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TEKNOLOJİK DEGİŞİKLİKLER VE SENDİKACILIKTA YENİ
OLUŞUMLAR: TÜRKİYE AÇISINDAN BİR DEGERLENDİRME
Hanın TERZİ.

Giriş

Teknolojik gelişme ve verimlilik artışı toplumların ve dolayısı
bireylerin refah düzeylerinin artmasında, yeni kaynakların
yaratılmasında
ve kıt olan iktisadi kaynakların . daha etkin
kullanılmasında önemli · rol oynayan iki unsurdur. Dünyada son
yıllarda, özellikle gelişmiş ülkelerde verimlilik .ile teknolojik gelişme
ekonominin ve sosyal hayatın itici gücü olarak kabul edilmekte, bu
ülkelerde verimliliği etkileyen ekonomik ve teknolojik faktörlerin
yanısıra,
sosyo-politik değişkenleri içeren · sendikalaşma oranı,·
işgücüıiün yönetimle · işbirliği, çalışına . şevki , işe yabancılaşma ve
sendika gibi baskı gruplarının ekonomiye müdahalesi de dikkate
ile

alınmaktadır.

Verii.nlilik sendikalar açısından anlaşılması gereken önemli bir
faktördür. Teknolojik gelişmeyle birlikte verimlilik artışı, çalışanlar
açısından daha fazla ücret, iş güvenliği; daha huzurlu çalışma onamı,
yeni yatırım ve istihdam olanakları sağlaması yanısıra, daha fazla ve
kaliteli üretim yaratmasıyla maliyetlerin .azalması , endüstıi ve işletmenin
rekabyt .gücünün, ihraç olanaklarının artması ve kıt kaynakların daha
rasyonel kullanılması demektir. Verimliliğin arttırılması, özellikle
firmaların karlılık oranlarının ve rekabet gücünün artmasında önemli
r~I oynadığından, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde hem makro
hemde mikro düzeyde verim artişını sürekli kılmak önemli bir amaç
olarak ortaya çıkmıştır. Sehdikalann gerek toplu sözleşmelerle, gerek
bir baskı grubu olarak diğer faaliytleriyle emeğin verimliliğine ve yeni
teknoloji kullanımına doğrudan ve dolaylı olarak etkide bulunduğu bir
çok iktisatçı tarafından kabul edilmektedir. Demokratik toplumların
vazgeçilmez bir parçası olan işçi sendikaları ve bunların iktisadi
fonksiyonlarının teknolojik gelişmeyle verimlilik aı1ışına etkisi gelişmiş
ülkelerdeki irçok araştırmacı tarafından incelenmiş olmakla beraber,
sendikaların teknolojik gelişme ve verimlilik artışı · sağlayıcı üretim
tekniklerinin işletmede kullanılması karşısındaki tutumlarını gösteren
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ampirik araştırmaların kesin bir . sonuca varamamaları
konunun gün ce lli ği d evam etmkteclır.
Bu

çalışma,

Türk endüstri

ilişkiler

sisteminde etkin

nedeniyle,
ro~

oynayan

se nclikabnıi bi.r baskı gnıbu olarak. e konomideki rollerinin ve değişen

b e rabe r geleneksel fonksiyonlarında
cl egiş_iklikl e rin anlaşılmasında yararlı olaca ktır.

te knolojiyle

meydene

gelen

ı. Sendikalar ve İş~cii Verimliliği İlişkisi
i ş l e tınel e açısından işgücünün verimliliği

ile maliyetler

arasında

yakın biİ· ilişki vardır. is.gücü Vf'.rimliliğinin artması biriı.n üretim .başın.a

rnaliv<"tl <"ri clüşürecektirç Bilindiği gibi maliyetler ışletmelerın bır
yandan . karlılıgını diğe r yandan wkabet gücünü belirlemektedir.
özellikle. rc~ kahetin okluğu se rbest piyasa koşullarında veriınlilik
ınali ye t ilişkisi ö nt>m kazanmaktadır.
Se ndikaların verimliliği olumsuz yönde etkilediğini ileri süren
klasik yaklaşıma göre,' sendikalar toplu sözleşmelerde ücret artışı talep
e de rle r. Artan işç ilik gicl<"rleri işl etmelerin toplam maliyetlerini

artırdığından , bu anış firmaların ürettikleri mamullerin fiyatını artırmaya
zorlar. Ancak, fiyat artışı firmanın piyasadaki rekabet gücünü ve piyasa
payını o lumsuz yönele eıkil eyeildiğinden, firmalar sendikaların ücret
artışı talepleri karşısında i~gunı giclerlerinclen tasarruf sağlayıcı
S<"'mıa y<-'-yo,gu n Cıreriııı teknikle rini kullanmayı veya daha ucuz işgücü
çalı ştınııayı tercih c"cl e rlc"r. Ancak , · se ndikalar toplu sözleşmelerle,
i şç il e rinin i ş tc> n ç ıkarılmasını ve e ııı e k-yoğun teknolojide n tasarruf
sağlayıcı tedbirle rin işvere nl e r tarafından uygulanmasını e ngelleıne
veya sınırlama eğilimini gösterirler. Sendikaların işgücü verimliliğini
ol umsuz yönde e tkilecligini ile ri süren klasik yaklaşıma göre; .

1-

Sc"mlikalar

gc~ıwl

olarak

işverenlerin çalışanları

disiplin

e rnı eyt> yö ıwlik u ygıılanıalarına nıüdalıale eder. Se ndikalar üretimde
sernı:ıye-yogıııı ıeknolojiniı1 v<:> böylece verimlilik anışı sağlayıcı üretim

tek niklerinin ve i şgiiciincl en ıasarnır saglayıcı reknolojinin kullanımını
e ngell e m e eğ iliıııincl f'dirl e r. T<-'knolojik g<:>li.şınelerin ortaya çıkaracağı
sorunlarda n e n fazla iş~· i ve sendikalar endişe etınekt.edirler. Bu
necle>nk sc ndik; ılasuı:ının yoğıın oklııgıı iilkele rcl e, sendikalar "işin ve
i ş g Cı ve n ct>si ııin" saglanıııasına ö ncelik Vf~rirler;
2- Sendikalar ıoplu sözleşmeler yoluyla i şgucurnın çalışına
koşullarını düzenlerne, Cıretiırı hacmini ve çalışma saatlerini sınırlama

eğilimindedirler.
Sendikaların
konforunu sağlamaya yönelik

çalışma
ortanunın
güvenliğini
ve
firmaya ek maliyet yaratan talepleri
yanısıra, işçi başına üretilebilecek p~rça sayısını ve çalışma_ saatlerini
sınırlandırma, teknolojik gelişmenin istihdam üzerindeki sınırlayıcı
etkilerini hafifletmek için ele çalış~nların sosyal güvenlik haklarını
geliştirme,. erken emeklilik programlarıyla birlikte işsizlik ödeneklerini
artırma eğilimindedirler;
·
·
·

3- Sendikalar belli işlerin yapılmasında optimum işgücünün
üstünde işçi çalıştırılmasını talep ederler;
4- Sendikalar işgüc~inün tayininde, direkt ve endirekt işçilik
sürelerine, bunların standa11 sürelerinin belirlenmesine müdahale
ederek, firma yönetimince optimum kararların alınmasını engelleme
eğilimindedirler;

İşverenler genellikle sendikaların artan ücret talepleri ve
ucuz mal talepleri ile karşı karşıyadırlar. Sendikalaşmanın
güçlü ve yoğun okluğu işyerlerinde işverenler sendikaların ücret
talplerini kabul etmek zonına kalmaları, firmanın müşterilerini
kaybetme riskini artırmaktadır;

5-

alıcıların

6~ Sendikalar işverenin işçi yerine ışı esas alan "standart. ücret"
ödemesini talep etme eğiliminde olmaları, işverenin işçiye ve yapılan
işe göre ödeme yapmasını engeller. Srandart ücret sisteminde, her işçi
bu.Iunduğu kademeye göre ücret almaya hak kazanır. işçilere Z<!-mana
göre ücret ödenmesi durumunda aynı şartlarda çalışan · işçilerin
verimlilikleri farklı bile olsa aynı ücret ödenir. Böylesi bir durumda
sendikaların desteklediği standart ücret sistemi işgücündeki verimlilik
farklarını dikkate almadığından, çalışanları motive etmekten uzak olu,
işverenin ve işyeri yöneticilerinin işgücli verimliliğini teşvik edici
politikalarını da olumsuz yönele etkiler. işyerinde ürer.ilen parça başına
veya piriınli ücret ödenmesi hernekadar standart ücret sisteminin
işgücü . verimliliği üzerindeki olumsuzluklarını giclern'ıekle beraber,
sendikalar genellikle işyerlerincle böylesi teşvik edici ücret sistemlerinin
işçilerin işverenler tarafından suisriüıal edilebilecekleri endişesiyle
uygulanmasına karşıdırlar;
"
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Sendikaların

işçilerin

terfi

etmesinde,

yeniden

işe

alınmasında "kıdemin" esas alınnıasri11 toplu sözleşmelerde uygulatma
eğiliminde olmaları, işverenin işe alını,

terfide farklı çalışma disiplinine
ve. verimliliğe sahip işçiler arasından seçim yapma özgürlüğüne
müdahale etmektedir. Bazı ülkelerde sendikalar işverenin sendikasız
işçi çalıştırmasın! toplu sözleşmelerle yasaklayarak, işverenin daha ucuz
3

ve verimli olsa bile sendikasız fşgücü istihdam etmesini
engellemektedir. Kapalı işletme (closed s?op)-.p~ensi?i . ile ~en?i~alar

- işverenin yalnızca ~endikalı işçi ç:alıştırabılecegı ılkesını .ge~.ır~ı~tırler.
Bu şekilde işverenin sendikalı işgücü yerine sendikasız ışgucu ıkame
etmesi engellenmekte.dir; .
,

8- Sendikalaşniış sektörlerde ücretler, işgücü piyasasında
mevcut arz ve talebe bağlı . olarak değil de, sendika ve işveren
arasındaki toplu sözleşmelerle belirlenmektedir, Bu . nedenle özellikle
klasik yaklaşım sendikalaşmanın ve toplu sözleşmelerin işgücü
piyasasında serbest rekab~ti bozduğunu ileri sürmektedir;
9- ~endikaların en önemİi hedefi endütriel ilişkiler sisteminin
iki önemli unsuru olan işçi-işveren arasında demokratik bir ortam
oluşturmaktır. Bu amaçla işçilerin de işyerinde söz sahibi olmalarını '
sağlamaya çalışan sendikalar işçi-işveren ilişkilerine müdahale ederek, ·
işverenlerin · işçiler üzerindeki yetkilerini ve insiyatifini sınırlandımıaya
çalışırlar. Günümüz sendikacılığı ücret artırma, çalışma koşullarını
iyileştirme ve çalışma saatlerini azaltma gibi geleneksel fonksiyonlarına
ilave olarak toplu sözleşmelerde iŞçilerin işe alınıp, çıkarılmasına,
işverenin işyerinde teknolojik değişiklikler getiren kararlarına, işyerinde
disiplin sağlamaya yönelik uygulamalarına ve personel seçimine
müdahale etme eğilimincledirle-r. Sendikaların işveren yönelik bu
~nüdahale eğilimleri, serbest rekabet ortamında faaliyet gösteren
ışletmelerde, yöneticilerin yetkilerini kısıtlayarak piyasa şartlarına göre
~şletmnin s.e vk ve idare .edilmesini engellemektedir. Sendikaların
ışverene ve çalışına hayatına yönelik müdahalelerinin artması- serbest
rekabet jJiyasasının işleyişini engellemektedir.
Sendikalı işçilerin en az sendikasız işçiler kadar verimli
olduklarını ve bazı işkollarıı:ıda ise daha verimli çalıştıklarını ileri süren
modern yaklaşıma göre, sendikalar genel olarak sendikalı işçilerin daha
verimli olmalarını teşvik etmektedir. Bu yaklaşıma göre; ·

1- Sendikalar en son teknolojinin kullanımını teşvik eder.- Yeni
teknoloji uzun-dönemde işgücünün lehine ·fayda sağlar. Teknolojik
gelişme istihdam seviyesini artiracağı gibi ücretlerin de artışını
sağlayacaktır. Bu ı~ecl enle , rasyonel davranan sendikalar işyerinde yeni
teknoloji kullanımını teşvik edeceklerdir;
·
· .
.
2- Sendikalı işyerindeki yöneticiler daha etkin çalışmaya teşvi~
edilir. ÇünkCı, sendikaların işgücü başına daha fazla ücret talep etrnesı,
işletmenin işgücü başına daha fazla çıktı alma, işletmenin ödeıne
gücünü artırma ve harcamaları rasyonelleştirme . eğilimini .artırır;

3- Sendikalar meslek ıçı egıtım proğramlannı uygulatarak,
işgücünün · eğitimi yoluyla ürünlerin kalitesini ve işgücünÜn daha
'verimli çalışmasını sağlar. İşgücü verimliliğinin artırılmasında mesleki
eğitim proğramlarının önemli rol oynadığı kabul edilmektedir;
sözleşmelerde iş güvenliğini sağlayıcı ve
iyileştirici düzenlemelerle,
işgücünün motive

4- Sendikalar toplu
çalışma

koşullarını

olmasını teşvik

eder;

5- Sendikalar işçiler arasındaki dayanışmayı ve ışçı-ışveren
arasındaki
işbirliği
artırır.
· 'Böylece sendikalar işletmelerde
. yabancılaşmayı ~nleyerek, işçileri daha fazla çalışmaya teşvik. ederler.
Modern görüş,
klasik yaklaşımın sendikaların işgücü
olumsuz etkide bulunduğuna dair ileri sürdüğci
gerekçelerin
bir
kisnunın
uygulanacak
uygun
politikalarla
çözümlenebileceği gorüşündedir .. Verimliliğin artırılması konusunda
sendikaların işverenle işbirliğine gitmelerini teşvik amacıyla, yapılacak
toplu sözleşmelerde verimlilik artışından işç ilere pay verilmesinin
belirtilınesi ·etki! olacaRtır. işçiye · ~utan verimden pay verilmesi işçiyi
daha· etkin çalışmaya motive· eder. Daha fazla ücı:et alabilme amacıyla
işçiler iş .değiştirme yerine işe özen göstermeyi, makine ve malzemeyi
daha ekonomik kullanmayı · amaçlar. Böylesi bir uygulama aynca
sendikaları bir yandan işgücünün diğer yandan işverenin verimliliğini
artırmaya teşvik edecektir. İşgücü verimliliğindeki artışlar ücret
düzeyini olumlu yönde etkileyecektir. Çünkü, işgücünün marjinal fiziki
verimliliğinin artmasıyla, işgücünü istihdam edenler daha fazla ücret
ödeyebileceklerdir.
verimliliğine

Yapılan bazı araştırmalar sendikaların işgücünün verimliliğini

olumlu yönde etkilediğini gostermekteclir. Albert Rees ( 1963) sendikalı
işçilerin sendikasız işçilerden daha verimli olduğunu, Brown ve Medoff
0978) ise imalat sanayinde sendikalı işç ilerin o/o 24 oranında sendikasız
işçilerden daha fazla verimli olduklarını belirlemiştir. ·
sendikaların işyeri yönetiınin)cle "şok etkisi" yarattığını ileri
süren bazı araştırmacılara göre, sendikalaşmanın olduğu işyerlerinde
işverenler ve firma yöneticileri verimli olmaya ve- maliyetten tasarruf
sağlayıcı
üretim tekniklerini daha etkin uygulamaya teşvik
edilmektedirler. Bu hipotezi· doğrulayan araştırmacılardan Kim Clark
0 980), 1953-1976 yılları arasında 6 çimento firmasında sendikalı ve
sendikasız işçileri kapsayan çalışn~asıncla se~dil.~al.~ş~~ıanın v~rimliliği o/o
6-10 arasında artırdığıni ve aynı ışletınecle ışgucunun sendıkalaştıkr.an
sonra verimliliklerinin o/o 6 oranında arttığını tespit etmiştir. Freeman5

Medoff <1982) aynı özelliklere sahip ancak sendikalaşmış işletmelerin
sendikalaşmanıış işlernıe l e r("' kıyasla % 50 daha fazla işgücü istihdam
etmekle beraber, bu işletmelerde işgücünün iki kat daha fazla katma
değer

yaraı1tığını

belirlediler.

Kim

Clark ( 1984),
ikinci
bir
araştırnıasında
ise. se ndikalaşmış
imalat
imalat
işletmelerinin
sendikalaşrnamis imalat işl erıne l erin<:> göre % 2 daha az verimli
olduklarını ve bu sonuçla sendikalaşmanın verimlilik üzerinde negatif
er.kisi
olduğunu,
Steven Ailen ( 1984 ) ise inşaat sektöründe
sendikalaşmış işgucurnın %
17-22 oranında daha fazla verimli
oldu ğunu t_cJspit C"tıniştir.
Yapılan birçok araştırma se nclikalaşmış işyerlerinde sendikayla
işyeri yön("'ticileri arasında işbirli ğine dayalı sıkı ve iyi ilişkiler
kun.ılmasınııı .. işgücü
verimliliğinin
yü kseltilnıes ind e
önemli rol
oynadığı sonunına varmıştır .
Sendikaların işyeri yönetiminde rol
almasının klasik yaklaşımın il<"ri sürdüğünün ak.sine her zaman

gereksiz ist ihclanıa
Livernash ,
1960,

resvik
s.:ı 17)

ettıgı

görülmemiştir.

( Slichter, Healy,
Ampirik
araştirmaların
bir
kısmı
sendikalasnı:ının işgCıcü verimliliğini yükse lttiği sonucuna varmakla
beraber, s<:>ndikal:tşıııış sf'ktörl<:>rde reel ücTe !erin senclikalaşmamış
sekrörlere gön~ artiııa eğilimind e olduğunu belirlediler. Bir kısım
;uaştın.Jıacıl;tr, sc'ndikalaşıııanın bazı sektörlerde işgücü verinililigini
. yükseltmekle:- h C"r;tlwr bazı SC" ktörJercie İŞgÜCÜnÜn verimliliğini olumsuz
yönde etkikcligini ve~ böyl("'ccJ genel c"konomi içinde net etkilerinin
nispeten az olclugunu ileri sCırrnekıedirl e r.
·

2. Teknolojik

Değişiklikler

ve Yeni Sendikal Oluşumlar

Teknolojik d eğ işiklikler işçi-isvewn ilişkilerini olumsuz yönde
etkileyebi lir. Sendika wJ işçilerin hangi durumlarda teknolojik
değişikliklerd e n oluııısuz yönel<:> etkikneceklerini, hangi. durunılarda,
olumlu
y<'>nde
etkilc-·ııeccklcJ rini
önceden
belirlemek
çalışma _
hayarıncbki han sı n konınıııası iç in önemlidir. Ancak, bu konuda
sendikaların
teknolojik
d~~gişiklil.Jew
ne
tür
tepkiler
gösterehileccklerini tarn olarak açı klayan tatmin edici bir teori
ge lişt irilıııeıııi ş\i r .
( Koclwn,
1980, s.82) Sendikaların
teknolojik
cleğişikliklcJr
karşısın ela
ruı unnınu
bdirleıııeye
çalışan
ampirik
araştırmaların t"arklı sonuçlar vt>rmesine n<:>clen olarak, araştinnaların
farklı
teorik
tenwllew
da ya nması
gösterilebilir.
Uygulamada
sendikaların tek no lojik gelişrnc--'.lcJre v<J yeni teknolojinin işyerinde
kullanılıııasına
k <lrş ı
farklı
tepkiler gosterclikleri
belirlenmiştir.
Sendikalar gcJnel olarak, teknolojik gelişmenin işgücünün verimliliğine,

daha rahat ve güvenil ir bir çalışma oı1amının yaratılmasına olumlu etki
yaptığını kabul etmekl e beraber , kısa cl ö nemcl e yeni teknolo
jinin
işye rind e
kullanılması
bir ço k
i şç inüı
i şsi z
kalmasına
n eden
olacağından
kendi
işkolu
ve faali ye t alanlarındaki
teknolo jik
_ge lişmel e re karşı direne gösterm e <:ğ iliıııind e dirl e r .
Günüm üzd e senclika-i şve re n ilişkil e rinde rol oynaya n önemli
unsurla rdan biri teknolo .jik gelişnwclir. İ.'.'ye rind <" ye-ni teknolo ji
kullanımı
işgücü
yerine serıııayenin , ikaııı es ini artırmakta, ) Cni
teknolo jilerin kullanılması i şgücünCın ıı ws !t k yapısını cl eğistirnıekte ve
sonııııluluklannı arrırnı ; tkta bu chınıııı s<:>ndikaları çalışanlar
için daha
yüksek ücr<:'t ralep ermey<:> zorlaıııakıaclır. T eknolo jik · cl egişn~t> nin bir
so nucu olarak işl et mele rd e i"ırer iııı planlaması cl eg işme kr e-clir . i şç ilerin
yeni işl <:' re gör<:' y<:'rle-ştirilmesi, ycJ ni makine ve ıechizaıın etkin ·e
konroll u kullanınıını g(~ rekıirııı <: kıcJ dir . (Sı· e tn f' r, 19()9 , s.8) Yeni
wknolo jilerin onay:ı ç ıkışı il e diıı:ııniklc'S<J ıı i şgCıci"ı pi yasas ına uyum
saglaya bilnwk için işvere nler s c:- ııdikabrııı yc)ıwticilik haklarına olan
talepl erini sınirlaın;-ık ist em ekt edirler . D eg işe ıı piyasa koşulların a uyum
saglayabilın <:> k , yurti~~i vcJ yu11dısı piyasabrcl;ı rekalx t e d <:>bilnıek
için
i şve re n v<:> yönetic il er işgCıcü Cı zc~ ri nel e ki yönet i rn l ıakbrı ni genişlet
rnek
eğ iliınincleclirlc' r . (Ekin, 1989, s.210) Sendika lar ise yeni
teknolo jinin
kullanılması eh ıruımıncla m evcut iş ç il e rin isrilıclall\ \ e gelir
gCıvenlig.iııi
sağlamayı ö n planda nnnıakt ; ıclirlar . Bu amaçla r clognılrusuncla
toplu
sozleşnıelerde i ş t <:' n c,: ıkarıııa t:lZl1linarı ve kıdc~ mkJ ilgili hüküm
ler
koyııiakta, yeniden i şe almada , eğirim ve Y<'nic;kJn -üwtim ile
ilgili
talepl erde bulunmaktadırlar.
Teknol ojik cl eğ i ş ııı e l e riıı. işv<J wıı-scJ nclika ili ş kil e rini ya kından
e tkil e di ğ ini
ikri s Cırt> n ara şrırıııacılar;ı göre , i şvne n ve i şye ri
yönetic ilerinin yc-·ni _.r~~ kı.10.loji kullanııııı karş ısında sendikaların dire niş
ve grev. yapına C:'g1lm11nın artııgı, s e ndikaların roplu sozleşm e lercle
istihdam güvenliği saglaıııak aıııacı yla ye ni \asal clü zcJ nlernele r talep
eniği, buna karşın ' i şv<:: _re nin sendika lar kars ısıncb pazarhl~ gücünü n
aı 1 ıığı ileri süıi"ılıııckt<'dir. Sc" rına ye-yogun rekııol o jil e rin
işye ri ve
işk o lbnnda grev ve direnişl e rin e tkinliğini kaylwııikl<J rincl e n ,
grevler
daha uzun sürnw cJğiliıııi göst<'rn wktcJclir . ÖzeUikle:> d e mir- ~·e lik ve
kimya i ş l e tmE' l e rincl e grc' vl c- riıı clalıa uzun sürdüğü gözl<:>nmiştir. (Ekin
1989, s.221) S e ndikaların teknolo jik d eg işııw karşisıııcla clin~ nıne gücü ,
iskt.ıııe

ve

işkohı

c!Cızt·y incl<J ki

seııdikal:ışıııa

oranına ,

sendikaların

srratejik konumu na v~· yeni ıekiıol.ojinin ne ci l c;Cı d e işgüdind e n tasarru
f
saglayacağına baglı olarak cl t>g i ş me kt<'clir . Bu fak.t ü rlere daya lı o
larak
sendika lar, teknolo jik cle ğ işııı e karş ısıııcla '"h nlcJyici" , ·· rekabet edici
'"
veya ·'kont.ro l edici '' politikaları g<:>li ştinııist.irl e r.
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Sendikaların

grev ve direniş yaparak işveren ve işyeri
yeni teknoloji kullanınundan caydırmak amacıyla
uyguladıkları
her türlü politikalar önleyici politikalar olarak
adlandırılmaktadır. ö _nleyici politikalar uygulamada başarısız olmuştur.
Rekabet edici politikalarda ise, sendikalar daha az ücret talep ederek
işgücünü yeni teknoloji kullanımı karşısında cazip hal_e getirmeyi
amaçlamaktadırlar. Ancak rekabet , edici politikalar nadir durumlarda .
kullanılmış olup, uygulanması oldukça zordur. - Sendikalar için
uygulanması _en rasyonel
olarak kabul edilen kontrol edici
politikalardır. Bu politika doğrultusunda sendikalar yeni teknoloji
kullanımını kabul etmekte ancak, bu teknolojinin kullanımı için en
uygun zamanı ve koşulları oluşturmaya öncelik vermekyedirler. Ücret,
istihdam güvencesi ve işgücünün yeni teknoloji kullanınunda
eğitilmesini
toplu
sozleşmelerle
işverene
ka.bul
ettirmeyi
amaçlamaktadırlar. Bu politikanın başarı şansı diğerlerine göre çok
daha fazladır.
yöneticilerini

Yeni teknoloji kullanımı karşısında işçi-sendika tepkilerini
belirlemeye yönelik yapılan ampirik araştırmalar,
teknolojik
değişiklikte sendika-işveren ' isbirliğine gidilmesinin, işçilerin çalışma ·
moralini, potansiyelini 've böylece işgücünun verimliğini olumlu yönde
etkilediğini;
İşçi-işveren işbirliğine dayanmayan
bir teknolojik
değişikligin, işgücünün verimliliğini azalttığını gostermiştir. (Wilkinson,
1983; Warner, 1984; Helfgott, 1988; Bemmels, Reshef, 1991) işçil~r
tarafından benimsenmeyen bir teknolojik değişikliğin işgücünü~ ·
verimliliğini doğnıdan azalttığı, yeni teknolojiye . karşı koyma eğilimi':ı
a~!rdığı ve böylece yeni teknolojinin uygulamadaki etkinliğini azalttıgı
dıger bazı araştırmacılar tarafından ·da ileri sürülmektedir. · (Peirce,
19.87)
Teknolojik değişiklik kararının alınmasında işveren ve işyeri
yöneticilerinin _ genelde
tek
baŞına
hareket
etme
eğilimi
göstermektedirle r. 1986 yılında Kanada'da· yapılan bir araştırmada
_ firmaların yalnızec:~ o/o lO'unun teknolojik değişiklik' kararının
alınmasında işçi ve sendikalara söz hakkı tanıdığı belirlenmiştir.
(Betcherman, MacMullen, 1986), s.33) İngiltere ve Aınerika'da da _
işverenlerin teknolojik değişiklik kararıni almada Kanada'dakinden
farkli bir durum · gösternıemekteclfr. (Markey, 1982, 1984; Deutsch,
1986; W:illiam, 1986; Helfgott, 1988;_Frohlich, Krieger, 1990)
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( 1993) teknolojik d eğ işiklikler karşisıncla iş ç i ve
sendikaların tepkilerini belirlemek amacıyla geliştirdiği modelde
(şekil 1 'de), işçilerin tepkil e rinin sosyo-polit.ik, teknolojik ve örgütsel
faktorlere bağlı okluğunu ile ri sürn1<:>ktedir. reshef'in modeli teknolojik
değişiklikler karş ısında işçi ve sendikaların tutum v<:> olası tepkilerini
belirleyen faktörl e ri belirlemey<:> ça lışmaktadir . Teknolojik değişikliğin
önemli boyutta işte n ç ıkarmalara neden p lrnası durumunda, sendika ve
işçilerin reknolojik d eğ işiklik karşısında dire niş ve greve gidec<:>klerini
ileri sürmektedir. Reslwf'in nıode-lind e y<:>r alan iç ue dış faktörler
olarak mikro ve rnakri e lrnnoıııik ç<:>vr<:> , işye rinin öz<:> llikleri , işve ren ve
yöneticilerin işçi -se- ncl ika karsısındaki ıutunı v<:> da vranışfarı ile işç ilerin
demografik yapısı önenıdennıektedir. Bu faktörlere bağlı olarak, isçi ve
sendikalar teknolojik değişiklikl<:>re yönelik tepkileri b e lirlenecektir. İç
ve dış faktörlerin yanısıra i şgCıcünclE' aranan yeni beceriler, istekler ue ·
işgücündeki değişiklikler işçi ve sendikaların tutumunu etkileyece ktir. ·
Teknolojik d eğ işiklik mevcut teknolojiye göre yetişmiş işçiler
tarafından genellikle e ndiş eyl e kar.şılanmaktadır .
Reshef

Sendikalar toplu sözleşınelerlf' işvere nlerin te"knolojik değişiklik
e rnw ve bu kararı yönlendirme" eğilimindedirler.
Sendikaların tı?krwloji seçim~vle ;fgili sözleşmeleri İngiltere ve Kuzey
Aınerika'da işvere nkrin tt"knolojik cl<:>ğişi·klik yapına kararında etkili
olmuşrur . ( Mark(~y 1982, 1984) C~elişmiş bir çok Cılkecle" sendikalar,
işverenin te"knolojik değişiklik yapıııa kararını sınirlama eğ ilimindedir .
Ancak, bir çok ülke"cle işve re nl er teknolojik değişiklik yapına kararını
tek başına vernıektC"dirler. (Mansell, 1987, s .22) Örneğin, Kanada'da
yasalar· işve"renin teknolojik değişiklik yapma kararında sendikalara da
bazı haklar tanımakla birlikte, uygulamada bu hak sınirlı kalmıştır.
(Knight, McPhillips, 1986, s.423) Gerçekte sendik-alarm işverenler
karşısındaki yaptırım gücü işçileri oıtak e"ylem için mobilize etme
gücüne bağlı olduğu ile ri sürülmektedir. (Dodgson, Martin, 1987;
Barstone" w: Diğe rl e ri , 1987)
yapma

kararına i ş tirak

Sendikalann etkinliği

111?

temsil gucu, işverenlerin teknolojik

d eğişiklik yapına kararınd a ram o larak etkili olmamasına rağmen, topu
sozleşnıel<:>rcle işç il erin clunımlannı iyil eşfüınede yararlı olmuştur.
Kuzey Amt>rika'cla sendikalar te knolojik değişikliklere karşı _grevle
direnme nin başarısız olcltığunu, hana firmaları iflasa sürüklediğini
gördüklerinden,- işw~ renle işbirliğin e" yönelik "uzlaşmacı" politikalar
izle mektedirle r (SÜcht<:>r, Heab, Livernash, 1960, s.350) Yeni yapılan

araştırmalar

Kuzey Aı11erika'cla sendikaların işverenin teknolojik yapma

kararını e nge lle rn<:> kten kaçındılarını; İngiltere'de teknolojik yapma
kararını d estekledikle rini göstermektedir (I-Ielfgott, 1988, s. l 02; Kee fe,

1991, s.264-265.) Kuzey Amerika ve Avrupa ülkelerinde sendikalar
10

teknolojik

d eğişiklikl er

koşullarını ·

karş ısında

iyil eş tirme

ve

iş

güvenliğini

düzenleme

artırma,

çalışma

yoluna

giderek
toplu
sozleşınelerin k~psamın.ı genişletme eğ ilimini göstermiştirler. (Helfgott,
1988, s.101-113) Bu ülkele rde, sendikalı işç il e rin teknolojik
değişikliklei· karşısında toplu sozleşmeler yanısıra, politik ve yasal
duzenlemeler yaptırarak sendikasız i şç il e re göre daha fazla işgüvenliği
sağladıkları b e lirlenmiştir (freeman , Medoft, 1984, s.94-110; Peirce,
1987)

3. Türk Sendikacılığı İçin Bir Değerlendirme
I

'

Türkiye gelişmiş ülkelere> oranla özellikle 1980 sonrası ça lışma
hayatında büyük sıkıntılar yaşamaktadır . Son yıllarda sendikalaşma
oranlarının
artmasıyla
birlikte
grc-v
u ygulamalarında
artış
göıillmektedir. Ti.irkiye 'de iş uyu ş mazlıklarının deva m . süresi gelişmiş
ülkelere göre çok uzun sürmektı::>dir . Sanayileş miş ülkelerde sendikalar,
ça lışma hayatındaki sorunların çö zCımCınclc- sosyal diyalog anlayışı
çercevesinde strike-j1·ee (greosiz) toplu sözleşmP yaklaşımınf ge liştirerek ,
işletmenin başarısıni
Hızlı

ve

ıne\rc ucliyc-tini

ön plana

ç ıkarınıştırlar .

sürecinde olan Türkiye'de, çalışına
hayatındaki barışın korunmasıncla sendikaların rolCı önemlidir. Batılı
ülkelerde gelişen teknolojinin önce otomasyona sonrada yüksek
teknolojiler adı altıncla bilgisayarlarla doğru gelişmesi riıodern üretim
ve yönetim biçimleri yanısıra, iş çi- i şve re n ilişkil e rind e yeni oluşumlar
yaratıüıştir.
Türkiye'nin
dı şa
a ~·ılma ·
çabalan
doğrultusunda
bir ekonomik

korumacılığın,

de ğ işim

gtinııi.ik

dlıvariarının

kalkması ,

özelleştirme

programlarıyla

devletin <:>konomicl e>ki et kinliğinin aza ltılması ve artan
dış rekabet Türk e ndüstrisind e> ı e knolojik d eğ işiklik ve verimlilik
kavramlarını ön plana ç ıkarmı şt ır . Ttirk sanayisi için e mek verimliliği
önem kazanmıştir . Emek-yoğun sanayi yaı)ısına . sahip ülke mizde
işgücünün verimliliği ve bu verimliliğe f' tki <:'ckn faktörl~r ön plana
çıkmıştır . Türk sanayisinde yeni teknoloji kullanımına, yeni · üretim
tekniklerine , kalite ve verimlilik konularına verilen önem artmakta, bu
durum iş ç i ve sendikaların sorumluluğunu artırmaktadır.
Tüm bu

gelişmeler

sencliklai-ın

geleneksel

fonksiyonlaııni

değiştirmiştir. Batılı ülke le rd e o ldu ğu gihi artı Türk sendikalarının da
Türkiye'nin . ekonomik ve politik yapısında m eydana gelen köklü
değişikliğe · paralel olarak yeni politiklara, yeni bünye ler,
yeni
fonksiyonlar, yeni organizasyonlar ge>liştirınel<:'ri gerekınektecti;. Ancak
bu şekilde se ndikalar Turkiye 'nin dışa açılma sürı::>cincle olumlu rol
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