuz kabul etme, b) isteksiz
ve zorunlu olarak kabul etme, c) bir değiş-tokuş karşılığında kabul etme, d) değişime katılımcı
bir politika izleme, e) teknolojiyi reddetme olarak sıralanabilir. Artık teknolojiyi tümüyle
reddeden bir sendikal anlayışa rastlanmamaktadır. Öte yandan teknolojik yenilikler konusunda
da sendikaların etkin ve katılımca bir politika izledikleri de pek söylenemez. Bu nedenle
sendikalar, daha çok ya teknolojik değişiklikleri zorunlu olarak kabul etmekte, ya da
karşılığında bazı kazanımlar elde etme mücadelesi vermektedirler. İstekleri de en başta,
günümüz koşulları çerçevesinde iş güvencesini korumak, çalışanların yeniden eğitilmelerini
sağlamak, işçi sağlığı ve güvenliği konusunda, gerekli önlemleri almak yönlerinde olmaktadır
(Koray, 1992: 126-127).

8.3.2. Ekonomik Değişim ve Sendikalar
Endüstri ilişkileri sistemi bir alt sistem olarak ekonomik sistemden, sendikalar da
endüstri ilişkileri sisteminden etkilenmektedir. Bir ülkede hakim olan ekonomik sistemin
özellikleri işçi örgütlerinin de bu özelliklere göre biçimlenmesine neden olmaktadır. 1980’lerin
sonlarından itibaren kollektif sistemlerin yıkılması, liberal ekonomik düşüncenin daha popüler
olması, monaterist politikalar, küreselleşmenin getirdiği yeni pazar ve rekabet koşulları,
verimlilik ve kalite arttırma çabaları ve benzeri gelişmeler, sendikaları ve sendikal anlayışı ciddi
bir biçimde etkilemiş ve etkilemeye de davam etmektedir. Örneğin bu dönemde yaygın bir
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şekilde dünya genelinde yürütülen özelleştirme uygulamaları sendikaları olumsuz bir biçimde
etkilemiştir.
Ekonomik yapıda görülen değişimin en önemli sonucu (endüstri sektöründen hizmet
sektörüne birlikte) endüstri sektöründeki istihdamın sürekli daralması, bunun da sendika üye
sayılarının düşmesine neden olmasıdır. Yine istihdamın azalması iş güvencesi sorununu
sendikaların en önemli sorunlarından biri haline getirmiştir. Çünkü uzun süreli işsizlik, bir
taraftan sendikaların üye kaybı anlamını taşırken, diğer taraftan da sendikal mücadelede hem
toplu pazarlık sürecinde işverene karşı, hem de siyasal sistemde baskı grubu olarak sendikaların
güç kaybetmeleri anlamına gelmektedir.
Öte yandan işverenlerin küresel rekabet ortamında varlıklarını sürdürmek için
uygulamış oldukları, yeni üretim ve yönetim teknikleri ve bu teknikler çerçevesinde çalışma
hayatının kalitesinin iyileştirilmesi yönündeki düzenlemeleri, çalışanları işverene doğru
yaklaştırmış, sendikaların hantal yapılarıyla bu değişime uyamamaları sonucu sendikacılığa ilgi
azalmıştır. Bu çerçevede ortaya çıkan insan kaynakları yönetimi uygulamaları da sendikalara
güç kaybettirmiştir.
Ekonomik durgunluk, krizler, enflasyonist baskılar, mal ve emek piyasalarındaki
yapısal değişiklikler ve özelleştirme uygulamaları sendikalara ve sendikacılığa hep olumsuz
yönde ekti eden ekonomik faktörler olarak karşımıza çakmaktadır.
Ekonomik değişim ve rekabetin artan şiddeti üretim ve yönetim tarzlarını değiştirdiği
gibi bir taraftan organizasyonları daha adem-i merkeziyetçi bir yöne doğru kaydırmış, diğer
taraftan firmaları sosyal, ekonomik ve politik olarak tüm sistemlerin merkezi durumuna
getirmiştir. Bu durum işletmeleri ve işverenleri daha güçlü duruma sokmuş, onların çalışma
hayatındaki belirleyiciliklerini arttırmıştır.

8.3.3. Demografik ve Kültürel Değişimin Sendikacılığa Etkileri
İşgücünün demografik özellikleri onun, eğitim seviyesi, yaş, ırk, cinsiyet vb. dağılımı,
işgücüne katılma oranı gibi özelliklerini akla getirmektedir. Bu özelliklerdeki değişimler
doğrudan çalışma hayatını ve sendikacılığı etkilemektedir. Eskisine göre günümüzde işgücünün
eğitim seviyesi çok daha fazla yükselmiş, vasıf derecesi artmıştır. Bu durum çalışanları ferdi
olarak işverene karşı daha güçlü kılmakta bireysel hareket etmelerine neden olmaktadır. Hatta
son yıllarda karşımıza çıkan “bilgi işçileri”nin sendikalara pek eğilim göstermedikleri sıkça
vurgulanan bir durumdur.
İşgücünün karakteristik özelliklerini vurgularken iş piyasasında kadın işgücünün artan
ağırlığını da vurgulamak gerekir. Ancak, ne yazık ki daha önce de vurgulandığı gibi kadınların
da örgütlenmeye pek sıcak bakmadıkları veya çoğunlukla sendikalaşmanın mümkün olmadığı
işler veya sektörlerde çalıştıkları görülmektedir.
Demografik değişmenin sendikacılığa veya örgütlenmeye bir başka olumsuz etkisi de
eğitim yaşının yükselmesiyle işgücüne katılma yaşının daha da geç başlaması noktasında
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karşımıza çıkmaktadır. Böylece sendikalaşabilir işgücünün yaşı yükselirken sayısı da
azalmaktadır.
Öte yandan kişilerin inanç, tutum, değer ve geleneklerindeki değişim de sendikacılığa
etki eden bir başka faktör grubunu oluşturur. Örneğin işletmelerde bireyin artan önemine paralel
olarak insana daha çok değer veren yeni yaklaşımların gelişmesi (toplam kalite yönetimi, insan
kaynakları yönetimi, çalışma hayatını kalitesi ve işletme kültürü gibi uygulamalar) çalışanların
işletmeye karşı daha ılımlı tutum ve davranışlar içinde olmalarına neden olmuştur. Bu
çerçevede aidiyet duygusu işletmeye doğru kayarken özellikle sınıf bilincine dayalı
sendikacılık anlayışı büyük ölçüde önemini kaybetmiştir. Toplumsal dönüşüm sürecinde
kapitalist sistemi yıkarak yerine işçilerin iktidarını öngören Marxist yaklaşımlar da işçiler
tarafından artık itibar görmez olmuştur.
Bir nevi çalışmanın kurumsallaşması, hatta bazı ülkelerde ortadan kalkması anlamına
gelen bu değişim “işçi bilincini” ve “mücadele gücü”nü yavaşlatmış, sendikaların dinamik
yönünü zayıflatmıştır. Bu tür değişimlere karşı sendikaların alternatif mücadele yöntem,
düşünce ve eylemler geliştirememesiyle de sendikacılığa ilgi ciddi bir biçimde azalmıştır.
Tüketici baskıları da sendikacılığı zayıflatan bir başka etmendir. Şöyle ki; sendikalı
işletmelerde sendikal maliyetler dolayısıyla ürün ya da hizmet fiyatları yüksek olduğundan
günümüzün bilinç düzeyi yüksek tüketicileri bu işletmelerden kaçmaktadırlar. Sendikal
maliyetleri fiyatlara yansıtmak istemeyen işletmeler de sendikalardan uzaklaşma
eğilimindedirler (Demirkan, 1997: 166).
Son olarak sendikaların toplumu kendinden yana dönüştürme becerisi
gösteremediklerini de vurgulamak gerekir. Yani yukarıda özetlenmeye çalışılan ve toplumun
tüm kurum ve kuruluşlarına etki eden değişim sürecine zamanında uyamadıkları hatta çoğu
zaman direnç gösterdikleri, kimi zamanda ideolojik saplantılarla toplumun hatta üyelerinin
yararına olacak gelişmelere engel oldukları bir süre sonra da hantal bir yapıya büründükleri
böylece toplumu etkileme becerisini kaybettikleri gözlenmektedir. Dolayısıyla yaşamış
oldukları sorunların temelinde bir ölçüde kendilerinin de paylarının olduğunu görülmektedir.

8.3.4. Çok Uluslu Şirketler ve Sendikacılık
Birden çok ülkede faaliyet göstererek bir yandan birçok mal ve hizmetin uluslar arası
düzeyde üretim, pazarlama ve/veya dağıtımını yapan ve güçlü finans yapılarına sahip olan çok
uluslu şirketlerin sendikalar için bir takım sorun alanları yarattıkları öne sürülür.
Bu şirketler genellikle ucuz işgücünün bol miktarda bulunduğu, hammadde veya pazar
açısından kendileri için güçleri dolayısıyla önemli avantajlar sağladıkları gelişmekte olan
ülkeye yatırım yaparlar. Ancak bu şirketler, kurulmuş oldukları gelişmiş ülkelerde de üretimin
azalmasına, dolayısıyla istihdamın daralmasına, teknolojik güç ve pazar kaybına neden
oldukları gerekçesiyle eleştirilmektedirler. Eleştiri yapanların başında da sendikaların geldiği
vurgulanmaktadır. Çünkü, istihdamın azalması (ki bazı gelişmiş ülkelerde özellikle tekstil
sektöründe bu çok yaşanmıştır) sendikaların güç kaybı anlamına gelmektedir.
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Ancak gitmiş oldukları ülkelerde eski teknolojilerin transferiyle çevre sorunlarına neden
oldukları, hatta sahip oldukları güç dolayısıyla tekelci konuma geldikleri ve yine sahip oldukları
güç dolayısıyla siyasal sistemi etkiledikleri de bilinen bir gerçektir.
Öte yandan çok uluslu şirketlerin ilgili toplumlardaki ekonomik güç dengesini işçiler,
küçük üreticiler ve tüketici kitleleri aleyhine bozdukları, ekonomik dengeleri güçsüz toplum
kesimleri yararına kurmayı ve onların ekonomik savunmalarını yapmayı amaçlayan
kooperatifçiliği tehdit ettikleri öne sürülmüştür. Yine bu işletmelerin, sendikacılığın ve toplu
pazarlığın geliştiği yerlerde işçilerin greve gitmeleri halinde bu ülkelerdeki tesislerin
üretimlerini kısarak diğer ülkelerdeki üretimlerini arttırma yoluna gittikleri, böylece işçilerin
toplu mücadele araçlarını etkisiz kıldıkları ifade edilmektedir (Güven, 1995: 201, 205).
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9.1. İşveren Sendikaları
İşveren sendikaları, ekonomik ve toplumsal alanda kurulan çeşitli çıkar ve baskı grupları
gibi çalışma hayatında işverenler adına hareket etmek ve onların çıkarlarını korumak ve
geliştirmek üzere işverenler tarafından oluşturulmuş örgütlerdir. İşveren sendikaları, işçi
sendikalarının kendilerince yerine getirilemez ve istenmeyen taleplerinden korunmak,
hükümete ekonomik, mali, çalışma ve sosyal politika konularında işverenin görüşlerini iletmek
ve bu konularda baskı oluşturmak, kamu kuruluşlarına temsilci seçmek ve kamuoyunu
etkilemeye çalışmak gibi işlevler üstlenirler.

9.1.1. İşveren Sendikalarının Doğuşu ve Kuruluş Gerekçeleri
İşveren örgütleri de esasında işçi sendikaları gibi sanayi devriminin ürünü olan
kuruluşlardır. Ancak ilk kuruluş yıllarında sistematik olmayan bu örgütler, işçi örgütleri
kurulduktan ve belli bir güce ve etkinliğe ulaştıktan sonra endüstri ilişkilerinde belirleyici
olmaya başlamışlardır.
Genelde tüm ülkelerde işverenlerin, işçilerin örgütlenerek bir baskı grubu
oluşturmalarından sonra örgütlenme ihtiyacı duydukları görülmektedir. Bu geç kalmanın iki
temel sebebi vardır. Bunlar; işveren sayısının işçilere göre oldukça sınırlı olması ve sorunlarını
çözümlemek maksadıyla daha önceden çeşitli meslek örgütlerini kurmuş olmaları.
İşveren sendikalarının kuruluşuna ve büyümelerine etki eden çeşitli faktörler vardır.
Bunların başında, yukarıda da vurgulandığı gibi işçi sendikalarının varlığı ve kazandıkları güç
gelmektedir. Gerçekten de işçi sendikalarının büyüyüp belli bir güce ulaştıktan sonra, işverenler
işçi sendikalarının kendi yetki sahalarına müdahalesini istemediklerinden, onların pazarlık
güçlerini azaltmak maksadıyla aralarında birleşme yoluna gitmişlerdir.
Çeşitli devlet organlarının (ya da kurumlarının) organize edilmeleri ve onların
sergiledikleri tutumlar da işveren sendikalarının kuruluşuna sebep teşkil etmiştir. Örneğin,
yüksek hakem kurulu, sosyal sigorta kurumları, iş ve işçi bulma kurumları, asgari ücret
komisyonları vb. kurumların oluşturulması, ücretlerin genel seviyesinin belirlenmesi ile ilgili
devlet müdahaleleri işveren sendikalarının kurulmasında etkili olmuşlardır.
Öte yandan işverenlerin daha önceden kurmuş oldukları meslek kuruluşları ile sanayi
ve ticaret odalarının tutum ve işlevlerinde gözlenen değişim de işveren sendikalarının kurulup
gelişmesinde rol oynamıştır. Söz konusu birlik, oda veya dernekler işçi sendikaları kurulmadan
önce başlangıçta işçi-işveren konularıyla ilgilenmişlerdi. Ancak, zamanla bu kuruluşların ilgi
alanlarını mal piyasalarına ve hükümetle ilişkilere kaydırmaları, işverenlerin iş piyasalarıyla
ilgili konularla uğraşmak üzere işveren sendikalarını kurmaları ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.
Ayrıca teknolojik gelişme, yeni üretim alanları ve piyasaların gelişmesi, yoğun rekabet ortamı
vb. etmenlerden dolayı, firmaları ücret maliyetlerinin endüstri veya sektör bazında standardize
edilmesi yolunda işbirliğine yöneltmiş, bu da onları işveren sendikası etrafında birleşmeye
zorlamıştır. Yani, fiyat rekabeti sebebiyle ücret seviyelerinin düzenlenmesi zorunluluğu işveren
sendikalarının devreye girmesine yol açmıştır ( Zaim, 1985: 92).
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Son olarak bazı özel fonksiyonlar icra etmek (örneğin, eğitim gibi) maksadıyla
kurulduklarını veya bu fonksiyonların onların kuruluşunda belirleyici olduklarını belirtmek
gerekir.

9.1.2. Örgütlenme Modelleri
İşveren sendikalarının örgütlenme modelleri de genel olarak işçilerinkine benzemekte
olup, ülkelere göre farklılıklar göstermektedir. Örgütlenme modeline etki eden ve onların
şekillenmesinde rol oynayan faktörlerin başında şunlar gelmektedir: Ülkenin ekonomik, sosyal,
siyasal ve tarihsel özellikleri, coğrafi büyüklüğü, o ülkedeki işçi sendikalarının yapısı ve
devletin çalışma hayatındaki konumu. İşveren sendikaları genelde işkolu düzeyinde
kurulmaktadır. Bu çerçevede bir ülkede aynı işkolunda birden fazla sendika kurulabilirken,
bazı ülkelerde de tek bir işkolu sendikası o işkolundaki tüm işverenleri örgütleyebilmektedir.
Öte yandan coğrafi esasa göre, bölgesel veya ulusal düzeyde örgütlenebilen işveren sendikaları,
üst düzeyde de birlik, federasyon veya konfederasyon şeklinde birleşebilmektedirler.

9.1.3. Amaç ve İşlevleri
İşveren sendikalarını temel amacı; kendilerine üye işverenlerin çıkarlarını işçi
sendikaları, yasama ve yürütme organları önünde korumak ve geliştirmek olarak açıklanabilir.
Bu temel amacın gerçekleştirilmesi doğrultusunda işveren sendikaları bir çok işlevi de yerine
getirirler. Bu işlevlerin başında; kendisine üye olan işverenler adına toplu pazarlıkları yürütmek
ve toplu iş sözleşmeleri akdetmek, bu çerçevede işverenleri bilgilendirmek ve onlar arasında
koordinasyon sağlamak, kısaca normal sendikal işlevleri yerine getirmek gelmektedir.
Toplu sözleşme görüşmelerinin yapılması ile ilgili olarak üst işveren örgütlerinin iki
işlevi bulunmaktadır. İlki, üyeleri adına toplu görüşmeleri yürütmek, ikincisi görüşmelerin
yürütülmesi sırasında üyelerine uyarı ve önerilerde bulunmak. İskandinav ülkeleri gibi işçi ve
işveren sendikalarının kuvvetli örgüt disiplinine sahip olduğu ülkelerde toplu görüşmelerin
yürütülmesi üst işveren sendikalarının temel işlevini oluşturmaktır. Buna karşılık toplu
pazarlığın işletme düzeyinde gerçekleştiği bazı ülkelerde ise üst işveren örgütlerinin toplu
görüşmeleri yürütmeleri söz konusu değildir (Tokol, 1997: 42).
İşçi ve işveren kuruluşlarının üyeleri üzerinde bir yetkiye sahip oldukları Batı Avrupa
ülkelerinde toplu pazarlıklar işçi ve işveren sendikaları arasında yürütülüp anlaşmaya
vardırılmaktadır. Daha sonra bu anlaşmalar, işyeri düzeyine uydurularak uygulamaya
konulmaktadır.
İşveren sendikalarının fonksiyonlarını genel olarak şu başlıklar altında sıralamak
mümkündür:
1. Normal sendika fonksiyonlarını yerine getirmek (toplu pazarlık, toplu iş sözleşmesi
vs.). Bu çerçevede halkla ilişkiler, reklam, kalite standartları vb. tespit etmek.
2. Meclislerde kulis yapmak, mevzuata etki etmek, çalışma yasalarına, endüstri ve
hükümetle ilişkilere etki edecek faaliyet ve konularla ilgilenmek.
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3. İşçi-işveren ilişkileri ile iş piyasasında işveren gruplarının faaliyetleriyle ilgilenmek.
4. Üyelerine eleman bulmada yardımcı olmak.
5. Yönetici ve birinci kademe amir ve denetçileri eğitmek.
6. Özel sigorta fonları kurmak ve bu fonlardan üyelerine yardım etmek.
7. Ücretleri, iş saatlerini ve iş piyasalarında istihdam şartlarını standardize etmek
yönünde çalışmak.
8. Toplu pazarlık için veri toplamak, personele ilişkin uygulamalar ile ücretlere ilişkin
araştırmalar yapmak.
9. İşletme yönetimine yardımcı olmak amacıyla insan kaynaklarının yönetimine
(örneğin çalışanların motivasyonuna) ilişkin, çalışmalar yapmak.
Endüstri ilişkilerinde işçilerin “grev hakkı”na karşılık işveren tarafına da “lokavt”a
başvurabilme olanağı tanınmıştır.

9.2. Endüstri İlişkilerinde Devletin Rolü
Devletin endüstri ilişkilerindeki rolünü değişik boyutlarda üstlendiği fonksiyonları
çerçevesinde ele alıp incelemek mümkündür. Doğal olarak bu fonksiyonlar ülkeden ülkeye
değişmekte olup, bu fonksiyonların belirlenmesinde çeşitli faktörler etkili olmaktadır:
1.

Ülkelerin demokratikleşme seviyesi,

2.

Sosyal devlet anlayışı,

3.

Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi,

4.

Kültürel ve demografik özellikler,

5.

Kamunun ekonomik sistemdeki yeri

Devletin endüstri ilişkileri sisteminde üstlendiği fonksiyonlar endüstri devriminden
itibaren değişik boyutlarda ve seviyelerde ortaya çıkmıştır. Önceleri endüstrileşmenin getirdiği
sağlıksız koşulların düzeltilmesi yönündeki müdahalelerini görüyoruz. Ancak bu müdahale
belirli gruplarla ve çok dar bir alanla sınırlı kalmıştır. Daha sonra tüm işçileri kapsayacak
nitelikte uygun çalışma ortam ve olanaklarının yaratılması yönünde en geniş seviyesine
gelmiştir.
“Devletin çalışma yaşamına ilk müdahalesi o dönemde egemen olan liberalizmin
özgürlükçü anlayışına uygun olarak, çalışma özgürlüğüne karşı bir tehlike gibi görünen işçi
sendikalarını yasaklamak ve eylemlerini denetlemek biçiminde ortaya çıkmıştır” (Koray ve
Topçuoğlu, 1993: 39). 19.yüzyılın sonlarına doğru, devletler sendikaları ve toplu pazarlıkları
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hoşgörülü karşılamaya başlamışlar, 20.yüzyılın başlarında da toplu görüşmeleri düzenleyen ilk
yasal metinleri hazırlamışlardır. 1. Dünya Savaşı ve onu izleyen dönemlere gelindiğinde,
devletin endüstri ilişkilerini düzenleyen rolünün toplu pazarlıkla ilgili yasal ve yönetsel
önlemleri almak, sosyal düzeni sağlamak, toplu görüşmeleri kolaylaştırmak ve işçilerin
sendikal haklarını kullanmalarını sağlamakla sınırlı olduğu düşüncesine gelinmiştir.
Daha sonraki dönemlerde ve günümüzde ise, devletin endüstri ilişkilerindeki rolüne
ilişkin çeşitli görüş ve düşünceler ortaya atılmış ve atılmaya da devam etmektedir. Bir görüşe
göre, devlet ekonomik düzeni tehdit eden ciddi tehlikeler ve kamu çıkarını korumak gereği
dışında endüstri ilişkilerine karışmaktan kaçınmalıdır. Karşıt görüşe göre de devlet yalnızca
yasal sorunlarla değil, çalışma ilişkilerinin temel sorunlarıyla, ücretlerle ve işgücü
maliyetleriyle de ilgilemelidir (Koray ve Topçuoğlu, 1993: 39-40).
Günümüzün ekonomik gelişmeleri ve bağımlı çalışanların durumu dikkate alındığında,
endüstri ilişkileri geniş anlamıyla çalışma ilişkileri olarak değerlendirildiğinde ve özellikle
sosyal politika açısından, devlet müdahalesinin kaçınılmaz olduğu açıktır. Ancak temel sorun
bunun düzeyinin ne olacağıdır. Esasında bunu kesin kalıplara koyup determinist bir yaklaşımla
açıklamak da mümkün değildir. Devletin endüstri ilişkilerindeki rolünü yukarıda sıralanan beş
faktörün herhangi bir ülkedeki durumu bu müdahalenin sınırını belirlemektedir. Buna göre, her
ülkede çeşitli düzeylerde olmak üzere devletin endüstri ilişkilerindeki fonksiyonlarını şu ana
başlıklar çerçevesinde ele almak mümkün olmaktadır:
1. Yasa koyucu olarak,
2. Toplu pazarlık, toplu sözleşme (teşmil) ve iş uyuşmazlıklarına müdahale ederek,
3. Çeşitli kurullarda, komisyonlarda veya organlarda rol alarak (çalışma bakanlığı, iş ve
işçi bulma kurumu, asgari ücret tespit komisyonu gibi),
4. Üreterek, işveren sıfatıyla taraf olarak (KİT’lerde),
5. Politikalar, planlar ve programlar oluşturarak.
Devletin hemen her ülkede endüstri ilişkilerindeki en önemli rolü, çalışma yaşamını
düzenleyen yasaların hazırlanmasıdır. Böylece devlet bir taraftan, çalışanları korumaya yönelik
düzenlemeler yaparken bir taraftan da sendikaların yasal durumlarını ve onların endüstri
ilişkilerindeki güçlerini ve etkinliklerini kontrol edebilmektedir.
Devletin ikinci müdahale şekli, toplu pazarlıkların yürütülmesi, toplu sözleşmelere
veya iş uyuşmazlıklarına müdahale biçiminde karşımıza çakmaktadır. Buna göre çeşitli
ülkelerde devletin örneğin, grev ertelemeleri ile, bir toplu iş sözleşmesini bir kararname ile aynı
işkolunda başka bir işletmeye “teşmil” ederek, grev aşamasına gelmiş bir toplu iş görüşmesine
arabulucu tayin ederek veya zorunlu hakem uygulamasını getirerek, çeşitli şekillerde endüstri
ilişkilerine müdahale ettiği görülmektedir.
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Ülkelerin birçoğunda devlet, iş süreleri, işçi sağlığı ve iş güvenliği, yaşlılık sigortası,
işsizlik yardımları, asgari ücret ve diğer çalışma hayatıyla ilgili sorunları düzenleyen organlara
sahiptir. Devlet bu organları vasıtasıyla ilgili konuları düzenleyerek tarafların bu konularda
yapacakları müzakerelere birtakım sınırlamalar getirmektedir. Örneğin fazla çalışma saatlerini
belirleyerek, işsizlik sigortası primlerine tarafların belli oranlarda katılmalarını zorlayarak veya
sosyal sigorta ödemelerinin oranın belirleyerek.
Devletin kamu iktisadi teşekküllerinde işveren sıfatıyla taraf olarak da endüstri
ilişkilerinde rol almaktadır. Yani bir taraf olarak, işçiler veya onların temsilcilerinin karşısına
çıkmakta ve toplu pazarlık süreçlerinde rol oynamaktadır. Doğal olarak devletin işveren
sıfatıyla toplu görüşmelere katılması, endüstri ilişkilerinde bir takım sakıncaları da beraberinde
getirmektedir. Çünkü bu durumda endüstri ilişkilerinin klasik “üçlü sac ayağı” zedelenmekte,
müzakerelere birtakım siyasal etkiler olmakta, sonuçları da çalışma ilişkilerinin diğer alanlarına
yansımaktadır.
Son olarak, devletin makro seviyede yürüttüğü ekonomi politikaları ile tasarruf, yatırım,
sanayileşme ihracat, gelir dağılımı vb. ne ilişkin önlem ve kararlarının dolaylı ve dolaysız
olarak endüstri ilişkilerinin çerçevesinin oluşturulmasında etkili olduğunu belirtmek gerekir.
Bu çerçevede örneğin, hükümetlerin toplam talebi etkileyerek yüksek seviyede bir istihdam
sağlama gayretinde oldukları ve bu doğrultuda yatırımları teşvik ettikleri sıkça rastlanan bir
durumdur.
Sonuç itibarıyla devletler, endüstri ilişkilerinin üçlü sac ayağının birini oluşturmaları
dolayısıyla dereceleri ülkeden ülkeye değişmekle birlikte endüstri ilişkilerinde önemli
fonksiyonlar üstlenmektedirler. Ancak çağdaş gelişmeler ışığında devletin konumu
değerlendirildiğinde endüstri ilişkilerindeki rolünün ağırlıklı olarak sistemin dinamik
karakterini bozmayacak şekilde olması gerektiği yönünde görüşler öne çıkmaktadır. Bu
çerçevede devlete, mümkün olduğunca taraf olmaktan çıkarak, endüstri ilişkilerinin normal bir
süreç içerisinde yürümesine ortam hazırlamakla görevli bir kurum rolü biçilmektedir.
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İlk Tepkisel
Hareketler

İlk Örgütlenmeler

(örgütlenmemiş

(sürekli ve kararlı

geçici hareketler)

birlikler)

Sendikalar
(yasal kuruluşlar)

Sendikacılığa Yeni
Yaklaşımlar

(varlıkları tartışma
konusu oldu)
18. yüzyılın

19. yüzyılın başları

19. yüzyılın ortaları

sonlarına doğru

20. yüzyılın son
çeyreğinden itibaren

- İşçilerin
kendilerini
koruma
- Kötü koşullara
tepki ve onlardan
korunma

- Kapalı işletme
uygulaması var
- İktisadi fazlalıktan
daha çok pay alma
mücadelesine
girişiliyor
- İşçilerin hak ve
çıkarlarını koruma ve
geliştirme misyonu
- Toplu pazarlığa
girişme ve bu yönde
mücadele etme

- İşçilerin mücadele
aracı ve sınıf temsilcisi
olarak görülüyorlar
- İktisadi ve sosyal
hayatta etkinler
- Toplu pazarlık ve
toplu iş sözleşmeleri
yapmaktadırlar
- Yasaları ve siyasal
sistemi işçi lehine
etkilemektedirler

- Gerileme dönemi
yaşıyorlar
- Hantal ve bürokratik
bir yapı kazandılar
- İşçi hak ve çıkarlarını
koruyamaz hale
gelmişler
- Yeni faaliyet ve
fonksiyonların
gerekliliği doğmuştur

- Demokrasinin
vazgeçilmez kurumları
olmuşlardır

------------------------
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1) “Sendikaların son yıllarda güç kaybetmelerinin temelinde yatan etmenlerden
biriside işsizlik oranının yükselmesidir” görüşüne katılır mısınız? Nedenleriyle tartışınız.
2) Kadınların sendikalara ve sendikacılığa ilgilerinin düşük olmasının nedenlerini
tartışınız.
3) Devletin endüstri ilişkilerindeki konumunu tartışınız.
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10.1. Toplu Pazarlık Kavramı
Toplu pazarlık kavramı genellikle işçilerin çalışma ilişkilerinden doğan taleplerinin bir
“örgüt” vasıtasıyla toplu olarak (birlikte) dile getirilmesini ifade etmek için kullanılır. Yani
endüstri ilişkileri sisteminde çalışma ilişkilerinden kaynaklanan bir pazarlık süreci söz
konusudur. İşçiler bu pazarlık sürecine toplu olarak, fakat bir örgüt vasıtasıyla katılırlar. Aksi
takdirde toplu pazarlıktan söz etmek mümkün değildir. Bu bağlamda işveren tarafının sistemde
örtülü olarak hareket etmesi aranmaz.
Bilindiği gibi endüstri devriminin başlarından itibaren ücret ve çalışma koşulları
genelde işverenler tarafından belirleniyor ve bireysel sözleşmeler akdediliyordu. Bu süreç
1840’lara yani sendikaların kurulmasına kadar sürdü. İlk birliklerin ve sonrasında da
sendikaların kurulması ve yasal olarak tanınmasıyla çalışanlar çalışma ilişkilerinin kural ve
koşullarının belirlenmesinde söz sahibi olmaya başlamışlar toplu pazarlık sürecine ulaştıktan
sonra da belli bir etkinliğe kavuşmuşlardır.
Toplu pazarlık kavramı ilk kez daha önce klasik teorinin öncüleri olarak belirttiğimiz
Sidney ve Beatrice Webb tarafından kullanılmış ve tanımlanmıştır. Webb’lere göre toplu
pazarlık; “üyelerin çalışma koşullarını iyileştirmek için sendikaların başvurduğu çeşitli
yollardan biridir” ve “işveren ve işçi ilişkilerinde ortaya çıkan sorunların çözümünde kullanılan
sürekli ve dinamik bir oluş, bir yol” ya da “kişisel pazarlığın karşılığı ve seçeneğidir” (Talas,
1997: 289).
Başka bir tanıma göre toplu pazarlık; “bir tarafta işçileri temsil eden işçi sendikalarının,
diğer tarafta işverenler veya işveren kuruluşlarının yer aldığı, iki tarafın çalışma kural ve
koşullarını belirlemek için bir araya gelerek toplu görüşmeye oturmaları ve toplu sözleşme
bağıtlamaları sürecinin tümünü ifade eder” (Koray, 1992: 134).
Görüldüğü gibi toplu pazarlık çeşitli safhalardan oluşan dinamik bir süreçtir ve bu süreç
genellikle uzlaşmayla, yani bir sözleşme ile son bulur. Buna “toplu iş sözleşmesi” denilir. Toplu
pazarlığın önemli bir safhasını oluşturan toplu iş sözleşmesi; işçi sendikası ile işveren veya
işveren sendikası arasında imzalanan ve tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen akittir.
Toplu pazarlık süreci bazen bir sözleşme ile son bulmayabilir. Bu durumda “toplu iş
uyuşmazlıkları”ndan bahsedilir. Toplu iş uyuşmazlıkları; toplu pazarlık sırasında veya toplu iş
sözleşmesinin imzalanmasından sonra uygulama aşamasında ortaya çıkan iş uyuşmazlıklarını
ifade eder.
Öte yandan toplu pazarlık süreci sonunda iş uyuşmazlıkları çıktığında çalışanların
kullanabilecekleri bir güce, bir mücadele aracına sahip olmalarının gerekliliği üzerinde durulur.
Bu güç, çalışanların endüstri ilişkileri tarihinde uzun mücadeleler sonucunda elde ettikleri “grev
hakkı”dır. Grev hakkı, toplu pazarlık hakkının ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilir. Grev
hakkıyla desteklenmeyen toplu pazarlık hakkının etkin olması mümkün değildir. Bu bakımdan
toplu pazarlık grev hakkıyla birlikte düşünülmesi gereken bir kavramdır. Grev hakkı ve toplu
iş uyuşmazlıkları ile ilgili bilgiler ileride daha ayrıntılı olarak sunulacaktır.
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10.1.1. Toplu Pazarlığın Nitelikleri
Toplu pazarlığın niteliklerini açıklamaya yönelik çeşitli görüşler ve yaklaşımlar ortaya
atılmıştır. Örneğin, Chamberlain ve Kuhn’a göre toplu pazarlığa üç değişik açıdan yaklaşmak
mümkündür. Birinci yaklaşım, toplu pazarlığı iş gücünün satışını düzenleyen bir araç olarak
görür. İkinci yaklaşıma göre toplu pazarlık, endüstri ilişkilerine ait kural ve mekanizmaları
belirleyen bir yönetim aracıdır ve nihayet üçüncü yaklaşımda toplu pazarlık bir yönetim biçimi
olarak değerlendirilir (Koray, 1992: 36-37).
Toplu pazarlığı ekonomistler, sosyologlar, psikologlar ve işçi işveren liderleri de kendi
bakış açılarına göre çeşitli şekillerde nitelendirmişlerdir. Buna göre, ekonomistler toplu
pazarlığı işgücünün fiyatını belirleyen bir yöntem, psikologlar ve sosyologlar bireysel ve grup
menfaatlerinin birleştirilmesinin özel bir şekli olarak değerlendirmişlerdir. Öte yandan
“işverenler toplu pazarlığı kendilerinin verdiği ve sendikaların aldığı bir sistem” biçiminde
kabul ederken “işçiler, toplu pazarlığı sadece bir ekmek kavgası olarak değil, aynı zamanda
mesleklerinde yetki ve mevki sahibi olmalarını sağlayacak bir araç şeklinde nitelerler”. Sendika
liderleri ise, “kısa vadeli ekonomik kazançlar elde etme isteğinde olan üyelerini tatmin edici en
etkin araç” ve “işçi sendikasının temel faaliyeti” olarak değerlendirmişlerdir (Tunçbilek, 1996:
18).
Toplu pazarlığa ilişkin bu bakış açıları ve yaklaşım tarzları sistemleştirilerek aşağıda
sunulmaktadır. Esasında bunlar literatürde toplu pazarlığın nitelikleri olarak yer alırlar (Koray,
1992: 36-37; Tunçbilek, 1996: 17-29; Talas, 1997: 295-297).
1) Toplu pazarlık karşılıklı alışverişe dayanan bir pazarlık ilişkisidir. Doğal olarak
pazarlık kavramı ve ilişkisi en az iki tarafın varlığını gerektirmekte olup, pazarlığa konu teşkil
eden bir veya birden çok sorun söz konusu olmaktadır. Yine pazarlık süreci sonunda bazı
kaynaklar el değiştirmekte, bölüşülmekte veya bazı sorunların çözümlenmesine gidilmektedir.
2) Toplu pazarlığın tarafları pazarlık süresince genel olarak ekonomik çıkarlarını
koruma amacını taşırlar. Örneğin, ücretler, yan ödemeler, sosyal yardımlar doğrudan doğruya
ekonomik nitelikte olan toplu pazarlık konularıdır. Yine dolaylı olarak ekonomik nitelik taşıyan
çalışma saatleri, iş güvencesi, izinler, eğitim ve ilerleme gibi konular da toplu pazarlığın
içeriğini oluştururlar. Öte yandan toplu pazarlıklarda ekonomik nitelik taşımayan ve personele
ve yönetime ilişkin bir takım konu veya isteklerde sık sık gündeme gelirler. Örneğin,yönetime
katılma veya iş uyuşmazlıklarının çözümü gibi.
3) Toplu pazarlık bir “kural koyma etkinliği” veya faaliyeti olarak karşımıza çıkar.
Gerçekten de toplu pazarlık bireysel pazarlıklardan farklı olarak toplu sözleşmelerin tarafı
olmayanlar için de geçerli olacak nitelikte çalışanların ücret ve çalışma koşullarına ilişkin bir
takım genel kurallar öngörmektedir. Böylece oturmuş veya kurumsallaşmış bir pazarlık
düzeninde; ücretlerden ve ücret yöntemlerinden başka çalışanların hizmetlerini yerine
getirirken uyacakları kurallar, çalışma yöntem ve usulleri, işverenlerin yükümlülükleri ve
benzeri konularda bir içtihatlar sistemi oluşturulur.
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4) Toplu pazarlık bir “yönetime katılma yolu” veya biçimi olarak nitelendirilebilir.
Çünkü, çalışma kural ve koşullarının belirlenmesi noktasında işverenin tek taraflı yönetim
yetkisinin sendikalar vasıtasıyla paylaşılması anlamına gelmektedir. Bu boyutuyla toplu
pazarlık, işyerinde yönetimin demokratikleşmesine ve endüstriyel demokrasinin gelişmesine
katkıda bulunan demokratik bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Gerçekten de gelişmiş bir
çok demokratik ülkede çalışanların adı geçen konularda karar verme mekanizmasına
katıldıkları, bu çerçevede yeni bir takım deneyim ve tecrübeler yaşadıkları gözlenmektedir.
5) Toplu pazarlık, işçi-işveren uyuşmazlıklarının ve çıkar çatışmalarının giderilmesinde
en iyi sorun çözme aracı veya yöntemi olarak da nitelendirilebilir. Bu niteliği ile pazarlık süreci,
tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyerek çalışma barışının korunmasına ve
sürdürülmesine hizmet etmekte ve uyuşmazlık çıktığında izlenecek ve uygulanacak yol ve
yöntemleri, başvurulacak konuları hükme bağlamaktadır. Yine bu niteliği ile toplu pazarlık
taraflara sorunlarını birlikte çözmeleri yönünde bir baskı aracı olarak karşımıza çıkmaktadır.
Esasında toplu pazarlık kurumunun felsefesinde, serbestlik, iyi niyet, tarafların birbirine
karşı duydukları güven ve tarafların çıkarlarının kapitalist düzen içerisinde her zaman ayrı değil
fakat bazen de ortak olduğuna inanmalarının gereği yer almaktadır (Talas, 1997;: 296-297). Bu
özellikler, toplu pazarlığın sorun çözmede taraflara ne denli yardımcı olduğunu ortaya koyması
açısından önemlidir. Günümüz batı toplumlarında görülen toplu pazarlığın kurumsallaşmış
yapısı bu yargıyı destekler niteliktedir.

10.1.2. Toplu Pazarlığın Unsurları
Toplu pazarlık sürecinin yukarıda özetlenmeye çalışılan niteliklerinin yanında şu temel
unsurları da taşıdığı görülmektedir (Zaim, 1997: 314-317):
1) En az işçiler yönünden “toplu hareket” edilmesi (toplu hareket etme unsuru). Buradan
“toplu” kelimesi “bireysel” pazarlıktan farklı olarak çalışanların taleplerinin birlikte, bir örgüt
vasıtasıyla dile getirilmesini vurgulamak için kullanılır. Toplu hareket işverenler için bir
zorunluluk değildir.
2) Toplu pazarlıkta işçiler adına hareket eden yani onları temsil eden ve tüzel kişiliğe
sahip olan sürekli bir kurumun (sendikanın) varlığı. (Sendikal temsil unsuru). Temsil niteliği,
toplu pazarlığın müzakere sırasından başlayarak toplu iş sözleşmesinin uygulanması
aşamasında da geçerli olmak üzere devam eder. En ufak iş uyuşmazlıklarında dahi sendika
devreye girer.
İşveren tarafının toplu hareket etmesi veya diğer bir ifadeyle onları temsilen toplu
pazarlık sürecine işveren sendikasının katılması zorunlu değildir. İşverenin bizzat kendisi veya
bir temsilcisi toplu pazarlıkta taraf olarak işçi sendikasının karşısına çıkabilir. Ancak toplu
pazarlık sistemi genişledikçe ve taraf olan işyerleri çoğaldıkça işverenleri de temsilen işveren
sendikalarının sisteme katıldıkları görülmüştür. Günümüzde toplu pazarlık sistemi ülkelerin
hukuk düzenlerinde çeşitli şekillerde ele alındığından bazı ülkelerde tarafların her ikisi de
kollektif hareket etmektedirler. Örneğin Batı Avrupa ülkelerinde işveren tarafı da genellikle
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örgütlü olarak sisteme katılmaktadırlar. Buna karşılık ABD ve Japonya’da işverenlerin
çoğunluğunun bireysel düzeyde toplu pazarlıklara katıldıkları görülmektedir (Tunçbilek, 1996:
16).
3) Tarafların pazarlık gücüne sahip olmaları. Toplu pazarlık sisteminde taraflar,
ekonomik hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek maksadıyla bir araya gelirler. Ancak,
pazarlık yapabilmek için tarafların güçleri arasında bir dengenin bulunması gerekir. Aksi
takdirde kuvvetli taraf diğer tarafa şartlarını empoze ettirebilir. Toplu pazarlık sistemi, emeğin
zayıf yönlerini gidererek, çalışanlara istihdam ilişkisinden doğan hak ve çıkarlarını koruma ve
geliştirme konusunda pazarlık edebilme şansı ve gücü sağlayan bir düzen olarak karşımıza
çıkmaktadır. Kuşkusuz toplu pazarlık sistemi sendikaların lehine bozulacak bir dengesizliğe de
izin vermemektedir. Bu durumda işveren tarafı harekete geçerek yeniden dengeyi sağlama
gayretine girecektir.
4) Toplu pazarlık çeşitli aşamalardan oluşan dinamik bir süreçtir. Devamlılık gösteren
ve son derece karmaşık olan toplu pazarlığın aşamalarını bazen birbirinden ayırmak güç olsa
da genel olarak altı aşamada incelemek mümkündür (Zaim, 1997: 315).
a) Tarafların tespiti aşaması (hukuki aşama),
b) Taleplerin tespiti aşaması (iktisadi aşama),
c) Toplu görüşme aşaması (psiko-sosyolojik safha),
d) Toplu sözleşmenin tanzimi ve imzalanması aşaması (seremoni safhası),
e) Yapılan toplu sözleşmenin uygulanması aşaması (uygulama aşaması),
f) Sözleşmenin uygulanması sırasında sözleşme hükümlerinin yorumlanması ve çıkan
uyuşmazlıkların halli aşaması (tahkim ve arabulma aşaması).

10.1.3. Toplu Pazarlığın Düzeyi ve İçeriği
Toplu pazarlıklar ülkelerin hukuki düzenlemelerine göre, işyeri veya işletme
düzeyinden işkolu, hatta ülke düzeyine kadar çeşitli seviyelerde karşımıza çıkarlar. Toplu
pazarlığın düzeyi toplu iş sözleşmesinin etki alanını da yansıtır ve bu çerçevede sosyal taraflara
bir takım fayda ve sakıncalar getirir. Toplu pazarlığın düzeyinin belirlenmesinde ideal bir
model yoktur. Toplu pazarlıkların değişik düzeylerde gerçekleşmesinde ülkelerin sosyoekonomik yapıları, endüstri ilişkileri geleneği, işyeri ve işletme özellikleri ile işçi ve işveren
kuruluşlarının eğilimleri, güçleri, ekonomik sorumluluk anlayışları, felsefe ve ideolojileri,
hükümetlerin izledikleri sosyal politikalar ve getirdikleri yasal düzenlemeler gibi birçok faktör
etkili olmaktadır.
Endüstri ilişkileri sisteminin gelişiminin ilk evrelerinde sendikal örgütlenmeler işyeri
düzeyinde gerçekleştiğinden bu dönemlerde toplu pazarlıklar da işyeri düzeyinde
gerçekleşmiştir. Daha sonra, sendikaların endüstri ilişkilerindeki etkinliğinin artışına paralel
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olarak toplu pazarlıklar da gelişmeye ve hukuk düzenlerinde kabul edilmeye başlanmış,
zamanla kapsamı, içeriği ve işlevi genişleyerek günümüze gelinmiştir. Günümüzde ise, “sanayi
ötesi” değişimin etkisiyle kurumların rol ve işlevlerinde yaşanmakta olan değişime paralel
olarak toplu pazarlıklarda da bir takım değişiklikleri görmek mümkündür.

10.1.3.1. İşyeri ve İşletme Düzeyindeki Toplu Pazarlıklar
Adem-i Merkezi ve alt düzeyli toplu pazarlıklar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tür
pazarlıklar, genellikle işveren kısmının örgütlenmediği veya örgütlenmeye ihtiyaç duymadığı
ve bireysel özelliklerin ağırlıkta olduğu ülkelerde görülürler. Örneğin, ABD, Japonya ve genel
olarak endüstri ilişkilerinin çok yaygınlaşmadığı ülkelerde bu tür pazarlıklar yapılmaktadır.
İşyeri veya işletme düzeyindeki toplu pazarlıklarda temel hedef toplu pazarlık kapsamındaki
işyeri veya işletmede çalışan sendika üyelerinin çıkarlarını korumaya yöneliktir. Bu çerçevede
taraflar birbirlerini daha iyi tanıdıklarından toplu pazarlık sürecinde benimseyecekleri
politikaları daha sağlam temellere dayandırabilir, taleplerinde de daha rasyonel davranabilirler.
Yani ücretleri ve diğer çalışma koşullarını işletmenin durumuna göre ayarlamak mümkündür.
Yine bu çerçevede verimlilik ve etkinlik artışlarının daha hızlı ve istenilen seviyede sağlanması,
buna ilave olarak işletme içerisinde dayanışma, uzlaşma ve işbirliğini arttırmak kolaylaşabilir.
Doğal olarak bu durum işletmelerin mal piyasalarındaki rekabet şanslarını da arttıracaktır.
Ancak toplu pazarlığın işletme veya işyeri düzeyinde uygulanmasının bazı sakıncaları
da vardır. Bir kere işletmelerin finansal güçleri farklı olacağı için örneğin, aynı mal
piyasalarında çalışan ve aynı işi yapan işçilerin alacakları ücretler farklı olacaktır. Yani
işletmeler arası ücret farklılıkları söz konusu olacak, bu durum düşük ücretler ödeyen
işletmelerin işçilerini huzursuz edecektir. Diğer taraftan finansal açıdan güçlü olan işletmelerin
rekabet şansları yüksek olduğundan rekabet arttıkça güçsüz işletmelerin ve işçilerinin aleyhine
bir durum söz konusu olacaktır. Diğer bir ifadeyle zayıf olan işletmeler rekabet şanslarını
korumak için sendikal maliyetlerini düşürmeye çalışacaklardır. Bu doğrultuda ya sendikaları
işletmeden uzak tutmaya yönelecekler, ya da işçilerine düşük ücret ödemeyi temel alan
politikalar uygulayacaklardır. Doğal olarak her iki sonuçta işçilerin aleyhine olacaktır. Bu
durum ekonomik kriz dönemlerinde daha da şiddetli bir şekilde hissedilecek, işverenlerin işten
çıkarma ve ücretleri arttırmama gayretlerine kaşı sendikaları etkisiz bırakacaktır. Son olarak,
sendika yöneticilerinin işletme yöneticileriyle birlikte hareket ederek çalışanlarının aleyhine
sonuçlar yaratabilme (sarı sendikacılık) eğilimlerinin işyeri veya işletme düzeyindeki toplu
pazarlıklarda daha yüksek olduğunu vurgulamak gerekir.

10.1.3.2. İşkolu Düzeyinde Toplu Pazarlıklar
Merkezileşmiş ve genel nitelikler taşıyan pazarlıklar olarak karşımıza çıkarlar. Burada
toplu pazarlığın kapsamı bütün bir işkoludur. İşkolu esasına göre kurulmuş sendikaların var
olduğu ve genellikle gelişmiş olan ülkelerde yaygın olarak uygulanır. Örneğin Batı Avrupa
ülkelerinde bu tür pazarlıklar temel nitelikli toplu pazarlıklar olarak karşımıza çıkarlar. Bu tür
pazarlıklar ülke çapında olduğundan ve söz konusu işkolunun tüm işletmelerini ve her türlü
mesleğini içerdiğinden her işletme için geçerli olan ortak standardı belirlemek güçtür. Bu
durumda bir takım haksızlıkların ve adaletsizliklerin ortaya çıkması mümkündür. Yani burada
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genel anlamda işletme farklılıkları dikkate alınmadığından zayıf işletmelerin ve işçilerinin
aleyhine sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Yine bu tür pazarlıklarda karşılaşılan diğer bir
sakınca da işçileri temsil edecek sendikanın belirlenmesinde ve işverene karşı yürütülecek
politikalarda görülmektedir. Sendika üyeliği, temsil oranı veya yetki ve ehliyete ilişkin olarak
ortaya çıkan bu sorunlar ülkelerin hukuk düzenlerinde giderilmeye çalışılmaktadır.
Bu sakıncalarına karşılık işkolu düzeyindeki toplu pazarlıkların daha sade, daha
bütünleştirici, hukuk düzenlerinde sendika üyeliği ve temsil sorunlarının giderilmesi ölçüsünde
çalışanların toplu pazarlıklardaki etkinliğini ve gücünü arttırıcı özellikler taşıdığını belirtmek
gerekir.

10.1.3.3. Ulusal Düzeyde Toplu Pazarlıklar
İşçi ve işveren örgütlerinin yaygın olarak bulundukları, kurumsallaşmanın yüksek, üst
kuruluşların alt kuruluşlar üzerinde etkin olduğu gelişmiş ülkelerde görülmektedir. Örneğin,
İskandinav ülkeleri. Bu tür pazarlıklar, ulusal düzeyde, konfederasyonlar tarafından yürütülen
ve ülke çapında genel sorunların tartışıldığı pazarlıklardır. Burada ayrıntılara inilmeden ülke
düzeyinde uygulanacak ücret ve fiyat politikaları, çalışma hayatına ilişkin genel ilkeler, çalışma
süreleri, yönetime katılma ve genel olarak verimlilik konuları değerlendirilir, genel standartlar
ve kararlar alınır. Bunlar alt kuruluşların işyeri veya işletme düzeyinde yapacakları alt düzeyli
toplu pazarlıkların çerçevesini belirler.
Ancak bu tür pazarlıklarda üst düzeyli pazarlığın alt düzeyli pazarlıklara ne derece
yansıtılacağı veya standartların işletmelere ne oranda uydurulacağı ve uyacağı önemli bir
sorundur. Buradan alt düzeyli sözleşmeler yapılırken doğal olarak işletmelerin ve sendikaların
güçleri önemli ölçüde belirleyici olacaktır. Ayrıca konfederasyonların alt kuruluşlar üzerindeki
etkileri otoriteleri veya alınan kararları uygulatmadaki becerileri de önemlidir. Ancak tarafların
sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek üst organlarca alınan kararları ülke menfaatleri
çerçevesinde kendi sözleşmelerine yansıtmaları bu tür pazarlıkların faydalı yönlerini
arttırmaktadır. Bu arada üst düzeyde alınan kararların uygunluğu da önem arz etmektedir.
Sonuç itibariyle, toplu pazarlıklar, artı ve eksi yönleriyle çeşitli düzeylerde karşımıza
çıkmaktadır. Bunların hangisinin bir ülke için faydalı olduğunu genelleyerek söylemek
mümkün değildir. Temelde belirleyici faktörler ülkelerin özelliklerine göre değişebilir.
1980’li yılların başından itibaren yaşanmakta olan değişim ve gelişim trendi
çerçevesinde, toplu pazarlık düzeninin, özellikle gelişmiş ülkelerin çoğunda makro seviyeden
(ulusal-işkolu seviyesinden) mikro seviyeye (firma-işletme seviyesine) inmekte olduğu
gözlenmektedir. Decentralization denilen adem-i merkeziyetçi bu eğilimin temel nedenleri; son
yıllarda işverenlerin artan pazarlık güçleri, işyeri organizasyonlarında yeniden yapılanma süreci
ve işletme yapılarındaki adem-i merkeziyetçilik ve kurum kültürü olarak özetlenmektedir
(Kurtulmuş, 1996: 215-217). Doğal olarak teknolojik gelişme ve küreselleşmenin etkisiyle söz
konusu eğilimin diğer ülkelere de yansıması kuvvetle muhtemeldir. Çünkü bu konuda güçlü
veriler söz konusudur.
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Toplu pazarlık hangi düzeyde olursa olsun önemli olan, tarafların adil bir şekilde
faydalanabilecekleri bir modelin ortaya çıkmasıdır. Bu noktada toplu pazarlıkların; a) emeğin
yaptığı hizmetin karşılığını belirlemesi, b) bir içtihatlar sistemini sağlaması, c) işçilerin bireysel
ve toplu menfaatlerine ilişkin kararların alınmasında temsil edilebilmelerini gerçekleştirmek
üzere bir mekanizma kurması oluşturulacak modelin etkinliğini ortaya koyacaktır (Talas, 1997:
308).

10.1.4. Toplu Pazarlığın İçeriği
Bu çerçevede toplu pazarlığın içeriğine bakıldığında, düzeyle içerik arasında bir
ilişkinin var olduğu görülebilecektir. Yani kapsama göre konular da farklılık arz etmektedir.
Ancak temel konular, ücret ve ücrete ilişkin olanlardır. Bu arada, toplu pazarlığın nitelikleri
başlığında da açıklandığı gibi toplu pazarlığın içeriğini sadece ekonomik nitelikteki konular
oluşturmazlar. Bunun yanında ekonomik olmayan fakat tarafları ilgilendiren konular da toplu
pazarlığın içeriğini oluşturabilirler.
Bu konuları en geniş anlamıyla şu başlıklarda toplamak mümkündür (Talas, 1997: 308309).
a) Toplu iş sözleşmesinin yapısı: Sözleşmenin kapsamı, amacı, süresi, yayılması ve
yenilenmesi, sözleşme süresince grev ve lokavtın önlenmesi, uyuşmazlıkların çözümü.
b) Taraf sendika ve yönetim hakları: Sendikanın taraf olarak tanınması ile ilgili
hükümler, sendikaya üyelik, sendika aidatlarının tahsili (check-off usulü), işyerinde sendikanın
faaliyeti, yönetimin hakları.
c) Ücretler ve ücret yöntemleri: Temel ücretler listesi ve bu listedeki genel değişimler,
ücret sistemleri ve ödeme yöntemleri, parça başı ücret uygulanacaksa sendikanın bu düzenin
yönetimine katılması, yeni ve değişen işçilerin ücret düzeyleri, kıdem ve yeteneğe göre kişisel
ücretlerin artma biçimi, esas ücretten başka; fazla çalışma, ücretli izinler, gece çalışma ücretleri
gibi ödenekler.
d) Çalışmanın denetimi: Ayrılan işçilerin yerlerinin doldurulma biçimi, çalışma
anındaki ilişkiler, işe alma ve işten çıkarma ile terfi ve yer değiştirme usulleri, kıdem listeleri
ve çıraklık dönemlerine ilişkin konular.
e) Çalışma hızı, yöntemleri ve koşulları: Çalışma temposu, standart zamanlar, çalışma
usullerinin düzenlenmesi, biçimi, belli zamanlarda yapılacak işler, belli işler için alınacak işçi
sayısı, sağlık, güvenlik, ısıtma ve havalandırma gibi çalışma koşullarının düzenlenmesi.
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11.1. Toplu İş Uyuşmazlıklar ve Çeşitleri
Emek ile sermaye arasında bir bölüşüm ilişkisi söz konusu olduğuna göre, buna bağlı
olarak bir görüş farklılığının ve bundan kaynaklanan bir uyuşmazlığın olma ihtimali her zaman
için vardır. Bu doğal bir olgudur. Söz konusu uyuşmazlık bireysel olabileceği gibi toplu da
olabilir.
Bu çerçevede bireysel iş uyuşmazlığı; bir işyerinde çalışan işgörenlerden herhangi birini
veya birkaçını ilgilendiren bir veya birkaç konuda işverenle düştükleri ihtilaf olarak
tanımlanabilir. Bu tür uyuşmazlıkların çözüm yeri iş mahkemeleridir ve genellikle de endüstri
ilişkileri çerçevesinde değil, bireysel iş hukuku kapsamında incelenirler.
Bilindiği gibi toplu pazarlık süreci endüstri ilişkilerinin tarafları arasındaki çıkar
farklılığının her iki tarafın lehine olabilecek şekilde dengelenmesine hizmet eden bir
mekanizma olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu denge her zaman sağlanamadığından veya
değişen koşullara bağlı olarak zamanla bozulduğundan taraflar arasında uyuşmazlık söz konusu
olmakta bu durumda da toplu iş uyuşmazlığından bahsedilmektedir. O halde denilebilir ki, toplu
iş uyuşmazlığının temel karakteristiği, taraflardan birinin muhakkak surette işçi kuruluşu yani
sendika olmasıdır. Diğer bir ifadeyle iş uyuşmazlığına toplu nitelik kazandıran uyuşmazlığın
tarafı olarak sendikanın varlığıdır.
Buna göre, bir işyerindeki herhangi bir uyuşmazlık sadece bir işçiyi dahi ilgilendiriyor
olsa da sendika bu uyuşmazlığı benimser ve işçilerin tümünü ilgilendireceği düşüncesiyle
hareket ederek bu uyuşmazlığa taraf olursa, uyuşmazlık toplu bir nitelik kazanacaktır. Örneğin,
işten çıkartmalarla ilgili olarak daha önce toplu sözleşmelerde alınan bir ilke kararına aykırı
olarak işten çıkartılan bir işçi için sendika taraf olabilir ve bu olayın işçilerin tümünü de
ilgilendireceğini düşünerek uyuşmazlığa toplu bir nitelik kazandırabilir (Koray, 1992: 144).
Uyuşmazlık endüstri ilişkilerinin her aşamasında ve her düzeyinde ortaya çıkabilir.
Uyuşmazlığın konusu da bir işçiyi ilgilendirebileceği gibi, sendikal hak ve çıkarlara ilişkin
olarak her konuda olabilir.
Toplu iş uyuşmazlıkları hak ve menfaat (çıkar) uyuşmazlıkları olarak iki ana başlık
altında incelenmektedir.
Hak uyuşmazlıkları; mevcut bir toplu iş sözleşmesinin uygulanması sırasında,
sözleşme hükümleriyle belirlenmiş, bir hakkın veya uygulamanın tarafların ayrı görüş veya
anlayışlarıyla farklı uygulamaları veya yorumlamaları neticesinde ortaya çıkan
uyuşmazlıklardır.
Menfaat (çıkar) uyuşmazlıkları; toplu iş sözleşmesi imzalanmadan önce, yani toplu
pazarlığın müzakeresi sırasında ortaya çıkan, tarafların üzerinde anlaşamadıkları çıkar veya
koşullara ilişkin uyuşmazlıklardır. Bu tür uyuşmazlıklar ekonomik veya sosyal içerikli olan
menfaatlerin karşı tarafa benimsetilememesi veya kabul ettirilememesi sonucunda ortaya
çıkarlar. Örneğin, toplu pazarlık sırasında işçilerin talep ettikleri ücret oranının işverenler
tarafından kabul edilmemesi bir menfaat uyuşmazlığını doğurur. Uyuşmazlığın nedeni sadece
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ekonomik içerikli olmayabilir. Yönetime katılmanın biçimine ilişkin psiko-sosyolojik bir
konuda da anlaşmazlık söz konusu olabilir. Toplu iş uyuşmazlıklarının çoğu çıkar
uyuşmazlıkları şeklinde görülürler.
Toplu iş uyuşmazlıkları endüstri ilişkilerinin önemli ve bir o kadar da sıkıntılı
konularından biridir. Çünkü, etkileri veya sonuçları itibarıyla toplumda pek çok kişiyi ve
kurumu ilgilendirmektedir. Yani etkileri ve yansımaları oldukça fazladır. Uyuşmazlığın diğer
işçi ve işletmelerde ortaya çıkarabileceği ekonomik, sosyal ve psikolojik olumsuzluklar ile
çalışma barışına, ülke ve işletme ekonomisine yönelik bir takım tehlikeler her zaman için söz
konusudur. Örneğin, iş uyuşmazlıklarının ve dolayısıyla grev ve lokavtların yoğun olarak
yaşandığı gelişmekte olan ülkelerde kaybolan işgünlerine paralel olarak önemli ölçüde gelir
kayıplarının görüldüğü, psikolojik rahatsızlıkların yaşandığı gözlenmektedir.
Bu bakımdan uyuşmazlıkların giderilmesi, ülke ve toplumsal çıkarların korunması
açısından büyük önem arz etmektedir. Bu doğrultuda endüstri ilişkilerinin taraflarına önemli
sorumluluklar düşmektedir. Toplu pazarlığın yapılması veya uygulanması sırasında
uyuşmazlıkların çıkması doğaldır. Ancak önemli olan, uyuşmazlığın olumsuz etkilerini en aza
indirerek, en kısa sürede uyuşmazlığı uzlaşmaya dönüştürmektir. Bu noktada üzerinde
durulması gereken konu, tarafların birbirlerine gösterecekleri iyi niyet, özveri ya da diğer bir
deyişle ödünlerdir. Ödünler (kabul edilebilir ölçülerde makul, kendi özünü kaybetmeyecek
derecede sınırlı) verilmeden uzlaşmaya varmak mümkün değildir. Karşı tarafı tanımadan,
kabullenmeden ısrarcı olmak, kendi bildiğinde diretmek taraflara hiçbir yarar sağlamayacaktır.
O halde izlenecek en rasyonel yol, karşı tarafı tanıma, ne istediğini bilme (empati) ve onun istek
ve beklentilerini değerlendirme sorumluluğu ve anlayışıyla hareket etmektir. Aksi taktirde toplu
pazarlık sürecinin sonu büyük ihtimalle uzlaşmazlıkla son bulacak tarafların her ikisi de
kaybedecektir. İşte bu yüzdendir ki, gelişmekte olan ülkelerde grev ve lokavtlarla daha fazla
işgünü kaybolmakta, işgünü kayıpları ekonomiye olumsuz yansımakta, o da bir süre sonra
tekrar tarafları olumsuz etkilemektedir. Yani devamlı surette bir kısır-döngü yaşanmaktadır.
Oysa demokrasinin ve sendikal hakların tam anlamıyla benimsendiği toplumlarda, tarafların
görüşerek, tartışarak ve ortak karar verme mekanizmaları geliştirerek birbirlerini anlamaya
çalıştıkları dolayısıyla daha az uyuşmazlığa gittikleri görülmektedir.

11.2. Toplu İş Uyuşmazlıklarının Çözümü
Toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü iki ana metotla mümkün olmaktadır. Bunlardan
birincisi; barışçı çözüm yoludur. Bunun “uzlaştırma” ve “hakeme başvurma” (tahkim) olmak
üzere iki temel aracı vardır. İkincisi; mücadeleci çözüm yoludur. Mücadeleci çözüm yolunun
da “grev hakkı” ve “lokavt” olmak üzere iki aracı vardır. Burada hemen belirtmek gerekir ki,
uyuşmazlığın çözümü için her iki metodu birlikte kullanmak mümkündür. Örneğin, barışçı
çözüm yollarını tüketen bir işçi sendikası mücadeleci çözüm yollarına başvurabileceği gibi,
grev ve lokavt uygulaması sırasında barışçı çözüm yollarına da başvurması mümkündür. Ancak
çoğu ülke mevzuatının çalışma barışının sağlanması amacıyla barışçı çözüm yollarının son ana
kadar kullanılması yönünde tarafları zorladığı görülmektedir. Gerçekten de doğal olanı budur.
Ancak tarafların özgür iradelerine müdahale edilmeden, önce barışçı yolların kullanılması daha
sonra da hiçbir çözüm yolu kalmaz ise mücadeleci yolların devreye sokulması endüstri
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ilişkilerinin sağlıklı işlemesi açısından daha doğrudur. Mücadeleci yolların yasaklanması veya
engellenmesi ise sağlıklı bir yaklaşım değildir.

11.2.1. Barışçı Çözüm Yolları
Toplu pazarlık sisteminde temel amaç; tarafların toplu pazarlığın konuları üzerinde
aralarında anlaşmalarıdır. Ancak anlaşma her zaman olmayabilir. Bu durumda izlenecek yol
öncelikli olarak barışçı çözüm yoluna gitmektir.
Barışçı çözüm yolu toplu pazarlığa çağrı ve müzakerelerin yürütülmesi aşamalarında
ortaya çıkan uyuşmazlıkların (yani menfaat uyuşmazlıklarının) giderilmesine yönelik olarak,
grev ve lokavt kararından önce devreye girer ve taraflar arasındaki uzlaşma sağlayıcı çabaların
tümünü ifade eder. Barışçı çözüm metodunun iki temel aracı vardır. Birincisi, “uzlaştırma”,
ikincisi de hukuk dilinde genellikle “tahkim” olarak ifade edilen hakemlik kurumudur.

11.2.1.1. Uzlaştırma
Uyuşmazlık durumunda bulunan taraflara dışarıdan katılan bir kişinin veya birkaç
kişiden oluşan bir kurulun uzlaşma sağlayıcı çaba göstermesini ifade eden bir yoldur.
Uzlaştırma ile yükümlü olan kişi veya kurul, iki tarafın görüşlerini dinler, onlar arasında
yakınlık sağlamaya çalışarak görüş ayrılıklarını gidermeye çaba gösterir. Uzlaştırma çabaları
sonucunda tarafların anlaşarak toplu iş sözleşmesini bağıtlamaları mümkün olabileceği gibi
tersi bir sonuç da söz konusu olabilir. Bu durumda taraflar grev ve lokavta gidebilirler.
Uzlaştırma süreci sonundaki kararlar tarafları bağlamaz. Uzlaştırma kurulu veya
uzlaşmazlığı gidermeye çalışan kişi tarafları anlaşmaya zorlayamaz. Burada amaç; haklı veya
haksızı belirlemek değil, uyuşmazlığı ya da farklı çıkarları “telkin ve ikna” yoluyla
uzlaştırmaya götürmektir. Dolayısıyla uzlaştırmanın hukuksal niteliği yoktur.
Bazı ülkelerde anlaşma sağlanamaması durumunda uzlaştırıcıların kendi görüşlerini
veya uzlaşmazlığa ilişkin önerilerini kamuoyuna duyurdukları görülmektedir. Burada amaç
kamuoyunu etkilemektir. Böylece uzlaştırıcılar sürece ağırlıklarını koyabilmektedirler.
Uzlaştırma gönüllü ve zorunlu olmak üzere ikiye ayrılır. Gönüllü uzlaştırmada tarafların
uzlaştırıcıya gitmeleri kendi isteklerine bağlıdır. Bu konuda herhangi bir zorlama veya
düzenleme yoktur. Oysa zorunlu uzlaştırmada sistemin devreye girmesi için tarafların
iradelerine gerek yoktur. Bunu sağlayan şey, daha önce toplu iş sözleşmelerinde konulmuş bir
hüküm veya mevzuattaki düzenlemelerdir. Bir uyuşmazlık söz konusu olduğunda mevzuat
uzlaştırıcıya doğrudan doğruya harekete geçme yetkisi vermekte, hatta bazı hukuk
düzenlemelerinde tarafları uzlaştırma yöntemine uymaları konusunda zorlamaktadır.
Toplu pazarlık sürecinin gelişmiş olduğu demokratik ülkelerde genellikle gönüllü
uzlaştırma yöntemi uygulanmaktadır.
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11.2.1.2. Hakemlik Kurumu (Tahkim)
Hakemlik kurumu ya da tahkim; “bir iş uyuşmazlığının taraflarca önceden ya da
sonradan belirlenen bir veya birkaç tarafsız kişinin, ya da kamu makamlarınca saptanmış ve
görevlendirilmiş bir organın kararına sunulması” olarak tanımlanır (Talas, 1997: 376).
Burada uzlaştırmadan farklı bir durum sözkonusudur. Hakemlik kurumunda hakem
olarak tayin edilen kişi ya da kurumun verdiği karar kesindir ve tarafları bağlar. Yani iş
uyuşmazlığını çözen ve uyuşmazlığa ilişkin nihai kararı veren hakemdir. Hakem tarafların
görüşlerini aldıktan ve gerekli mütalaaları yaptıktan sonra uyuşmazlığın çözümüne ilişkin kendi
kararını verir.
Hakemlik kurumu da gönüllü veya zorunlu olarak iki şekilde oluşturulmaktadır.
Gönüllü tahkim, tarafların herhangi bir uyuşmazlık çıktığında hakeme gideceklerini kendi irade
ve istekleriyle belirtmeleridir. Taraflar anlaşmazlığa düştüklerinde nasıl bir yol izleyeceklerini
genellikle önceden yaptıkları toplu iş sözleşmelerinde belirtmektedirler. Burada hangi
durumlarda hakeme gidileceği açıkça hükme bağlanır veya daha önceden böyle bir düzenleme
yok ise de taraflar toplu pazarlık sırasında uyuşmazlığın hakeme götürülmesine karar
verebilirler. Her iki durumda da hakem kararlarına uyma zorunluluğu vardır.
Zorunlu hakemlik ise mevzuatta düzenlenmiştir. Burada uyuşmazlığı giderme
konusunda tarafların iradeleri söz konusu değildir. Yani zorunlu hakemlik, uyuşmazlık
çıktığında tarafların istek ve iradelerine bakılmaksızın kendiliğinden devreye girer ve
uyuşmazlığı kendi görüşleri doğrultusunda karara bağlar.
Mevzuatlarında zorunlu hakem uygulaması olan ülkelerde bütün işçi ve işveren
uyuşmazlıkları zorunlu tahkime konu olabilir. Genellikle sonuçları itibariyle toplumun genelini
ilgilendiren örneğin, enflasyonist ortamdaki ücret pazarlıkları gibi konular zorunlu hakemliğin
esas konularını oluştururlar. Ancak burada “toplum menfaatleri” veya “kamu yararı”nın sınırı
veya çerçevesi nasıl belirlenecektir? Her uyuşmazlığın bu gerekçelerle, tarafların iradeleri
aşılarak zorunlu hakeme götürülmesi söz konusu olabilir. Bu durum, özgür toplu pazarlığın
gelişmesini engeller ve taraflara zarar verebilir. Nitekim özgür toplu pazarlığın tam anlamıyla
gelişmediği ülkelerde hükümetlerin tahkim müessesesini çok sık işlettikleri, bu yolla toplu
pazarlık sürecine sıkça müdahale ettikleri görülmektedir. Örneğin, grev ve lokavt
uygulamalarının yasak olduğu “durum ve koşullarda” toplum yararı gerekçesiyle zorunlu
tahkime başvurulmaktadır.

11.2.2. Mücadeleci Çözüm Yolları
Mücadeleci çözüm yolları toplu iş uyuşmazlığının barışçı çözüm yolları ile
giderilememesi, yani barışçı çözüm yollarının tüketilmesi neticesinde başvurulan metotların
genel adıdır. Mücadeleci çözüm yollarında da tarafların birbirlerine baskı uygulayacakları iki
temel araç vardır. Bunlar “grev hakkı” ile “lokavt” uygulamasıdır.
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11.2.2.1. Grev Hakkı
Daha önce toplu pazarlık sisteminin emeğin zayıf yönlerini azaltarak çalışanlara
istihdam ilişkisinden doğan hak ve çıkarlarını korumada pazarlık şansı ve gücü verdiği
vurgulanmıştı. Ancak pazarlık gücü onun sahip olduğu “grev hakkı” ile mümkün
olabilmektedir. Yani pazarlık ilişkisinde dengeyi sağlayan yegane güç grev hakkının varlığıdır.
O halde denilebilir ki, grev hakkı ile desteklenmeyen toplu pazarlık hakkının pek bir anlamı ve
önemi yoktur. Zira pazarlıkta etkinlik olmayacaktır.
Grev kelimesi Türkçe’ye Fransızca’dan “La Greva” kelimesinden girmiştir. La Greva,
Paris’te Sen nehri kıyısında belediye binasının yanında İhtilalden sonra ölüm cezalarının infaz
edildiği meydana verilen addır. “Grev yapmak” tabiri, Parisli emekçilerin iş aramak için bu
meydanda toplanmaları karşılığında kullanılmıştır. 1789 Fransız İhtilali’nden sonra iş şartlarını
beğenmeyerek çalışmak istemeyen işçilerin bu eylemleri “grev” olarak adlandırılmıştır (Aykaç,
1991: 43).
Grev bugün de değişik biçimlerde tanımlanmaktadır. Örneğin, Enyclopedia of the
Social Sciences’a göre grev, “belli bir bölgede veya işyerinde çalışan bir işçi grubunun işveren
veya işverenlerle aralarında çıkan bir uyuşmazlığı iş sözleşmesinin hükümlerinden ayrı bir
çözüm suretine bağlamak amacı ile, önceden aralarında anlaşarak işlerini bırakmasıdır” yine
tanınmış bir Alman hukukçusuna göre grev, bir firma veya işletme içinde çok sayıdaki işçiler
veya müstahdemler tarafından tertip edilip istekler elde olunca yeniden işe başlamak arzusu ile
toplu olarak çalışmanın durdurulmasıdır” (Talas, 1997: 346).
Grevi, “emeği belli bir plan ve program çerçevesinde arzdan uzak tutmak” şeklinde
ekonomik boyutunu öne çıkartarak tanımlayanlar da vardır (Tuna ve Yalçıntaş, 1991; 214).
Kısaca grev, “işçilerin isteklerini işverene kabul ettirmek için topluca ve birlikte hareket ederek
işi bırakma eylemleri” olarak ifade edilebilir. Ancak bu eylemler “işi tümüyle bırakma
biçiminde olabileceği gibi, işi yavaşlatma ve aksatma biçiminde de olabilir” (Koray, 1992: 148149).
Öte yandan grev kavramını geniş ve dar anlamlarıyla ayırarak tanımlayan yazarlar da
vardır (Sur, 1987: 20-22). Buna göre geniş anlamda grev, “bağımlı çalışmanın topluca reddi
şeklinde uygulanan ve istemlerin yerine getirilmesi amacına yönelik bir baskı aracı” olarak
tanımlanırken, dar anlamda grev; “önceden belirlenmiş ve işverenin kabul etmediği mesleki
taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla, işin topluca karar verilerek bırakılmasıdır” biçiminde
tanımlanmaktadır.
Görüldüğü gibi greve ilişkin birçok tanım yapılmaktadır. Bu tanımlar belli dönemlerde,
ülkenin mevzuatlarına ve yazarların bakış açılarına göre değişmektedir. Bu normal bir
durumdur. Esas önemli olan endüstri ilişkileri açısından bir takım unsurları taşıma
zorunluluğudur. Zira, grev olarak adlandırılan bazı toplumsal protesto hareketleri bu kapsam
dahilinde de değerlendirilemezler.
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Bugün grev hakkı ve özgürlüğü birçok hukuk düzeninde, anayasalarda (örneğin Fransa,
Türkiye, İtalya) ve yasalarda, hatta uluslararası sözleşmelerde (örneğin, Avrupa Sosyal Haklar
Sözleşmesi) açıkça kişinin temel haklarından biri olarak kabul edilmekte, ekonomik ve sosyal
haklar içerisinde değerlendirilmektedir.
Bunun temelinde çeşitli nedenler olmasına rağmen, esas itibariyle, emeğin zayıf
yönlerinden dolayı işçilere işveren karşısında eşit pazarlık gücü sağlama düşüncesi yatmaktadır.
Bu bakımdan grev hakkı diğer bazı hak ve çıkarların sağlanması ve korunması için vazgeçilmez
bir nitelik taşır. Grev hakkı demokratik toplumların en önemli sivil toplum kuruluşu olan
sendikalara sesini duyurma ve görüş ortaya koyma fırsatı da sunmaktadır. Esasında tarafları
ekonomik, sosyolojik ve psikolojik boyutlarıyla ve genel olarak da olumsuz yönde etkileyen
grevin birtakım unsurlar taşıması gerekir.

11.2.2.1.1. Grevin Unsurları
Toplumsal bir hareketin veya eylemin grev sayılabilmesi için taşıması gereken unsurları
şu şekilde ayırmak ve özetlemek mümkündür (Balcı, 1993: 6-10; Aykaç, 1990: 44; Talas, 1997:
347):
1. Eylemi yapanların işçi olması: Grev bir işverene bağlı olan işçilerin hareketidir.
Grevi yapanlar işçi statüsünde olmalıdırlar. Grev hakkı işçilere ait olduğundan grev hareketinin
temel ve ilk şartı budur.
2. Toplu hareket edilmesi: İşin durdurulması veya belli ölçüde aksatılması eylemi bir
grup işçi tarafından topluca ve anlaşarak yapılmalıdır. Toplu hareket unsuru hem grev kararının
alınmasında, hem de uygulanması sırasında geçerlidir. Birlikte hareket etme unsuru birçok
hukuk düzeninde sendika kararı olarak algılanmaktadır. Yani birlikte eylem kararının sendika
tarafından da onaylanması gerekmektedir.
3. Hak ve menfaat uyuşmazlığını yansıtması: Bu çerçevede grevler hak ve
menfaatlerin korunması ve geliştirilmesi doğrultusunda mevcut iş koşullarının düzenlenmesi
ve geliştirilmesi amacı taşımalıdır.
4. İşverenler üzerinde bir baskı aracı olması: İşçiler grev ile işyerindeki faaliyetleri
bazen durdurarak bazen de işin niteliğine göre önemli ölçüde aksatarak işverene isteklerini
kabul ettirme noktasında baskı uygulamaktadırlar.
5. Geçici nitelikte olması: Grevlerde işçiler, talepleri kabul edildiğinde veya işverenle
anlaştıkları taktirde işlerine dönme düşüncesindedirler. Bunun aksi durumu yani mevcut ilişkiyi
tamamen koparmaya veya ilişkinin özünü değiştirmeye yönelik eylemler grevin mantığına
aykırıdır.

11.2.2.1.2. Grevin Nedenleri ve Türleri
Grevlerin nedenleri genellikle ekonomik olup, toplu görüşmeler sırasında ortaya çıkan
ücret ve diğer parasal konuları işçi tarafının kabul etmemesi neticesinde greve gidilir. Buna
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ilave olarak, teknolojik ve ekonomik değişikliklere bağlı olarak ortaya çıkan iş güvencesi ile iş
ve çalışma koşullarının uygunsuzluğu gibi faktörler de grev nedeni olabilirler. Ayrıca grevlerin
bazen başka bir grevi desteklemek veya bir olayı protesto etmek amacıyla siyasal iktidarlara
yönelik olarak ortaya çıktıkları da görülmektedir.
Grev nedenleri onun türünü de esas itibariyle açıklayabilir. Ancak bunun yanında
grevler, amaçlarına, sürelerine, yasalara uygunluklarına, ortaya konuluş biçimlerine ve
etkinliklerine göre tasnif edilmektedirler. Bu çerçevede birçok grev türü de ortaya çıkmaktadır
(Balcı, 1993: 12-16; Koray, 1992: 149-151; Talas, 1997: 350-353):
1. Yasal ve Yasal Olmayan Grevler: Yasal grevler, mevzuatın öngörmüş bulunduğu
yollardan geçerek ve toplu iş sözleşmelerinin taraflara uyuşmazlık durumlarında yüklemiş
oldukları görevleri yerine getirerek yapılan grevlerdir. Bunun dışındaki grevler yani, yasal
dayanağı olmayan diğer bir deyişle yasanın öngördüğü aşamalardan geçmeden yapılan grevler
yasadışı grev olarak kabul edilmişlerdir. Ancak burada yasaların izin verdiği sınırlar da
önemlidir. Örneğin, siyasi amaçlı grevler bazı ülkelerde yasaklanmıştır.
2. Çıkar ve Hak Grevleri: Toplu pazarlık sırasında çıkan uyuşmazlık neticesinde
gidilen greve çıkar grevi, toplu sözleşmenin uygulanması sırasında çıkan uyuşmazlığın sonunda
gidilen greve de hak grevi denilir. Hak grevi çalışma barışının korunması maksadıyla birçok
ülkede yasaklanmıştır.
3. Denetimsiz Grevler (Wildcat Strike): Grev kararının yetkili işçi kuruluşu tarafından
alınmadan işçilerin kendiliklerinden başlattıkları grevlerin özel adıdır.
4. Dönen Grevler: Burada grev uygulamasının çalışanlar tarafından dönüşümlü olarak
yerine getirilmesi söz konusudur. Yani, işi durdurma veya yavaşlatma kararının işyerindeki
üretim birimleri veya değişik çalışma grupları arasında sırayla yerine getirilmesidir.
5. İşi Yavaşlatma: İşçilerin işi bırakmadan işin başında kalarak işin verimini ve hızını
düşürmeleridir.
6. Kısa Süreli Grevler: İşi erken bırakma, geç gelme veya toplu viziteye çıkma gibi iş
sürelerine uyulmayarak yapılan grevlerdir.
7. Oturma Grevi: İşçilerin işlerini terk etmeyerek, ancak çalışmadan oturmalarıyla
gerçekleştirdikleri eylemlerdir.
8. Uyarı Grevi: İşçilerin, işverenin almış olduğu bir kararından veya uygulamasından
vazgeçirmek amacıyla başvurdukları ve belli bir süre uygulayacaklarını önceden açıklayarak
başlattıkları grevdir.
9. Dayanışma Grevi: İşçilerin kendi işyerlerinde herhangi bir ihtilaf bulunmamasına
rağmen, başka işyerindeki grevi desteklemek amacıyla başlattıkları grevdir. Buna sempati grevi
de denilmektedir.
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10. Genel Grev: Bir ülkede, birkaç işkolunda veya tüm işkollarında, ülkenin tümünde
veya bir bölgesinde, belirli veya belirsiz süreli olmak üzere işçilerin işi topluca durdurmalarıdır.
Genel grevler genellikle siyasal amaçlar taşırlar.

11.2.2.2. Lokavt
Toplu iş uyuşmazlıklarında, bir iş mücadelesi aracı olarak kabul edilen lokavt, kısaca
işçilerin bir süre için işten uzaklaştırılmaları anlamına gelir. Daha geniş bir ifadeyle, işyerinde
faaliyetin tamamen durdurulmasına sebep olacak tarzda, işveren veya işveren vekili tarafından,
kendi girişimiyle, ya da bir işveren sendikasının verdiği karara uyularak işçilerin topluca işten
uzaklaştırılmalarına lokavt denilir. Burada “işten uzaklaştırma” tabirinin anlamı, hizmet
sözleşmesinin feshi değildir. Tıpkı grevde olduğu gibi, burada da lokavt süresince hizmet
sözleşmesi “askıda” kalmaktadır. Yani lokavt sonunda sözleşmelerin feshedilmesi diye bir şey
söz konusu değildir.
Lokavtın şu üç ana unsuru taşıması gerekir:
1. İşçilerin topluca işten uzaklaştırılması,
2. İşyerindeki faaliyetin tamamen durdurulması,
3. İşverenin kendi teşebbüsü ile veya işveren sendikasının vermiş olduğu karara uyarak
harekete geçmesi.
Ayrıca toplu iş görüşmesi sırasında bir uyuşmazlık çıkması ve işçi sendikası tarafından
grev kararının alınması hallerinden sonra lokavta başvurulabilir. Bunun aksi uygulamalar
lokavt hükümleri içinde değerlendirilmez veya yasadışı lokavt olarak kabul edilirler.
Bir iş mücadelesi aracı olarak lokavta bakış açısı ve lokavta ilişkin düzenlemeler
ülkeden ülkeye değişmektedir. Çoğu ülkede lokavta ilişkin kanun hükmü dahi yokken, örneğin,
İsviçre’de anayasada, Danimarka’da yasada, Almanya ve İngiltere’de yargı kararlarında yerini
bulmuştur. Öte yandan bazı ülkelerde hukuka aykırı olarak kabul edilen lokavt, hemen bütün
ülkelerde greve eşit ağırlıkta bir mücadele aracı olarak görülmez. Bu çerçevede genelde tüm
ülkelerde lokavt uygulamaları sınırlı düzeyde kalmaktadır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

199

Bölüm Soruları
1) Toplu pazarlığı bireysel pazarlıktan farklı kılan özellikler nelerdir? Gelişen koşullar
çerçevesinde hangisinin çalışanlar lehine olduğunu söyleyebiliriz? Tartışınız.
2) Grev nasıl bir haktır? Endüstri ilişkilerinin tarihi gelişimini dikkate alarak tartışınız.
3) Lokavtın bir hak olarak kabul edilmemesinin temel nedenleri neler olabilir?
4) Decentralizasyonu sebep ve sonuçlarıyla tartışınız.

200
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12. ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ SİSTEMİNİN YASAL ÇERÇEVESİ:
SENDİKALAR
Türk endüstri ilişkileri sisteminde endüstri ilişkileri kurumlarının yasal güvence altına
alınması 1947 yılında çıkarılan Sendikalar Kanunu ile olmuştur. Bu ilk sendikalar kanunudur.
Toplu Pazarlık kurumunu düzenleyen bir yasal düzenleme ise bu yıllarda çıkarılmamıştır. Türk
hukuk sistemi içinde ilk defa sendikalar ve toplu pazarlık kurumlarının düzenlenişi 1961
Anayasası ile gerçekleşmiş ve Anayasada sendikalar ve toplu pazarlık haklarının tanınması ile
birlikte 1963 tarihinde 274 sayılı Sendikalar Kanunu ve 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev
ve Lokavt Kanunu çıkarılmıştır. 1982 Anayasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte 1983 yılında
274 ve 275 sayılı kanunlar yerlerini 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 sayılı Toplu İş
Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunlarına bırakmışlardır.
1 Kasım 2012 tarihinden itibaren ise 2821 ve 2822 sayılı kanunlar yerine, 6356 sayılı
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu düzenlenmiştir. Bu kanun 83 asıl, 6 geçici
maddeden oluşmaktadır. Bugün Türk Endüstri ilişkileri bu temel yasa ile düzenlenmektedir.

12.1. Anayasal Düzenlemeler
1982 Anayasasının 51 maddesi sendika hakkını düzenlemiştir. Anayasaya göre:
“Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve
menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar
kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir. Hiç kimse
bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz.
Sendika kurma hakkı ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi,
genel sağlık ve genel ahlâk ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebepleriyle ve
kanunla sınırlanabilir.
Sendika kurma hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda
gösterilir.
İşçi niteliği taşımayan kamu görevlilerinin bu alandaki haklarının kapsam, istisna ve
sınırları gördükleri hizmetin niteliğine uygun olarak kanunla düzenlenir.
Sendika ve üst kuruluşlarının tüzükleri, yönetim ve işleyişleri, Cumhuriyetin temel
niteliklerine ve demokrasi esaslarına aykırı olamaz.”
Bu düzenleme ile Anayasa açıkça;
- işçi,
- işveren ve
- kamu görevlileri için sendika kurma hakkını tanımış ve sınırlarını çizmiştir.
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Anayasa sendika kurma amacını “üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal
hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek” olarak tanımlamış;
Anayasa ayrıca;
-

Sendika kurmada serbestlik (izne tabi olmama) ilkesi ile

Sendikaya üyelik konusunda serbestçe üye olma (pozitif sendika özgürlüğü
ilkesi) ve üyelikten ayrılma (negatif sendika özgürlüğü ilkesi) haklarını anayasal güvence altına
almıştır.
İşçilerin kendi aralarında örgütlenme hakkı yanı sıra kurulan sendikaların da üst
örgütler/kuruluşlar kurma hakları olduğu da Anayasada belirtilmiştir.
almıştır.

Sendika kurma hakkının ancak kanunla sınırlanabileceğini kayıt altına

12.2. Yasal Düzenlemeler
12.2.1. Sendikaların Kuruluşu ve Faaliyet Ölçeği
6356 sayılı yasanın “Tanımlar” başlıklı 2. maddesinde sendika şu şekilde tanımlanmıştır
“İşçilerin veya işverenlerin çalışma ilişkilerinde, ortak ekonomik ve sosyal hak ve çıkarlarını
korumak ve geliştirmek için en az yedi işçi veya işverenin bir araya gelerek bir işkolunda
faaliyette bulunmak üzere oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardır”.
6356 sayılı yasa, kavramlar açısından incelendiğinde, işyeri kavramının bir
organizasyon olarak görüldüğü söylenebilir. İşçi sayılacakların kapsamı; ‘iş sözleşmesi dışında
ücret karşılığı iş görmeyi taşıma, eser, vekalet, yayın, komisyon ve adi şirket sözleşmesine göre
bağımsız mesleki faaliyet olarak yürüten gerçek kişilerin’ de ilavesiyle genişletilmiş, ancak bu
kişilerin sadece kanunun 2. ve 6. bölümleri bakımından işçi sayılacakları ifade edilmiştir.
Yeni yasa, 2821 sayılı yasa gibi ‘İşçi ve işveren kuruluşları işkolu esasına göre ve
Türkiye çapında faaliyette bulunmak amacı ile bu işkolundaki işyerlerinde çalışan işçiler
tarafından kurulur.’ tanımlamasına yer vermemiştir. Ancak 6356 sayılı kanunun 3. maddesi,
sendikaların önceden izin alınmaksızın kurulabileceği ilkesini tekrarladıktan sonra ‘Sendikalar
kuruldukları işkolunda faaliyette bulunur.’ demek suretiyle sendikal yapının işkolu
sendikacılığı olacağını dolaylı biçimde de olsa belirtmiş olmaktadır. Ayrıca 4. maddede iş
kollarının bu kanuna ekli (1) sayılı cetvelde gösterileceğini, işkolu tespitinde göz önüne
alınacak esasları ve 5. maddede bir işyerinin girdiği işkolunun tespiti yöntemini açıklayarak
işkolu sendikacılığı ilkesini vurgulamaktadır. Daha önceki değişiklik taslaklarındaki
sendikaların işyeri ve meslek temelinde de kurulabileceğini öngören düzenlemelere 6356 sayılı
kanunda yer verilmemesi isabetli olmuştur. Öte yandan ‘Türkiye çapında faaliyette bulunma’
ilkesinin yeni kanunda ifade edilmemesi, sendikaların yerel, bölgesel ve hatta bir işyeri ile
sınırlı kalma olasılığını ortaya çıkarmıştır.
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ÇERÇEVE I: İŞKOLLARI
İŞKOLLARI VE İLGİLİ DÜZENLEMELER:
1- Avcılık, balıkçılık, tarım ve ormancılık
2- Gıda sanayi
3- Madencilik ve taş ocakları
4- Petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç
5- Dokuma, hazır giyim ve deri
6- Ağaç ve kağıt
7- İletişim
8- Basın, yayın ve gazetecilik
9- Banka, finans ve sigorta
10- Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar
11- Çimento, toprak ve cam
12- Metal
13- İnşaat
14- Enerji
15- Taşımacılık
16- Gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk
17- Sağlık ve sosyal hizmetler
18- Konaklama ve eğlence işleri
19- Savunma ve güvenlik
20- Genel işler

İşkolu sayısı ise, 2821 sayılı yasada 28 olarak belirlenmişken, 6356 sayılı yasada 20’ye
düşürülmüştür. 6356 sayılı yasada düzenlenen işkolları Çerçeve I’de gösterilmiştir
İşkollarıyla ilgili düzenlemede
1- Bir işyerinde yürütülen asıl işe yardımcı işlerin de, asıl işin girdiği işkolundan
sayılacağı.
2- Bir işkoluna giren işler, işçi ve işveren konfederasyonlarının görüşü alınarak ve
uluslararası normlar göz önünde bulundurularak Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle
belirleneceği,
3 - Bakanlıkça yapılan işkolu tespitine karşı ilgililerin dava açılabileceği,
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4- Yeni bir toplu iş sözleşmesi için yetki süreci başlamış ise işkolu değişikliği tespiti bir
sonraki dönem için geçerli olur. İşkolu tespit talebi ve buna ilişkin açılan davalar, yetki
işlemlerinde ve yetki tespit davalarında bekletici neden sayılmayacağı
5- İşkolu değişikliği yürürlükteki toplu iş sözleşmesini etkilemeyeceği yasada kayıt
altına alınmıştır.
Yasa, sendikaların alt ve üst örgütler kurmasına da imkân vermiştir. Buna göre;
Sendikalar, tüzüklerinde nasıl kurulacakları belirtilmek şartıyla şube veya bölge
şubeleri açabilirler.
Üst kuruluş olarak da “konfederasyon” şeklinde örgütlenebilirler.
Konfederasyonlar sendikalardan bağımsız tüzel kişiliğe bağlı kuruluşlardır.
Yasaya göre (md. 2) “Konfederasyon: Değişik işkollarında en az beş sendikanın bir
araya gelmesi suretiyle meydana getirdikleri tüzelkişiliğe sahip üst kuruluşlar…”dır. Bu
hükümden işçi veya işveren sendikaların konfederasyon kurabilmesi için:
i-

Değişik işkollarında faaliyet gösteren

ii-

En az beş sendikanın bir araya gelmesi gerekmektedir.

Yasa, Anayasaya paralel olarak “Sendika ve konfederasyonlar önceden izin almaksızın
kurulabilir” ilkesi tekrar vurgulanmıştır. Sendikaların ve konfederasyonların kurulabilmesi için
sendika veya konfederasyonun tüzüğü ile yasada belirtilen diğer belgelerin kurulacak sendika
veya konfederasyonun genel merkezinin yer aldığı ilin valiliğine verilmesi yeterlidir. Teslim
edilen tüzük ve belgelerde eksiklik ya da kanuna aykırılık olması halinde, valiliklerin 1 ay
içerisinde bu eksikliğin giderilmesini ister.

12.2.2. Sendikaların Kurucularda Aranan Şartlar
6356 sayılı yasada kuruluş usulü formalitelerden arındırılarak kolaylaştırılmıştır.
Sendika kurulurken, gazeteye ilan verme şartı kaldırımlı yerine Bakanlık tarafından resmî
internet sitesinde ilan edilmesi yeterli görülmüştür. Sendika kurucusu olmak için önceki yasada
var olan “Türk vatandaşı olma ve Türkçe okur-yazar olma” koşulları kaldırılmıştır.
Yeni Yasada kurucularda aranan şartlar şunlardır:
i- Sendikaların kurulacağı işkolunda fiilen çalışır olmak ve
ii- Fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişi olmak
iii- 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen; zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama
ve kaçakçılık suçlarından birinden mahkûmiyeti bulunanlar sendika kurucusu olamaz.
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12.2.3. Sendikaların Organları
6356 sayılı Yasa’nın 9. maddesine göre kuruluş (sendika ve konfederasyonların) ve
şubelerinin organları:
i- Genel kurul,
ii-Yönetim kurulu,
iii- Denetleme kurulu ve
iv- Disiplin kuruludur.
Bu organlardan genel kurul dışında kalanların üye sayıları üçten az dokuzdan fazla,
konfederasyonların yönetim kurullarının üye sayıları beşten az yirmi iki den fazla ve şubelerin
genel kurul dışındaki kurullarının üye sayıları üçten az beşten fazla olamaz.
Genel kurul dışındaki organlara asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilir. Özel bir hüküm
olarak Kuruluş ve şube yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyelerinin görevleri, milletvekili
veya belediye başkanı seçilmeleri hâlinde kendiliğinden son bulur.
Kuruluşlar, ihtiyaca göre başka organlar da kurabilir. Ancak, önceki yasada olduğu gibi
genel kurul ile yönetim, denetim ve disiplin kurullarının görev ve yetkileri bu organlara
devredilemez. Genel kurulun görev ve yetkilerine getirilen yeniliklerden biri de şube açma,
birleştirme ve kapatma hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesidir.
Karar yeter sayıları, 2821 sayılı yasa ile aynıdır; ancak 6356 sayılı yasanın 13.
maddesinde belirtildiği üzere genel kurulda alınacak bazı kararlarda, karar nisabı
ağırlaştırılmıştır. 2821 sayılı yasada genel kurulun delege sayıları sınırlandırıldığı halde, 6356
sayılı yasada böyle bir sınırlandırma yapılmamıştır.
6356 sayılı Yasa’da seçimler; gizli oy, açık sayım ilkesine göre yargı denetiminde
yapılacaktır. Ayrıca 26. maddenin 1. ve 2. fıkralarında yeni bir düzenleme yapılmıştır. Buna
göre ‘Genel kurul dışında yapılan delege seçimleri üyeler tarafından serbest, eşit, gizli oy, açık
sayım ve döküm esasına ve tüzük hükümlerine göre yapılır.’ ve ‘Genel kurul dışında yapılan
delege seçimlerine seçim sonuçlarının ilanından sonra iki gün içinde yapılacak itirazlar
mahkeme tarafından kesin olarak karara bağlanır. Delege seçiminin iptal edilmesi halinde
seçimler 15 gün içinde yenilenir.’ Böylece işyerlerinde işçiler tarafından yapılacak şube
düzeyindeki delege seçimlerinin doğrudan yargı denetimine tabi olamayışından doğan
sakıncalar daha açık bir düzenlemeyle hafifletilmeye çalışılmıştır.
Genel kurulun toplantı yeter sayısı üye veya delege tam sayısının salt çoğunluğudur.
Tüzükte daha yüksek bir yeter sayı belirlenebilir. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci
toplantı en çok on beş gün sonraya bırakılır. Bu toplantıya katılanların sayısı, üye veya delege
tam sayısının üçte birinden az olamaz.
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Genel Kurulun karar yeter sayısı toplantıya katılan üye veya delege sayısının salt
çoğunluğudur. Ancak bu sayı üye veya delege tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Tüzükte
daha yüksek bir yeter sayı belirlenmemişse, tüzük değişikliği, fesih, birleşme, katılma, üst
kuruluşun veya uluslararası kuruluşun kurucusu olma, üst kuruluşlara ve uluslararası
kuruluşlara üyelik ile üyelikten çekilme hâllerinde karar yeter sayısı üye veya delege tam
sayısının salt çoğunluğudur.

12.2.4. Sendika Üyeliği İlgili Düzenlemeler
- Sendika üyeliği şartları:
i- Onbeş yaşını doldurmuş olup da bu Kanuna göre işçi sayılanlar, işçi sendikalarına
üye olabilirler.
ii-

Bu Kanun anlamında işveren sayılanlar işveren sendikalarına üye olabilirler.

- Üyeliğin kazanılması:
i-

Sendikaya üye olmak serbesttir.

ii- Hiç kimse sendikaya üye olmaya veya olmamaya zorlanamaz.
iii- İşçi veya işverenler aynı zamanda ve aynı işkolunda birden çok sendikaya üye
olamazlar. Ancak aynı işkolunda ve aynı zamanda farklı işverenlere ait işyerlerinde çalışan
işçiler birden çok sendikaya üye olabilir. Bu hükme aykırı olarak birden çok sendikaya üye
olunması halinde, sonraki üyelikler geçersizdir.
iv- Bir işyerindeki işçiler yardımcı işte çalışsalar bile ancak işyerinin bağlı olduğu
işkolunda kurulu sendikaya üye olabilirler.
- Üyeliğin sona ermesi:
Sendikalar Kanunu’na göre, işçi veya işveren, sendikada üye kalmaya veya üyelikten
ayrılmaya zorlanamaz. Üye olmada olduğu gibi üyelikten ayrılmada da serbestlik söz
konusudur. Üyeliğin sona ermesi üç halde olabilir: Kendiliğinden sona erme, çekilme ve
çıkarılma.
i-

Sendika üyesi olma koşullarının kaybedilmesi halinde üyelik kendiliğinden sona

erer,
ii- Her üye önceden bildirimde bulunmak suretiyle üyelikten çekilebilir.
iii- Üyenin sendika veya konfederasyondan çıkarılma kararı genel kurulca verilir.
- Konfederasyonlara üye olma ve çekilme:
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Bir konfederasyona üye olmak sendikanın genel kurulu kararına bağlıdır. Sendikalar
aynı zamanda birden fazla konfederasyona üye olamazlar. Birden fazla konfederasyona üye
olunması halinde sonraki üyelikler geçersizdir.
- Uluslararası işçi ve işveren kuruluşlarına üyelik:
i- Kuruluşlar tüzüklerinde gösterilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere uluslararası işçi
ve işveren kuruluşlarının kurucusu olabilir, bu kuruluşlara serbestçe üye olabilir ve üyelikten
çekilebilir, iş birliğinde bulunabilir, üye ve temsilci gönderebilir veya kabul edebilir ve dış
temsilcilik açabilir.
ii- Uluslararası işçi ve işveren kuruluşları Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak
suretiyle İçişleri Bakanlığının izniyle Türkiye’de temsilcilik açabilir ve üst kuruluşlara üye
olabilir.
iii- Yukarıdaki fıkralara aykırılık hâlinde İçişleri Bakanlığınca üyeliğin iptal edilmesi,
temsilciliğin faaliyetinin durdurulması veya kapatılması için, kuruluş merkezinin veya
temsilciliğin bulunduğu yerde dava açılabilir.
iv- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren işçi ve işveren kuruluşları
Türkiye’de kurulu üst kuruluşlara üye olabilir.
6356 sayılı Yasa 17. maddesinde, önce işçi ve işverenlerin aynı işkolunda ve aynı
zamanda birden çok sendikaya üye olamayacakları genel kuralını koymakta, aksi durumda ise
‘sonraki üyeliklerin geçersiz olacağı’ düzenlemesini tekrarlamaktadır. Ancak yine aynı
maddenin 3. fıkrasına göre ‘aynı işkolunda ve aynı zamanda farklı işverenlere ait işyerlerinde
çalışan işçiler birden çok sendikaya üye olabilir.’ Böylece 2010 yılında 5982 sayılı yasayla
yapılan anayasa değişikliğinde kabul edilen değişiklik Sendikalar Kanunu’na da geçirilmiş
olmaktadır.
Yeni yasa sendika üyeliğinin kazanılmasında ve kaybedilmesinde ulusal ve uluslararası
çevrede önemli ölçüde eleştirilen ‘noter koşulu’nu kaldırılmıştır. Bununla birlikte geçici 4.
madde uyarınca 07.11.2013 tarihine (1 yıl sonuna) kadar noter şartı devam edecektir. Sendikaya
üyelik, Bakanlıkça sağlanacak elektronik başvuru sisteminde, e-devlet kapısı üzerinden
kazanılacaktır. Bunun gibi, her üye, e-devlet kapısı üzerinden çekilme bildiriminde bulunmak
suretiyle üyelikten çekilebilecek, e-devlet çekilme bildirimi yine elektronik ortamda eş zamanlı
olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ve sendikaya bildirilecektir. Çekilme,
sendikaya bildirimden itibaren bir ay sonra geçerlilik kazanacaktır. Üye bu bir aylık süre içinde
başka bir sendikaya üye olduğu takdirde yeni üyelik bu sürenin sonunda geçerlilik kazanacaktır.
Sendika üyeliğinden çıkarılma kararı genel kurulca verilebilecek, karar yine e-devlet kapısı
üzerinden bakanlığa elektronik ortamda bildirilecek ve üyeye yazılı olarak tebliğ edilecektir.
İşçi üye, kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde mahkemeye itiraz edebilecek, mahkeme iki
ay içinde kesin kararını verecektir. Üyelik, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar devam
edecektir.
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12.2.5. Sendikal Teminatlar
Sendikalar Yasası aşağıdaki hallere sendika üyesi, yöneticisi ve temsilcisi olan işçilere
teminat getirmiştir. Teminat işçilerin sendikalı olmalarından dolayı ayrı muameleye tabi
tutulmayı ve haklardan mahrum edilmeyi önlemeye yönelik olduğu gibi sendikal faaliyette
bulunana ve sendikada görev alan sendika üyesi işçilerin, başta iş güvencesi olmak üzere,
haklarını saklı tutmaya, korumaya yöneliktir. Yasada açıkça güvence altına alınan teminatların
ihlali halinde işverenlerin cezalandırılmaları söz konusudur.
6356 sayılı Yasa’nın 25. maddesinin
l. fıkrasında, “İşçilerin işe alınmaları belli bir sendikaya girmeleri veya girmemeleri,
belli bir sendikadaki üyeliği sürdürmeleri veya üyelikten çekilmeleri veya herhangi bir
sendikaya üye olmaları veya üye olmamaları şartına bağlı tutulamayacağı.”
2. fıkrada “İşverenlerin, ücret, ikramiye, prim ve paraya ilişkin konularda toplu iş
sözleşmesi hükümlerinin saklı olmak kaydıyla, bir sendikaya üye olan işçilerle sendika üyesi
olmayan işçiler veya ayrı sendikalara üye olan işçiler arasında çalışma şartları veya çalıştırmaya
son verilmesi bakımından herhangi bir ayırım yapamayacakları” ve
3. fıkrasında ise “işçilerin sendikaya üye olmaları veya olmamaları, iş saatleri dışında
veya işverenin izni ile iş saatleri içinde işçi kuruluşlarının faaliyetine katılmaları veya sendikal
faaliyette bulunmalarından dolayı işten çıkarılamaz veya farklı işleme tabi tutulamayacağı”
hükümlerine yer vermiştir.
6356 sayılı Yasa’nın 25. maddesinin 4. fıkrası sendikal nedenlerle ‘fesih’ halini,
“sendikal faaliyetlerde bulunma’ halinden ayrık biçimde ele almakta, işverenin fesih dışında,
yukarıdaki fıkralara aykırı hareket etmesi halinde işçinin bir yıllık ücretinden az olmamak üzere
sendikal tazminata hükmedilir” yaptırımını adeta sendikaya üyelik ve sendikal faaliyetlere
katılma halleri ile sınırlamakta, ancak “fesih” (işe son verme) durumunu 4857 sayılı İş
Kanununun iş güvencesiyle ilgili hükümleriyle ilişkilendirmektedir. Nitekim 25.maddenin
5.fıkrasında, “Sendikal bir nedenle iş sözleşmesinin feshi halinde, işçi, 4857 sayılı kanunun
18,20 ve 21. madde hükümlerine göre dava açma hakkına sahiptir. Iş sözleşmesinin sendikal
nedenle feshedilmesinin tespit edilmesi halinde, 4857 sayılı kanunun 21.maddesine gore işçinin
başvurusu, işverenin işe başlatması veya başlatılmaması şartına bağlı olmaksızın sendikal
tazminata karar verilir. Ancak işçinin işe başlatılmaması halinde, ayrıca 4857 sayılı Kanunun
21. maddesinde belirtilen tazminata hükmedilmez” denmektedir.
25. maddenin 5.fıkrasındaki bu düzenlemenin ilk cümlesi, sendikal nedenle iş
sözleşmesinin feshi halinde sadece iş güvencesi kapsamındaki işçilerin dava açma hakkına
sahip oldukları izlemini yaratmış ve işçi sendikalarının tepkisine neden olmuştur. Bu yöndeki
yoruma göre büyükçe bir işçi kesimi, diğer bir deyişle İş Kanunu şemsiyesi altında fakat iş
güvencesi kapsamı dışında olanlar, bunun gibi Borçlar Kanunu, Deniz İş Kanunu ve Basın İş
Kanununa göre çalışanlar sendikal güvence dışında kalacaklardır. Nitekim 25. maddenin
Gerekçesine TBMM’de verilen bir önerge ile eklenen “5.fıkranın ilk cümlesinde yapılan
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değişiklikle iş güvencesi kapsamında olan işçilerin sendikalı tazminat alması düzenlenmiştir”
ifadesi sendikalar açısından bu kötümser yorumu pekiştirmiştir.
Ne var ki, 25. maddenin 5.fıkrasının son cümlesi, bununla belli bir çelişki taşısa da,
“İşçinin 4857 sayılı kanunun yukarıdaki hükümlerine göre dava açmaması ayrıca sendikal
tazminat talebini engellemez” hükmüne yer vererek bu kötümser yorumu kısmen önlemiştir.
Bu cümlede söz konusu olan ve yukarda değindiğimiz işçi grupları, esasen 4857 sayılı İş
Kanununun ilgili iş güvencesi hükümlerine göre dava açamazlar. Bu nedenle, aslında kastedilen
anlamla buradaki ifade arasında çelişki vardır.
Buna göre, 25. maddenin 5. fıkrasındaki hükmün geniş yorumlanarak, iş güvencesi
kapsamı dışında kalan tüm işçilerin, sendikal nedenle iş sözleşmelerinin feshi halinde dava
açma ve sendikal tazminat talebinde bulunma hakkına sahip olduklarını kabul etmek gerekir.
Yürürlüğe giren yeni Sendikalar ve Toplu Sözleşme Kanunu 25. maddesinde getirilen
yenilik, sendikal tazminatın yanı sıra iş güvencesi tazminatı istenemeyeceğinin açıkça
düzenlenmiş olmasıdır.
Yeni yasada, işyeri sendika temsilcilerinin ve sendika yöneticilerinin güvenceleri
artırılmıştır. Sendika ve konfederasyon yöneticisi seçildiği için işinden ayrılmak zorunda kalan
işçilerin sözleşmelerinin askıda kalması sağlanmıştır. Bu işçiler için istemeleri halinde kıdem
tazminatı hakkı korunarak fesih imkanı sağlanacaktır. İşyeri sendika temsilcisinin temsilcilik
görevi nedeniyle sözleşmesinin sona erdirilmesi halinde, işe iade güvencesi getirilmiştir. Ancak
haklı bir neden olması durumunda işveren sözleşmeyi her zaman sona erdirebilecektir.
İşyeri sendika temsilcisinin güvencesi ile ilgili 6356 sayılı yasanın 24. maddesinin ilgili
fıkraları şöyledir:
(1) İşveren, işyeri sendika temsilcilerinin iş sözleşmelerini haklı bir neden olmadıkça ve
nedenini yazılı olarak açık ve kesin şekilde belirtmedikçe feshedemez. Fesih bildiriminin tebliği
tarihinden itibaren bir ay içinde, temsilci veya üyesi bulunduğu sendika dava açabilir.
(2) Dava basit yargılama usulüne göre sonuçlandırılır. Mahkemece verilen kararın
temyizi hâlinde Yargıtay kesin olarak karar verir.
(3) Temsilcinin işe iadesine karar verilirse fesih geçersiz sayılarak temsilcilik süresini
aşmamak kaydıyla fesih tarihi ile kararın kesinleşme tarihi arasındaki ücret ve diğer hakları
ödenir. Kararın kesinleşmesinden itibaren altı iş günü içinde temsilcinin işe başvurması şartıyla,
altı iş günü içinde işe başlatılmaması hâlinde, iş ilişkisinin devam ettiği kabul edilerek ücreti ve
diğer hakları temsilcilik süresince ödenmeye devam edilir. Bu hüküm yeniden temsilciliğe
atanma hâlinde de uygulanır.
(4) İşveren, yazılı rızası olmadıkça işyeri sendika temsilcisinin işyerini değiştiremez
veya işinde esaslı tarzda değişiklik yapamaz. Aksi hâlde değişiklik geçersiz sayılır.
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Bu düzenlemenin isabetli ve dengeli olduğu açıktır. 25. madde’nin 5. fıkrası ayrıca
önceki taslaklarda öngörülen ve işverenle iş ilişkisi devam eden ve uygulamada “amatör
sendika yöneticisi” olarak adlandırılan yöneticilerin güvencesini de sendika işyeri temsilcisinin
güvencesi paralelinde düzenlemiştir.
Sendika yöneticisinin güvencesi ile ilgili olarak 6356 sayılı yeni yasa ise 23. maddesinde
getirdiği düzenlemelerle günümüzdeki ortaya çıkan hukuki sorunları çözmeyi amaçlamaktadır.
23. madde üç ayrı fıkrasında bu alanda söz konusu olabilecek üç hali düzenlemektedir. 1.
fıkraya göre, kural olarak, “işçi kuruluşunda yönetici olduğu için çalıştığı işyerinden ayrılan
işçinin iş sözleşmesi askıda kalır. Yönetici dilerse işten ayrıldığı tarihte iş sözleşmesini bildirim
süresine uymaksızın veya sözleşme süresinin bitimini beklemeksizin fesheder ve kıdem
tazminatına hak kazanır. Yönetici, yöneticilik süresi içerisinde iş sözleşmesini feshederse
kıdem tazminatı fesih tarihindeki emsal ücret üzerinden hesaplanır.” Görüldüğü gibi, işçi isterse
yönetici seçildiğinde, isterse yöneticilik süresi içinde (yani, iş sözleşmesi askıda iken) iş
sözleşmesini feshettiği takdirde, diğer şartlar da uygunsa, kıdem tazminatına hak kazanacak,
bundan sonrasında ise haliyle yöneticilik güvencesi söz konusu olmayacaktır. 23. maddenin
2.fıkrasına göre ise, “iş sözleşmesi askıya alınan yönetici, sendikanın tüzel kişiliğinin sona
ermesi, seçime girmemek, yeniden seçilmemek veya kendi isteğiyle çekilmek suretiyle
görevinin sona ermesi halinde, sona erme tarihinden itibaren bir ay içinde ayrıldığı işyerinde
işe başlatılmak üzere işverene başvurabilir. İşveren talep tarihinden itibaren bir ay içinde bu
kişileri o andaki şartlarla eski işlerine veya eski işlerine uygun bir işe başlatmak zorundadır. Bu
kişiler süresi içinde işe başlatılmadığı taktirde iş sözleşmeleri işverence feshedilmiş sayılır.
Diğer bir deyişle, işçi kuruluşunda yönetici olmasından ötürü iş sözleşmesini feshetmeyen
işçinin iş sözleşmesi askıda kalacak, bu yönetici görevinin “sendikanın tüzel kişiliğinin sona
ermesi, seçime girmemesi, yeniden seçilmemesi veya görevinden istifa etmesi” hallerinde bir
ay içinde ayrıldığı işyeri işverenine başvurusu halinde, işveren kendisini bir ay içinde eski işine
veya eski işine uygun düşen bir işe başlatmakla yükümlü olacaktır. İşveren işçiyi süresinde işe
başlatmazsa sözleşmeyi feshetmiş sayılacak ve fesihle ilgili hukuki sonuçlarla karşılaşacaktır.
Böylece, yönetici güvencesinin hukuki yaptırımı pekiştirilmiş olmaktadır.
23. madde 3. fıkraya göre ise, “Yukarıda sayılan nedenler dışında yöneticilik görevi
sona eren sendika yöneticisine ise başvurması hâlinde işveren tarafından kıdem tazminatı
ödenir. Ödenecek tazminatın hesabında, işyerinde çalışılmış süreler göz önünde bulundurulur
ve fesih anında emsalleri için geçerli olan ücret ve diğer hakları esas alınır. İşçinin iş
kanunlarından doğan hakları saklıdır.” Böylece 23. madde (2. fıkrada belirtilen nedenler dışında
görevi sona eren sendika yöneticisi işverene başvurduğu takdirde işyerinde çalıştığı süreler ve
fesih tarihindeki emsal ücrete dayalı olarak kıdem tazminatına hak kazanabilecektir. 23.
maddedeki düzenlemenin, değişik halleri kapsaması dolayısıyla bu konudaki uygulama
sorunlarına son vereceği söylenebilir. Ancak yöneticinin yönetim görevi sırasında iş sözleşmesi
askıda iken sözleşmeyi feshetmesi (23.madde 2. fıkra) halinde, belki feshin türü uygulamada
bazı tereddütlere yol açabilecektir.
Daha önceki kanunlarda, işsiz kalan işçinin sendika üyeliğinin devam edip
etmeyeceğine dair bir ibare bulunmuyordu. Bu nedenle çoğu kez işçiler, işiyle birlikte sendikal
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haklarını da kaybediyordu. Yargı kararlarıyla aşılmaya çalışılan bu sıkıntı, yeni kanunla
giderildi. Işçilerin işten çıkarılması durumunda, sendikal haklardan 1 yıl süreyle yararlanmaları
hükme bağlandı.

12.2.6. Sendikaların Faaliyetleri
6356 sayılı yeni yasada, işçi ve işveren kuruluşlarının hangi faaliyetlerde
bulunabileceklerinin belli bir madde altında sıralanması yerine bu konunun tüzüklere
bırakılması yeğlenerek bu kuruluşların serbestçe faaliyette bulunması ilkesi benimsenmiştir.
Buradaki bir amaç da yasakların azaltılmasıdır.
Yeni yasanın 26.maddesinin 2. fikrasında sendika dışında konfederasyonlara da işçi ve
işverenlerin menfaatlerini ilgilendiren konularda üyelerini temsilen dava açma ve husumet
ehliyeti tanınmıştır. Buradaki dava ehliyeti, üyelerin veya mirasçılarının yazılı başvuruları
üzerine maddi vakalara ilişkin dava ehliyetinden farklıdır. Söz konusu olan, üyelerini temsilen
sendikanın açtığı davanın devamı süresinde sendika üyeliği sona ererse, işçi ya da işverenin
yazılı onayı alınarak, bireyin iradesi dışında temsili önlenmek istenmiştir.
Sendika yöneticilerinin işledikleri suçlar nedeniyle sendika tüzel kişiliğinin sorumlu
tutulması ve sendikaların kapatılması eleştirilen bir konu olmuştur. 6356 sayılı yasa ile suçların
şahsiliği ilkesine uygun olarak, sendika tüzel kişiliği korunarak, bireysel suç işleyen yöneticinin
sorumlu tutulması ilkesi getirilmiştir. Ayrıca sendikal faaliyetlerden dolayı öngörülen hapis
cezaları kaldırılarak yerine idari para cezaları getirilmiştir.

12.2.7. Sendika ve Konfederasyonların Gelirleri
Kuruluşların gelirleri;
a) Üyelik ve dayanışma aidatları,
b) Tüzüklerine göre yapabilecekleri faaliyetlerden sağlanacak gelirler,
c) Bağışlar,
ç) Mal varlığı gelirleri, mal varlığı değerlerinin devir, temlik ve satışlarından doğan
kazançlardan, ibarettir.
6356 sayılı Kanun’un 18.maddesinde yer alan yeni bir düzenlemeyle üyelerden alınacak
aidatların, üst sınır ve tür bakımından bir sınırlama (1 günlük çıplak ücret sınırı vardı)
olmaksızın, sendikanın tüzüğünde belirtilen usule göre genel kurul tarafından kararlaştırılacağı
belirtilmiştir. Üyelerden başka bir aidat alınamayacağına dair hüküm kaldırılmıştır. Aidatın
işveren tarafından kaynaktan kesilmesi (check-off) yöntemi muhafaza edilmiş, bu işlem için
daha önceki bazı taslaklarda yer verilen ilgili işçinin onayı koşulu aranmamıştır.
2821 sayılı Yasa’da faaliyeti durdurulan kuruluşlara aidat ödenmemekteydi, 6356 sayılı
yasada ise faaliyeti durdurulsa da (her iki durumda da) aidat ödenecektir. Dayanışma aidatı
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içinse ‘faaliyeti durdurulmuş sendikalara dayanışma aidatı ödenmez’ hükmü getirilerek, üyelik
aidatından farklılaştırılmıştır.
Sendika ve konfederasyonlara, uluslararası işçi ve işveren kuruluşlarının kurucusu
olabilme, üye ve temsilci gönderebilme, dış temsilcilik açabilme hakkı tanınmıştır. Kuruluşların
yurt dışındaki kişi kurum ve kuruluşlardan yardım almaları yasaklanmayarak sadece Bakanlığa
önceden bildirimde bulunma zorunluluğu getirilmiştir. Ancak 28.madde 3.fıkrada işçi
kuruluşlarının yurt dışındaki işveren kuruluşlarından, işveren kuruluşlarının ise işçilerden ve
işçi kuruluşlarından bağış ve yardım almaları yasaklanmıştır.
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13.1. Toplu İş Sözleşmesi
1982 Anayasasının 53. maddesinde toplu iş sözleşmesi hakkı düzenlenmiştir. Maddede
“işçiler ve işverenlerin, karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma şartlarını
düzenlemek amacıyla toplu iş sözleşmesi yapma hakkına sahip” oldukları hüküm altına alınmış
ve teferruata girmeden toplu iş sözleşmesinin nasıl yapılacağı kanunla düzenleneceği
belirtilmiştir. Bu maddeye dayanılarak 18.10.2012 tarihli 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş
Sözleşmesi
Kanunu
(STİSK)
ayrıntılı
olarak
toplu
iş
sözleşmesi yapılması, uyuşmazlıkların barışçı yollarla çözümlemelerinin ve grev ve lokavtın
esaslarını ve usulleri düzenlenmiştir.
Yasada toplu iş sözleşmesi “İş sözleşmesinin yapılması, içeriği ve sona ermesine ilişkin
hususları düzenlemek üzere işçi sendikası ile işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan
işveren arasında yapılan sözleşme” olarak tanımlanmaktadır. Yasada toplu iş sözleşmelerinin,
tarafların
karşılıklı
hak
ve
borçlarını,
sözleşmenin
uygulanmasını ve denetimini, uyuşmazlıkların çözümü için başvurulacak yolları düzenleyen
hükümleri de ihtiva edebileceği belirtilmektedir.

13.1.1. STİSK na göre Toplu İş Sözleşmeleri
Yasa toplu iş sözleşmesinin özelliklerini şu şekilde düzenlemiştir:
i- Toplu iş sözleşmeleri (TİS)
- İşyeri TİS,
- Grup TİS
- İşletme TİS ve
- Çerçeve sözleşmesi olarak yapılabilir.
ii- Toplu iş sözleşmesi yazılı olarak yapılmadıkça geçerli değildir
iii- Toplu iş sözleşmeleri ve çerçeve sözleşmeler, Anayasaya ve kanunların emredici
hükümlerine aykırı düzenlemeler içeremez
iv- Bir toplu iş sözleşmesi aynı işkolunda bir veya birden çok işyerini kapsayabilir.
v- Bir gerçek ve tüzel kişiye veya bir kamu kurum ve kuruluşuna ait aynı işkolunda
birden çok işyerinin bulunduğu işyerlerinde, toplu iş sözleşmesi ancak işletme düzeyinde
yapılabilir.
vi- Grup toplu iş sözleşmesi, tarafların anlaşması üzerine bir işçi sendikası ile bir
işveren sendikası arasında, birden çok üye işverene ait aynı işkolunda kurulu işyerleri ve
işletmeleri kapsamak üzere yapılır
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vii- Toplu iş sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe iş sözleşmeleri toplu iş sözleşmesine
aykırı olamaz. İş sözleşmelerinin toplu iş sözleşmesine aykırı hükümlerinin yerini toplu iş
sözleşmesindeki hükümler alır. Toplu iş sözleşmesinde iş sözleşmelerine aykırı hükümlerin
bulunması hâlinde ise iş sözleşmesinin işçi yararına olan hükümleri geçerlidir.
viii- İlke olarak Toplu iş sözleşmeleri, (faaliyetleri bir yıldan az süren işler dışında)
bir yıldan az ve üç yıldan uzun süreli olamaz. Toplu iş sözleşmesinin süresi, sözleşmenin
imzalanmasından sonra taraflarca uzatılamaz, kısaltılamaz ve sözleşme süresinden önce sona
erdirilemez.
ix- Yapılacak toplu iş sözleşmesi, önceki sözleşme sona ermedikçe yürürlüğe
giremez.
x- Toplu iş sözleşmesine taraf olan sendikanın
- Tüzel kişiliğinin sona ermesi,
- Faaliyetinin durdurulması,
- İşçi sendikasının yetkiyi kaybetmesi ve
- Toplu iş sözleşmesinin uygulandığı işyerlerinde işverenin veya işyerinin girdiği
işkolunun değişmesi toplu iş sözleşmesini sona erdirmez.
xi- Bakanlık, toplu iş sözleşmeleri için bir sicil tutar. Toplu iş sözleşmesinin metni
üzerinde anlaşmazlık çıktığı takdirde, Bakanlıkça sicile kaydedilmiş metin esas alınır.
xii- İşyerinin tamamının veya bir bölümünün devri halinde
a- Devralan işverenin aynı işkolunda başka işyeri veya işletmelerinde toplu iş
sözleşmesi yok ise mevcut toplu iş sözleşmesi devam eder.
b- Devralan işverenin aynı işkolunda başka işyeri veya işletmelerinde toplu iş
sözleşmesi var ise bu durumda devredilen işyeri veya işletmedeki mevcut toplu iş
sözleşmesi “işi sözleşmesi” olarak hükümleri devam eder. Yani işverenin mevcut işletme
veya işyeri sözleşmesine tabi olur, ancak, devredilen işyeri ve işletmede çalışanlar lehine
olan hükümler de ayrıca devam eder.
c- Toplu iş sözleşmesi bulunmayan bir işyerinin işletme toplu iş sözleşmesi tarafı olan
bir işverence devralınması durumunda işyeri, işletme toplu iş sözleşmesi kapsamına girer.
xiii- Toplu iş sözleşmesinden yararlananlar üç gruptur:
a- Taraf işçi sendikasının üyeleri
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b- Toplu iş sözleşmesinin tarafı işçi sendikasına dayanışma aidatı ödeyenler.
Dayanışma aidatının miktarı, üyelik aidatından fazla olmamak kaydıyla sendika tüzüğünde
belirlenir. Faaliyeti durdurulmuş sendikalara dayanışma aidatı ödenmez
c- Grev sonunda yapılan Toplu iş sözleşmesinde özel hüküm altına alınanlar. Örneğin
grev sırasında yasa gereği, zorunlu olarak çalışanlar dışında işyerinde çalışmış olanlar aksine
hüküm bulunmadıkça toplu iş sözleşmesinden yararlanamaz.
d- Bu Kanun anlamında işveren vekilleri ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerine işvereni
temsilen katılanlar, toplu iş sözleşmesinden yararlanamaz.
xiv- Toplu iş sözleşmesin teşmili:
a- Bakanlar Kurulu; teşmili yapılacak işyerinin kurulu bulunduğu işkolunda en çok
üyeye sahip sendikanın yapmış olduğu bir toplu iş sözleşmesini, tamamen veya kısmen ya da
zorunlu değişiklikleri yaparak, o işkolunda toplu iş sözleşmesi bulunmayan işyeri veya
işyerlerine teşmil edebilir.
b- Bakanlar kurulu teşmil kararını, gerekli gördüğünde yürürlükten kaldırabilir.
Teşmil edilen toplu iş sözleşmesinin sona ermesi ile teşmil kararı da ortadan kalkar.
c- Toplu iş sözleşmesinin teşmil edildiği işletme veya işyerinde her zaman yetki için
başvurulabilir ve yeni toplu iş sözleşmesinin yapılmasıyla birlikte teşmil uygulaması
kendiliğinden sona erer.

13.1.2. Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması
TİS yapılması belirli bir usul çerçevesinde yapılması gerekmektedir. Toplu pazarlık
süreci her durumda nihayetinde TİS ile sonuçlanır. Ancak bu süreç her zaman barışçı bir şekilde
tamamlanmayabilir. Bu sebeple TİS aşamaları uyuşmazlık durumunda uzamakta ve daha fazla
zaman almaktadır.
A- TİS süreci
i- Yetki,
ii- Toplu görüşmeye çağrı,
iii- Toplu görüşme ve
iv- TİS imzalanması süreçlerini kapsar.
Buna karşılık uyuşmazlık çıkması ve TİS imzalanamaması durumunda toplu
görüşmeden sonra arabuluculuğa gidilir, arabuluculuk sonrası TİS imzalanırsa süreç burada
tamamlanır. Arabuluculuk sonunda süreç tamamlanmaz ve TİS imzalanamazsa bu durumda iki
yol vardır: Birincisi kanuni hakeme gitmek ve hakemin kararına göre TİS imzalanması; ikincisi
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ise eğer kanuni hakeme gitmek zorunluluğu yoksa tarafların grev veya lokavta gitmeleri ve bu
süreç sonunda TİS imzalanmasıdır. Bu süreçte ilk aşamanın yetki olduğu görülmektedir.
B- Yetki ve Şartları
Yetki işçi ve işveren tarafının TİS yapmaya ehil ve yetkili olmalarının tespitini
gerektirir. Ehliyet TİS taraf olma hakkıdır. Yasaya göre TİS işçi sendikaları ile işveren
sendikaları veya doğrudan işverenlerin kendileri taraf olabilir. Yani bunlar TİS yapma
ehliyetine sahiptirler. Bunlar dışında hiçbir kurum ya da kuruluş TİS taraf olamaz. Bu
çerçevede konfederasyonlar da TİS’ne taraf olamazlar.
Ehliyet sahibi olanlar arasından kimlerin bu yetkiyi kullanacağının tespiti yani yetkilinin
tespiti/yetki tespitinin yapılması gerekir. Burada işveren açısından problem yoktur. İşveren
sendika üyesi ise sendika; işveren sendikaya üye değilse bizzat kendisi ehliyet ve yetkiye
sahiptir. İşçiler içinse işyerinde örgütlenen sendikalar ehliyet sahibi olabilirler. Ehliyete sahip
sendikalardan hangisinin yetkiye sahip olacağı konusunda yasa bazı ölçüler getirmiştir. Buna
göre sendikanın üye sayısı;
a- İşçi sendikasının bulunduğu işkolunda çalışan işçilerin en az yüzde üçünün üyesi
bulunması şartıyla
- işçi sendikası, toplu iş sözleşmesinin kapsamına girecek işyerinde başvuru tarihinde
çalışan işçilerin yarıdan fazlasının,
- işletmede ise işyerleri bir bütün olarak dikkate alınarak yüzde kırkının kendi üyesi
bulunması hâlinde bu işyeri veya işletme için toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkilidir.
- İşletmede birden çok sendikanın yüzde kırk veya fazla üyesinin olması durumunda
başvuru tarihinde en çok üyeye sahip sendika toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkilidir.
- Bir işveren sendikası, üyesi işverenlere ait işyeri veya işyerleri, sendika üyesi olmayan
bir işveren ise kendi işyeri veya işyerleri için toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkilidir.
- Bir işkolunda çalışan işçilerin yüzde üçünün tespitinde Bakanlıkça her yıl ocak ve
temmuz aylarında yayımlanan istatistikler esas alınır. Yayımlanan istatistik, yeni istatistik
yayımlanıncaya kadar geçerlidir. Yetki belgesi almak üzere başvuran veya yetki belgesi alan
işçi sendikasının yetkisini daha sonra yayımlanacak istatistikler etkilemez. Yayımlanan
İstatistiğin gerçeğe uymadığı gerekçesiyle Ankara İş Mahkemesine başvurulabilir.
- Bakanlık, yetkili sendikanın belirlenmesinde ve istatistiklerin düzenlenmesinde
kendisine gönderilen üyelik ve üyelikten çekilme bildirimleri ile Sosyal Güvenlik Kurumuna
yapılan işçi bildirimlerini esas alır.


Kurulu bulunduğu işkolunda en az yüzde üç üye şartı, Ekonomik ve Sosyal Konseye üye konfederasyonlara
bağlı işçi sendikaları için Ocak 2013 istatistiğinin yayımı tarihinden 1/7/2016 tarihine kadar yüzde bir, 1/7/2018
tarihine kadar yüzde iki olarak uygulanır.
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- Yetki tespiti için taraflar bakanlığa başvurur. Bakanlık, altı iş günü içinde sonucu
bildirir. Taraflar (işkolunda çalışan işçilerin yüzde üçünden daha az üyesi bulunan işçi
sendikaları hariç) altı iş günü içinde mahkemeye yetki itirazında bulunabilir.
- Yasa TİS bulunmadığı işyerlerinde yetki için her zaman başvurulabileceğini, buna
karşılık yürürlükte bir TİS varlığı halinde ise yetki sürecinin ancak TİS nin bitimine 120 gün
kala başlanabileceğini öngörmektedir.
Yetki alındıktan sonraki aşama toplu görüşme safhasıdır. Toplu görüşme işveren,
işveren sendikası veya yetki alan işçi sendikası tarafından yapılan çağrı ile gerçekleşir. Çağrıyı
yapan taraf çağrıyla birlikte tüm tekliflerini de karşı tarafa yapmak zorundadır. Ancak, taraflar
toplu görüşme sırasında tekliflerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Tarafların bir araya gelmesiyle toplu görüşmeler yapılır. Toplu görüşmeler 60 gün
içinde sonuçlanması halinde TİS imzalanır ve süreç tamamlanır. TİS imzalanmazsa
arabuluculuk süreci başlar.

13.2. Toplu İş Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları
13.2.1. Uyuşmazlıklar ve Çeşitleri
İş uyuşmazlıkları bireysel ya da toplu iş uyuşmazlıkları şeklinde karşımıza çıkmaktadır.
Bireysel iş uyuşmazlıklarında taraflar birey olarak işçi ve işverendir. Buna karşılık toplu iş
uyuşmazlıklarında taraflar işçi sendikaları ile işveren sendikası veya işverenin kendisidir.
Uyuşmazlıkların niteliği açısından iki tip uyuşmazlık söz konusudur: Hak uyuşmazlığı ve
menfaat/çıkar uyuşmazlığı.
Hak uyuşmazlığı sözleşme veya mevzuatta yer alan düzenlemelerde mevcut olan
hakların tespit ve tayini ile ilgilidir. Bir diğer ifade ile bir hakkın karşı tarafça ihlal edilmesi
veya farklı yorumlanması halinde ortaya çıkan uyuşmazlıklardır. Örneğin çalışılmasına karşılık
ücret ödenmemesi, haftalık izin verilmemesi, fazla çalıştırılma, hak edilmesine karşılık kıdem
tazminatının verilmemesi gibi durumlar.
Menfaat ya da çıkar uyuşmazlığı henüz düzenleme halini almamış konuların
düzenlemeye konu edilmeleri veya mevcut düzenlemelerin farklı şekilde yapılmasına yönelik
taleplerden kaynaklanan uyuşmazlıklardır. Örneğin ücretlerin artırılması, çalışma sürelerinin
kısaltılması veya uzatılması ya da esnekleştirilmesi, kâra katılma talebi gibi mevcut
düzenlemeler çerçevesinde çözümü olmayan yeni yaklaşım ve çözüm yolları gerektiren
uyuşmazlıklar.
STİSK toplu hak uyuşmazlıkları durumunda doğrudan grev veya lokavta
gidilmesine izin vermemektedir. Toplu hak uyuşmazlıklarının çözümünde taraflar yargı
yoluna başvurabilir veya özel hakeme gidebilirler. Yargı yoluna gidildiğinde taraflar yetkili iş
mahkemelerine başvurarak yorum ya da eda davası açabilirler. Yorum davası bir hakkın farklı
yorumlanmasından kaynaklanan uyuşmazlığı çözmeye yönelik olmasına karşılık eda davası
bir hakkın ihlalinden doğan uyuşmazlıkları gidermeye yönelik davalardır.
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Yasa toplu menfaat/çıkar uyuşmazlıkları durumunda önce barışçı çözüm yollarının
denenmesini ve ancak uyuşmazlığın yine de giderilememesi durumunda grev ve lokavt gibi
mücadeleci çözüm yollarına gidilmesine imkan vermektedir. Menfaat uyuşmazlıklarının yeni
bir hakkın elde edilmesine veya bir hakkın değiştirilmesine yönelik olması sebebiyle TİS
yapma aşamasında ortaya çıkmaktadır.

13.2.2. Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları
13.2.2.1. Uyuşmazlığın Tespiti
Yasa aşağıdaki durumları uyuşmazlık hali olarak düzenlemiştir:
iToplu görüşme için kararlaştırılan ilk toplantıya taraflardan biri gelmez veya
geldiği hâlde görüşmeye başlamadığı durumlar ile
iiToplu görüşmeye başladıktan sonra toplantıya devam etmezse veya taraflar
toplu görüşme süresi içerisinde anlaşamadıklarını bir tutanakla tespit ederlerse ya da toplu
görüşme süresi anlaşma olmaksızın sona erdiği durumlarda taraflardan biri uyuşmazlığı altı iş
günü içinde görevli makama bildirir.
Yasa uyuşmalığın kati surette görevli makama bildirilmesini emretmektedir.
Bildirmemenin cezası çok ağır olarak düzenlenmiş ve uyuşmazlığın bildirilmememsi
durumunda işçi sendikasının yetkisi düşeceğini belirtmiştir.
Barışçı Çözüm Yolları
13.2.2.1.1. Arabuluculuk
STİSK barışçı yollara başvurmayı TİS nin çeşitli aşamalarında ya isteğe bağlı ya da
zorunlu olarak başvurulmasını düzenlemiştir. Yasaya göre arabuluculuğa başvurulması
aşağıdaki hallerde olabilmektedir:
Uyuşmazlık yazısını alan görevli makam, altı iş günü içinde, tarafların resmî arabulucu
listesindeki bir arabulucu ismi üzerinde anlaşma sağlamaları hâlinde belirlenen kişiyi böyle bir
durumun olmaması halinde resmî listede bir arabulucuyu uyuşmazlıkta arabulucu olarak
görevlendirilir.
-

Arabulucunun görevi on beş gün sürer, en çok altı iş günü uzatılabilir.

- Taraflar ve diğer bütün ilgililer, arabulucunun anlaşmazlık konusu ile ilgili istediği
her türlü bilgi ve belgeyi vermekle yükümlüdür.
- Arabuluculuk süresinin sonunda tarafların anlaşmasını sağlarsa toplu iş sözleşmesi,
imzalanır; anlaşma sağlanamamışsa, arabulucu uyuşmazlığı belirleyen bir tutanak düzenler ve
uyuşmazlığın sona erdirilmesi için gerekli gördüğü önerileri de ekleyerek görevli makama tevdi
eder.
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- Kanuni grev kararı alınan bir uyuşmazlıkta (60. madde) Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı uyuşmazlığın çözümü için bizzat arabuluculuk yapabileceği gibi bir kişiyi de arabulucu
olarak görevlendirebilir.
13.2.2.1.2. Yüksek Hakem Kurulu (Zorunlu Tahkim)
1982 Anayasası 54. maddesinde “grev ve lokavtın yasaklandığı hallerde veya
ertelendiği durumlarda ertelemenin sonunda, uyuşmazlık Yüksek Hakem Kurulunca çözülür.
Uyuşmazlığın her safhasında taraflar da anlaşarak Yüksek Hakem Kuruluna başvurabilir.
Yüksek Hakem Kurulunun kararları kesindir ve toplu iş sözleşmesi hükmünde” olduğunu kayıt
altına almıştır. Burada tarafların iradeleri dışında mecburi/zorunlu olarak hakeme gidilmesi
yasal hüküm altına alınmıştır. STİSK, zorunlu hakeme gidilmesi durumlarını isteğe bağlı ve
zorunlu haller olarak dört ayrı durum için düzenlemiştir. Bunlar:
1- Grev oylaması sonucunda grev yapılmaması yönündeki kararın kesinleşmesinden
itibaren altı iş günü içinde işçi sendikası;
2- grev ve lokavtın yasak olduğu uyuşmazlıklarda uyuşmazlık tutanağının tebliğinden
3- grev ve lokavtın erteleme süresinin uyuşmazlıkla sonuçlanması hâlinde özel hakem
olarak Yüksek Hakem Kuruluna gidilebilir.
STİSK Anayasada yer alan “Yüksek Hakem Kurulunun kararları kesindir ve toplu iş
sözleşmesi hükmündedir” düzenlemesine yasal madde olarak da ayrıca Kanunda yer vermiştir.
13.2.2.1.3. Özel hakeme başvurma
STİSK 52. maddesinde tarafların;
- Anlaşarak toplu hak veya menfaat uyuşmazlıklarının her safhasında özel hakeme
başvurabileceklerini;
- Toplu iş sözleşmesinde taraflardan birinin başvurması üzerine özel hakeme
gidileceğine dair hükümler geçerli olduğunu;
- Menfaat uyuşmazlıklarında tarafların özel hakeme başvurma hususunda yazılı olarak
anlaşma yapmaları halinde, bundan sonra arabuluculuk, grev ve lokavt, kanunî hakemlik
hükümleri uygulanamayacağını;
- Menfaat uyuşmazlıklarında özel hakeme başvurulduğu hallerde hakem kararlarının
toplu iş sözleşmesi hükmünde ve hak uyuşmazlıklarında özel hakem kararları genel hükümlere
tabi olduğunu; kayıt altına alarak isteğe bağlı olan hakem/tahkim kurumunun Türk Endüstri
İlişkileri sistemi içinde işlerlik kazanmasını ve etkin olmasını tercih ettiğini ortaya koymuştur.

13.2.2.2. Mücadeleci Çözüm Yolları: Grev ve Lokavt
13.2.2.2.1. Anayasal düzenlemeler
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Anayasanın 54. maddesinde grev hakkı ve lokavt ile ilgili düzenlemeler yer almaktadır.
Anayasal düzenlemede ilginç olarak madde başlığı “grev hakkı ve lokavt” olarak belirtilmiştir.
Burada grev bir hak olarak görülmesine karşılık lokavt bir hak olarak ele alınmamıştır.
Anayasal düzenlemeye göre;
- Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında, uyuşmazlık çıkması halinde işçiler grev
hakkına sahiptirler. Bu hakkın kullanılmasına karşılık işverenler lokavta başvurabilirler.
- Grev hakkı ve lokavt iyi niyet kurallarına aykırı tarzda, toplum zararına ve millî serveti
tahrip edecek şekilde kullanılamaz.
- Grev ve lokavtın yasaklanabileceği veya ertelenebileceği haller ve işyerleri kanunla
düzenlenir.
- Grev ve lokavtın yasaklandığı hallerde veya ertelendiği durumlarda ertelemenin
sonunda, uyuşmazlık Yüksek Hakem Kurulunca çözülür. Uyuşmazlığın her safhasında taraflar
da anlaşarak Yüksek Hakem Kuruluna başvurabilir. Yüksek Hakem Kurulunun kararları
kesindir ve toplu iş sözleşmesi hükmündedir.
- Greve katılmayanların işyerinde çalışmaları, greve katılanlar tarafından hiçbir şekilde
engellenemez.
13.2.2.2.2. Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu’nda (STİSK) Grev Hakkı
ve Lokavtın düzenlenmesi
STİSK ikinci kısmında 58 ile 75 maddeler arasında grev ve lokavta ilişkin düzenlemeler
yer almaktadır. Toplam 83, çeşitli ve son hükümler hariç 75 maddeden oluşan yasada 18
maddenin doğrudan grev ve lokavta ilişkin olması konuya verilen önemi ve konunun genişliğini
ortaya koymaktadır. Bu sebeple burada çok kısa olarak esasa ilişkin düzenlemeler üzerinde
durulacaktır. Yasada grev ve lokavt paralel şekilde tanımlanmıştır.
Yasaya göre grev (md 58);
- İşçilerin, topluca çalışmamak suretiyle işyerinde faaliyeti durdurmak veya işin
niteliğine göre önemli ölçüde aksatmak amacıyla, aralarında anlaşarak veya bir kuruluşun aynı
amaçla topluca çalışmamaları için verdiği karara uyarak işi bırakmalarına grev denir.
- Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması hâlinde, işçilerin
ekonomik ve sosyal durumları ile çalışma şartlarını korumak veya geliştirmek amacıyla, bu
Kanun hükümlerine uygun olarak yapılan greve kanuni grev denir.
-

Kanuni grev için aranan şartlar gerçekleşmeden yapılan grev kanun dışıdır.

Yasaya göre lokavt (md 59);
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- İşyerinde faaliyetin tamamen durmasına neden olacak tarzda, işveren veya işveren
vekili tarafından kendi kararıyla veya bir kuruluşun verdiği karara uyarak, işçilerin topluca işten
uzaklaştırılmasına lokavt denir
- Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması ve işçi sendikası
tarafından grev kararı alınması hâlinde bu Kanun hükümlerine uygun olarak yapılan lokavta
kanuni lokavt denir.
-

Kanuni lokavt için aranan şartlar gerçekleşmeden yapılan lokavt kanun dışıdır.

13.2.2.2.3. Grev ve lokavt kararının alınması, uygulanması ve sona ermesi:
(1) Grev kararı uyuşmazlığın kesinleşmesinden itibaren altmış gün içinde alınabilir ve
bu süre içerisinde altı iş günü önceden karşı tarafa bildirilecek tarihte uygulamaya konulabilir.
Bu süre içerisinde, grev kararının alınmaması veya uygulanacağı tarihin karşı tarafa
bildirilmemesi hâlinde toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi düşer.
(2) Uyuşmazlığın tarafı olan işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren, grev
kararının kendisine tebliğinden itibaren altmış gün içinde lokavt kararı alabilir ve bu süre
içerisinde altı iş günü önceden karşı tarafa bildirilecek tarihte uygulamaya koyabilir.
(4) Bildirilen tarihte başlamayan grev hakkı veya lokavt düşer.
(5) Grev ve lokavt kararlarının uygulanacağı tarih, kararı alan tarafça karşı tarafa tebliğ
edilmek üzere notere ve bir örneği de görevli makama tevdi edilir. Uygulama tarihi, kararı alan
tarafça ayrıca işyeri veya işyerlerinde derhâl ilan edilir.
(6) Grup toplu iş sözleşmesine ilişkin uyuşmazlıklarda grev kararı, uyuşmazlığın
kapsamındaki işyerlerinin bir kısmı için alınmış olsa dahi lokavt kararı uyuşmazlığın
kapsamındaki başka işyerleri için de alınabilir.
(7) Kanuni grev kararı alınan bir uyuşmazlıkta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
uyuşmazlığın çözümü için bizzat arabuluculuk yapabileceği gibi başka bir kişiyi de arabulucu
olarak görevlendirebilir.
13.2.2..2.4.1. Grev oylaması
Grev kararının işyeri, işletme ve grup TİS amaçlanan yerlerde çalışan işçiler grev
oylaması talebinde bulunabilirler. Oylamada grev yapılmaması yönünde karar alınırsa alınan
grev kararı uygulanamaz..
13.2.2..2.4.2. Grev ve lokavt yasakları (MADDE 62)
(1) Can ve mal kurtarma işlerinde; cenaze işlerinde ve mezarlıklarda; şehir şebeke suyu,
elektrik, doğal gaz, petrol üretimi, tasfiyesi ve dağıtımı ile nafta veya doğalgazdan başlayan
petrokimya işlerinde; bankacılık hizmetlerinde; Millî Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca doğrudan işletilen işyerlerinde; kamu
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kuruluşlarınca yürütülen itfaiye ve şehir içi toplu taşıma hizmetlerinde ve hastanelerde grev ve
lokavt yapılamaz.
(2) Bakanlar Kurulu, genel hayatı önemli ölçüde etkileyen doğa olaylarının gerçekleştiği
yerlerde bu durumun devamı süresince geçici olarak gerekli gördüğü işyerlerinde grev ve
lokavtı yasaklayabilir. Yasağın kalkmasından itibaren altmış gün içinde altı iş günü önce karşı
tarafa bildirilmek kaydıyla grev ve lokavt uygulamasına devam edilir.
(3) Başladığı yolculuğu yurt içindeki varış yerlerinde bitirmemiş hava, deniz, ve kara
ulaştırma araçlarında grev ve lokavt yapılamaz.
13.2.2..2.4.3. Grev ve lokavtın ertelenmesi/( MADDE 63)
(1) Karar verilmiş veya başlanmış olan kanuni bir grev veya lokavt genel sağlığı veya
millî güvenliği bozucu nitelikte ise Bakanlar Kurulu bu uyuşmazlıkta grev ve lokavtı altmış
gün süre ile erteleyebilir. (2) Erteleme kararının yürürlüğe girmesi üzerine arabulucu devreye
girer.
Erteleme süresi içerisinde taraflar aralarında anlaşarak uyuşmazlığı özel hakeme de
götürebilir.
(3) Erteleme süresinin sonunda anlaşma sağlanamazsa uyuşmazlık Yüksek Hakem
Kurulunca çözülür.
13.2.2.2.4.4. Grev ve lokavtın uygulanması (MADDE 64)
(1) İşçiler greve katılıp katılmamakta serbesttir. Greve katılan işçiler ile lokavta maruz
kalan işçiler işyerinden ayrılmak zorundadır. Greve katılmayan veya katılmaktan vazgeçenlerin
işyerinde çalışmaları hiçbir şekilde engellenemez. Ancak, işveren bu işçileri çalıştırıp
çalıştırmamakta serbesttir.
(2) Greve katılan veya lokavta maruz kalan işçilerin işyerine giriş çıkışı engellemeleri
yasaktır.
(4) Grev başlamadan önce veya greve katılmayıp çalışan işçilerin ürettiği ürünlerin
satılmasına ve işyeri dışına çıkarılmasına, işyeri için gerekli maddelerin, araç ve gereçlerin
işyerine sokulmasına engel olunamaz.
(5) Grev esnasında greve karar veren sendikanın kusurlu hareketi sonucu grev
uygulanan işyerinde neden olunan maddi zarardan sendika sorumludur. Yetkili işçi
sendikasının kararı olmadan işçi ya da yöneticilerin bireysel eylemlerinden kaynaklanan
zararlardan kusuru olan yönetici ya da işçi sorumludur.

13.2.2.2.4.5. Kanuni grev ve lokavta katılamayacak işçiler (MADDE 65 )

238

(1) Hiçbir surette üretim veya satışa yönelik olmamak kaydıyla niteliği bakımından
sürekli olmasında teknik zorunluluk bulunan işlerde faaliyetin devamlılığını veya işyeri
güvenliğini, makine ve demirbaş eşyalarının, gereçlerinin, hammadde, yarı mamul ve mamul
maddelerin bozulmamasını ya da hayvan ve bitkilerin korunmasını sağlayacak sayıda işçi,
kanuni grev ve lokavt sırasında çalışmak, işveren de bunları çalıştırmak zorundadır. Bu işçilerin
niteliği, sayısı ve yedekleri, işveren veya işveren vekili tarafından toplu görüşmenin
başlamasından itibaren işyerinde yazı ile ilan edilir
13.2.2.2.4.6. Grev hakkının ve lokavtın güvencesi (MADDE 66 )
(1) Toplu iş sözleşmelerine ve iş sözleşmelerine, grev hakkı veya lokavttan
vazgeçilmesine veya bunların kısıtlanmasına dair konulacak hükümler geçersizdir.
(2) Kanuni bir grev kararının alınmasına katılma, teşvik etme, greve katılma veya greve
katılmaya teşvik etme nedeniyle bir işçinin iş sözleşmesi feshedilemez.
13.2.2.2.4.7. Kanuni grev ve lokavtın iş sözleşmelerine etkisi (MADDE 67)
(1) Kanuni greve katılan, greve katılmayan veya katılmaktan vazgeçip de grev nedeniyle
çalıştırılamayan ve kanuni lokavta maruz kalan işçilerin iş sözleşmeleri grev ve lokavt süresince
askıda kalır.
(3) Grev ve lokavt süresince iş sözleşmeleri askıda kalan işçilere bu dönem için
işverence ücret ve sosyal yardımlar ödenemez, bu süre kıdem tazminatı hesabında dikkate
alınmaz. Toplu iş sözleşmelerine ve iş sözleşmelerine bunların aksine hüküm konulamaz.
13.2.2..2.4.8. İşçi alma ve başka işe girme yasağı
MADDE 68 – (1) İşveren, kanuni bir grev veya lokavt süresince yasal olarak iş
sözleşmesi sona eren ve ölen işçiler hariç olmak üzere iş sözleşmeleri askıda kalan işçilerin
yerine, sürekli ya da geçici olarak başka işçi alamaz veya başkalarını çalıştıramaz.
(2) Greve katılmayan veya katılmaktan vazgeçen işçiler, ancak kendi işlerinde
çalıştırılabilir. Bu işçilere, greve katılan işçilerin işleri yaptırılamaz.
(3) Kanuni bir grev ve lokavt dolayısıyla iş sözleşmeleri askıda kalan işçiler, grev veya
lokavt süresince başka bir işverenin yanında çalışamaz. Ancak kısmi süreli iş sözleşmesi ile
çalışan işçiler, kanuni haftalık çalışma süresini tamamlayacak süreyi aşmamak üzere başka bir
işverenin işyerinde çalışabilir.
13.2.2.2.4.9. Kanun dışı grev ve lokavtın sonuçları (MADDE 70)
(1) Kanun dışı grev yapılması hâlinde işveren,
a- bu süreçte yer alan işçilerin iş sözleşmelerini haklı nedenle feshedebilir.
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b- bu grev nedeniyle işverenin uğradığı zararlar, greve sebep olan varsa işçi kuruluşu;
yoksa bu greve neden olan işçiler tarafından karşılanır.
(2) Kanun dışı lokavt yapılması hâlinde işçiler iş sözleşmelerini haklı nedenle
feshedebilir. İşveren, bu işçilerin lokavt süresine ilişkin iş sözleşmesinden doğan bütün
haklarını bir iş karşılığı olmaksızın ödemek ve uğradıkları zararları tazmin etmekle
yükümlüdür.
(4) Lokavtı uygulayan işveren sendikasının herhangi bir nedenle kapatılması,
feshedilmesi veya infisah etmesi hâllerinde lokavt kendiliğinden sona erer.
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Giriş
Türk endüstri ilişkileriyle ilgili çalışmalarda, çalışma ilişkilerini Osmanlı dönemi ve
Cumhuriyet dönemi olarak ikiye ayırmak bir gelenek olmuştur. Cumhuriyet dönemi ise,
çalışma hayatına hâkim olan düşünce ve uygulamalar açısından, 1923-1930 arası liberal; 19301945 arası devletçilik dönemleri olarak nitelendirilmektedir. II. Dünya Savaşını ve 1947’de
çıkarılan ilk Sendikalar Kanununu takip eden yıllar ise bireysel çalışma ilişkilerinden toplu
çalışma ilişkilerine geçiş dönemidir. 1960 yılına kadar devam eden bu dönem ithal ikamesi
politikalarının devam ettiği ancak devletçilikten uzaklaşıldığı, siyasal alanda ise demokrasiye
geçildiği dönemdir.
1960 (1963)-1980 alt dönemi, endüstri ilişkilerinin bütün kurum ve kurallarıyla yasal
güvenceye kavuştuğu dönemdir. Sendikacılık, toplu pazarlık, grev ve lokavt kurumları çalışma
hayatında yer almış ve uygulanmıştır. Bu dönem siyasal hürriyetlerin genişletildiği, ithal
ikamesi politikasına devam edildiği bir dönem olmuştur. 1980 (1983)’de başlayan ve hâlâ
devam eden dönem ise, ithal ikamesine dayalı sanayileşme politikasından ihracata dayalı
sanayileşme politikasına geçildiği, endüstri ilişkilerinde önceki dönemde sağlanan geniş
hakların kısmen sınırlandığı bir dönemdir. Bu dönemlerin politik tercihlerinde farklılık
olmasına karşılık her iki dönemin de askerî müdahale sonucunda oluşturulan yapılar olması
ilginç bir ortak özellik olarak ortaya çıkmaktadır.
Dönemlendirmelerde yasal düzenleme tarihlerinin öne çıktığı görülmektedir. Yasal
düzenlemelerin sebepleri bir tarafa bırakılacak olursa, Türk çalışma hayatında dönemleri
birbirinden ayıran asıl unsurun, sosyal, siyasal ve ekonomik kaynaklı gelişmelerden daha çok
yasal düzenlemeler olduğu ortaya çıkmaktadır. Bir başka ifade ile, Türkiye’de endüstri ilişkileri
sosyo-ekonomik gelişmelere göre düzenlenmemiş, yasal düzenlemelere göre şekillendirilmeye
çalışılmıştır. Bu yönüyle Türk endüstri ilişkileri “hukuk eksenli” olarak gelişmiştir. Bu sonuç,
şüphesiz, devletin modernleştirici ve düzenleyici bir ajan olarak toplumun önünde olmak ve
öncülük etmek rolünün çalışma hayatındaki yansımasıdır.

 “Hukuk eksenli” endüstri ilişkilerinden çalışma ilişkilerinin, sosyo-ekonomik gelişme ve buna

bağlı olarak oluşan taleplere göre değil, önceden vaz’edilen yasal düzenlemelere göre
oluşturulması kast edilmektedir. Bir başka ifade ile endüstri ilişkilerinin çerçevesi çizilmekte
sosyo-ekonomik gelişmelerin bu çerçeveyi doldurması istenmektedir. “Sosyo-ekonomik
eksenli” endüstri ilişkilerinde ise, yasal düzenlemeler toplumsal gelişmelere paralel olarak
olgunlaştırılmaktadır. Birincisi, daha çok gelişmekte olan ülkelerin modernleşme
programlarının çalışma ilişkilerindeki bir yansıması ve suni bir yapıyı ifade etmesine karşılık,
ikincisi, gelişmiş ve yeni sanayileşen toplumların tarihî süreçlerinde görülen, organik nitelik
taşıyan bir yapıyı ifade etmektedir.
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14.1. Endüstri İlişkilerinde Kurumsal Yapının Tamamlanması ve
Sendikal Harekette Bölünmeler
1961 Anayasası ve onu takip eden düzenlemeler çalışma hayatı açısından köklü bir
dönüşümü ifade etmektedir. Anayasa; sendikal örgütlenme, toplu pazarlık ve grev haklarını
Anayasa hükmü haline getirmiştir. Anayasa, böylece, bir yandan örgütlenme açısından
sendikaların kurumsallaşmasını sağlarken diğer yandan da sendikaların varlık sebebi ve en
önemli fonksiyonu olan toplu pazarlığı da güvence altına almıştır. Bu düzenlemeler, Türkiye’de
endüstri ilişkileri kurumlarının bir bütün olarak toplumsal hayatta yer almasını ve yasal güvence
altında faaliyet göstermesini sağlamıştır. Anayasanın bu hükümlerine paralel olarak 1963
yılında çıkarılan 274 sayılı Sendikalar Kanunu ve 275 sayılı Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt
Kanunu ile Anayasa’da tanınan hakların uygulanabilirlikleri sağlanmıştır.
Yasal düzenlemelerin sağladığı güçlü zemin üzerinde sendikalaşma ve sendikal
faaliyetler hızla artmıştır. Sendikal hareketin hızlanması, sendikal hareket içinde farklı
eğilimlerin ortaya çıkmasını da beraberinde getirmiştir. Bu çerçevede Türk-İşdışında:
i- 1967 yılında Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nu (DİSK),
ii- 1970 yılında Milliyetçi İşçi Sendikaları Konfederasyonu (MİSK) ve
iii-1976 yılında Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) kurulmuştur.

14.3. 1980 Sonrası Yeniden Yapılanma ve Sendikal Hareketin
Yönelimleri
14.3.1. Yeniden Yapılanmanın Nitelikleri ve İşçi ve İşverenlerin
Değerlendirmeleri
14.3.1.1. Dönemin Ayırt Edici Özellikleri
Türk endüstri ilişkilerinin bugün içinde bulunduğu yapı, 1982 Anayasası sonrasında
çıkarılan 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt
Kanunu ile şekillendirilmiştir. 1982 Anayasası, 12 Eylül 1980 Askerî Darbesi’nin bir ürünüdür.
Yeni siyasal yapılanma içerisinde ekonomik ve toplumsal yapının şekillendirilmesi şüphesiz
kaçınılmazdı. Endüstri ilişkilerinde de yeniden yapılanmaya gidilmesi, askerî müdahaleyi
yapan ve yeni düzeni kuran aslî kurucu iktidarın 1963 sonrasında endüstri ilişkilerindeki
gelişmelerden memnuniyetsizliğinin açık bir ifadesidir.
1980 sonrasında, öncesiyle karşılaştırıldığında, sendikalar ve çalışanlar açısından iki
önemli çevre değişikliği öne çıkmıştır: Birincisi siyasal ve hukukî çevre şartlarındaki, ikincisi
ise ekonomik çevre şartlarındaki değişmedir. Bilindiği üzere askerî darbenin akabinde siyasal
partiler gibi pek çok toplumsal örgütün faaliyeti de durdurulmuştur. Bu çerçevede, HAK-İŞ’in
kısa, MİSK ve DİSK’in faaliyetleri ise uzun bir süre durdurulmuştur. Türk-iş ise kesintisiz
olarak faaliyetlerine devam etmiştir. 1982 Anayasası’nda çalışma hayatına ilişkin bakış açısı
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değişmiş ve 1963 yılında çıkarılan 274 ve 275 sayılı kanunların yerine 1983 yılında 2821 sayılı
Sendikalar Kanunu ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu çıkarılmıştır.
Ekonomik çevre şartlarındaki dönüşüm ise, 12 Eylül’den biraz önce, 24 Ocak 1980
kararlarıyla gerçekleştirilmiştir. 24 Ocak kararlarıyla Türkiye ithalata dayalı sanayileşme
politikasını terk ederek ihracata dayalı sanayileşme politikasına yönelmiştir. Bu dönüşüme yol
açan ana faktör, 1970’lerin sonlarında çok ağır şekilde kendini hissettiren döviz ihtiyacıdır.
İthal ikamesiyle bunun gerçekleştirilememesi ihracata yönelmeyi gündeme getirmiştir. İhracata
yönelmek ise ekonomiyi yeniden yapılandırmayı gerektirmiştir. Alınan ekonomik tedbirlerle,
kamunun ekonomideki ağırlığının azaltılması, uluslararası ekonomik ilişkilerin
serbestleştirilmesi, Türk lirasının aşırı değerlenmesinin önlenmesi, para arzının kontrol edilerek
ve talebin kırılarak enflasyonun düşürülmesi hedeflenmiştir. Bu tedbirlerle esasen ekonominin
işleyişi piyasa mekanizmasına bırakılmak istenmiştir. Uzun bir zaman alacak ve bugün de
devam eden yeniden yapılanma süreci uluslararası piyasalarda rekabet edebilir bir ekonomiye
ulaşmayı amaçlamıştır. 1990’lardan sonra küreselleşme olgusunun Türkiye’nin gündemine
taşınması ve buna göre de ülkenin ekonomik politikalarının yönlendirilmesi ekonomideki
dönüşüm sürecini daha da hızlandırmıştır.
1980’li yıllarda Türk ekonomisine uluslararası piyasalarda rekabet imkanı verecek
unsur, ucuz işgücü olarak karşımıza çıkmaktadır.1 Yeterince sanayileşememenin bir sonucu
olarak maliyeti oluşturan diğer girdiler üzerinde (teknoloji, hammadde v.s.) oynanamaması
zorunlu olarak işgücü maliyetleri üzerinde oynamayı beraberinde getirmiştir. İşgücü
maliyetinin yüksekliği, ithal ikamesinin uygulandığı dönemde etkisi çok da dikkate alınan bir
faktör olmamıştır. Esasen, işgücü maliyetlerinin artışında, özellikle sosyal yükler açısından,
ithal ikameci politikanın etkin olduğu da söylenebilir. Çünkü, bu dönemde ücretler, bir maliyet
unsuru olmaktan çok, bir gelir unsuru olarak görülmüştür. Nitekim, 1970’li yıllarda yapılan
değerlendirmelerde “[d]evletin kısmen paternalist zihniyeti, kısmen de her alanda olduğu gibi
işçi sorunlarında da önderlik etme eğilimi sonucu özel kesime kıyasla uzunca bir süre daha
yüksek ücretler ve sosyal yardımlar öde[diği]” (Dereli, 1979: 19).belirtilmektedir. Bu neticenin
ortaya çıkmasında, modern işletmelerin ağırlıklı olarak kamuya ait olması, devletin istihdamın
önemli bir kısmını kapsaması ve 1970’li yıllarda toplu sözleşme kapsamındaki işçilerin en az
üçte ikisinin kamu kesiminde çalışıyor olması (Koray, 1994: 171) sebebiyle kamu kesiminin
ekonomideki hâkimiyeti ile devletin hem işveren hem de kural koyucu olarak çalışma şartlarını
belirlemedeki gücü rol oynamıştır.
Sendikalaşmanın ve dolayısıyla toplu sözleşme kapsamındaki işçilerin daha çok
kamuda olması, sendikaları problemlerini siyasal alanda çözmeye itmiştir. Bunu, bir yandan,
toplu sözleşme dönemlerinde hükümetlerle pazarlıklar yaparak, diğer yandan da, çalışanlar
lehine yasal düzenlemeler yapılması yönünde hükümetlere talep ve baskılarda bulunarak
gerçekleştirmeye çalışmışlardır. Sendikaların siyasal etki ve yasal düzenleme yoluna
gitmelerinde hiç şüphesiz ekonomik ve sosyal şartların (işsizlik ve toplumun geniş kitlelerince
TÜSİAD’ın yaptığı bir araştırmaya göre Türkiye’nin dış rekabet gücünü yaratan beş faktör arasında işgücü
maliyeti birinci sırayı, coğrafî konum ikinci sırayı, nitelikli işgücü üçüncü sırayı alırken teknoloji beşinci sırada
kalmaktadır. Bkz. (Koray, 1994: 228).
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çalışanların problemlerine olan yaklaşım farklılıkları, daha açık ifade ile benimsenmemesi)
çalışanlar lehine olmaması da önemli bir etken olarak ortaya çıkmaktadır. Bu açıdan
sendikaların akılcı bir politika güttükleri söylenebilir. Esasen teorik çalışmalarda da mahalli
sendikaların daha çok sosyal ve ekonomik eksenli (ekonomik sendikacılık) olarak toplu
pazarlık konularına yaklaştıkları, millî seviyeye çıktıkça bu eksenin siyasal nitelik kazandığı
(siyasal sendikacılık) belirtilmektedir (Delican, (1995: 21).
Türkiye’de çalışanların millî seviyede konfederasyonlarca temsil edilmesi örgütlenme
yapısının tabiatı gereği siyasal seviyede çalışma problemlerini çözmelerini gerektirmektedir.
Toplu sözleşme yapma hakkı olmayan konfederasyonların ana faaliyetleri; kendilerine üye
sendikaların toplu sözleşmelerini koordine etme ve yönlendirme ile siyasal ve hukuki şartları
çalışanlar lehine çevirme üzerine odaklanmaktadır. Bir başka açıdan kamuda sendikalaşmanın
üçte ikisi gibi bir oranın Türk-iş’te olması adeta, kamuda Türk-iş’i tekelleştirmektedir. Bu
durum ve özellikle de sendikayla uzlaşma, siyasal iktidarların geniş kitleleri kontrol etmede ve
yönlendirmede bir araç olarak değerlendirmelerine imkan tanımaktadır.
Bu şartlar altında kamu kesiminde yapılan toplu sözleşmelerin özel sektörde yapılan
toplu sözleşmeleri etkilemekten öte, belirlemesi; kaçınılmaz bir sonuçtur. Ancak, 1980
öncesinde sendikaların siyasal iktidarlarla sağladığı uzlaşmaların özel sektörde kolayca kabul
edilmediği de bir gerçektir. Nitekim, sendikaların, kamuda toplu sözleşmelerle çalışanlara
sağlanan hakları özel sektörde de talep etmeleri çatışmaların çıkmasına ve uyuşmazlıkların
artmasına sebep olmuştur. Bu sebeple, işverenler, kamudaki toplu pazarlığın siyasal yönüne
dikkat çekerek, özel sektördeki toplu pazarlıklarda da sendikaların taleplerini arttırmalarına
sebep olduğunu şikayet yollu ileri sürmüşler, 1970’li yılların sonlarında işyeri
kapanmalarındaki artışı toplu pazarlıklardaki aşırı taleplere ve kıdem tazminatı yüküne
bağlamışlardır. (Koray, 1994: 173, 178).

14.5.1.2. İşverenlerin Döneme İlişkin Yaklaşımları
Ülke ekonomisinin dışa açılması sonucu giderek artan rekabet baskısı, devletin yanısıra
işverenleri de endüstri ilişkilerinde arayışlara sevk etmiş ve yeniden yapılandırma yolunda
sürekli fikir üretme yoluna sokmuştur. İşverenlerin mevcut çalışma ilişkileriyle ilgili yakınma
ve çözüm önerileri kamu otoritelerinin çalışma ilişkileriyle ilgili tercihlerine, politikalarına ve
uygulamalarına yöneliktir. Çalışma hayatıyla ilgili mevzuata yönelik olarak işverenler
dünyadaki eğilimlere paralel üç tercihi, 1980 sonrası başlayan ve 1990’larda ise giderek artan
bir tonda, dile getirmişlerdir. Bu üç tercih, endüstri ilişkilerinin kalkınma politikasına göre
yapılandırılması, işverenler üzerindeki sosyal yüklerin azaltılması ve çalışma normlarının
esnekleştirilmesidir.
İşverenler, sanayileşmenin liberal ekonomik sistem içinde gerçekleştirilmesini, sanayi
ihracatına yönelinmesini ve endüstri ilişkilerinin bu amaçları gerçekleştirecek şekilde
düzenlenmesini istemektedirler. Sistemde devlet, işçi ve işveren üçlüsünün katılımcı bir
yaklaşımla birlikte hareket etmeleri; uyuşmazlıkların asgariye indirilmesi ve bu amaçla
gönüllülük esasına dayalı yöntemlerin ihdası ile sağlanan ekonomik kazancın bölüşümünde
çağdaş bir yaklaşım sergilenmesini talep etmektedirler (Kudatgobilig, 1994: 59-60). Bu
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yaklaşım, 1960 ve sonrasında, bugün yeni sanayileşmiş ülkeler olarak adlandırılan, Güney
Kore, Tayvan, Malezya gibi ülkelerin ve 1970’li yıllardan itibaren de diğer bazı sanayileşmekte
olan ülkelerin takip ettikleri sanayileşme(kalkınma) politikalarıyla uyumlu endüstri ilişkileri
stratejilerinin aynısıdır. Türkiye oldukça uzun bir gecikmeyle endüstri ilişkilerini kalkınmada
stratejik bir unsur olarak değerlendiren bu anlayışı -her ne kadar temelleri 24 Ocak 1980 de
atılmış ise de- işverenlerin etkisiyle ancak uygulamaya yönelmiştir.
İşverenlerin ikinci talepleri ise sosyal yüklerin azaltılmasıdır. İşverenler, kamu
otoritesinin sosyal devlet tercihine karşı çıkmaktadır. İşverenlere göre, Türkiye, yeterli
ekonomik gelişmeyi sağlamadan sosyal devlet olmayı tercih etmiştir. Türkiye’de sosyal
gelişme ekonomik gelişmenin önünde gitmektedir. Çalışma hayatında sosyal hakların
ekonomik gelişmeye bağlı olarak geliştirilmesini istemektedirler. Ayrıca, kamunun
ekonomideki ağırlığından dolayı özel sektörün haksız rekabetle karşı karşıya kaldığını, reel
sektörün önündeki en önemli engelin vergi, sosyal güvenlik, bürokrasi gibi devlet kaynaklı
olduğunu ileri sürmektedirler. Bu yaklaşım devletin özellikle 1960 sonrasında benimsediği
bugün de devam eden yaklaşıma ters düşmektedir.
İşverenlere göre, sosyal yüklerin fazlalığı işverenleri yatırımdan soğutmakta, rekabet
gücünü azaltmakta, işsizliğin artışına sebep olmaktadır. Bu sebeple politika olarak sosyal
standartların sürekli yükseltilmesi yönündeki tercihler ekonomiyi olumsuz yönde
etkilemektedir. Bu etki, kriz dönemlerinde daha fazla kendisini göstermektedir. Avrupa Birliği
mevzuatına uyum çerçevesinde kabul edilen Türkiye Ulusal Programı’nın (2001) kısa vadeli
ve siyasal öncelikleri arasında belirtilen iş güvencesi ile anayasada hak grevinin yer alması gibi
taahhütleri eleştirmişlerdir. Sosyal yükleri arttırıcı olarak gördükleri bu taahhütleri, çalışma
mevzuatında esneklik düzenlemelerinin ve kıdem tazminatının dikkate alınmadan
yapılmasından dolayı tenkit etmişlerdir (Baydur, 2002: 8).
İkinci talebe bağlı olarak ileri sürdükleri üçüncü talepleri ise, mikro düzeyde, işletme
düzeyinde, daha çok gelişmiş ülkelerin ekonomik krizlerin üstesinden gelmek için 1970’lerin
ikinci yarısında başlattıkları, 1980’lerde şekillendirdikleri ve giderek bu ülkelerde norm haline
gelmeye başlayan çalışma hayatını düzenleyen emredici kurallar yerine usulleri esas alan esnek
mevzuat yaklaşımıdır. İşletmelere değişen piyasa şartlarına hızla uyum sağlama kabiliyeti veren
bu yaklaşım da işverenlerce dile getirilmiştir.
İşverenler, iş güvencesi için işin güvence altına alınmasının gerektiğini, bunun için de
girişimciler önündeki engellerin ve sosyal yüklerin kaldırılmasını, değişen piyasa şartlarına
hızlı cevap verebilmek için toplu sözleşmelerin uyumunu kolaylaştıracak, işyerinin ihtiyaçlarını
karşılayacak, ücret ve çalışma sürelerinin belirlenmesine imkân verecek şekilde çalışma
mevzuatının esnekleştirilmesi gerektiğini ileri sürmüşlerdirler (TİSK, 1998: 105). İşverenlerin,
“iş ve işyerinin güvence altına alınması” talebini bu çerçevede değerlendirmek gerekmektedir.
Esasen işverenler, 1475 sayılı İş Kanunu’nu çağdaş bulmadıklarını, katı hükümler taşıdığını
ileri sürmüşler ve işletmelerin hareket kabiliyetine imkân tanıyacak yasal düzenlemelere
gidilmesini; toplu sözleşmelerde tarafların iradelerine sınır getiren bağlayıcı, emredici
hükümlerden vazgeçilmesi, ekonomi ile endüstri ilişkilerinin uyumunun sağlanması gerektiğini
dile getirmişlerdir (Kurt, Mercek, S. 20: 91-92).
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Bu yöndeki talepler her ne kadar tamamen gerçekleştirilmemiş -özellikle toplu iş
ilişkileri konusunda- ve iş güvencesiyle ilgili düzenlemenin çıkmasını da önleyememiş ise de
bireysel çalışma ilişkilerini düzenleyen 1475 sayılı İş Kanunu yerine çıkartılan 4857 sayılı İş
Kanunu’nda esneklik hükümleri getirilmiştir. Ancak, yeni iş kanununun işverenleri tam olarak
tatmin etmediği de belirtilmektedir. İşverenler, yeni iş kanununun uluslararası rekabette Türk
sanayiini destekleyecek ve önündeki engelleri kaldıracak düzenlemeler içermesini arzu etmiş
olduklarını, fakat, 122 maddelik yeni iş kanununun 56 maddesinin kendilerince eleştiriye konu
olduğunu ifade etmektedirler (Kudatgobilig, 2003: 13).

14.3.2. İşçi Sendikalarının Yönelimleri
14.3.2.1. Sendikaların Anlayışlarındaki Değişmeler
1980 sonrası yeniden yapılandırma döneminde Türk-iş dışında kalan sendikaların
kimliklerinde önemli değişmeler olmuştur. 1980 öncesinde çok keskin ideolojik eğilimler
taşıyan HAK-İŞ ve DİSK 1980 sonrasında her ne kadar ana paradigmalarını değiştirmemiş
olsalar da bu keskinliklerinden uzaklaşmışlardır. Bu değişimde hiç şüphesiz birinci etken,
siyasal hayatın yeniden yapılandırılması ve bu konfederasyonlarla siyasal düşünce ortaklığı
olan partilerin uzun süre siyasal hayattan uzaklaştırılmış olmasıdır. Doğrudan siyasal etkilerden
uzak kalan sendikalar kendi kurumsal kimliklerini yeniden üretme sürecine girmişlerdir. İkinci
etken, 1980 sonrası depolitizasyon sürecinin bir sonucu olarak, siyasal eğilimlerin 1980 öncesi
anarşik ortamın sebebi olarak görülmesi geniş kitlelerde sağ ya da sol eğilimli faaliyetlerin
meşruiyetindeki erozyon olmuştur. Üçüncü olarak sendikaların da doğrudan 1980 öncesi
anarşik ortamdan ve ekonomideki kötü gidişlerden sorumlu tutulmaları ve bu sebeple
uğradıkları statü kaybıdır. Dördüncü olarak dünyada değişen sendikacılık hareketinin ülkedeki
yansımaları ve son olarak da sendikaların kendilerini değişen yeni şartlara uyum sağlama ve
siyasal görüş farkına bakılmaksızın daha geniş kitlelere ulaşma ve üye kazanma politikalarıdır.
HAK-İŞ ve DİSK, 1980 öncesinde, sendikacılığı toplumsal dönüşümü sağlayacak bir
araç olarak görürken; 1980 sonrasında bu yaklaşımları değişmiş, farklı bir kimlik ve
sendikacılık anlayışına sahip olmuşlardır. Hak-iş, 1980 öncesinde ücret sendikacılığını
reddetmiştir. Hak-iş, sendikacılığın hak nizamın kurulmasında bir araç olduğunu savunmuş ve
bu amacı gerçekleştirmek için de millî ve inkılapçı sendikacılık anlayışını kabul etmiştir.
Liberal kapitalizmi, sosyal demokrasiyi ve komünizmi reddeden Hak-iş, kurulacak Milli
Nizam’da çalışma hayatının bin senelik tarihî tecrübenin esas alınarak yeniden kurulacağını
dolayısıyla işçi-işveren, emek-sermaye ve çalışanlar arasındaki ilişkilerin de bu reddettiği
sosyo-ekonomik düzenlerden farklı olacağını ileri sürmüştür. 1980 sonrasında kısa bir süre
faaliyeti durdurulan Hak-iş 1981’de yeniden faaliyete geçmiştir. 1982 Anayasası’nı ve çalışma
hayatıyla ilgili düzenlemelerdeki olumsuzlukları bu dönemde eleştiren Hak-iş, yeni dönemde
farklı bir sendikacılık anlayışı geliştirerek 1990’lı yıllarda sendikacılığın bir sivil toplum
örgütlenmesi olduğu görüşünü vurgulamaya başlamıştır (Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi,
1996: 528-530)



MİSK 1980 sonrasında bir varlık gösterememiştir.
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Hak-iş, sivil toplum yaklaşımıyla, her türlü etkiden (siyasal partiler ve siyasal
iktidarlardan) uzak, değişen sosyo-ekonomik ve siyasî şartlar ve dünyadaki endüstri ilişkileri
alanındaki gelişmeler ile bunların yansımaları doğrultusunda uyumlu ve özgün politikalar
üretmeye çalışmaktadır. Çalışma hayatına önemli değişiklikler getiren makro düzeydeki
değişmeler ile yeni yönetim teknikleri ve insan kaynakları yönetimi gibi gelişmeler karşısında
sendikaların yapı, fonksiyon ve yaklaşımlarının değişmesinin gerekliliğine inanan Hak-iş,
“[ç]atışmaya dayalı sendikal mücadele yerine, üretimden kaynaklanan karşılıklı çıkar ilişkisine
dayalı uzlaşma anlayışı[nın] geliştiril...”mesi (Engin, Mercek, S. 11: 39) yarının
sendikacılığında ”bilgi”nin artan öneminin bilinmesi; sendikaların faaliyet alanlarını
çeşitlendirmeleri; sendikaların gelişmeleri sadece arkadan takip edip tepki veren değil, bunlara
hazırlıklı olmaları ve alternatif politikalar üretmeleri; ilgi alanlarını genişleterek kalite,
verimlilik ve rekabet konularıyla da ilgilenmeleri ve daha da önemlisi sendikaların
geleneklerini, rollerini ve sorumluluklarını sorgulayarak yeniden belirlemeleri gerektiğini
savunmaktadır. (Uslu, 1997: 17). Özgün bir politika olarak Hak-iş, özelleştirme konusunda
özelleştirilecek işletmelerin çalışanlara da satılabileceğini savunmuş ve Et ve Balık Kurumu ile
Karabük Demir Çelik işletmelerinin özelleştirilmesinde bu politikanın hayata geçirilmesini
sağlamıştır.
1980 öncesi kitle ve sınıf sendikacılığını benimseyen DİSK, sol hareketlerin bir
manevra alanı haline gelmiş ve DİSK’te değişik sol fraksiyonlar yönetimi ele geçirmek için
mücadele etmiştir. Bu mücadele 1977’de yapılan 6. Genel kurulda zirveye çıkmış ve Türkiye
Komünist Partisi’nin etkinliği altında bulunanlar ile sosyal demokratlar arasındaki mücadele
Abdullah Baştürk’ün genel başkan seçilmesiyle sosyal demokratların üstünlüğüyle
sonuçlanmıştır. Ancak, mücadele devam etmiş ve 1980 yılında yapılan 7. Genel Kurul’da
taraflar arasında bir uzlaşmaya varılarak tüzük değişikliğine gidilmiş, “gerçek kurtuluşun
sosyalist bir düzende olabileceği” hükmü tüzükte yer almıştır.
1980 sonrasında önce faaliyeti durdurulan, sonra kapatılan ve yapılan itiraz üzerine
Askeri Yargıtay’ın 1991’deki kararı ile yasağı kaldırılan ve yöneticileri beraat eden DİSK,
tekrar faaliyete geçerek yeni dönemde takip edeceği politikaları 1992’de yaptığı 8. Genel
Kurulda belirlemiştir. Bu genel kurulda önceki anlayışa devam edilmesini ileri sürenlere
karşılık, sendikacılık ve işçi-işveren ilişkilerindeki değişmelerin dikkate alınarak yeni bir
yaklaşımın ortaya konulması gerektiği ileri sürülmüştür. Bu görüşlerin tartışılmasında hiç
şüphesiz DİSK’in kapalı olduğu süre içinde 1985’de kurulan bir komisyonun, DİSK’in yeniden
faaliyete geçmesi halinde hazır olmak üzere yapmış olduğu çalışmaların rolü vardır. (Türkiye
Sendikacılık Ansiklopedisi, 1996: 314-317) Yeni dönemde DİSK’in politikalarının
belirlenmesinde, daha önceki üyelerinin 12 Eylül 1980 sonrasındaki mahkeme ve yeniden
kuruluş sürecinde kendilerinden beklenen tavrı göstermemelerinden duyulan hayal kırıklığı da
etkin olmuştur. Yapılan değerlendirme toplantılarında “ne mahkeme sürecinde, ne de
sonrasında üyeler, konfederasyonun mücadelesine katkıda bulunmuştur; Bu olguyu sadece “12
yıllık baskı ve terör” dönemiyle izah etmek avutucu ama yetersiz bir yaklaşım olacaktır”
(Koray, 1994: 198) tespiti yapılmıştır. Bu tespit kitle ve sınıf sendikacılığı için Türkiye’de bir
zeminin olmadığının ve buna dayanarak bu tip bir sendikal hareketin yapılamayacağının
kabulüdür. DİSK’in yeniden faaliyete geçtiği 1991 sonrasında sergilemiş olduğu tavır ve takip
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ettiği politikalarda demokrasi vurgusunun yapıldığı ve sendikal hayatta da endüstri
ilişkilerindeki yeni eğilimlerle uyumlu bir sendikacılık takip ettiği gözlemlenmektedir.
Hak-iş ve DİSK’te köklü dönüşümler olmasına karşılık Türk-iş’te böyle bir değişim
görülmemektedir. Bunda Türk-iş’in benimsediği ekonomik sendikacılık kadar ideolojik olarak
da siyasal ve toplumsal sistemin kabulleriyle bir farklılığa sahip olmaması, faaliyetlerinin
kesintiye uğramaması etken olmuştur. Bununla birlikte bütün dünyada endüstri ilişkilerini
etkileyen değişim dalgasının dikkate alınması gerektiği Türk-iş tarafından da kabul edilmiştir.
Nitekim, Türk-iş genel başkanı Bayram Meral “[t]üm ülkeleri etkileyen ... değişim ve
sonucunda ortaya çıkan gelişmeler, -her kurumda olduğu gibi- sendikaların da yapısını ve
işleyişini olduğu kadar, programlarını da gözden geçirmeye, yenilemeye zorlamakta...” (Meral,
Mercek, S. 25: 44) olduğunu açıkça ifade etmiştir.
1980 sonrası Türkiye’de çalışma hayatının ekonomik politikalara göre
şekillendirildiğini, çalışma mevzuatının geriye götürüldüğünü belirten dönemin Türk-iş
başkanı Bayram Meral, ekonominin ihtiyaçlarının gözetildiği kadar çalışanların da gözetilmesi
gerektiğini, bunun da Türk çalışma mevzuatının Uluslararası Çalışma Örgütü ve diğer
uluslararası belgelerle sağlanan çalışma normlarına uygun hale getirmekle mümkün
olabileceğini ifade etmektedir. Ancak, bu konuda, yeterli bir gelişmenin olmadığını, sendikal
örgütlenme ve sendikaların fonksiyonlarını yerine getirmekten alıkoyan engellerin (kayıt dışı
istihdam, Anayasa ve kanunlardan kaynaklanan) kaldırılması gerektiğini dile getirmiştir
(Meral, Mercek, Yıl: 5, S. 20, s. 46-48).
1952’de kurulan Türk-iş, millî seviyede ilk sendikal örgütlenme olmanın bütün
sancılarını hem bir organizasyon olarak kendi içinde hem de toplumsal hayatta çalışma
hayatının problemlerini göğüslemek zorunda kalarak yaşamıştır. Kuruluş arefesinde başlayan
konfederasyonun siyasal konumuyla ilgili iç ve dış tartışmalar 1964’te yapılan 5. Genel Kurulda
son bulmuş ve bugüne kadar takip edilecek politikanın tüzükte belirlenerek açıklığa
kavuşturulmasına yol açmıştır: “Partiler üstü” olma ilkesi. Partiler üstü politikanın bir
yansıması olarak 1969 seçimlerinde Türk-iş yönetimindeki 9 sendikacı CHP ve AP listelerinden
Meclise girmiştir.
Partiler üstü politikayı bir çeşit güçlüden yana olmak, siyasal otoritelerle çatışmadan
kaçınmak şeklinde uygulayan Türk-iş, 12 Mart muhtırasını ve 12 Eylül Askerî Darbesi’ni
desteklemiş, genel sekreteri Sadık Şide’yi de 12 Eylül sonrasında kurulan Askerî Hükümete
bakan olarak vermiştir. Çalışma hayatı açısından önemli bir dönüm noktasını ifade eden 24
Ocak 1980 kararlarını da eleştirmekten öteye gitmeyen Türk-iş’in bu tavırları çalışanlar
arasında müspet karşılanmamıştır. ANAP iktidarının uygulamalarına muhalefet eden
Konfederasyon, 1987 yılında yapılan siyasî yasakların kaldırılmasına yönelik referandumda
“evet” kampanyası ve “yasaksız demokrasi” kampanyalarını yürütmüştür. 1990 sonrasında
Türk-iş, endüstri ilişkilerini etkileyen yeni gelişmeleri –özelleştirme, taşeronlaştırma, kaçak işçi
çalıştırma, yeni çalışma şekilleri gibi- değerlendirerek bu yeni çalışma şekillerini sermayenin
sendikacılığa karşı bir saldırısı olarak nitelendirmiştir. Bu sebeple, sadece “toplu
sözleşmecilik”le sınırlı kalan bir sendikacılığın bu saldırıları önleyemeyeceği, sendikacılık
anlayışında yenilikler yapılarak bu problemlerle mücadele edilebileceğini kabul etmiştir. Bu
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yaklaşım değişikliği ve 1990’lı yıllardaki siyasal problemler -özellikle terörün tırmanmasısürecinde giderek daha fazla millî ve toplumsal konularda aktif hale gelen Türk-iş, demokrasi,
laiklik, terör meselesi gibi konularda faaliyetlerini arttırmış, diğer sivil toplum kuruluşlarıyla
işbirliğine, ortak eylemlere girişmiş ve çalışanlar dışında kalan diğer toplum kesimlerinin
problemlerine de sahip çıkmaya yönelmiştir. (Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi, 1996: 330348).

14.3.2.2. Sendikalar Arasında Diyalogu Geliştirme Çalışmaları
İşçi sendikaları 1980 sonrasında aralarında diyaloğu geliştirme ve işbirliği yapma
çalışmalarına girmişlerdir. Başlangıçta 1 Mayıslarda bir araya gelme ve bildiriler açıklama
şeklinde ortaya çıkan birlikte hareket etme eğilimi zamanla gelişmiş, hem işbirliği yapılan
konular çeşitlenmiş hem de işbirliğine katılan sendika ve kuruluşların sayısı artmıştır. 2000’li
yılların başlarından itibaren ise, işbirliği ve diyalog çalışmaları ortak platformlara taşınmış ve
kurumsallaştırılmaya çalışılmıştır.

14.3.2.3. Sendikalar ve Siyasal Hayat
1980 sonrası, konfederasyonların üzerinde sıklıkla durdukları konuların başında hiç
şüphesiz yeni yasal düzenlemeler ve siyasal iktidarların çalışanlar, sendikalar ve sendikaların
faaliyetleri ile ilgili düzenlemeleri gelmektedir. 12 Eylül Askerî Darbesi’nin ülkeyi yeniden
yapılandırmasından en fazla etkilenen kurumlardan olan sendikaların siyasal alanda en çok
gündeme getirdikleri konuların başında demokrasi talepleri gelmektedir. Sendikalar bu yönde
yeni düzeni sürekli eleştirmişlerdir. Sendikalara siyasal faaliyet yasağının sürdüğü 1995 yılına
kadar daha şiddetli olmak üzere bu konu sürekli gündemde tutulmuştur.
Demokrasi konusunu sıkça gündeme taşıyan Hak-iş ve Disk 12 Eylül 1980 Askerî
Darbesi’ne köklü eleştiriler getirmişlerdir. Disk genel başkanı Rıdvan Budak, 12 Eylül
sonrasında toplumun korkutulduğunu, ürkütüldüğünü ve depolitize edildiğini, insanların işsiz
bırakıldığını, ülkenin siyasal dengelerinin bozulduğunu belirterek, bunların bir sonucu olarak
da toplumda siyasal, sendikal ve sivil örgütlenmelere ilginin yok olduğundan yakınmış, bu
durumun bir sanayileşme sorunu olduğunu ve demokrasinin içinin de ancak sanayileşmenin
gerçekleştirilmesiyle doldurulabileceğini ileri sürmüştür (Budak, 1997:10).
Siyasal sistemin işleyişi ve demokrasi konusunda daha sert ve köklü eleştiriler Hak-iş
tarafından yapılmıştır. Hak-iş’in Salim Uslu başkanlığında daha da artan bir sivil söyleme sahip
olduğunu görüyoruz. Salim Uslu, ülkede esasen bir rejim krizinin olmadığını, sistem sorunu
olduğunu, bu problemin de idarî yapıdan ve ülke yönetimine hâkim olan asker-sivil-bürokrasi
egemenliğinin sahip olduğu vesayetçi anlayıştan kaynaklandığını ileri sürmektedir. Uslu’ya
göre, ülkenin siyasî kaderini elinde tutan, tarihsel statü ve çıkarlarını korumak isteyen bu kesim
otoriter yönetim anlayışına sahiptir. Bunlar, halka güvenmemekte, demokrasinin
kurumsallaşmasını önlemekte, farklılıklara tahammül edememekte, yasakçı ve buyurgan bir
anlayışa sahip olup her şeyi kontrol etmek istemekte, toplumu ilgilendiren her alanda doğru ve
yanlışı belirlemek istemekte, kontrol dışındaki hiçbir gelişmeye izin vermemektedirler. Bu
vesayetçi anlayış, tabular, korkular yaratarak demokrasinin bir bütün olarak işlemesine engel
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olmaktadır. Bu amaçla, korku ve vehimlere dayalı tezler üretmekte, siyasal güç elde etmekte ve
bu tezleri kullanarak siyasal ve sivil alana müdahale etmektedirler (Salim Uslu, 1997: 14-15).
Bu vesayetçi anlayış sendikal hayata da aynı şekilde yaklaşmaktadır. Bir bütün olarak
konuyu değerlendiren Uslu, açık olarak bu anlayışı her şeyden sorumlu tutmaktadır: “Sorunun
temelinde Türkiye’de 70 yıldır uygulanan sistemin ‘vesayetçi’ anlayışı yatmaktadır. ... siyasal,
sosyal ve hukuk alanında... doğrulara ve yanlışlara karar verme yetkisini ve imtiyazını kendinde
gören, yurttaşlarını potansiyel suçlu gibi gören asker-sivil-bürokrasi egemenliğinin sorunların
oluşumunda, birikiminde ve içinden çıkılmaz hale getirilmesindeki payını görmezlikten
gelemeyiz. Bu kafadır ki, ...her türlü gelişmeyi, yeniliği, jakoben bir anlayışla tepeden tabana
doğru uygulamaya kalkışmıştır. Sistemin sivil-asker-bürokrat aydınların egemenliğindeki
tepeden inmeci anlayıştır ki, sendikaları bürokrasinin bir birimi gibi düşünmüş ve anayasadan
başlayarak 2821 ve 2822 sayılı sendikal yasalarla ilgili mevzuatı bu anlayışa göre
düzenlemiştir. ...Türkiye’de asker, sivil, bürokrat aydın ittifakı hiç bir zaman egemenlik
haklarını halka ve halkın sivil toplum örgütleriyle paylaşmayı içine sindirememiştir” (Türkiye
Sendikacılık Ansiklopedisi, 1996: 533)
Sendikacılar, sendikalara getirilen siyaset yasağının siyasal karar alma süreçleri
üzerinde sendikaların denetim imkanını ortadan kaldırdığı, baskı grubu olmaktan uzaklaştırdığı
ve sendikaları 1947’lere geri götürdüğünü savunmuşlardır (Balta, 1994: 13). Ara rejimi takip
eden yıllarda iktidara gelen partilerin çalışanların haklarına yeterli ve gerekli ilgiyi
göstermemeleri karşısında sendikalar, taleplerini siyasal karar alma süreçlerine taşımak için
alternatifler aramaya başlamışlardır. Üç alternatifin öne çıktığı görülmektedir: Doğrudan
siyasal parti kurmak, bir baskı grubu olarak hareket etmek ve sosyal diyaloğu geliştirmek.
Sendikalar açık veya kapalı bir baskı grubu rolünü sürekli oynamıştır. Bu amaçla sosyal
diyalog kısmında belirttiğimiz üzere, son yıllarda, kendi aralarında diyalog kurarak iş ve güç
birliği yaparak bunu kurumsallaştırma yoluna gitmişlerdir. Ancak, sendikalar sadece bir baskı
grubu olmayı yeterli görmemişler ve siyasal süreçte doğrudan yer almak üzere Türk-iş’in
öncülüğünde siyasal parti kurma girişimlerinde de bulunmuşlardır.
Türk-iş’in partileşme girişimleri bugüne kadar gerçekleşmemiştir. Bununla birlikte, bu
girişimler, sendikal hareket için siyasal temsilin önemini ortaya koyması ve partilerin sürekli
olarak sendikaların taleplerini dikkate almalarını, en azından alıyor görünmelerini sağlaması
açısından önem taşımaktadır. Partileşme çalışmalarının etkisinin, 1960’larda daha fazla; 1980
sonrası ise gerek yeni yapılandırma sonucu partiler ve sendikalar arasındaki ideolojik bağların
erimesi, gerekse ekonomik ve sosyal değişimlerden dolayı sendikal hareketin içine girdiği
olumsuz şartlar ve güven kaybı sebebiyle daha az ve sınırlı olduğu söylenebilir. Genelde, seçim
dönemlerine tekabül eden partileşme söylemini ciddi bir girişimden çok siyasal iktidar veya
partilerden taviz koparmak için yapılan manevralar olarak nitelemek mümkündür.
Türkiye’de sendikaların iktidarlar karşısında aldığı tavırların olağan ve olağanüstü
dönemlerde farklılık arz ettiği görülmektedir. Olağan dönemlerde siyasal iktidarlardan
çalışanlar için daha fazla taviz koparmak amacına yönelik baskı yapan sendikalar olağanüstü
dönemlerde farklı yaklaşımlar sergilemişlerdir. Türk siyasal hayatında kırılmalara yol açan 12
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Mart, 12 Eylül ve 28 Şubat süreçlerinde sendikalar farklı politikalar takip etmişlerdir. Türk-iş
üç müdahaleyi de desteklemiştir. Disk ise, 12 Mart ve 28 Şubat’ı desteklemiş, kendine karşı
açık bir cephe alan 12 Eylül’ü ise desteklememiştir. Kuruluşu 12 Mart sonrası olan Hak-iş ise,
12 Eylül’ü eleştirmiş, 28 Şubat sürecine ise destek vermemiştir.
Olağan dönem içindeki bu politik tercihlere karşılık ideolojik kamplaşma eğiliminin
ortaya çıktığı durumlarda sendikaların tutumlarının değiştiği de bir gerçektir. 1980 sonrası en
önemli siyasal gerilimin yaşandığı 28 Şubat 1997’de başlayan süreçte sendikaların ideolojik
tortuları ortaya çıkmış, sendikalar, olağan sendikal faaliyetleri aşarak siyasal muhalefet
fonksiyonu görmüşlerdir. Bu süreçte, gerek sürecin gelişme seyri, gerek sendikaların hükümete
karşı tavırlarındaki bölünme (Hak-iş’in bu sürece katılmaması gibi) ve gerekse Türk-iş ve Disk
ile birlikte TİSK (Türkiye İşveren Sendikası), TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) ve
TESK’in (Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu), Beşli İnsiyatif adı altında, birlikte
hareket etmesi bu muhalefetin ideolojik bir nitelik taşıdığının açık bir göstergesidir. Nitekim,
Beşli İnsiyatif adına yapılan açıklamalarda da “Refah-Yol” iktidarının değişmesine yönelik
taleplerde çalışma hayatına yönelik gerekçeler değil, siyasal sistemin niteliklerinin tehlike
altında olduğu yönünde gerekçeler ileri sürülmüştür (TİSK, 1998: 88, 288).

14.4. Türk Endüstri İlişkilerinin Değerlendirilmesi
Cumhuriyet, Türkiye’de, sadece bir siyasal rejim değişikliği değil bir medeniyet ve
kültür değişimi projesidir. Bu projede devlet, merkezî bir konumda yer almış ve toplumu
değiştirici, dönüştürürcü bir rol üstlenmiştir. Toplumsal dönüşümü gerçekleştirmede hukuk bir
araç olarak kullanılmış ve batı toplumlarından iktibas edilen yasalarla toplum yeniden inşa
edilmeye çalışılmıştır.
Çalışma hayatının düzenlenmesinde de bu prensip geçerli olmuştur. Problem ortaya
çıkmadan düzenleme yapmak ve gelişmeleri kontrol altında tutmak temel politika olmuştur. Bu
temel politika, Cumhuriyetin kuruluşunu takip eden yıllarda izlenen liberal politikalar yerine
devletçi politikaların uygulandığı dönemde açık olarak ortaya çıkmış ve devam etmiştir. Liberal
ve devletçi politikaların uygulandığı dönemlerde işçi örgütlenmelerine (sendikalara) siyasal
endişelerle karşı çıkılmış, uzun bir hazırlık döneminden sonra da 1936 yılında çıkarılan İş
Kanunu ile ilk defa çalışma hayatı bir bütün olarak, sistematik şekilde düzenlenmiştir. II. Dünya
Savaşı sonrasına kadar süren bu dönemde çalışma hayatında örgütlü ilişkiler yerine bireysel
ilişkiler hâkim olmuştur.
II. Dünya Savaşı sonrasında değişen uluslararası şartlar ve başlayan soğuk savaşın
etkisiyle Türkiye, Batı ile bütünleşme politikası takip etmiş, siyasal ve toplumsal açıdan batı
ülkeleriyle uyumu sağlamak için yeniden yapılanma sürecine girmiştir. Bu çerçevede sendikal
örgütlenmelerin önü açılmış, toplu pazarlık, grev hakkı ve siyasal faaliyet serbestîsi olmadan
kontrollü bir endüstri ilişkileri sistemi oluşturulmuştur. Sendikalar merkezi bir yapı halinde
örgütlendirilmiş, Amerika Birleşik Devletleri ile başlayan yakın ilişkiler sendikal harekette de
kendini göstermiş ve Amerikan tipi “ekonomik (tüketici) sendikacılık” anlayışı hâkim
sendikacılık anlayışı olarak gelişmiştir.
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Ancak, endüstri ilişkilerinin tüm kurum ve kurallarıyla mevcut olduğu 1960 sonrası
dönemde sendikacılık hızla gelişmiş ve ülkedeki ideolojik hareketlere paralel olarak sendikal
bölünmeler ortaya çıkmıştır. 1970’lerde hız kazanan rejim tartışmalarının yoğunlaştığı bu
dönemde sendikalar siyasal hareketlerin bir parçası olmuştur. Sendikal hareketteki ideolojik
bölünmeler, Türkiye’de sendikacılığı, ekonomik sendikacılıktan uzaklaşma ve yavaş yavaş
ideolojik sendikacılığa kayma eğilimine sokmuştur. Ancak, 12 Eylül 1980 Askerî Darbesi’yle
bu süreç kesilmiş ve yeni siyasî ve ekonomik şartlar altında sendikalar ideolojik sendikacılıktan
uzaklaşarak tekrar ekonomik sendikacılığa yönelmişlerdir. 1990’larda hızlanan bu süreçte
soğuk savaşın sona ermesi, sendikaların dünya genelinde karşılaştığı güç kaybı ve küreselleşme
olgusu gibi gelişmelerin yansımaları yanı sıra, Türkiye’de sosyo-ekonomik şartların
sendikacılığın aleyhine işlemesi ve sendikaların dün-bugün ve yarın için yaptıkları
değerlendirmeleri ve geleceğe yönelik politikaları rol oynamıştır.
Şüphesiz Türkiye’de sendikaların temel dünya görüşlerinden tamamen uzaklaştıklarını
söylemek mümkün değildir. Ancak, sendikaların, temel tercihlerinden vazgeçmeden ve/fakat
bunu çok da öne çıkarmadan, değişen çevre şartlarına göre kendilerini uyarladıkları
söylenebilir. Zamana karşı direnç kazanmaları ve değişen şartlar karşısında varlıklarını devam
ettirme kabiliyetleri, Türkiye’de sendikaların “hukukî varlıklar” olmaktan çıkarak
“kurumsallaşma” sürecine girdiklerinin ve bunu da önemli ölçüde başardıklarının bir göstergesi
olarak değerlendirmek gerekir. Bu açıdan sosyo-ekonomik örgütlenmede konumlarını
sağlamlaştıran sendikaların, gerek çalışma hayatına gerekse toplumsal hayata yeni ve kalıcı
katkılar sağlama yönünde faaliyetlerini arttırmaları ve zenginleştirmeleri beklenebilir.
Tarihî süreç içinde Türkiye’de endüstri ilişkilerinin şekillenmesinde Cumhuriyetin
kuruluşundan bu yana iki önemli faktörün belirleyici olduğu ortaya çıkmaktadır: Siyasal
gelişmeler ve izlenen ekonomik politikalar. Gerçekten, siyasal hayatımızın kesintiye uğratıldığı
her dönemde aslî kurucu iktidarlar siyasal hayatı olduğu kadar, çalışma hayatını da yeniden
yapılandırmışlardır. Bunda şüphesiz sendikal örgütlenmenin geniş kitlelere ulaşma kabiliyetine
sahip olması ve siyasal hareketler tarafından sendikaların siyasal kurumlar olarak da
değerlendirilmesi önemli bir rol oynamıştır. Bu sebeple Tek Parti döneminde, 1945 sonrasında
çoğulcu siyasal hayata geçildiği dönemde, 1960 ve 1980 askerî darbelerini takip eden
dönemlerde çalışma hayatını şekillendiren yasal düzenlemeler siyasal otoritenin amaçlarına
göre yeniden yapılmıştır.
Bu yönüyle Türkiye’de endüstri ilişkilerinin kesintili bir süreç içinde geliştiği, tabiî
süreç içinde sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara göre toplumsal bir kurum olarak gelişme imkanı
bulamadığı görülmektedir. Kesintilerin en önemli sonucu sürekli topyekün değişen kurallara
uyum problemi ve o güne kadar elde edilen birikimin kaybolmasıdır. Oysa, birikim olmadan
toplumsal gelişmenin sağlanması imkansızdır. Bu durum, sosyo-ekonomik ihtiyaçlara göre
kendiliğinden gelişecek bir endüstri ilişkilerinin kurulmasına imkan tanımamış, Türk endüstri
ilişkilerinin “hukuk eksenli” olarak gelişmesine yol açmıştır. Bu kesintili süreç, hem kurumsal
açıdan sendikaları, yani bir organizasyon olarak sendikaları ve toplu pazarlık başta olmak üzere
sendikaların fonksiyonlarını, hem de sendikacılar ve çalışanların endüstri ilişkileri sahasındaki
birikimlerinin gelişmesini önlemiştir. Sonuçta kesintili süreç, tıpkı Türk siyasal hayatında
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olduğu gibi çalışma hayatında da endüstri ilişkileri aktörlerini öğrenme sürecinden uygulama
sürecine geçemeyen, sürekli öğrenen bir öğrenci durumuna sokmuştur. Şüphesiz, bu durumda,
süreklilik arz eden kurumların vasiliği, yönlendiriciliği ve etkinliği artmıştır.
1980’e kadar izlenen ithal ikamesine dayalı sanayileşme politikası ve 1980 sonrası
izlenen ihracata dayalı sanayileşme politikası sendikalar ve toplu pazarlık açısından önemli
sonuçlar ortaya çıkarmıştır. İthal ikamesi döneminde sendikacılık ve toplu pazarlığı
destekleyici olumlu yaklaşımın varlığına karşılık, ihracata dayalı sanayileşme politikasının
izlendiği 1980 sonrasında sendikacılık ve toplu pazarlık açısından durumun tersine döndüğü,
olumsuz bir yaklaşımın ortaya çıktığı görülmektedir. Bu uygulama Türkiye’ye has olmayıp
ihracata dayalı sanayileşme politikası izleyen gelişmekte olan pek çok ülkede (Güney Kore,
Tayvan, Malezya gibi) sözkonusudur. Bir başka ifade ile endüstri ilişkilerinin stratejik bir faktör
olarak kalkınma politikalarında değerlendirilmesi sözkonusudur. Ancak, diğer gelişen ülkelerin
bu politikalara 1960-1970’lerde başladıkları dikkate alınırsa Türkiye’nin bu süreci gecikmeli
olarak takip ettiği ortaya çıkmaktadır.
Türkiye’de sendikaların siyasal hayat üzerinde etkili olmak için farklı yollara
başvurdukları gözlemlenmektedir. Bu etki olağan ve olağanüstü dönemlerde farklı şekilde
ortaya çıkmaktadır. Sendikalar, olağan dönemlerde, siyasal baskı grubu olarak hareket etmekte,
iktidarları ve siyasal partileri etkileyerek çalışanlar lehine yasal düzenlemeler yapılmasına,
kamu işçileri için de tavizler koparmaya çalışmaktadırlar. Baskı grubu olmaktan öte,
çalışanların siyasal parti kurarak parlamentoda temsili, sendikalarca zaman zaman gündeme
taşınmakta ve Türk-iş’in “çalışanlar partisi” girişiminde olduğu gibi fiili olarak parti kurma
teşebbüsünde bulunulmaktadır.
Olağan dönemlerin aksine olağanüstü dönemlerde ideolojik tercihlerin öne çıktığı
görülmektedir. Sendikalar ideolojik tercihlerine göre tavır almışlardır. Türk-iş her zaman hâkim
siyasal otoriteden yana tavır almış, diğer konfederasyonlar ise farklı tavırlar içine girmişlerdir.
Pragmatik davranış sergileyen sendikalar, özellikle 28 Şubat 1997’de başlayan süreçte Türk-iş
ve Disk, TİSK, TOBB ve KESK ile birlikte hareket ederek hükümetin düşürülmesinde önemli
bir rol oynamışlardır. Bu süreçte çalışma hayatıyla ilgili değil, siyasal rejimle ilgili endişeler
öne çıkarılmıştır. Bu eylem birliğinde işçi sendikaları (Hak-iş hariç) ve işveren sendikalarının
birlikte hareket etmesi, Türk siyasal ve sendikal hayatında bir ilk olmakla ayrıca incelemeye
değer bir konudur.
Sendikalar, 1980 -özellikle 1990’lar- sonrasında çevre şartlarında meydana gelen
değişmelerin ve sendikacılığın önündeki sosyal ve ekonomik problemlerin üstesinden gelmek
için çaba göstermekte, çalışma hayatı yanı sıra sosyal problemlerle de ilgilenmektedirler. Bu
amaçla, son yıllarda sendikaların kendi aralarında güç birliği yapmak ve ortak hareket etmek
üzere diyaloğa girdikleri, sosyal ve ekonomik konseyi fonksiyonel hale getirmek istedikleri
görülmektedir. Bunların yanı sıra, yasal ve ekonomik çevre şartları kadar çalışma hayatını
doğrudan etkileyen yeni üretim ve yönetim teknikleri ve insan kaynakları uygulamaları gibi
konuları yakından takip etmeye, üyelerine yönelik olan ekonomik faaliyetlerini sosyal
faaliyetlerle zenginleştirmeye çalışmaktadırlar.
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