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/.Giriş 
Emek süreci, sosyo-ekonomik, politik ve yasal 

yapıların içinde, işyerinde sermaye ve emek arasında sürekli bir mücadelenin sonucu olarak 

tanımlanır. Bu mücadele alanındaki güçlerden, kollektif işçi örgütleri, diğer adıyla 

sendikalar emeğin verdiği mücadelenin belki de en önemli mevzilerinden biridir. Son 

dönemin teori ve pratiğinde yaşanan gelişmeler, işyerinde emeği ve sendikaları süreç dışına 

atıp, sermayeyi ve işletme yönetimini bizzat aktif özne olarak tanımlama eğilimdedir 

(Thompson and Ackroyd, 1995). Bu çalışmanın esas hareket noktası da, işyerindeki sendikal 

siyasetin sahip olması gereken ya da zaten sahip olduğu yeri tekrar tartışmanın merkezine 

çekme çabasıdır. 

Son dönemde, hem ekonomik, politik ve yasal arkaplan, hem de işyerindeki emek 

süreci düzenlemeleri sendikal harekete ciddi tehditler oluşturacak şekilde biçimlenmektedir. 

Öncelikle, endüstri ilişkilerin 1970'li yıllarda gerçek öznesi olan işçiler ve sendikalar, son 

dönemde kapitalist dünya ekonomisinin krizi içerisinde ciddi bir gerileme dönemindeler. · 

Özellikle merkez ülkelerde sendikaların daha iyi ücretler, daha iyi çalışma koşulları ve daha 

iyi sosyal güvenlik şartlan için mücadeleleri karşısında iyice sıkışan sermaye ve derinleşen 

dünya krizi endüstri ilişkilerin yapısında ve işleyişinde ciddi bir değişikliği sorguiatmaya 

başladı ki bu da işçilere ve sendikalara, İkinci Dünya Savaşı sonrası yirmi yıla yakın süren 

ve 'altın yıllar' olarak adlandırılabilecek sürecin sonunun geldiğini söylüyordu. 

Bunun yanı sıra, son dönem kapitalist emek süreci düzenlemeleri de sendikayı 

tümüyle süreç dışında bırakınayı hedefliyor. Fordizmin krizi ardından, Post-fordizm artık 

sınıf temelli toplumsal kutuplaşmaya ve sınıflar arasındaki çatışmaya dayalı örgütlenmenin 
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sona erdiğini, bunun yerine toplumsal çıkar grupları arasında uzlaşmaya ve dayanışmaya 

dayalı bir ekonomik ve siyasal yapının gelişmekte olduğunu meşru kılan bir paradigmaya 

yaslanmaktadır. Tam da bu noktada, Post-Fordİst emek süreci, kapitalist işyerinde 

üretimdeki toplumsal ilişkileri - üreticilerin birbirleriyle ve üretim araçlarını denetleyenlerle 

kurduğu ilişkileri- Post-Fordİst paradigmanın içerisinden yeniden kurmakta, Son dönemde, 

fabrika içinde yönetim ve işçiler arasında ortak çıkarlar yaratmayı amaçlayan söylemlerle ve 

formal ve informal birlikteliklerle işçilerin fabrikaya katılım ve bağlılığını artırmanın yanı 

sıra işçilerin çıkarlarını dile getirebilecekleri kurumsallaşmış endüstri ilişkilerin dışında yeni 

bir forum da yaratılmak isteniyor. Kısacası, işletme yönetimleri artık sendikayı aradan 

çıkararak doğrudan işçilere ulaşmayı amaçlıyor. Sendikalar için, yeni dönem dinamiklerinin 

ortaya çıkardığı tehdit ve de sorunlar geleneksel yaklaşımlarla çözülmekten uzak duruyor. 

Bu nedenle, sendikalar, kapitalist işyerindeki değişimierin karmaşık yapısında yeni ve 

yaratıcı siyaset geliştirmek zorunluluğunun baskısını sürekli hisseder durumdalar. 

Türkiye'de, sendikalar yalnızca zor ekonomik koşullarla değil aynı zamanda yasal 

sınırlılıklarla da karşı karşıyalar, Türkiye'de sendikal mücadele, genellikle raison d'etre of 

economism esasından hareket etmek durumunda bırakılmış ve dolayısıyla sendikacılık 

ücretler üzerinden tanımlı tartışmalar, pazarlıklar ve de anlaşmalar olarak anlaşılagelmiştir. 

Dereli, Türkiye' deki sendikal siyaseti şöyle özetliyor, 'Şu ana kadar yaşanan deneyimler 

gösteriyor ki Türk sendikalan sendikal eylemliliğin yalnızca ekonomik- 'ekmek kavgası' -

boyutuyla ilgilenmişlerdir' (1981:547). 1980'lerden bugüne, formal sektörde sendikal 

haklar ve ücretler üzerinde gün geçtikçe artan sınırlandırmalar ve emek pazarında yeni 

zamanlara ait 'esneklik' uygulamalarının artmasıyla, Türkiye'deki sendikal siyasetin 

gündemini taşeron, sözleşmeli ve geçici işçilerle büyüyen informal emek pazarı 

oluşturmaktadır. Emek pazarına ekonomik ve politik bir perspektif, özellikle gelir 

eşitsizliğinin sürekli arttığı ve emeğin sosyo-politik ortamının sürekli gerilediği 'yeni 

sanayileşen' bir ülkede, şüphesiz ki hayatidir. Fakat bu, sendikaların işyerindeki 

uygulamalara kayıtsız kalışlarını hiç bir şekilde meşrulaştırmaz. 

Türk sendikal hareketinde, işletme yönetimi emek süreci düzenlemelerinde ve işyeri 

örgütlenmesinde gücü sınırsız, diğer bir deyişle "her şeyi yapabilecek güçte" olarak 

görülmüştür. Sendikalar, işyerinde işyeri sendika temsilcileri aracılığıyla yasal temsil 

hakkına sahiptirler: fakat, işyerinde sendikal eylemlilik hiçbir zaman Türk sendikacılığının 

belirleyici bir öğesi olmamış ve sendikalar işyerinde çok az ya da hiç etkinlik göstermezken, 

işyerini mücadele alanı olarak da tanımlamamışlardır. işyerindeki düzenlemelerle ilgili hiç 

bir politikada taraf olmamak aslında, sendikacılığın belki de bir anlamda raison d'etre 'i, yani 

işçinin emek süreci üzerinde olması gereken kontrolünün tümüyle ihmal edilmesi anlamına 

gelmektedir. 

Tüm bu noktalardan hareketle, bu çalışmanın ardındaki temel önerme, Türkiye'de 

kapitalist işyerinde ve emek sürecinde oluşan yeni eğilimler sendikalara yeni sınırlılıklar 
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oluştururken, işyerinde sendikal hareketi belki de hiç olmadığı kadar önemli kılıyor 

olmasıdır. Bu anlamda, işyerinde sendikal hareketlilik, Türkiye'de ekonomizm esasına 

dayalı sendikacılık için bir gereklilik durumundadır. Bu temel önerme, Türkiye'de lastik 

sektöründe bulunan bir fabrikada emek sürecinde gerçekleşen son dönem düzenlernelerin 

incelenmesi ve işçilerin talep ve beklentilerinin ve ayrıca işyerinde örgütlü sendikanın 

merkezde, şubelerinde ve en önemlisi işyerinde geliştirdiği siyasetin değerlendirilmesi 

üzerinden tartışılacaktır. Bunun için öncelikle, kapitalist işyerinde emek süreci 

düzenlemelerinde yaşanan gelişmeler ve sendikal tavırlar irdelenmeye çalışılacak ve 

ardından ise bu gelişmelerin Türkiye'de yansımaları bir etnografik araştırmaya dayanarak 

tartışılacaktır. 

ll. Kapitalist işyerinin Yeni Yüzü ve Sendikacl/ik 

Son yıllarda, dünyada sendikalar, genelde kapitalizmin iktisadi krizi içerisinde 

süregelen politik ve ideolojik saldırılar karşısında 'hırpalanırken', özelde ise kapitalist 

işyerinde son dönem emek süreci düzenlemeleri ile sahne dışına itilmeye çalışılmaktadır. Bu 

yazının sınırlarını aşması nedeniyle genel gelişmeye değinmeden, bu tartışmanın esasını 

oluşturan kapitalist işyerindeki emek ile sermaye arasındaki ilişkinin değişen doğasını, buna 

bağlı olarak endüstri ilişkilerindeki dönüşümü tahlil etmeye çalışacağım. 

Farklı adlandırmalar altında- 'Japon tarzı yönetim', 'yalın yönetim' veya 'toplam 

kalite yönetimi' - büyük ölçüde, teknik ve sosyal iş bölümünde ve yönetici, makine ve 

emeğin işyerinde bir araya gelişinde Japonya'da yaşanan pratikler doğrultusunda 

biçimlerren son dönem emek süreci düzenlemeleri, ünitarist ve bütünleşmeci bir 

perspektiften, işçilerin tam entegrasyonunu hedeflerken sendikayı tümüyle geçersiz ve de 

anlamsız kılınayı amaçlıyor (bkz. Parker and Slaughter, 1988; Graham, 1995; Guest, 

1987)1. Kapitalist işyerinde, artık işçiler takım çalışmaları ve kalite çemberieri gibi 

uygulamalarial 'yönetime katılırken', yöneticilerle aynı üniformaları giyip, aynı 

kafeteryada yemek yiyip, aynı çay içme mekanını kullanıyorlar. Emek-sem1aye ilişkisinin 

yeni doğası, işletmecilik yaklaşımı tarafından, karşılıklı düşmanlık yerine karşılıklı 

yükümlülüğün olduğu ve emeğin söz hakkının arttığı, katılımcı ve demohatik bir yapı 

olarak değerlendiriliyor (bkz. Adler, 1993; MacDuffie, 1995; Kenney and Florida, 1991, 

1993; Kaplinsky, 1994). Tüm bu çalışmaların temel sav ı ise işçi ve yöneticilerin çıkarlarının 

bağdaşahilir olduğu ve 'biz ve onlar'a dayalı tavır ve davranışların artık sonunun geldiğine 

yaslanıyor. Emek-sermaye çelişkisi yerini görünürde uzlaşmaya bırakmıştır. Dolayısıyla, 

işletme yönetimi işyerinde ya kesinlikle sendika istemernekte ya da Japonya'da olduğu gibi 

işletme yönetiminin ortağı bir ' işletme sendikası'nı veya 'işyeri sendikası'nı2, tercih 

etmektedir. 
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Özellikle Japon sermayesi olan ya da Japon üretim ve yönetim anlayışını 

yerleştirmeye amaçlayan işletmeler, hem merkez ülkelerde- özellikle Kuzey Amerika'da ve 

İngiltere'de (Milkman, 1991; Parker and Slaughter, 1988; Oliver and Wilkinson, 1988)

hem de çevrede - Brezilya, Meksika ve Türkiye, vs. (Humphrey, 1996, Shaiken, 1995; 

Yücesan, 1 997) - sendikasız bir işyeri için sendikalara karşı ciddi bir mücadele yi.iri.itüyorlar. 

İşletme yönetimleri, sendikaya 'hayır' diyemediği durumlarda ise Japonya'daki gibi bir 

'işletme sendikası'nı bir uzlaşma zemini yaratılabilmesi için oldukça uygun bir model 

olarak kabul ediyorlar3. Japonya'da egemen olan toplulukçu (communitarian) yaklaşım, 
'işletme bir topluluktur (community)' esasından yola çıkarak, işletme sendikacılığını, 

taraflar arasında uzlaşmaya dayanan istikrarlı ilişkiler kurmayı, aynı zamanda karşılıklı 

sorumluluk ve ortak amaçlar yaratmayı amaçlayan vazgeçilmez bir araç olarak görmektedir 

(Kuwahara, 1993; Dore, 1987; Sako and Sato, 1997). Toplulukçu perspektiften değil de, 

başka açılardan bakıldığında işletme sendikacılığının işletme yönetimlerine neden böyle 

cazip göründüğü gayet açıktır. İlk olarak, işyerinde, işletme sendikacılığı yönetimin 

taleplerine hiç bir şekilde sendikal tavırlardan kaynaklı sınırlılıklar getirmemektedir 

(Berggren, 1993). İşletmenin başarısı üyelerin çalışma koşullarını ve istihdam olanaklarını 

büyük ölçüde etkilediği için, işletme sendikaları, verimlilik artışı için kayıtsız şartsız 

yönetimi e işbirliği içindedirler (Kuwahara, 1993: 227). Tüm bunların yanı sıra, 

Japonya'daki işletme sendikacılığı, işçilerin ağır iş yükü ve uzun çalışma saatleri karşısında 

toplu bir direnç gösterebilecekleri sektörde örgütlü sendikal hareketin önünde bir tampon 

oluşturmaktadır (Shaiken, 1990; Humphrey, 1994b; Smith, 1990). Bir Japon yönetici, 

örneğin, sendikayı şöyle tanımlayabilmektedir, 'Sendika çalışanların işletmeyle yaşadıkları 

düş kırıklıkianna karşı bir tür şok emici...Şirket ve sendika arasındaki çatışma, çalışanların 

sendikanın onların temsilcisi olduğundan şüphe etmemeleri için sahnelenen bir tür dramdan 

başka bir şey değil' ( Kenney and Florida'dan alıntı, 1993: 33). 

Yalın üretim ve insan kaynakları yönetim yandaşları,' karşıtsızlık (non-adversalism) 

endüstri ilişkilerde resmi olarak kabul gören yeni dünya düzenidir' (Parker and Slaughter, 

1995: 43) derken, eleştirel yaklaşım ise işyerinde sendikanın varlığının, yönetimin sınırsız 

taleplerini sınırlamak için her zamankinden belki de daha hayati olduğunu vurguluyor 

(Eaton, 1995). Eleştirel yaklaşımın önde gelen isimlerinden Martirrez Lucio ve Weston'a 

göre: 

"Sendikact/Jğm işyerinde işçilerin temsili ve haklanm kapsayan geleneksel 
işlevleri, sendikal çevrelerde de kabul edilir bir biçimde arttk tümüyle işletme 
yönetimine kaptmlmtşttr." 

(Martinez Lucio ve Weston, 1992: 215) 

Tüm bunların ışığında, süregelen bu pratikler sendikalar tarafından nasıl karşıtanıyor 

ve de sendikal tavırların doğası ve formu nasıl bir nitelik arz ediyor? 
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Sendikal Tavırlar 

Son dönem işletmecilik paradigmaları, 'insan kaynakları yönetimi', 'toplam kalite 

yönetimi' gibi farklı adlandırmalar altında, sendikalara yeni kısıtlılıklar ve de tehditler 

oluştururken, sendikalar da bu yapı içerisinde hangi olguların desteklenip, hangilerine karşı 

durulması gerektiğini saptamak gerekliliği ile yüzyüzeler. 'İşletme yönetimlerinin son 

dönem tavırları sendikasız bir ortamın arzusundan başka bir şey değildir' noktasından 

hareketle, 'genel muhalefet' veya 'militan strateji' tüm ülkelerde bir sendikal tavır olarak 

gözleniyor (Beamont, 1991). Gelişen işletme stratejilerine her ne pahasına olursa olsun 

muhalefet eğilimi ise beklenenden farklı sonuçlar doğurabiliyor. Bu sonuçlar arasında en 

çok saptanan ise, işletme yönetimlerinin öngördükleri uzlaşma sağlanamazsa yatırımlarını 

başka yerlere kaydırmaları (Oliver and Wilkinson, 1988). 'Genel muhalefet' ya da 'militan 

strateji' sonrası 'muhalefetin yaptırımsızlığı 'nı fark eden merkez ülkelerde bir çok 

sendikanın, tümüyle 'negatif duruş'unu, 'sendikanın dahil olduğu' bir politik duruşa doğru 

yönlendirmeye başladığı görülmektcdir (Fishcr, 1995). 

Ne var ki egemen sendikal tavır, sendikal politikalarda tavizlerin verildiği işbirlikçi ve 

uzlaşmacı yönelimlerin güçlenmesi olarak gözleniyor. Batı'da bir çok yazarın, yeni 

şekillenen çalışma ilişkilerinin 'Avrupa' da ve Amerika' daki sendikalar için kabul edilemez 

olduğunu' (Dohsc v.d., 1989) vurgulaması rağmen, yüksek işsizlik ve sendikaların yaşadığı 

gerileme dönemi, sendikaları büyük tavizler vermek zorunda bırakıyor. ABD ve İngiltere'de 

güçlü sendikalarının girdikleri pazarlık süreçlerinin sonucu, Japon sisteminin unsurlarını 

içeren bir modelin kabulü olmuştur; az sayıda iş sınıflandırması, yeni çalışma kuralları, 

takım çalışmaları, vb .4 Yeni emek -sermaye ilişkisinin hiç bir karşı duruş belirlemeden ve 

belirtıneden kabulü, farklı isimler altında - 'pazar scndikacılığı' (market unionism) 

(Martincz Lucio and Wcston, 1992), 'iş scndikacılığı'(business unionism) (Garrahan and 

Stcwart, 1992), 'işbirlikçilik' (co-opcratism) (Bcaumont, 1991) veya 'yeni gerçekçilik' 

(new-realism) (Ackers vd., 1996) - 'işyerinde çıkarların temsilinin yeni yüzünün esas 

temeli' olarak tanımlanmaktadır (Martinez Lucio and Weston, 1992: 221). 

Bir üçünü yol ise, 'pro-aktif'(pro-actif) (Beaumont, 1991) veya 'olumlu eklemlenme' 

(positive integration) (Fisher, 1995) olarak adlandırılan, sendikaların gelişmeleri ciddiyetic 

takip edip, politikalar üretmesi olarak gözleniyor. Örneğin, Kuzey Amerika'da sendikalar 

bir çok işyerinde çok önemli değişiklikler için mücadelelerini kazanmış bulunuyorlar; takım 

çalışmalarında takım üyelerinin kendi liderlerini seçmesi, takım toplantılarına sendika 

üyelerinin temsil edilmesi, fazla mesai sürelerinin azaltılması, hareket-zaman (time and 

motion) etütlerine sendika üyelerini katılması, vb. (Babson, 1995a; Parker and Slaughter, 

1988). İşyerinde geliştirilen bu tavırların yanı sıra, yeni yönetim pratikleri karşısında 

bilinçlenmeye ve bilinçlendirmeye yönelik eğitim çalışmaları da sendikal çevrelerde büyük 

önem kazanmaya başlamış bulunuyor (Fisher, 1995; Beaumont, 1991). 'Sendikalar, insan 
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kaynakları yönetimi'ne karşı pro-aktif bir duruşun merkezine eğitimi almayı amaçlıyorlar' 

(Beaumont, 1991: 308). 

Çevre Ülkelerde Sendikal Tavırlar 

Çevre ülkelerde, ömeğin Arjantin (Ruas, 1993), Brezilya (Franzoi and Rodrigues, 

1995), Meksika (Shaiken, 1995) ve Hindistan (Kaplinsky, 1994), şirketlerin sendikayı 

işyerinden uzakta tutmaya çalıştıkları ve sendikal müdahaleyi önlemeye çalıştıkları 

noktasında bir görüş birliği hakim. Denilebilir ki, fabrikada işçi hareketi nedeniyle 

istedikleri değişiklikleri yapamadıkları bazı ender durumlar dışında, işletme yönetimleri 

sendikayı 'devre dışı' bırakınayı başarmış görünüyorlar. Latin Amerika üzerine çalışan 

Humphrey (1996), sendikalara yönelik genel eğilimi ana hatlarıyla şöyle özetliyor; zayıf 

sendikaların sürekli marjinaleştirilmesi, güçlü sendikaların haklarına ciddi saldırılar ve yeni 

üretim bölgelerinde yeni ve zayıf sendikacılığın yaratılması. 

Çevre ülkelerdeki sendikaların yeni şekillenen emek-sermaye ilişkisine verdikleri 

destek, sürekli gerileyen emeğin sosyo-politik ortamı ve giderek yükselen işsizlik gibi gün 

geçtikçe zorlaşan makroekonomik koşullarda, bir seçimden öte bir boyun eğme olarak 

tanımlanabilir. Bazı sendikaların bir duruş geliştirmeye çalıştığı dönemde, Brezilya üzerine 

çalışan Ruas egemen eğilimi şöyle tanımlıyor: 

Sendikalar destek veriyorlar, çünkü işçi hareketi içerisinde yeni teknoloji, kalite 

programları, katılımcı yönetim ve benzer konulara dair sorular üzerine gelişen sistematik ve 

ciddi tartışma ortamı bulunmuyor. Yaşanılan durum, değişim sürecinde işçinin rolünün ne 

olması gerektiği konusunda hala belirgin bir görüşün oluşmadığının göstergesidir (Ruas, 

1993: 29). 

lll. Türkiye'de Emek Sürecinin Değişen Doğasi ve işyerinde 
Sendikact/tk 

Türkiye'de sendikalar, 1990'larda, diğer ülkelerde kısıtlı sosyo-ekonomik, politik ve 

yasal yapı içinde taşeron, sözleşmeli ve geçici işçilerin gün geçtikçe artığı emek pazarıyla 

karşı karşıya olan benzerlerinden çok farklı değiller. Yine, Türkiye'de sendikalar, kapitalist 

işyerinde, 'insan kaynakları yönetimi', 'toplam kalite yönetimi' ya da 'yalın yönetim' adı 

altında farklı olmayan tavırlar ve belki de 'tehditler'le karşı karşıyalar. işyerinde, sendika 

temsilcileri5 yoluyla yasal olarak temsil ediliyor olsalar da, Türkiye'de sendikal anlayış, ne 

'işverenin yönetim hakkı'nın kapsamını sorgulamış ya da sınırlılıklar getirmiş ne de 

kendisini işyerinin düzenlenmesinde bir taraf olarak görmüştür. Türk sanayinde bir çok 

şirket - özellikle de çokuluslular ya da yabancı sermayeli ortak yatırımlar - yeni üretim ve 

yönetim modellerini uygulamaya yönelmişlerken, bir çok sendika - Petrol-İş ve Kristal-İş 

gibi - yeni yönetim tekniklerine sendikasıziaşmayı hedefledikleri noktasından hareketle 
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eleştirel bir duruş geliştirmişlerdir. Öte yandan, bazı sendikalar- Lastik-İş gibi - yönetirole 

işbirliğini seçmiş durumdalar. Fakat, sendikal çevrelerdeki durum, ne yeni yönetim 

pratiklerine yeterli önemin verildiğine ne de altematif bir sendikal arayışın varlığına işaret 

etmektedir. Ne var ki, kapitalist işyerinde gelişen emek-sermaye ilişkisinin doğasının ihmal 

edilemeyecek kadar önemli olduğu düşünülürse, sendikaların işyeri düzenlenmesinde 

aldıkları kayıtsız duruş ve tavırları ile bir dönem sonra yüzleşrnek zorunda kalacakları 

söylenebilir. 

Kapitalist işyerinde emek-sermaye ilişkisinin değişen doğası ve işyerinde sendikal 

siyaset tartışmasının önemli noktalarını araştırmak için belki de en etkin yöntem; bir 

fabrikaya gitmek. İşte bu esastan hareketle, bu çalışmaya temel oluşturan ampirik bilgiler 

Aralık 1995 ve Ocak 1996 aylarında bir lastik fabrikasında6- Türkiye'de yalın yönetim ya 

da toplam kalite yönetimini sistematik olarak ilk uygulayan ve deneyimlerinin tartışmanın 

merkezinde olduğu bir lastik fabrikasında?- ve fabrikada örgütlü sendikanın merkezinde ve 

İzmit şubesinde, fabrika yöneticileri, sendika yöneticileri ve işçilerle yürütülen etnografik 

bir araştırmaya dayanmaktadır. Fabrikada bulunduğum süre içinde şirketin değişik 

kademelerinde bulunan yöneticiler ile ofislerinde ve üretimin gerçekleştiği alanlarda 

mülakatlar yaptım. Ayrıca sendika yöneticileri ile merkez ve şube ofislerinde görüştüm. 

Fabrika içinde sendika temsilciliği ofisinde bulunduğum süre içinde ise, hem işyeri sendika 

temsilcileri hem de fabrika işçileri ile görüşme imkanım oldu. Tüm görüşmeler, birebir ya 

da grup halinde, elimdeki soru listesi üzerinden tanımlanmış olsa da plansız ve katılımcının 

veya katılımcıların yönlendirmesine açıktı. E tn o grafik araştırma büyük miktarda aniatılar ve 

örnekler ortaya çıkarıyor; toplanan bilgi kanımca sayıların dile getiremeyeceği 'gerçek 

hikaye'yi anlatıyor. Yönetici, sendikacı ve işçi bakış açısını yansıtmak için cevapların 

niteliğini en anlamlı yansıtan alıntıları seçmeyi amaçladım. Bu anlamda, alıntılar bir kişinin 

cevabından öte genel tavırların bir tasviri olarak değerlendirilmelidir. 

İlk olarak, işletme yönetiminin geliştirdiği stratejileri incelemek gerekiyor çünkü 

Hyman(1975)'ın da belirttiği gibi sendikacılık, kapitalist üretimde işverene verilen üretimi 

ve İşgücünü 'yönetme hakkı'ndan dolayı reaktiftir. İşletme yönetimi incelenirken, çoğu 

işletmedlik yaklaşımın içinde olduğu, işletme stratejilerini politik ve sosyal çevreden 

tümüyle ayrıştırıp işletme yönetimini çalışma ilişkilerini tek başına tanımlayan bir 

'yenilikçi' ya da 'stratejist' olarak görme eğilimden uzak durulması önemlidir. Dolayısıyla, 

Türkiye'de işletme politikaları sendikaların büyük kısıtlılıklar içinde bulunduğu gerçeği ilc 

birlikte değerlendirilmelidir. İkinci olarak, sendikal siyaseti incelemeden önce, sendikanın 

temsil ettiği üyelerin beklenti ve şikayetlerini dinlemek gerekiyor. En temel soru ise, sendika 

üyelerinin seslerini sendikaya iletebilecekleri yolların var olup olmadığı ve eğer bu yollar 

varsa yeterli olup olmadığı. Son olarak ise işletme politikaları ve sendika üyelerinin 

beklentileri ışığında işyerinde sendikal siyaseti incelemek bu çalışmanın temelini 

oluşturuyor. Bu noktada ise, sendikanın merkezinde ve şubelerinde gerçekleşen 
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tartışmaların yanı sıra işyeri sendika temsilcilerin gerçekleri işyerinde sendikal siyasetin 

anlaşılabilmesi için başvurulması gereken esas deneyimler olarak kilit bir önem taşıyor . 

Bir Lastik Fabrikasında Yönetim ve Sendika: 'Sürekli Marjinalleştirme'? 

İzmit'teki lastik fabrikası, 1988'de lastik endüstrisinde lider konumda olan Japon 

firmayla girdiği ortak yatırım sonrası 1990'da toplam kalite yönetimini uygulamaya geçti. 

Örgütlü işçi geleneği olan fabrikada, 1983 yılından beri DİSK'e bağlı Lastik-iş8 sendikası 
temsil hakkına sahiptir. Dolayısıyla, yönetim, yeni işyeri ve emek süreci düzenlemelerine 

mevcut bir sendika ile birlikte geçiş yapmak durumundaydı ve yönetim mevcut bir yapı 

üzerine yeni endüstri ilişkilerinin nasıl inşa edileceği sorunuyla karşı karşıya kalmıştı. Bu 

sorunla baş etme ise nihai amacın ve bu yolda kullanılması gerekli araçların bilindiği bir 

süreç ile değil, yönetsel strateji ve politikaların evrimiyle gerçekleştirilmeye çalışıldı. 

İşyerinde yeni düzenlemelere geçişin en başlarında, işletme yönetimi sendikayı 

sürecin dışında bırakmamaya ve daha da önemlisi sendikanın onay ve desteğini almaya 

karar verdi. Öncelikle, yapılması gerekenlerinin aciliyeti ve ehemmiyeti konusunda 

sendikanın bilgi ve de 'bilinçlendirilmesi'ne karar verildi. İşletme yönetimi, sendikanın 

farklı düzeyde yöneticilerine 'toplam kalite yönetimi' konusunda seminerler düzenledi ve 

tartışma grupları içerisinde konunun iyice anlaşılınasını amaçladı. 1991 Mayıs'ında ise, 

sendikanın merkez ve şube yöneticileri ve işyeri sendika temsilcilerinden oluşan 7 kişilik bir 

gruba Japon ortağın Japonya'da fabrikasına bir gezi düzenlendi. Japonya'daki fabrikada- 45 

yıldır grev olmayan - sendika yöneticileri fabrika yöneticileri ve de sendikacılar ile yönetim

işçi ilişkilerinin doğası ve niteliği konusunda görüşmeler yaptılar. Tüm bu 'bilinçlendirme' 

çabalarının ardındaki temel amaç ise, anlaşmaya dayalı bir tür işletme senelikacılığına 

sorunsuz bir geçiş yapabilmekti. 

Bilinçlendirme çabalarının yanı sıra, işletme yönetimi, fabrika içinde yerleştirmeye 

çalıştığı hegemonik söyleme sendikayı da eklemlerneyi amaçladı. 'Yeni kolektivizm' ve 

'üniterizm' kavramlarından hareketle, ideolojik söylemler yalnızca işçileri değil sendikayı 

da yönlendirmeyi hedefliyordu. Fabrika içinde, bir çok yönetici tarafından benimsenen, yeni 

slogan, üçlü hedef anlamında, 'Şirketimizin uzun dönem başarısı, çalışanlar ve sendika 

ayrılmaz bir bütündür' olarak formüle edildi. 

Yeni endüstri ilişkilerinin tanıtilması sırasında, fabrikfl yönetimi sendikanın bu yeni 

modelin maddi olarak getirilerinin neler olacağı konusundaki soruları ile yüzleşrnek 

durumunda kaldı. Sendikanın üzerinde önemle durduğu bir konu, iş güvencesi9 idi. Geçiş 
sürecindeki iş güvencesi konusunda, işletme yönetimi, sürekli iyi niyetlerini dile getirdi. Bir 

fabrika yöneticisinin de belirttiği gibi, 'Yeniden yapılanma sürecinde kimsenin işten 

atılmayacağına dair sendikaya söz verdik', tarzı sözlü bildirimlerden öte bağlayıcı nitelikte 

herhangi bir yazılı bildirimde bulunmadı. İkinci olarak, işletme yönetimi sendikanın iş 

yoğunlaşması 10 ile ilgili sorularını yanıtlamak durumundaydı. Yönetim sendikaya işçilerin 
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eskine oranla daha yoğun çalışacaklarını fakat karşılığını fazlasıyla alacaklarını, Genel 

Müdürün şu sözleriyle açıkladı, 'İşçi-işveren ilişkisinin bir dönem işçinin, başka bir dönem 

işverenin aynı pastadan haksız pay aldığı bir güvensizlik tahterevallisi yerine, her iki 

kesimin de pasıayı büyüterek kazançlı çıkabileceği bir dengeye oturtulması lazımdır' 

(Değişimin Sesi, 1992). 

Yeniden yapılandırılmaya çalışılan endüstri ilişkilerinin sonunda, 1992 yılında 

imzalanan Toplu İş Sözleşmesi, şirketin uzun süredir yürüttüğü zorlu çalışmalarının 

meyvesini verdiğini müjdeliyordu. Sözleşmedeamaç maddesi şöyle tanımlanıyordu: 

Tüm çalışanlar, yöneticiler ve sendika birbirlerine saygı göstererek karşılıklı anlayış 

ve güven ortamı içinde, öncelikle şirketin verimliliği, rekabetteki başarısı,sağlıklı ve sürekli 

olarak büyümesi ve imkanlarının artırılması, şirketin artan imkanları ile çalışanların çalışma 

ve yaşam koşullarının iyileştirmesi, sürekli geliştirilmesi ana prensip olarak benimsenmiş ve 

işyerimizde çalışma hayatının bu ilkelere uygun olarak düzenlenmesi amaçlanmıştır (Toplu 

İş Sözleşmesi, 1992). 

Yeni endüstri ilişkilerinin yasal ve formal kabulünün ardından, şirket yönetimi sendika 

ile iletişimini kesmedi, tam da aksine, daha da yoğunlaştırdı. Şirket halen sendika ile 

periyodik toplantılar yapıyor. Yılda iki kere olan genel toplantılarda şirket yönetimi sendika 

yetkililerini, endüstride yaşanan son gelişmeler ve şirketin üretim, finans, satış ve toplam 

kalite yönetimi konularındaki son durumu hakkında bilgilendiriyor. Bunun yanı sıra, fabrika 

yönetimi, her ay işyeri sendika temsilcileri ile toplanarak aylık üretim miktarları, çalışma 

koşulları, iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda açıklamalarda bulunuyor. Bu toplantılar, 

tüm yöneticilere göre, sorunların toplu sözleşme görüşmelerine kadar birikmesi yerine 

anında çözümlenmesini sağlıyor. 

İşyeri düzenlemelerinde sendika hiç ses çıkartmaksızın yönetimin uygulamalarını 

harfiyen kabul ederken, işletme yönetimi işyerinde tek hegemonik güç olma hakkını elde 

etmiş bulunuyor; ve, genel müdür sendikayı yönetsel otoritenin eklemlenmiş bir gücü olarak 

şöyle tanımiayabiliyor, 'Bu noktaya ulaşmamız, değişime açık yaratıcı çalışanlarımızın yanı 

sıra işçi sendikamızın yakın desteği ile mümkün olmuştur' (Değişimin Sesi, 1992). 

Tüm bunların ardından ilginç bir nokta ise, işletmedeki tüm yöneticilerin - fabrikanın 

yeniden yapılanmasında tam bir serbestiye sahip olmalarına karşın - geçiş sürecine dair en 

önemli problemi, fabrikada bir sendikanın varlığı olarak tanımlamaları. Yöneticilere, işyeri 

düzenlemelerinde yapmak isteyip de mevcut sendika nedeniyle gerçekleştiremediklerinin 

neler olduğunu sorduğumda ise, kesin cevaplar veremernekle birlikte yönetimin kontrolünü 

sınırlayan potansiyel katılıkları vurguladılar. Aslında, temel olarak, sendikasız bir ortamda 

yönetmek talepleri vardı ki, zaten bunu da gerçekleştirmek için yönetim harekete geçmişti 

bile. 
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Sendikasızlık talebini gerçekleştirme yollarını ararken, yönetim, hegemonik söylemin 

hazırladığı ortamdan yararlanarak, işçiler ve kendileri arasında sendikanın gereksizliğine 

rehberlik eden yeni bir ortaklığı ilan ediyordu. İşçiler ve yönetim arasında kurulan formal -

seminerler, toplantılar, brifingler, vb. -ve informal - çay sohbetleri, birlikte yenilen öğle 

yemekleri, fabrika dışında biraraya gelişler, vb.- iletişimler sayesinde bu yeni ortaklık için 

zemin hazırlanmıştı zaten. Bu yeni alanda, işçilerin şikayetleri sendikaya ulaşmadan 

dinlenebiliyor ve işçilerden yönetimin talepleri için istenen onay alınabiliyordu. Diğer bir 

deyişle, sendikanın süreç içinde iyice marjinalleştirilmesi, yönetimin geliştirmeye çalıştığı 

ve iş yoğunluğunu kesinlikle artıran yeni düzenlernelerin tümüyle dışında kalması demekti. 

Sendikanın "bizzat içinde olarak" tanımlanan "bu yeni" endüstri ilişkileri, ironik olarak, 

sendikaya karşı ve onu sürekli marjinalleştirmeye doğru meyletmeye başlamıştı bile. 

Fabrika yönetimi etkin stratejilerle sendikayı etkisiz hale getiriyor. Yönetim 

tarafından geliştirilen uygulamalar, Latin Amerika'da yaşanan benzer deneyimler üzerine 

çalışan Humphrey (1996) tarafından 'sürekli marjinaleştirme' olarak adlandırılıyor. İlk 

başlarda, yönetim sendikayı 'by-pass'lamayarak yönetim ile sendika arasında açık bir 

çatışmayı, dolayısıyla sendika ve işçilerin örgütlü muhalefet veya başkaldırısını önlerneyi 

başarıyor. Ardından ise, özellikle işçilerle direk iletişim yoluyla yönetim tek hegemonik güç 

olarak sendika yokmuş gibi davranabiliyor. Fabrika yönetimin stratejileri, Humphrey'in 

Latin Amerika ülkelerinde yaptığı çalışmaların sonuçlarıyla önemli paralellikler içeriyor: 

Son emek düzenlemelerinin (JIT/TQM) cazibesi şirketlere kollektif örgütlülüğü 

marjinalize etme ve güçlü kontrol sistemleri geliştirme serbesti verirken, işçileri iş 

yoğunluğunu artırmaya yönelik taleplere karşı savunmasız bırakma riskini taşıyor. Bu 

bağlamda, karşı bir güce ve örgüte ihtiyaç her zamankinden daha vazgeçilmezdir ve 

sendikalar işçileri yönetimin aşırı gücüne karşı savunmadaki önemli sorumluluklarını 

sürdürmek zorundadırlar (Humphrey, 1996: 114). 

Tahmin edilebileceği üzere, tüm bu stratejiler sendika tarafından cevapsız 

bırakılamazdı. Ancak, sendikanın tavırları incelenmeden önce, işçilerin örgütlerinden 

talepleri sergilenmelidir. İşçilerinin yaklaşımlarını anlamak ve de seslerine sendika 

politikalarından önce kulak vermek, hem sendikal siyasetin onların talep ve beklentilerini ne 

derece karşılay abiidiğini değerlendirmek hem de sendikacılığın hangi yönlerinin daha derin 

bir analizi hak ettiğini belirlemek açısından önemlidir. 

Lastik İşçileri ve Lastik-İş 

Araştırmanın yapıldığı lastik fabrikasında, 1996 yılı verilerine göre 1009 mavi yakalı 

işçi çalışıyor. Yüzde 60'ı ilkokul mezunu olan işçilerde ortalama yaş 37 ve bir çoğu için ilk 

işyeri olan fabrikada, çalışma süresi ortalama 12 yıl. Fabrikadaki tüm işçiler, 1983'ten beri 

işyerinde örgütlü olan DİSK' e bağlı Lastik-İş üyeleri. ll Sendikayla ilişkileri sorgulanırken, 
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'sizce sendikanın görevleri neler?' sorusuna karşılık, işçilerden gelen aşağıdaki cevaplar, 

onların sendikanın görevlerini nasıl değerlendirdiklerini resmediyor: 

"ça!Jşanlarla yöneticiler arasmda bağ kurmak", 

"ça!Jşan!arla yöneticiler arasmda sağ/Ik/I bir diyalog ve iletişim geliştirmek", 

"çalişan/ann problem ve şikayetlerini yöneticilere iletmek". 

Genelde işçilerden beklenilebilecek şirket ve sendika arasındaki antagonist ilişkiye 

dayalı 'çalışanın haklarını savunmak', 'maaş, çalışma şaıtları konularında işçinin çıkarlaı·ını 

korumak' gibi tavırlaı·dan uzak olan bu tür duruşlar temelde şirket ile sendika arasında 

şekillenen yeni ilişkinin işçilerce dile getirilmesi ve belki de kabul görmesi olarak 

tanımlanabilir. 

İşçilerin çoğu sendikanın görevlerini yerine getirdiğine inanıyorlar. Bu inanç ise 

çoğunlukla ekonomik sebeplere dayandırılıyor. Lastik sektöründeki görece yüksek maaşlar 

dikkate alındığında, sendika üyeleri bu ücretlerden ve dolayısıyla sendikalarından çok 

şikayetçi değiller. Soru biraz daha derin bir incelemeyle, kendilerinin dile getirdiği görevleri 

sendikanın yerine getirip getirmediği olarak tekrar sorulduğunda, işçilerin çoğu, sendikanın 

şirket yönetimiyle yapıcı ilişkiler geliştirmeye çalıştığını belirtiyorlar. Fabrikada sakin ve 

problemsiz bir ortam olduğunu vurguluyorlar. 

işçilere 'sendika kendini nasıl geliştirebilir?' diye sorduğumda ise, memnuniyetİn 

ardmda oldukça önemli beklentileri olduğu anlaşılıyor. İlk olarak, bir çok işçi, sendikanın 

üyelerine eğitim vermesi gerektiğini belirtiyor. Bir işçiye göre: 

"Yalntzca şirket yönetiminden eğitim a!Jyoruz. Onlar için neyin ne olduğunu 

gayet iyi biliyoruz. Fakat, bunun haricinde hiç bir şey bilmiyoruz. DolayiSJYia 

yönetim karşismda çok zay1f ka/iyoruz." (Lastik işçisi, 1996) 

Bunun yanı sıra, bazı işçiler sendikanın yeni yönetim stratejileri konusunda daha 

bilgili olması gerektiğini vurguluyor. Onlara göre, sendikanın şirket yönetimi karşısındaki 

tavrı çok pasif. Bir işçinin dile getirdiği gibi: 

"Sendikada ücret önceliği var. Ama olayiann gidişatwla ilgili daha çok şey 

bilmek zorunda sendika." (Lastik işçisi, 1996) 

Yine, bir çoğu, giderek artan iş yoğunluğuna değinerek, sendikanın iş yoğunluğu 

konusunda daha ilgili olması gerektiğini vurguluyor. 

Fabrika işçileri tarafından dile getirilen bu beklentiler iki konuda önemli şeyler 

söylüyor aslında. Öncelikle, temel beklentiyi oluşturan 'iyi maaş' bir şekilde karşılanırsa, 

işçiler sendikadan daha farklı beklentiler içine girebiliyorlar. İkincisi ise, işçilerin 

beklentileri büyük ölçüde fabrikada kurulmaya çalışılan yeni ilişkiler ve geliştirilmesi 
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hedeflenen yeni emek süreci düzenlemeleri tarafından şekilleniyor. İşçilerden gelen eğitim 

isteği, ayrıca sendikanın genelde yönetim kararlarına ve özelde ise işyerindeki günlük 

uygulamalara dahil olması gerekliliğinin açıkça dile getirilmesi, tam da işyerinde yeni 

gelişen değişikliklerin bir sonucu. 

İşçilerin beklentileri ve de nasıl şekillenmiş olabileceklerine değindikten sonra, belki 

de daha önemlisi bu beklentilerin sendikaya veya sendika temsilcilerine ulaşabilmesinin 

koşullarının olup olmadığı. Literatürde gayet iyi bilinen A.B.D.'nde Mazda fabrikası 

deneyimi gösteriyor ki, işçiler sendikanın uygulanan Japon üretim ve yönetim sistemine 

karşı tavrını sert bir şekilde eleştirip, kendi isteklerini gündeme getirmeye hazır yeni bir 

sendika yönetimi belirleyebildiler. Lastik işçilerine, sendikanın siyasetine aktif katılımın 

gerçekleşebileceği sendika temsilci ve yöneticileri ile toplantılara katılıp, katılmadıkları 

sorulduğunda, cevap 'hayır'dı. İşçiler, yeni yönetim tekniklerine geçiş sırasında bazı 

toplantılar haricinde toplu sözleşme görüşmeleri esnasında ve de bazı özel zamanlar -

yılbaşı, bayram kutlamaları,vb.- dışında hiç bir toplantıya katılmadıklarını belirttiler. 

İşçilerin sendikaya ulaşabilmeleri en kolay kuşkusuz işyerindeki sendika temsilcileri 

dolayımıyla gerçekleşebilir. Sendikanın işyerindeki sendika temsilciliği ofisinde üç işyeri 

sendika temsilcisi ve bir de baştemsilci bulunuyor.12 Sendika içi demokrasiyi 

güçlendirmeye dayalı ve 'söz tabana' düsturuyla sendika, işyerindeki temsilcileri seçimle 

atıyor. Aslında, Sendikalar Kanunu'nda işyeri sendika temsilcilerini rollerinin toplu 

sözleşme dahilinde genişletilmesine bir engel çıkaımazken (Çelik, 1990), toplu sözleşmede 

temsilcilerin görevi, kanun metninin aynen tekranndan öteye geçmiyor, 'İşyeri sendika 

temsilcileri ve baştemsilci, işyerinde münhasır kalmak kaydı ile işçilerin dileklerini 

dinlemek ve şikayetlerini çözümlemek, işçi ve işveren arasındaki işbirliğini ve çalışma 

ahengi ile çalışma barışını devam ettirmek, işçilerin hak ve menfaatlerini gözetmek, iş 

yasaları ve toplu iş sözleşmesinde öngörülen çalışma şartlarının uygulanmasına yardımcı 

olmakla görevlidir' (9. Dönem Toplu İş Sözleşmesi, 1996:5). İşçi ve işyeri sendika 

temsilcisi ilişkisinin mevcut halini saptamaya yönelik kriterlerden belki de en önemlisi ne 

sıklıkta görüştükleri ve bu görüşmelerde işçilerin şikayet ve beklentilerini temsilcilere iletip 

iletemedikleri. İşçilerin önemli bir kısmı, 'çok oldu görüşeli' veya 'hatırlamıyorum ki en son 

ne zaman görüştüm' gibi cevaplar verirken bunun nedenini de şöyle açıkladılar: 

"Kendi sorunumu kendim hal/ediyorum. Yöneticilere diyaloğum çok iyi, onlara 

giderek hal/ediyorum". (Lastik işçisi, 1995) 

Şu an için, bu işçiler çoğunluğu oluşturmasa da, duruşları, yönetimin sendikayı sürecin 

dışına atmaya çalıştığı bir zamanda, değerlendirilmeyi hak ediyor .13 

Tüm bunların ardından, işçilere sendikalı ve sendikasız işçi arasında bir fark olup 

olmadığı sorulduğunda ise, hepsi sendika yanlısı tavırlarını belirttiler ve içten içe maaşlara 
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yaptıkları bir vurguyla, 'şu anda neyimiz varsa sendikaya borçluyuz' dediler. Bununla 

birlikte, fabrikadaki bazı deneyimli işçiler, yeni gelenlerin daha fazla işletme yönetimi 

yanlısı bir tavır içinde olduklarını ve sendikayı olması gerektiği gibi değerlendirmediklerini 

belirttiler: 

"Yeni gelenler, şu anda sahip olduklanmtz için sendikayla birlikte nastl bir 
mücadele verdiğimizi bilmiyorlar. Birçoğu yönetime daha büyük bir sempati 

besliyor". (Lastik işçisi, 1995) 

Fabrikanın genelde deneyimli ve yaşlı bir işgücüne sahip olduğu düşünülürse, bu 

yorum marjinal bir gruba ait. Ama gene de, fabrikada yapılandırılmaya çalışılan yeni 

endüstri ilişkilerine dair önemli ipuçları veriyor. 

Yeni Endüstri İlişkileri Düzeni içerisinde Lastik-İş: Toplam Kalite Sendikacılığına 
Doğru? 

Sendikalar·, Bacon and Storey (1996:4l)'nin belirttiği gibi, 'tarihlerinde ilk defa 

olmamakla birlikte önemli bir kavşaktalar ve kendi geleceklerine ve nasıl bir siyaset 

sürdürmeye dair bir iç hesaplaşma içerisindeler'. Lastik fabrikasında, işletme yönetiminin 

son dönem stratejilerinin, 'sürekli maıjinaleştirme" gibi, yeni sendikacılık pratiklerine 

yönelik baskılar içerdiklerini belirtmiştik. Bir yandan, yönetim sendikayı işyerinden 

'uzaklaştırmayı' amaçlar·ken, öte yandan lastik işçileri üyesi oldukları sendikayı, genelde 

yönetim politikalarında ve özelde işyerindeki günlük uygulamalarda taraf olmaya 

çağırıyorlar. İlk olarak, Lastik-İş sendikasının, bu haskılara karşı deneyimlerini 

inceleyeceğim. Ardından, işyeri sendika temsilcilerinin gerçeklerini açıklamaya 

çalışacağım. İşyeri, tam da yönetimin stratejilerini kurduğu ve tanımladığı yer olduğu için, 

işyerinde sendikal siyasetin incelenmesi büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, son dönemde 

emek süreci düzenlemeleriyle, işyerinde yönetici-çalışan ilişkisinin değişen doğası, sendika 

merkezinde veya şubesinde içeriği tartışılacak bir yasal düzenlemeden öte de bir şeydir. 

Tam da bu nedenle, işyeri sendika temsilcilerinin gerçekleri işyerinde sendikal siyasetin 

anlaşılabilmesi için hayatidir. 

Türk sendikacılığında, işletme yönetimini emek süreci ve işyeri düzenlemelerinde 

mutlak güç olarak görmek hep varolan bir eğilim olagelmiştir. Genelde sendikalar, toplu 

sözleşme pazarlıkları esnasında- ki temelde ücret pazar·lığıyla tanımlanmış bir süreç - karşı 

güç olmayı amaçlarlar. Lastik-İş, diğer örgütlü olduğu işyerlerinde geleneksel sendikacılık 

anlayışını sürdürse de, incelenen lastik fabrikasında yürüttüğü sendikacılık anlayışındaki 

değişim, yeni yönetim stratejilerinin baskı ve tehditlerinin boyutunun altını çiziyor belki de. 

Lastik-İş yöneticileri, ilk başlarda, sistemin doğasıyla ilgili yönetirole uzun görüşmeler 

yaptılar. Sendika yetkililerinin birçağuna göre, iki tarafta kendi taleplerini masaya getirdiler 

ve ortak bir zemin yaratmaya çalıştılar. Sendika, en etkin tavır olarak, yeni yönetim 
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stratejilerinin anlaşılması ve eleştirisinin yapılması esasına dayanan bir 'işbirliği'ni seçti. 

Bunun ardından ise, Lastik-İş yeni endüstri ilişkileri düzenini kabul etti ve benimsedi: 

"Biz toplam kalite sendikactltğt yaptyoruz. Bu bir felsefe .... Üye/erimize artt 
değer yaratttğmt düşündüğümüz için bu felsefeyi kabul ettik" (Sendika yetkilisi, 

Lastik-Iş, Necef'ten almtt, 1994:207). 

Lastik-İş'in bu yeni siyaseti diğer sendikalar tarafından oldukça sert eleştirildL 

Sendika bağımsızlığını kaybetmekle suçlandı. Bileşik Metal-İş'ten bir sendika yetkilisine 

göre, 'Yönetimle birlikte yiyip, içiyorlar. Japonya'lara gidiyorlar. Nasıl bağımsız bir 

sendikadan bahsedebiliriz ki?'. Bununla birlikte, Lastik-İş, yönetimin talepleri karşısında, 

tümüyle pasif kalınakla suçlandı. 

Ancak, Lastik-İş'in, tüm bu eleştirilere itirazları vardı ve sendika şöyle dile getiriyordu 

bu itirazları, 'Doğru olanı, üyelerimiz için en doğru olanı yaptığımızdan hiç kuşkumuz yok'. 

Sendika yetkililerinin iddialarına göre, sendika pasif olarak yönetimin taleplerini kabul 

etmedi, aksine karar alma sürecinin aktif bir tarafıydı. Sendikanın siyasetini savunduğu bu 

noktada, iki önemli soru ortaya çıkıyor; Sendika karar alma sürecinde nasıl etkin oldu? 

Sendika üyelerinin bakış açısı ne ölçüde gündeme getirildi? 

İşin doğasıyla ilgili olarak, fabrika işçilerin giderek artan iş yüküne karşı sendikadan 

taraf olmalarını istediğini belirtmiştik. İşçilerden gelen bu taleplere paralel olarak, eleştirel 

yazın da sürekli artan iş yoğunluğu ve iş yüküne karşı işçilerin ancak sendika yoluyla 

kendilerini 'koruyabileceklerini' vurguluyor (Berggren, 1993; Babson, 1995a).l4 Lastik-İş, 
iş örgütlenmesinde yeni düzenlemelere hiç katılmadığı gözlemleniyor. Sendika yetkilileri, 

işin değişen doğasına ilişkin olarak yaşananların 'pazarda rekabet' için gerekli olduğunu 

belirttiler. Bir yetkiliye göre, 'İşçiler tam potansiyellerini kullanarak çalışmaya alışkın 

değillerdi. Şu anki, şikayetleri de kolay çalışma şartlarının değişiyor olmasından 

kaynaklanıyor'. Sendikanın tavrı iş organizasyonunu önemli bir alan olarak görmediklerini 

gösteriyor. Lastik-İş, kalite çemberierinin uygulanma aşamasında da hiç bir etkinlik 

göstermedi. Çalışanın yönetime katılması adı altında geliştirilen bu uygulamalar - kalite 

çemberleri, öneri sistemi, vb. - eleştirel araştırmacılar tarafından, mevcut sendikayı 

zayıflatmak için bilinçli teşebbüsler olarak tanımlanıyor (Parker, 1985). Bu yüzden, birçok 

sendika özellikle çember uygulamalarına aktif olarak katılarak etkinliklerinin azaltılmasına 

yönelik çalışmalarda varlık göstermeye çalışıyor (Bacon and Stoı·ey, 1996). Sendika 

yetkilileri, çember üyelerinin ve çember konularının belirlenmesine katılarak çember 

çalışmalarında yer alıyorlar (Bacon and Storey, 1996). Ancak, Lastik-İş fabrika içindeki 

çember uygulamalarına hiç bir eleştiri getirmedi veya uygulamada farklılık önermedi. İşyeri 

düzenlemelerine katılmak yerine, Lastik-İş, toplu sözleşme konuları üzerinden tanımlanmış 

geleneksel sendikacılık anlayışını sürdürüyor. Yeni yönetim stratejileri toplu sözleşme 

anlaşmasının mevcut içeriğine ne değişiklik getirmiş ne de yeni maddelerineklenmesine yol 
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açmış gözüküyor. Sendika her işyerinde ayrı bir anlaşma imzalasa da, gündemdeki konular 

her işyeri için, yönetim ve emek süreci uygulamalarından bağımsız olarak aynı kalıyor. lS 

Yukarıdaki tartışmaya dayanarak, fabrika gelişen emek süreci düzenlemeleri ve 

yönetici-çalışan ilişkilerinin, Lastik-İş'in savunduğu gibi ortak bir karar sürecinin değil de 

yönetimin inisiyatiflerinin ürünü olduğunu söyleyebiliriz. 'Yalın fabrika'da yönetimin artan 

otoritesine karşı bağımsız bir sendikanın belki de her zamankinden daha vahim olduğu 

düşünülürse' (Eaton, 1995; Parker and Slaughter, 1995), Lastik-İş'in pek varlık 

gösteremediği ve bu noktada, lastik işçilerin talep ve şikayetlerinin örgütleri tarafından 

sahiplenilmediği anlaşılıyor. 

Sendika yetkilileri, işyeri düzenlemelerinde aldıkları pasif tavır ve de işçilerin 

beklentilerini karşısındaki ihmale karşın, yürüttükleri siyaseti müdafaa için yeni endüstri 

ilişkileri düzeninin faydalarını sıralıyorlar. İlk olarak, iş güvencesini belirtiyorlar. Sendika 

yetkililerine göre, 'işbirliği'ne dayanan bir sistemde, yönetim işten çıkarma politikasında 

çok daha dikkatli olmak durumda. Bir yetkili, bu 'üstü örtük' iş güvencesini şu sözlerle dile 

getiriyordu: 

"Benim ma ki nam', 'benim şirketi m' şeklinde ileri sürülmüş bir sistemde, şirket 

çalişanlan kolaylikia işten çtkaramaz. Aynca, eğer şirket işbirliği istiyorsa, güveni 

sarsamaz. Önceleri, ortaya çtkan problemlere karşt düşünülen tek çözüm işten 

çtkarma idi. Ama şimdi bu o kadar kolay değil" (Sendika yetkilisi, Lastik-iş, 1995) .. 

İş güvencesinin ardından, sendika önemli şirket bilgilerine ulaşmayı bir kazanç olarak 

görüyor. Sendika şirketin performansı ile ilgili bilgilere ulaşınaya ve dolayısıyla da 

yönetimin tavırlarının ardındaki amaçları daha iyi yorumlamaya başladığını belirtiyor. 

Sendika yetkililerine göre, iyi bilgilenmiş olmak etkin bir siyaset geliştirmeye yardımcı 

oluyor: 

"Arttk toplu sözleşme görüşmeleri strastnda, göğsümüzü gere gere ücret 

konusunda iddialt olabiliyoruz çünkü firmantn kan nedir, zaran nedir, ay/tk üretim 
nedir biliyoruz" (Sendika yetkilisi, Lastik-Iş, 1995). 

Üçüncü olarak, sendika yetkilileri yeni endüstriyel ilişkiler düzeninin yıkıcı olmaktan 

çok yapıcı olduğunu belirtiyorlar. Yeni sistemin bu 'yıkıcı değil yapıcı' doğasını verilen şu 

örnekte netleştiriyorlar: 

"1988 ytltnda, yönetim ücretsiz izin talep etti ve eğer kabul etmezsek, yaklaşik 

200 işçiyi işten Çikarmak zorunda ka/acak/anm belirtti. Ücretsiz izin talebine 'haytr' 

dedik ve ekledik, 'eğer işçi çtkannz diyorsamz hiç durmaytn'. Yönetim dediğini yaptt 

ve işçileri işten çtkardt. Körfez krizi strastnda, yönetim benzer bir talep/e geldi. 

Olayiann gidişinden ve yönetimin yaşadtğt sorunlardan haberdardtk. Ücretsiz iznin 
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nastf olup olamayacaği konusunda görüşüp bir uzlaşmaya vardik ve kimse işten 

çtkanfmadt" (Sendika yetkilisi, Lastik-Iş, 1995). 

Yeni endüstri ilişkileri düzeninin belirtilen olumlu yanlarına karşın, tüm yetkililer 

sendika içinde gelişen ve hemen hemen herkesçe paylaşılan en büyük endişeyi de şöyle 

tanımlıyorlar: kimliği kaybetmek ve yönetimin bir uzantısı haline gelmek. Çalışan-yönetici 

arasında ortak çıkarlar yaratmayı amaçlayan ideolojik söylemlerin sendikayı süreç dışına 

itme veya 'maıjinaleştirme'ye yönelik olduğuna dair artan bir şüphecilik sendikada hakim 

hava olarak seziliyor. Yeni endüstri ilişkilerinin geleceğine yönelik, bir sendika yetkilisi: 

"Biz bu yeni endüstri ilişkilerine, gidişat bizim için olumlu olduğu sürece, 

sesimizi dinietebildiğimiz sürece destek veririz" (Sendika yetkilisi, Lastik-Iş, 1995). 

Lastik-İş yetkilileri, son dönem şirket politikalarının sendikanın etkinliğini ve 

bağımsızlığını tehdit edici olarak değerlendirmesine rağmen, olayların gidişatını kontrol 

edebileceklerini düşünüyorlar. Buradaki önemli soru ise gerçekten sendikanın olaylar 

üzerinde bir kontrolünün olup olamayacağı. 

Özetlemek gerekirse, lastik şirketinin yeni yönetim anlayışı getirmeye kaı·arlı tavrı 

karşısında, Lastik-İş için direnme çok zordu. Sendika, bu noktada, 'katı' bir tavır sergilemek 

yerine, işyerindeki mevcudiyetini koruyabilmek için en uygun strateji olarak 'sürece 

katılmak' -ama sistemin olası tehditlerinin bilincinde olarak katılmak- stratejisini belirledi. 

Başka bir deyişle, sendika yetkilileri kurumsal amaçları - ayakta kalabilmek gibi - elde 

edebilmek için kendilerine sunulan yeni sistemi kabul etti .16 Lastik-İş'in-merkez ve çevre 

ülkelerde egemen sendikal tavır olarak gözlenen - tavrının altında yatan temel iddia ise 

yönetimle ortaklığın en iyi sendikal tavır olduğudur. Ayrıca, sendika emek süreci 

düzenlemeleri üzerinde hiç bir kontrol geliştirmeye çalışmamıştır, dolayısıyla pasif bir 

sendika durumundadır. Bir yandan 'üstü örtük' iş güvencesi, karşılıklı bilgi alış-verişi ve 

modern ve 'insancıl' ilişkilerden yararlandığını düşünürken, diğer yandan 'sürekli 

marjinaleştirn1e' tehditlerinden de haberdardır. Sendika yetkilileri, yeni endüstri ilişkileri 

istenmeyene doğru meyletmesi halinde, duruma el koyabileceklerini belirtiyorlar. Ancak, 

sistemin geleceğiyle ilgili, işyeri sendika temsilcilerinin deneyimleri - ki işyerinin 

gerçeklerini aksettirmesi açısından çok önemli - merkez ve şubedeki sendika 

yetkililerininkinden oldukça farklı endişelerin varlığına işaret ediyor. 

Lastik Fabrikasında Sendikanın Temsili: İşyeri Sendika Temsilcilerinin Gerçekleri 

Sendika yetkilileri, seçildikten sonra üstlendikleri sorumlulukları yerine getirmek için, 

sendikanın merkez ve şubedeki ofislerine giderler ve dolayısıyla, örgütlerinin tabanından 

uzaklaşırlar. Hyman'ın savunduğu gibi: 

"Işyeri sendika temsilcifiği mekanizmasi, sendikanm formal örgütlenmesine 

göre çok daha basittir; dofaytstyfa üye/ere karşt yaptmmfarda kurumsal/tk 
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temelinden görece bağrmsrz hareket eder. Dolayrsry/a, 'onlara karşr güç' ve 'onlar 

için güç' çelişkisi, sendikactltğrn yüksek düzeylerinde yaşanandan daha az 
radikaldir" (Hyman, 1975: 160). 

Lastik fabrikasında, yönetimin geliştirdiği yeni teknik ve stratejilere karşı işyeri 

sendika temsilcilerinin karşı karşıya kaldıkları gerçekler, üst düzey sendika 

yetkililerinkinden oldukça farklı bir nitelik sergiliyor. Bu nedenle, işyeri sendika 

temsilcilerinin deneyimlerinin incelenmesi önemli tartışmaların önünü açabilir gibi 

gözüküyor. 

Daha önce de belirtildiği gibi, lastik fabrikasındaki sendika temsilciliğinde, fabrika 

çalışanlarının seçimine dayanarak atanan üç temsilci ve bir de baştemsilci bulunmaktadır. 

Fabrikadaki işyeri sendika temsilcileri, yeni geliştirilmeye çalışılan rejimle ve sendikanın 

'toplam kalite sendikacılığı' diye adlandırdığı siyasetle ilgili ciddi endişelere sahipler: 

"Büyük bir risk aldtk; ya kahraman o/acağtz ya da işbirlikçi" (işyeri sendika 

temsilcisi, Lastik-iş, 1996) . 

Bu sert ifadenin nedenlerini incelemek oldukça önemli. 

İlk olarak, işyeri sendika temsilcileri sendikanın, yeni gelişmelere karşı tavırlar 

geliştirmektc çok geç kaldığını vurguladılar. Bir temsilcinin belirttiğine göre, 'Fabrikada 

sendikanın pasifleştiği ve etkisizleştiği yolunda endişeler her geçen gün artıyor'. Onlara 

göre, öncelikle merkezin gelişmeleri takip ederek etkin bir siyaset geliştirmesi gerekiyor. 

İkinci olarak, tüm temsilciler eğitimin gerekliliğini savunuyorlar. Onlar da üst düzey 

sendika yetkilileri gibi şirketin düzenlediği eğitim programiarına katılmışlar. Fakat, sendika 

tarafından düzenlenmiş hiçbir eğitim almamışlar. Yönetim felsefesinin kaynaklarını ve 

değişiklerle amaçlananları daha iyi yorumlamak ve dolayısıyla, gelişmeler karşısında daha 

etkin tavırlar geliştirmek gerekliliğine inanıyorlar. Üçüncü olarak, temsilciler fabrikadaki 

işçilerin tek taraflı bir eğitim ve bilgilendirme altında, yönetime ait anlayış ve değerleri 

içselleştirdiklerini söylüyorlar. Sendikanın düzenlemesi gerekli eğitimi vurgularken, toplu 

sözleşme maddesinde belirtilen maksimum 40 kişiye 4 günlük ücretli eğitim izninin oldukça 

az olduğunu belirtiyorlar. Kapitalist işyerinde gelişen yeni eğilimiere karşı üyelere verilecek 

eğitim, bir çok araştırmacı tarafından, işyerinde sendikanın mevcudiyetini koruyabilmek 

için sendikanın sahip olduğu en önemli araç olarak görülüyor : 

"Sendika üyeleri resmin tümünü - endüstrisinin ve sendikasmm karşi karş1 

kald1ğr durum ve bu konuda neler yaprtabi/eceği - bilmek zorundadrr ... Sendika için 

ilk ad rm yaratr/maya çalrşrlan efsaneleri yrkmaktrr" (Parker and Slaughter, 1988: 41 ). 

Vurgulanması gereken önemli bir nokta da, 'yalın fabrika'da işgücünün rolü ne kadar 

merkezileşiyorsa, yönetimin işgücünün alabileceği tavırlara karşı o kadar 'hassas' hale 
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geliyor olması (MacDuffie, 1995). Bu nedenle, bu kritik dengenin bilincinde olan işçiler, 

şikayet ve taleplerini gündeme getiıme konusunda daha cesaretli olabilirler.l7 

Son ve belki de en önemli olarak, temsilciler 'kimlik kaybı' konusunda endişelerini 

dile getiriyorlar. Karşı savların yokluğu, onlara göre, yeni sisteme kolayca uyum sağlamanın 

şartlarını hazırlarken, yeni örgüt kültürü içinde büyüyen genç neslin bu kültürün parçası 

olmaktan başka bir seçenekleri kalmıyor. Temsilciler, yönetim tarafından yaratılan kollektif 

kimliğe sendikanın tavır geliştirmesinin zorunluluğunu vurguluyorlar. Yönetim ve 

çalışanlar arasmda gelişen yakın ilişki sendikayı işyerinde yok saymaya meylediyor: 

"Örneğin, geçen yil, yönetim yaln1zca 1 O günlük bir yillik izin teklifiyle geldi. 

Sendika olarak bu teklifi geri çevirdik. Sonra, yönetim, bizi geçerek, direk olarak 

işçilerle toplanarak onlara bu teklifi götürdü. 'HaYJr' dediler. Ama bu yeni kurulan 
ilişkiyi yönetim nasil kullanmaya çaliştiği ile ilgili önemli bir örnek" (işyeri sendika 

temsilcisi, Lastik-Iş, 1995). 

İşyeri sendika temsilcilerine göre, sendika, problem ortaya çıktığında ilk başvuru yeri 

olmalı. Sendika ofisinin duvarındaki poster 'Sendikasızlaşmaya 'DUR' diyeceğiz', bu 

inançlarını sergilerneye çalıştıklarını gösteriyor. Bunun yanı sıra, sendikaya bağlılığı 

sınamak için bazı taktikler geliştirdiklerini anlatıyorlar. Örneğin, 1994 yılında, yönetimin 

çalışanlara yılbaşı hediyesi vermek yolunda aldığı kararı temsilciler sıcak bakmayarak 

reddediyorlar ve de çalışanlardan hediyeyi kesinlikle kabul etmemelerini istiyorlar. 

Çalışanlar sendikalarını dinliyorlar. Bu oldukça basit taktik belki de işyerinde sendikanın 

varlığını korumak için etkin politikalar üretmede yaşadıkları problemi sergiliyor. 

Özetlemek gerekirse, fabrikadaki işyeri temsilcileri yeni emek süreci 

düzenlemelerinin ve gelişen yönetici-çalışan ilişkilerinin sahip olduğu potansiyelinin 

oldukça farkında olmakla birlikte, karşı tavır ve duruş eksikliğini yaşıyorlar. Beklentilerinin, 

lastik işçilerinkine oldukça paralellik göstermesi ise çalışanlara sendikanın diğer' 
yetkililerine göre daha yakın olduklarını sergiliyor. Bunun yanı sıra, endişeleri ise merkez 

ve şubedeki sendika yetkililerinin idealize ettikleri 'farkındalık'larının işyerinde pratik 

uygulamalarda kendini göstermediğinin altını çiziyor. 

V. Sonuç: 

Türkiye'de işyerinde sendikal siyasetin Gerekliliği: gerçekçi yoksa Avrupa

merkeziyetçi bir değerlendirme mi? 

Türkiye' de, emek sürecinin düzenlenmesi ve yönetici-çalışan ilişkilerinin 

tanımlanmasında, şirket yönetimleri, işçi haklarının sınırlılığı ve sendikal hareketin 

zayıt1ılığıyla tanımlı bir endüstri ilişkileri yapısında, büyük bir serbesti içerisindeler. Ayrıca, 
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son dönemde sendika ile 'işbirliği' ya da 'ortaklık', lastik fabrikasında incelediğimiz gibi, 

yönetimin 'tek güç' olma hedefini biraz daha güçlendiriyor. 

İşçilerin yönetirole ortak çıkarları olduğu varsayımına dayanarak geliştirilen 

söylemler, incelediğimiz lastik fabrikasında, işçilerin sendikaya dair tavır ve duruşlarının 

belirlenmesinde etkili oluyor. Birçok işçi, artık yönetim ve sendikanın 'iyi diyalog ve 

işbirliği' kurmaları gerekliliğini vurguluyor. Bununla birlikte, bazıları, yönetirole farklı bir 

ilişkiye giderek, sendikaya bir anlamda sırtlarını dönmüş durumdalar. Öte yandan, işçiler 

sendikacılığı kabul ederken, sendikadan da beklentilerini halen koruyorlar. Bunun yanında, 

sendikayı genelde son gelişmelerden daha haberdar, özelde ise işyerinde daha katılımcı 

görmek istiyorlar. Diğer bir deyişle, işyerindeki 'reform'lar üzerinde sendikanın daha etkili 

olması gerektiğini vurguluyorlar. Öte yandan, sendika içi demokrasinin yokluğunun, 

işçilerin bu beklentilerini iletmeleri önünde bir engel teşkil ettiği kesin. 

Yeni endüstri ilişkileri düzeni ile karşı karşıya kalınca, Lastik-İş yöneticileri - ki 

öncelikleri sendikayı muhalif ekonomik, politik ve yasal yapı içerisinde yönetmek

işyerinde sendikanın mevcudiyetini devam ettirmeyi amaçlıyor. Ancak, işyerindeki yeni 

gelişmeler daha farklı bir siyaset öngörüyor. Bu yüzden, toplu sözleşme maddelerine 

bağımlı kalarak, sendika, yönetimin bir uzantısı haline gelirken, tümüyle marjinaleşme 

tehdidiyle giderek daha belirgin be baskın bir hal alıyor. 

işyerindeki sendika temsilcilerinin ise işçilerle benzer deneyimleri yaşarken 

vurguladıkları endişeler sendika yöneticilerinkinden oldukça farklı bir nitelik gösteriyor. 

Yönetimin artan kontrolüne karşı sendikanın etkin bir siyaset üretemediğini ve dolayısıyla 

gelişmeler karşısında tavır alamadıklarını belirtirlerken, sendikanın siyasetini tekrar gözden 

geçirme gerekliliğini savunuyorlar. 

Kapitalist işyerinde yaşanan gelişmeler ve bunlara yönelik sendikal tavırlada ilgili 

sorularımı yanıtlarken Türk-İş'ten üst düzey bir yetkili, Türk sendikacılığı için işyerinin 

mücadele alanı olarak görülmediğini yalnızca doğrulamıyor ayrıca da bir anlamda 

savunuyordu: 

"Sendika/ann ulusal düzeyde ekonomik, sosya/ ve yasa/ haklar için vermesi 

gerekli önemli mücadeleler var. Bu nedenle, işyerinde sendikaci/ik daha öte de 

düşünülmesi gerekli radikal bir ad1m. Bati'da işyerinin değişen doğasi ve de 

sendikaci/ik üzerine yapilan tartişmalar Türkiye bağlammda çok bir şey ifade 

etmiyor. Bu yüzden, Türkiye'de işyerinde sendikacJ!Jk, Türkiye özelini iyi 

değerlendiremeyen akademisyenler taratmdan Bati'dan ithal edilen ve de pek 

karşJ!JğJ olmayan bir tart1şma konusu". (Türk-iş üst düzey yöneticisi, 1997) 
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Fabrika içerisindeki sendikaya karşı 'sürekli marjinaleştirme' tavrına sahip olan yeni 

yapılanma ve bu yapılanma içindeki işçi ve işyeri sendika temsilcilerinin endişeleri 

Türkiye'de sendikacılığın oluşmakta olan yeni eğilimlerle yüzleşme gerekliliğinin altını 

çiziyor. Dolayısıyla, sendikacılığın geleneksel duruşu - işyerinde sendikal siyasete varana 

kadar yürünınesi gereken uzun bir yol var - tekrar düşüniiirnek zorunda. Bu yüzden, 

Türkiye' de işyerinde sendikal siyasetin gerekliliği, bazı sendikacılar tarafından tanımladığı 

üzere, 'Avrupa-merkeziyetçi bir akademik değerlendirme' den öte, son dönemin bir 

gerçekliğidir. 

Notlar 

1. Post-Fordist emek sürecinde üretim hattında yürütülen faaliyetlerin tek başına işçilerce 
değil bir takım üyesi işçilerle yürütülmesi amaçlanır. Kalite çemberleriyle ise, işçilerin 

biraraya gelerek kurdukları çemberierde işyerinde tespit ettikleri problemler üzerinde 
çalışarak çözümler üretmeleri hedeflenir. 

2. Japonya'da yaygın olan sendikal anlayış, Ingilizce literatürde 'company unionism' ya da 
'enterprise unionism' olarak adlandırılırken, Türkçe literatürde ise kimi kaynaklarda 
'işyeri sendikacılığı', kiminde ise 'işletme sendikacılığı' olarak geçmektedir. Diğer 

taraftan, Ingilizce literatürde işyerinde sendikal hareket 'workplace unionism', Türkçe'ye 
'işyeri sendikacılığı' olarak çevrilmektedir. Bu ise önemli bir kavram kargaşasına yol 
açabilmektedir. Dolayısıyla, Japonya'daki sendikal anlayışın 'işletme sendikacılığı' olarak 
adiandıniması daha anlamlı gözükmektedir. 

3. Japonya'da, 1950'1erde bağımsız sendikaların tümüyle ortadan kaldırılmasını izleyen 
süreçte, birçok sendika meslekte ya da sektörde değil, işletmede ya da kurumda 
örgütlenmişlerdir. Kendi içinde otonom bir ünite olan işletme sendikalarının üyeleri 
işletmenin mavi ve beyaz yakalı çalışanlarıdır ve birçok sendikal faaliyet - toplu 
sözleşme, grev, vs.- işletmenin çalışanları olan ve genellikle ileride yönetim kademelerine 
yükselecek olan sendika liderlerince yürütülmektedir (Gol e, 1971 :226). 

4. Amerika'da Birleşik Otomobil Işçileri Sendikası (UAW)'nın Mazda 'da ve NUMMI'de, 
Ingiltere'de ise Amalgam Mühendisliği Sendikası (UAW)'nın Nissan'da yürüttükleri 
siyaset verilen tavizlerin niteliğini ve niceliği ni gözler önüne sermektedir (Fucini ve Fucini, 
1990, Babson, 1995; Parker and Slaughter, 1988; Garrahan and Stewart, 1992). 

5. Işyerinde örgütlü sendika, işyerinde sendika temsilcileri aracılığıyla temsil hakkına 
sahiptir. Sendika temsilcileri, 3008 sayılı Iş Kanunu'ndaki 'işçi temsilcileri' nin yerine, 
1963 yılındaki Sendikalar Kanunuyla yasal olarak tanınmışlardır. 1983 yılında çıkarılan 
2821 sayılı Sendikalar Kanunu, sendikanın, işyerinde çalışan üyeler arasından, 

işyerindeki işçi sayısına oranla, belli sayıda sendika temsilcisi atamasını öngörmektedir. 
Yasal durumun aynı olduğu 1963 yılında çıkarılan 274 sayılı Kanun döneminde, genellikle 
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sendikalar, 'sendika içi demokrasi'ye uygun olması nedeniyle, işyerindeki üyelerine 
seçim yaptırmakta ve seçilenleri temsilci olarak atamaktaydılar (Çelik, 1990:283). Bu 
uygulamanın sendika temsilcilerini güçlendirdiği ve sendika ve işveren arasındaki 

dengeye tehdit oluşturduğu varsayımıyla, bir çok sendika özellikle 1980 sonrası 

dönemde, seçim yöntemini terk ederek, doğrudan atama yapmaktadırlar (Çelik, 1990: 
284). 

6. Araştırılan fabrikanın adı, böyle bir isteğin yönetim tarafından açık olarak dile getirilmemiş 
olmasına rağmen, saklı tutulacaktır. Fabrikanın anonim kalmasını, doğabilecek sorunları 
ortadan kaldırma endişesiyle tercih ettim. Araştırılan işyeri ya da örgütün anonim kalması 
tercihine karşı, fabrika ve işçiler üzerine araştırmalarıyla tanınan Huw Beynon, olabilen 
tüm durumlarda isimlendirmenin gerekliliğini savunur ve 'sosyal araştırma, araştırmacı 
ve toplumun (teori ve pratiğin) arasındaki bağın kurulması ve güçlendirilmesinde önemli 
bir sorumluluğu barındırır' (1988: 29) der. 

7. 1977'de bir Amerikan lastik firmasının teknolojisi ile üretime başlayan şirket, 1988 yılında 
dünya lastik endüstrisinin liderlerinden bir Japon firma ile teknoloji, yatırım ve pazar 
öğelerini içeren bir ortak yatırıma gitmiştir. Şirkette, Japon ortak yüzde 36 ve Türk ortak 
yüzde 38.9 hisseye sahiptir. lzmit'te 880 000 metrekarelik arazi üzerinde 21 O 000 metre 
karelik kapalı bir alanda kurulu fabrika, dünyanın tek çatı altında en büyük lastik 
fabrikalanndan biridir. 1995 yılı verilerine göre yaklaşık 250 farklı lastik üreten fabrikanın, 
yıllık 4 milyonu aşkın üretiminin yüzde 40'ı Avrupa ve Asya ülkelerine ihraç edilmektedir. 
Şirket, 1990'da 'toplam kalite yönetim anlayışını' benimsemiş ve 1993'te Türkiye'de ilk 
defa verilen Kalite Ödülünü kazanmıştır. Şirket, toplam kalite kavram ve uygulamalarını 
ulusal anlamda yaygınlaşmasında lider bir rol üstlenmekte ve 1992 yılından beri her yıl 
Kaizen Çemberieri Konferansları düzenlemektedir. Ayrıca imalat ve hizmet sektöründeki 
firmalara ve üniversitelere seminerler ve konferanslar vermektedir. 

8. Lastik-Iş 1957 yılında kuruldu. DISK'in aktif bir üyesi olan sendika 1980'de kapatıldı. 
1983'te Laspetkim-lş, Lastik-Iş'in üyeleri tarafından 1980 sonrası kurulan ilk sendikadır. 
1991 yılında DISK ve Lastik-Iş'in tekrar açılması üzerine, 1993'te Laspetkim-lş DISK'e 
katılmış ve yine aynı yıl Lastik-Iş ile birleşerek Lastik-Iş adını almıştır. Lastik-Iş, tarihi 
boyunca 'demokratik sınıf sendikacılığı'nı benimsemiştir. 

9. Post-Fordist emek süreci, emek üretkenliğini artırmaya yönelik, bir yandan endüstri 
sosyolojisinde 'iş genişletme' ya da 'iş zenginleştirme' olarak da adlandırılan, işçinin 

yaptığı işin sayı ve çeşidini artırarak üretim işçisinden tasarruf etme diğer yandan ise 
basit makina tamir ve bakım, etrafın temizlik ve düzeni, kalite kontrol gibi işleri üretim 
işçisine devrederek dalaylı işçiden tasarruf etme eğilimdedir. 

10. 'Bir araştırmaya göre geleneksel Fordist fabrikalardaki emek sürecinde işçiler dakikada 
yaklaşık 45 saniye üretken faaliyette bulunurken, yalın üretim uygulamasında bu süre 57 
saniyeye çıkmaktadır. Bu, normal bir çalışma haftasında bir işçinin bir iş günü kadar daha 
fazla emek sarfediyor olması anlamına gelmektedir (Smith, 1994, Ansal'dan alıntı, 

1996:69). Post-Fordist emek sürecinde, artık değer üretimini mümkün olduğunca 

artırmaya yönelik olarak, işçiler üretim hattı üstünde çok çeşitlendirilmiş görevler 
üstlenirken hat dışında ise bir yandan makinalarının basit bakım ve onarımını yapmak ve 
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çalıştıkları iş istasyonunu temizlemek, diğer yandan ise kalite çember toplantıları ve 
şirket toplantılarına katılmak zorundalar. 

11. Hatırlamak gerekirse, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'na göre, bir sendikanın işyerinde 
temsil hakkı elde edebilmesi için kurulu bulunduğu işkolunda çalışan işçilerin yüzde 
10'unu ve işyerindeki işçilerin yüzde 50'sini temsil etmesi gerekmektedir. 

12. 2821 sayılı Sendikalar Kanunun 34. maddesine göre, işyerinde işçi sayısı beşyüz ile bin 
arasında ise en çok dört işyeri sendika temsilcisi atayabilir. Bunlardan biri baştemsilci 
olarak görevlendirilebilir. 

13. Japonya'da işçi federasyonu, Sohyo tarafından yapılan bir çalışma, ankete dahil olan 
işçilerden yalnız yüzde ?'sinin sorunlarını sendika temsilcilerine ilettiklerini, diğerlerinin 
ise sorunlarını dolaysız yönetimle konuşmayı tercih ettiklerini belirtiyor (Parker and 
Slaughter, 1988: 45). 

14. Örneğin, Kanada'da, CAMI (General Motors ve Suzuki ortak yatırımı)'de, işçileri 
yönetimin tek taraflı uygulamalarına karşı 'koruyabilmek' için bir sendika yetkilisinin 
işyerindeki hareket-zaman etütlerine katılması bir anlaşmayla kabul edilmiştir (Lewchuk 
and Robertson, 1997: 45). 

15. 1996-1997 dönemi toplu sözleşme görüşmeleri sırasında, Lastik-Iş'in örgütlü olduğu 
tüm lastik fabrikalarında, sendikanın gündemindeki konular; yüksek ücretler, 'eşit işe eşit 
ücret' ('eşit işe eşit ücret' uygulaması yüksek ücret alan kıdemli işçilerin yerine düşük 
ücretle yeni işçi alımını engellerneyi amaçlıyor) ve sözleşmali işçi kullanımının 

sınıriandıniması idi. Bütün fabrikalarda, yönetim ve sendika, gündem konularında 

sendikanın önceliklerini kabul eden bir anlaşmaya vardı. Tüm işyerlerinde bağıtlanan 
toplu iş sözleşmelerindeki öncelikli konular emek pazarı yapısı tarafından belirlenmişti. 
Incelediğimiz fabrikadaki yeni yönetim teknikleri ve uygulamaları sendikanın gündemine 
yansımamıştı. Ayrıca, sendikanın tüm işyerlerinde öncelikli olduğu konularda anlaşmaya 
varmış olması, incelediğimiz fabrikada yeni şekillenen endüstri ilişkilerinin sendikaya 
daha 'avantajlı' bir pazarlık imkanı vermediğini de gösteriyor. 

16. Hyman (1975), kapitalizmde sendikacılık üzerine çalışmasında, tabanın talepleriyle 
çelişebilecek dört kurumsal amaçtan bahsediyor; güvenlik ve istikrar, finansal güç, birlik 
ve idari etkinlik. 

17. Diğer yandan, Shaiken, Meksika'daki Ford-Hermosille fabrikasında yaptığı çalışmaya 
dayanarak, yalın üretimin 'hassas' bir sistem olmadığını savunuyor. Ford-Hermosillo'da, 
1986 yılından beri yaşanan üç büyük grev, kitle işten çıkarmalar ve yıllık yüzde 20 ile 40 
arasında değişen işgücü devriyle ciddi çatışma dönemlerinin olduğunu belirtiyor. Tüm 
bunlara rağmen, fabrikanın üretkenlik ve kalite göstergelerinin çok iyi olduğunu aktarıyor 
(Shaiken, 1995: 254). 
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ABSTRACT 
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Based on a study of a factory in tyre industry, its union and its workers, this study 

examines the changing nature of labour process and the features of workplace unionism in 

the contemporary workplace in Turkey. In the tyre factory, the stand of the management 

against the union, in the form of 'continued marginalization', and the emerging expectations 

of workers and shop stewards imply the need for the intense engagement of the union in 

workplace practices. The traditional stance of trade unionism, which puts workplace 

unionismin a secondaı·y position, has to be rethought. Hence, the central conviction behind 

this study is that the emerging trends in the management of the capitalisı workplace in 

Turkey create new constraints and challenges for unions and requires more than ever an 

effective workplace union practice. Yet, the urgent need for active forms of workplace 

unionism in Turkey is less the result of Eurocentric thearising on the peculiarities of a 

'newly industrialising country', as claimed by same unionists, than a result of emerging 

developments. 




