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Önsöz

2009 yılında, Uluslararası Çalışma Örgütü, 1949 tarihli Örgütlenme 
Hakkı ve Toplu Pazarlık Sözleşmesi’nin (No. 98) akdinin altmışıncı yılını 
idrak etti. Bugün küresel ekonomi istihdam, ücretler, çalışma koşulları ve 
istihdam ilişkileri gibi alanlarda karşımıza çeşitli zorluklar çıkarmaktadır. 
Bu zorlukların aşılmasında ve toplumsal adaletin ilerletmesinde toplu pa-
zarlıkların oynayacağı çok önemli bir rol söz konusudur. Fakat bildiğimiz 
üzere, sendika üyelikleri düşüştedir ve toplu pazarlıklar dünyanın pek çok 
kısmında ya zayıflamıştır, ya da zaten gelişmemiş durumdadır.

Dolayısıyla, bu hakkın uygulanmasının dengeli bir ekonomik ve top-
lumsal kalkınmaya ne gibi katkılara bulunabileceğine ilişkin akademik ça-
lışmaları ilerletmeye ihtiyaç vardır. Bu çalışmalar, politika geliştirme sü-
reçlerine bilgiler sağlamalı ve hükümetlere ve işçi ve işveren örgütlerine bu 
hakkın etkili bir biiçmde uygulanabileceği, elverişli bir ortamı yaratmakta 
yardımcı olmalıdır. Elinizdeki kitap bu bakımndan çok önemli bir katkı 
sunmaktadır. Bu temel ilke ve işyerindeki diğer haklar hakkındaki kuramlar 
ve uygulamalar hakkında bilgilerimizi ilerletmemizi sağlayacaktır.

Kitap, toplu pazarlıkların dünyanın farklı kesimlerindeki ve farklı konu-
lar üzerindeki etkilerini incelemek üzere, ILO uzmanları ile bağımsız aka-
demik araştırmacıları bir araya getirmektedir. Bekleneceği üzere, kitabın 
bölümleri çok farklı görüş ve disiplinleri yansıtmaktadır. Kitaba katkıda 
bulunan yazarlar toplu pazarlıkların ekonomik kriz bağlamında oynayabi-
lecekleri roller, yenilikçi uygulamalar ve toplu pazarlıkların ekonomik etki-
leri gibi bir dizi farklı konunun ve sorunun peşine düşmektedirler. Yapılan 
katkılar, çok çeşitli ülke bağlamlarını kapsamaktadır. Bu bölümlerin bazıla-
rı, bu kurumların daha pekişmiş olduğu yüksek gelirli ülkelerdeki politika-
ların ve kurumların yenilenmesi süreçlerine katkı sağlayabilecektir. Diğer 
bölümler ise gelişmekte olan ülkelerle ilgili sonuçlar ve dersler çıkarma-
mızı sağlayacaktır. Kitabın başından sonuna akan güçlü bir karşılaştırmalı 
tema olmakla birlikte, yazarlarımız bir ülkede vardıkları sonuçlardan diğer 
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ülkelere genellemeler yapmanın risklerinin tamamen farkındadırlar. Kitap 
ayrıca politikalarla ilgili daha fazla araştırmalara ihtiyaç duyulan alanları 
da işaret etmektedir. Bunlar arasında, toplu pazarlıkların krizin yaralarını 
sarmakta oynayabileceği roller; ve bu kurumun, geleceği belirsiz istihdam 
sözleşmelerine tabi çalışanların yaşamlarını kuşatıp geliştirmekte görebile-
ceği işlevler gibi alanlar da bulunmaktadır.

Moussa Oumarou
ILO Endüstri ve İstihdam İlişkileri Birimi Müdürü

Uluslararası Çalışma ve İstihdam İlişkileri Derneği Sekreteri
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1. Giriş
Susan Hayter

Toplu pazarlık bir işverenin ya da işverenlerin temsilcileri ile işçi tem-
silcileri arasında geçen bir müzakere sürecidir.1 Bu müzakerelerin amacı, 
istihdam ilişkilerini yönetecek bir toplu sözleşmeye ulaşmaktır.2 Tipik bir 
toplu sözleşme, ücret, çalışma saatleri ve diğer çalışma koşulları gibi ko-
nuları kapsar. Toplu sözleşmeler çalışma ilişkilerini de düzenlediğinden, 
bu belgelerin ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerine değinmesi kuvvetle 
muhtemeldir. Toplu pazarlığın, açıkça tanımlanmış bir istihdam ilişkisinin 
olması ve işverenler ile işçilerin, çıkarlarını temsil edecek örgütler etrafında 
birleşme özgürlüğüne sahip olmaları gibi önkoşulları vardır. İşle bağlantılı 
konuları, ilgili tüm tarafların çıkarlarını uzlaştıran bir biçimde çözmenin bir 
aracıdır. Toplu pazarlık, ortaklaşa yürütülen bir karar alma sürecini içerir 
ve bu yönüyle, hükümet düzenlemesi, bireysel sözleşme ve/veya tek taraflı 
işveren kararı gibi yönetişim biçimlerinden ayrılır.

1.1 TOPLUMSAL ADALET İÇİN MÜzAKERE ETMEK

Toplu pazarlığın kökleri, 18. yüzyıl ve 19. yüzyıl başlarına, büyük ölçekli 
teknolojik, ekonomik ve toplumsal değişimlere sahne olan ve Birleşik Kral-
lık’ta doğup Batı Avrupa, Kuzey Amerika ve dünyanın diğer taraflarına ya-
yılan Sanayi Devrimi’ne kadar götürülebilir (Kaufman, 2004). Kol gücüne 
dayalı ev üretiminden makineleşmiş fabrika üretimine geçiş, üretim yoğunlu-
ğunu önemli ölçüde artırmış ve çalışma ilişkilerini değiştirip dönüştürmüştür. 
Aynı zamanda, demografik değişimler ve taşradan sanayi kentlerine doğru 
sürekli nüfus akışı, fabrikalarda çalışabilecek insanların sayısında artışa ne-
den olmuştur. İşçiler yeni üretim tekniklerinin etkilerinden ve artan rekabetin 
baskısından kendilerini korumanın yolunu, işveren ve hükümetlere karşı çı-
karlarını temsil edecek örgütler kurmakta buldular (Windmuller, 1987).

İlk işçi örgütlerinin bir kısmı, zanaat işçileri tarafından kurulan ve mes-
leğe girişleri denetleyen loncalardı. Bunlardan başka, hastalık, işsizlik veya 
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yaşlılık gibi nedenlerden ötürü oluşan gelir kaybına karşı koruma işlevi 
gören hayır kurumları vardı. Bu erken dönem örgütlerinden bazıları daha 
sonra, geniş ölçekli sanayi işletmelerindeki ücretlilerin temsilcileri olarak 
yeniden örgütlendi. Çocuk işçiliği, uzun çalışma süreleri, düşük ücretler ve 
çalışma ortamlarının güvensizliği gibi sorunlar karşısında bu ilk sendikalar, 
ücretlerin ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep ettiler. Taleplerine 
destek olarak tüm işgücünü üretimden çekebilecek etkiye sahip oldukların-
dan, işverenlerin sadece bu örgütlerle pazarlık masasına oturma veya grev-
le, dolayısıyla da üretim kaybıyla karşılaşma seçenekleri oluyordu. Toplu 
pazarlık böylelikle, istihdam ilişkilerindeki haksız (bireysel) pazarlık gücü-
nü dengeleyici ve dönemin derin eşitsizlik ve adaletsizliklerini tazmin edici 
bir araç olarak ortaya çıktı. Toplu sözleşmeler ayrıca bir ortak kural, yani 
belirli bir fabrika, meslek, sanayi kolu veya bölgede çalışanlar için belirli 
bir maaş ve çalışma şartları standardı tespit ederek, işçileri rekabetin olum-
suz etkilerinin bir kısmından korumaktaydı.3

Pek çok işveren, işçilerin onları ortaklaşa yürütülecek bir kural koyma 
sürecine doğru çekme yönündeki ilk çabalarına direnç gösterdi. Dönemin 
meşruiyetlerini ekonomik liberalizm doktrininden alan kamu politikaları, 
işverenlerin eylemlerini destekler nitelikteydi. Bu kamu politikaları, bi-
reysel istihdam sözleşmelerini yeğ tutarak sendikaları zayıflatıyor ve toplu 
pazarlığın gelişmesini aksatıyordu (Windmuller, 1987). Fakat bazı ülkeler 
sendikalaşmanın önündeki kısıtlamaları ve grev hakkının önündeki yasal 
engelleri ortadan kaldırmak için yasalarını değiştirince, akıntı tersine dön-
meye başladı. Bu değişimleri, sendikaların toplu sözleşme yapma haklarını 
koruyan yasaların etkinleştirilmesi izledi.4

1930’ların ilk yıllarına damgasını vuran ağır ekonomik krizin ve serbest 
piyasaların sınırlarına ve hızla düşen hayat standartlarına dair artan farkın-
dalığın gölgesi altında siyasetçiler pek çok ülkede toplu pazarlığı, ücretle-
ri ve çalışma koşullarını düzenleyici bir araç olarak ön plana çıkardılar.5 
Örneğin Amerika Birleşik Devletleri’nde Wagner Yasası olarak da bilinen 
1935 tarihli Ulusal Çalışma İlişkileri Yasası, işçilere sendika oluşturma, 
sendikalara üye olma ve destekte bulunma ve toplu pazarlık yürütme hakla-
rını tanıdı. Bir işverenin, işçilerin çoğunluğunun onları pazarlıklarda temsil 
etmesi için seçtiği bir sendikayla pazarlık etmeyi reddetmesi, aynı yasada, 
“haksız çalışma uygulamaları” arasında sayılıyordu (Iserman ve Wolman, 
1947).6 Fransa’da, bir genel grevin ardından 7 Haziran 1936 tarihinde, iş 
başına gelen hükûmet, işverenlerin konfederasyonu ve sendika, sendika-
laşmanın önündeki engelleri kaldıran, haftalık çalışma süresini 40 saate in-
diren ve işçilerin toplu sözleşme hakkını tanıyan Matignon Anlaşmaları’na 
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imza koydu. Aynı yılın 24 Haziran’ında yürürlüğe giren Toplu Sözleşmeler 
Yasası da, bir meslek veya endüstride, toplu sözleşmelerle belirlenen stan-
dartları çiğneyen rekabetçi çalışma uygulamalarından hem işçileri, hem de 
işverenleri korumanın yollarından biri olarak toplu sözleşmelerin uzatılma-
sına izin veriyordu (Hamburger, 1939).

Bazı ülkelerde toplu pazarlıkla ilgili düzenlemelerin işverenlerle işçiler 
arasında uzlaşmaya varılması sonucu gündeme geldiğini de not etmek gere-
kir. Örneğin İsveç’te, bir anlaşmazlık döneminin ardından 1906 yılında iş-
verenlerle işçiler, örgütlenme özgürlüğünü ve diğer hakları tanıyan “Aralık 
uzlaşması”nda anlaştılar. Bu uzlaşma, beraberinde başka anlaşmaları da ge-
tirdi ve süreç 1938 yılında akdedilen Temel Sözleşme’yle sonuçlandı. Yasal 
düzenlemeler yalnızca, işçi ve işverenlerin zaten daha önceden üzerinde 
anlaşmış oldukları hakları yasalaştırmış oldu.7 Benzer şekilde Norveç’te 
toplu pazarlık prosedürleri 1935 senesinde, işveren örgütleriyle sendika 
konfederasyonları arasında varılan bir anlaşma ile belirlendi.8

1930’ların ortalarında yayımlanan bir ILO raporu, “modern sanayi ca-
miasının toplumsal ve ekonomik yapısı içinde toplu sözleşmelerin artan 
önemine” vurgu yapıyor ve “günümüzde pek çok ülkede toplu pazarlık 
artık çalışma koşullarını belirlemenin geçerli yöntemidir” (ILO, 1936, s. 
265) diye ekliyordu. Toplu pazarlığın yürütülmesi için geliştirilen yasal ve 
kurumsal düzenlemeler, ülkelerden ülkeye değişmekteydi. Bazı ülkelerde, 
özellikle Kıta Avrupası’nda, toplu sözleşmeler yeni düzenlemeler olarak 
mevzuata dahil edilirken; Birleşik Krallık gibi bazı ülkeler ise toplu pazar-
lığı, iradi doğasını ve tarafların özerkliğini gözeterek yasalaştırma yolunu 
tercih ediyordu. Avustralya ve Yeni zelanda’da anlaşmazlıkların hakem 
yoluyla çözümü yoluna gidilmiş ve toplu pazarlık bunun meyvesi olarak 
ortaya çıkmıştı (Bamber ve Sheldon, 2007).

İkinci Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru, 1944’te, olarak örgütün “Emek 
bir mal değildir” ve “Kalıcı barış ancak sosyal adalet temelinde kurulabi-
lir” şeklindeki temel kabullerini tekrar onaylayan, “ILO’nun toplu pazarlık 
hakkını etkili bir şekilde tanıyacak programların dünya ulusları arasında 
ilerletilmesi yönündeki resmi yükümlülüğünü” tanıyan, ILO Anayasası’na 
ekli Filadelfiya Bildirgesi’ni kabul etti. Bu arada uluslararası toplum da, 
konuyla ilgili temel uluslararası hukuku oluşturacak olan 1948 tarihli Ör-
gütlenme Özgürlüğü ve Örgütlenme Hakkının Korunması Sözleşmesi (No. 
87) ve 1949 tarihli Örgütlenme Hakkı ve Toplu Pazarlık Sözleşmesi (No. 
98) gibi bir dizi yeni uluslararası hukuk belgesini kabul etmiştir (Rogers ve 
diğ., 2009).9
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Bu uluslararası hukuk belgeleri, toplu pazarlığın gelişiminde itici güç 
oldu. Fakat hükümetlerin siyasi eğilimlerine, işçilerin, işverenlerin ve bun-
ları temsil eden örgütlerin önceliklerine ve tarihsel kurumsal faktörlere bağ-
lı olarak, toplu pazarlığa ilişkin kurumsal düzenlemeler farklılık arz etmeye 
devam etti. Örneğin Batı Avrupa’daki pek çok ülkede, sektörel veya sek-
törler arası düzeyde ve çok işverenli toplu pazarlık, gelenek haline geldi. 
ABD ve Japonya gibi ülkelerde ise geçerli toplu pazarlık modeli, işletme 
veya kurum düzeyinde, tek işverenli pazarlık modeli oldu. Bazı yazarlar bu 
durumu, ülkelerdeki sanayileşmenin doğasını yansıtan tarihsel uzlaşmalar-
la açıklamaktadır. Örneğin Fransa, Almanya, İtalya ve İsveç gibi ülkele-
rin kimya, giyim, inşaat ve metal işleme sektörlerindeki işverenler, güçlü 
sanayi sendikalarının etkilerine karşı koymak ve (kişisel) işletmelerindeki 
sendika faaliyetlerini etkisizleştirmek amacıyla toplu işveren eylemlerine 
girişmiş; buna karşılık ABD ve Japonya’da sanayileşme sürecinin erken 
dönemlerinde ortaya çıkan görece büyük ve güçlü işverenler, tek tek pazar-
lık yapma yönteminde ısrar etmiştir (Sisson, 1987).

Toplu pazarlık 1960larda ve 1970lerde, gelişmekte olan ülkelerde de 
zemin kazanıyordu. Afrika’nın Fransızca konuşulan ülkelerinde, toplu söz-
leşmeler sanayi düzeyinde görüşülüyordu. Afrika’nın İngilizce konuşulan 
ülkelerinde ise, pazarlığın yine sanayi düzeyinde yapıldığı Kenya ve Gana 
gibi ülkeler dışında, pazarlık işletme düzeyinde gerçekleşmekteydi. Bazı 
ülkelerde bağımsızlık sonrası iş başına gelen hükûmetler, ücret ve gelir po-
litikalarında daha müdahaleci yaklaşımlar benimsedi ve sendika hareketleri 
üzerinde sıkı bir kontrol uyguladı.10 Toplu pazarlık, Latin Amerika boyunca 
da petrol, enerji, metalürji, inşaat ve ulaşım sektörleri gibi belirli bazı sek-
törlerle sınırlı kalmakla birlikte genişlemekteydi. Arjantin, Venezuela ve 
Meksika’daki bazı sanayi kolları dışında bölgede toplu pazarlık, genel bir 
kural olarak işletme düzeyinde gerçekleşmekteydi (Bronstein, 1978). Asya 
kıtasında, bazı hükûmetler defalarca toplu pazarlık sürecinin ekonomik ve 
sosyal kalkınma hedeflerine tabi yürümesi gerektiğini belirterek sınırlarını 
dar tuttular. İstisnai bazı ülkeler ve sanayi kolları dışında toplu pazarlık 
çoğunlukla işletme düzeyinde gelişti (ILO, 1976). Daha sonraki yıllarda, 
gelişmekte olan ülkelerdeki endüstri ilişkileri, erken bağımsızlık sonrası 
döneme damgasını vuran yaygın devlet müdahalelerinden uzaklaşmaya 
başladı. Asya, Latin Amerika ve Afrika’daki pek çok ülkede otoriter rejim-
lerden demokrasiye geçilmesiyle birlikte, endüstriyel ve ekonomik demok-
rasi işyerlerine yayıldı ve işveren ve işçiler istihdam koşullarını belirleme-
de daha fazla sorumluluk almaya başladılar (Fashoyin, 1991, 2010).
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Araştırmacıları toplu pazarlığı, çalışma koşullarını ve istihdam ilişki-
lerini, üretkenlik kazanımlarının daha adilane bölüşülmesini sağlayan, ça-
lışma koşullarını geliştiren, işçilerin itibarını artıran, ücretleri rekabetten 
koruyan, kuralları meşrulaştıran ve işçi-işveren anlaşmazlıklarını kurum-
sallaştıran bir biçimde düzenlemenin anahtarı olarak görmektedir.11 Hukuk 
literatüründen bazı eserler, toplu pazarlığın işverenin gücünü dengeleyici 
bir unsur olarak önemine vurgu yapar. Örneğin iş ve hukuk konularında 
yazan saygın bir hukuk teorisyeni olan Kahn-Freund, şöyle yazmaktadır:

İşgücünün ve yönetimin çatışan beklentileri, toplu pazarlık aracılığıyla ge-
çici olarak uzlaştırılabilir: bir gücün karşısında ancak başka bir güç durabi-
lir. Birbirlerini denkleyen güçler olarak yönetim ve örgütlü işgücü, özerk 
eylemleriyle kurallar oluşturabilir ve böylece hukuku külfetlerinin birinden 
kurtarabilirler. (Kahn-Freund, Davis ve Freedland, 1983’ün içinde, s. 69)

 zaman içinde pek çok ülkede toplu pazarlığın kapsamı iş güvencesi, 
iş eğitimi, doğum izni ve fırsat eşitliği gibi konuları kapsayacak şekilde 
genişledi. Bu kitabın 2., 3. ve 4. bölümleri, bu genişletilmiş pazarlık kap-
samı içinde kalan konuların içyüzü hakkında bilgiler vermektedir. Üçüncü 
bölümde de işlendiği gibi, toplu pazarlık aracılığıyla yenilikçi, ihtiyaçlara 
yanıt veren ve dönüşlü düzenleme biçimleri üretmek mümkün olmuştur. 
Toplu pazarlığın yeni yeni gelişmekte olduğu başka ülkelerde ise, toplu 
sözleşmeler daha kısıtlı konulara değinmiş, bazen de ulusal hukuki düzen-
lemelerin öngördüğü minimum standartları kapsamakla yetinmiştir.

Yirminci yüzyılın sonlarına doğru hızlı ekonomik ve teknolojik geliş-
meler ve ürün ve işgücü pazarlarının entegrasyonu, işletmeleri daha büyük 
bir rekabet içine sokarak çalışma standartlarının üzerinde daha büyük bir 
baskı oluşmasına neden oldu. Siyasetçiler işgücü pazarında esnekliği teş-
vik etmekle giderek daha fazla meşgul olmaya başladılar (Brodsky, 1994). 
Bir sonraki bölümde de ayrıntılı olarak tartışıldığı gibi, gerek toplu sözleş-
melerle, gerekse de hükûmetlerce yapılan işgücü pazarıyla ilgili bağlayı-
cı düzenlemeler, esneksizlik kaynağı olarak görüldü. Bu çerçevede toplu 
pazarlıkla ilgili literatürde bazı eserler, sendikaların işletme esnekliğini, 
verimliliği ve rekabet gücünü artırmada oynayabilecekleri role vurgu yap-
maktadır.12

Bazı ülkelerde, toplu pazarlığa olan siyasi desteğin geri çekilmesi, işgü-
cü pazarındaki bazı yapısal değişiklikler, artan işsizlik ve süreli, geçici veya 
yarı zamanlı çalışma gibi standart olmayan istihdam biçimlerindeki artış 
gibi birtakım etmenler, hem sendikalaşma oranlarında, hem de toplu sözleş-
melerin kapsadığı konularda düşüşlerle sonuçlandı.13 Başka ülkelerde ise, 
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yenilikçi pazarlık pratiklerinin benimsenmesi ve toplu pazarlık yapılarının 
buna ayak uydurmasıyla, toplu pazarlığın kapsamı sabit kaldı. Örneğin iş-
letmelerin daha esnek, verimli ve rekabetçi olması yönündeki baskıların 
altında Avusturya, Belçika, Danimarka ve İtalya gibi ülkelerdeki sektörel 
ve sektörler arası sözleşmeler, ücretlerin ve çalışma saatlerinin daha sonra, 
işletme düzeyinde yürütülecek müzakerelerin ardından belirlenmesine ola-
nak tanımaya başladı. Pratikte bu durum, en önemli pazarlık düzeyinde ak-
dedilen merkezi toplu sözleşmenin, bağlayıcı bir çerçevede, belirli konuları 
daha alt düzeylerdeki düzenlemelere bırakması anlamına geliyordu. Çok 
sayıda düzeyli bir pazarlık sistemi dahilindeki bu “örgütlü ademi merkezi-
yetçilik”, pazarlık faaliyetleri arasında daha yüksek düzeyde bir koordinas-
yon sağlamaya yardımcı olduğu gibi, toplu pazarlığın kapsadığı alanları da 
genişletiyor; bunlara ek olarak da, tarafların işletmelere ve işçilere ait özel 
talepleri yerinde çözmesine olanak sağlıyordu (Traxler, 1995).

Küreselleşmenin arttığı ve çalışma standartlarıyla ilgili endişelerin bü-
yüdüğü bir ortamda, 1995 yılında düzenlenen Kopenhag Sosyal Kalkınma 
Dünya zirvesi’nde “temel” işçi hakları tanımlandı. Bu ILO’nun 1998 ta-
rihli, üye ülkelere işçilerin dört temel hakkıyla (sendikalaşma özgürlüğü 
ve toplu pazarlık hakkının fiilen tanınması; zorla çalıştırmanın ortadan kal-
dırılması, çocuk işçiliğine son verilmesi ve işyerinde ayrımcılığın ortadan 
kaldırılması) ilgili ilkelere saygı göstermek ve uymak yönünde bir anayasal 
zorunluluk getiren Çalışma Yaşamında Temel İlke ve Haklar Bildirgesi’nin 
yolunu açtı. Çalışma hayatıyla ilgili bu temel standartlara, ikili ticaret an-
laşmalarında, uluslararası mali sözleşmelerde ve işletmelerin toplumsal 
sorumluluk politikaları arasında sıkça atıfta bulunulmaktadır. Kitabın 11. 
bölümü özel önem arz eden bir gelişmeye, bu temel çalışma standartlarının 
küresel sendika federasyonları ile çok uluslu işletmeler arasındaki çerçeve 
sözleşmelere dahil edilmesi konusuna eğilmektedir.

Dönüm noktası niteliğindeki bir dizi kararla, toplu pazarlığın temel hak-
lardan biri olarak konumu perçinlenmiştir. 2007 yılında Kanada Yüksek 
Mahkemesi, ülkenin Haklar ve Özgürlükler Sözleşmesi’nin sendika üye-
lerine toplu pazarlık yürütme hakkını tanıdığına hükmetmiştir.14 2008 yı-
lında ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, tarihinde ilk kez toplu pazarlık 
hakkının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 11. Maddesi tarafından ko-
runan sendika kurma ve sendikalara katılma hakkının ayrılmaz bir parçası 
olduğuna hükmetmiştir.15

Onuncu bölümde de gösterildiği gibi 2008’de ortaya çıkan küresel eko-
nomik kriz, yalnızca mali endüstride değil, güçlü mali ve ticari çıkarla-
ra karşı denge sağlayan toplu pazarlık gibi işgücü pazarı kurumlarında da 
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bazı dengesizliklerin olduğunu ortaya çıkardı. Küreselleşmenin asimetrik 
doğası, işgücünün değil sermayenin dolaşımı için kolaylıklar sağlayarak 
işverenlerin pazarlık gücünü artırdı. Kriz öncesinde pek çok ülkede ücretler 
durgun seyretmekte, ücret eşitsizlikleri artmakta ve milli gelirden işgücüne 
düşen pay gittikçe azalmaktaydı (ILO, 2008). Altıncı bölümde ortaya ko-
yulduğu gibi, düşük ve yüksek ücretliler arasındaki uçurumun artmasının 
nedenlerinden arasında, sendikaların zayıflaması ve toplu pazarlık kurum-
larında yaşanan erozyon da önde gelmekteydi. Hâlbuki bir yüzyıl öncesin-
de toplu pazarlığın ortaya çıkış nedeni gücü dengelemek ve böylece üret-
kenlik kazanımlarından daha adil bir pay almak, eşitliği sağlamak, istihdam 
ilişkilerinin istikrara kavuşmasına yardımcı olmak ve sosyal adaleti ilerlet-
mekti. Önemli düzeylerde seyreden, fakat gittikçe büyüyen bir eşitsizlikle 
ve iş güvencesini ve ücretleri tehdit eden diğer dengesizliklerle malûl bir 
ekonomik kalkınma karşısında ILO 2008 yılında, toplu pazarlığı bir kez 
daha ekonomik ve sosyal kalkınmanın uyumlu bir biçimde seyretmesini 
amaçlayan çabaların merkezine oturtan Adil Bir Küreselleşme için Sosyal 
Adalet Bildirgesi’ni kaleme almıştır.

1.2 TOPLU PAzARLIğIN DEğERİ ÜzERİNE 
TARTIŞMALAR

Örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık hakkı, temel işçi haklarındandır 
ve dünyanın çoğu ülkesinde de resmen tanınmıştır. Bu haklar demokrasi-
nin olmazsa olmaz ilkelerinden oldukları gibi, işçilerin pazarlık güçlerini 
dengelemelerinin ve çalışma koşullarını müzakere yoluyla geliştirebilme-
lerinin araçlarıdırlar. Toplu pazarlık uluslararası toplum tarafından temel 
haklardan biri olarak tanınsa da, sık sık işletmelerin esnek düzenlemeler 
yapabilmesinin önünde engel olduğu, işgücü pazarında esneksizliğe neden 
olduğu ve verimliliği düşürdüğü gibi gerekçelerle toplu pazarlığın değeri 
tartışılmaya açılır. Bu bakış açısı bilhassa da siyaset çevrelerinde yaygındır. 
İşçilerin örgütlenme hakkının inkârı noktasına nadiren ulaşılsa da, çalışma 
ilişkilerinin çerçevesi bireysel hakları toplu hakların önüne koyacak şekilde 
tasarlanmaktadır (Lee, 1998) . Örneğin OECD İş Araştırması’nda (1998) 
şöyle denmektedir:

Hem kamu sektöründe, hem de özel sektörde daha fazla ücret esnekliğini 
teşvik edecek politikalara; bu esnekliği artırma olanağının sınırlı olduğu ül-
kelerde de, ücret dışı işgücü maliyetlerini azaltmaya ihtiyaç vardır. Bu yön-
de alınabilecek önlemler arasında vergilendirme, sosyal politika, rekabet 
politikası ve toplu pazarlık değişiklikleri sayılabilir. (OECD, 1994, s. 49)
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 Bahsedilen toplu pazarlık değişiklikleri, toplu ücret kurumlarına dair 
düzenlemeleri gevşetme (özellikle de toplu sözleşme uzatımlarının tedricen 
durdurulması) ve ücret ve işgücü maliyeti esnekliğini artırmak amacıyla 
toplu ücret düzeninin ayrıntılarını işletme düzeyine terk etme gibi önlem-
leri kapsamaktadır.

Bu bakış açısı, işgücü pazarına dair düzenlemelerin gevşetilmesini ve 
ekonomik performansı artırmanın bir yolu olarak sendikaların ve toplu pa-
zarlığın arkasındaki desteğin çekilmesini savunan Simons (1944) ve Fried-
man’ınki (1980) gibi teorileri temel alan bir neo-liberal söylemle destek-
lenmektedir. Bu bakış açısına göre, toplu sözleşmeler daha kısa çalışma 
süreleri ve iş yavaşlatma gibi üretkenliği azaltan ve işletme esnekliğini 
frenleyen kısıtlayıcı pratikleri dayatmaktadır. Toplu pazarlık da ücret dü-
zeylerini ve işgücü maliyetlerini, sendikalaşmış işletmelerde istihdamın 
kısıtlanacağı veya azaltılacağı bir noktaya kadar artırır. İşçilerin sendika-
laşmamış kesimlere doğru kayması ise, o kesimlerde ücretleri düşürür ve 
sistem genelindeki ücret eşitsizliğini körükler. İşletmeler ayrıca bu enflas-
yonist ücret artışlarını tüketicilere daha yüksek fiyatlar olarak yansıtabilir 
ki bu da tüm çalışanların ücretlerinde değer kaybı ve makroekonomik istik-
rarın bozulması anlamına gelir. Bu argüman gelişmekte olan ülkelerde ge-
nellikle “içerdekiler” ile onların karşısındaki “dışarıdakilerden” bahseder.16 
Buna göre toplu pazarlık, küçük bir işgücü aristokrasisinin çıkarlarını, for-
mel işgücü pazarının dışında kalan çoğunluğun gelir ve istihdam şanslarını 
yok etme pahasına koruyan bir araç olarak değerlendirilir. Bu bakış açısına 
sahip eserlerin ampirik olanları, sendikalı ücretlerindeki artışlara ve bunla-
rın verimlilik, istihdam ve eşitsizlik üzerindeki etkilerine odaklanır.17

Freeman ve Medoff’un çığır açıcı teorik eseri (1984), sendikaların toplu 
pazarlık yoluyla ücretleri rekabetçi düzeylerin ötesine yükseltmekte kulla-
nabilecekleri tekelci bir yöne sahip olduklarını kabul eder. Bununla birlikte 
Freeman ve Medoff, bu özelliklerin sendika karşıtı teoriler tarafından abar-
tıldığını belirtmekle kalmaz, sendikaların başka bir yönüne de dikkat çeker-
ler. Sendikalara çok farklı bir görünüm kazandıran bu “kolektif ses/kurum-
sal yanıt” yüzü, işçilere işyeri karar mekanizmalarında, çalışma ilişkilerini, 
işçi katılımını ve yönetim performansını geliştirmekte kullanılabilecekleri 
bir ses sağlar. Freeman ve Medoff’un çalışmasındaki sonuçlara göre, sen-
dikalar ücret eşitsizliğinde azalma; emeklilik maaşı, sağlık sigortası gibi 
sosyal harcamalara daha fazla pay; daha az işgücü devri, beceri kaybı ve 
daha fazla firmaya özel eğitim; son olarak da işyeri pratiklerinde gelişim ve 
verimlilikte artış gibi sonuçlar doğurmaktadır.
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Hem Freeman ve Medoff’un, hem de kurumsal geleneğe mensup başka 
ampirik çalışmaların ortaya koyduğu şey, bu kolektif ses’in icra edildiği 
toplu pazarlık sürecinin, sendikaları (ve işletmeleri), kârlarını maksimuma 
çıkarmak isteyen tekelci işletmelerin davranışının aksine sorumlu şekilde 
davranmaları için teşviklerle donatmakta olduğudur. Toplu pazarlık aracılı-
ğıyla taraflar, çatışan çıkarlarını belirledikleri gibi, ortak çıkarlarını da be-
lirlerler. Bu temelde karşılıklı ödünlerini müzakere ederek ortak faydalarını 
zenginleştirebilirler. Örneğin üretkenliğin, kârların ve ücretlerin artışı hem 
işçiler, hem de işletmeler için yararlı olabilir. Sendika işçilerin çalışma sa-
atlerinin süresi ve düzenlenmesi konularında daha fazla söz hakkına sahip 
olması karşılığında, çalışma saatlerinde daha fazla esnekliğe ve fazla mesai 
primlerinin azaltılmasına da onay verebilir. Bu durum karşısında esneklik/
esneksizlik ikili karşıtlığı oldukça basit kalmaktadır. Toplu pazarlık, işve-
renlerin işyeri esnekliği yönündeki talepleri ile işçilerin çalışan odaklı es-
neklik politikaları talebini dengelemekte bir araç olarak kullanılabilir.

Eğer sendikaları ve toplu pazarlığı Janus yüzlü (iki yüzü olan) bir kurum 
addedilirse, yüzlerden birinin (kurumsal yanıt verici yüzü) diğerine (tekelci 
yüze) baskın çıkmasına neden olan koşullar nelerdir? Sendikalar ile toplu 
pazarlığın makroekonomik ve mikroekonomik etkilerine eğilen ampirik li-
teratürü gözden geçiren bir çalışmada, sonuçların bağlama özel geliştiği ve 
sendikalarla işverenlerin müzkerelerde bulunduğu (ve sürecin teşviklerini 
de şekillendiren) ekonomik, kurumsal, siyasal ve yasal ortama göre değişti-
ği sonucuna varılmıştır (Aidt ve Tzannatos, 2002). Belirli bir bağlam içinde 
farkları yaratan şey, kurumların yapılandırılmasıdır. Dolayısıyla, karşılaş-
tırmalı bir bakış açısı benimseyerek toplu pazarlığın herhangi bir unsuru-
nun A ülkesinde olumlu sonuçlar ortaya çıkarmakta iken, B ülkesinde, geri 
kalan kurumsal yapıdaki farklar nedeniyle, farklı bir etki doğurabileceğini 
görebilmek önemlidir. Bu nedenle bu kitaptaki bölümlerin pek çoğu, teo-
rileri, politikaları ve pratikleri belirli ulusal bağlamlar çereçvesinde değer-
lendirmektedir.

Kurumların yapılandırılmasının yanı sıra, belirli bir kurumun alaca-
ğı biçimde farklılıklar olabileceğini görmek de önemlidir. Örnek vermek 
gerekirse, literatürde sıkça pazarlık koordinasyonunun yüksek gelirli ülke-
lerde işgücü piyasası ve makroekonomik performansın belirleyicilerinden 
biri olarak oynadığı role atıfta bulunulur.18 Ne var ki sendikalar ve işveren 
örgütleri, ücret ayarlamalarını çok daha farklı şekillerde de etkileyebilir ya 
da eşzamanlılaştırabilirler. Örnekler arasında, hükûmetler, işveren örgütleri 
ve sendikalar arasındaki üçlü ulusal sosyal paktlar; merkezi toplu pazarlık 
düzenlemeleri; koordinasyon işlevi gören ulusal işveren örgütleri ve sendi-
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ka konfederasyonları ile Avusturya ve Almanya metal sektörlerinde yapılan 
akım belirleyici nitelikteki “örnek toplu pazarlık” gibi gayrıresmi koordi-
nasyon araçları sayılabilir.

Politika tartışmalarına dönmek gerekirse, OECD, bir dizi ampirik çalış-
mayı gözden geçirdikten sonra politika tavsiyelerini resmi olarak yeniden 
değerlendirmeye almış,19 2006 yılında, tavsiyelerinde daha temkinli hale 
gelmiştir:

 Ulusal endüstri ilişkilerindeki pratiklerin toplumsal ve siyasal dokunun bir 
parçası olduğu ve dolayısıyla pazarlık yapılarının hükûmet eylemleriyle 
kolayca değiştirilemeyeceği gerçeklerini hesaba katmak faydalı olacaktır. 
Güncel deneyimler de, merkezi olarak koordine edilen pazarlığın potansiyel 
katkılarına daha çok yer verilmesi gerektiğini işaret etmektedir. (OECD, 
2006, s. 88)

Sendikaların “kolektif ses/kurumsal yanıt” yüzüyle ilgili kanıt yığını-
na karşılık, bu ikinci yüz nadiren kabul edilir. Dolayısıyla, işçilerin temel 
haklarından biri olarak tanınmış olmasına rağmen, toplu pazarlığın diğer 
yönetişim biçimlerine olan üstünlüğü sürekli ortaya koyulmalıdır. Bu kitap 
da bu amaca bir katkı niteliğindedir.

1.3 BÖLÜMLERE GENEL BAKIŞ

Toplu pazarlığı ve eşitliği ön plana çıkarma çabaları ekonomik etkinlik 
pahasına mı sürdürülmektedir? Bu bir sıfır toplamlı oyun olmak zorunda 
mıdır? Hem esnekliği, hem de güvenceyi sağlayan yenilikçi çerçeveler fark-
lı bağlamlara taşınamaz mı? Küresel bir ekonomide çalışma standartlarını 
düzenlemekte toplu pazarlığın ve sınırlarötesi çerçevelerin rolü ne olabilir? 
Bu kitaptaki bölümler bu ve bu gibi sorulara yanıt aranıyor. Katkıda bulu-
nanların değişik disiplinlerden gelmesi ve değişik coğrafi bölgelere dair 
uzmanlık sahibi olmaları, kitaba zengin bir derleme niteliği kazandırmıştır. 
İkinci, Üçüncü, Dördüncü ve Beşinci Bölümler, toplu pazarlığın işyeriyle 
ilgili değişiklikleri kolaylaştırmada, iş eğitimini ön plana çıkarmada, istih-
dam ilişkisini korumada ve çalışma saatleriyle ilgili esnekliği düzenlemede 
oynayabileceği rol üzerinedir. Altıncı Bölüm, artan eşitsizlik dalgasını ya-
vaşlatmaktaki ve bu kurumların gelişmemiş olduğu işgücü piyasalarında 
ortaya çıkan zorlukları karşılamadaki rolünü incelerken, aynı konuya deği-
nen Yedinci Bölüm, güçsüz toplu pazarlık kurumlarının Şili işgücü pazarın-
da hakim eşitsizliklerdeki payını değerlendiriyor. Sekizinci Bölüm, Çin’de 
eşitlik ve verimlilik konularını irdeliyor. Dokuzuncu Bölüm toplu pazarlık 
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kurumlarının makroekonomik etkilerine odaklanıyor. Onuncu Bölüm, kü-
resel ekonomik kriz bağlamında toplu pazarlığın rolüne bakıyor; On Birinci 
Bölüm ise analiz düzeyini küresel düzeye çekerek toplu pazarlığı ön plana 
çıkarmada Uluslararası Çerçeve Anlaşmaları’nın rolünü odağa alıyor. On 
İkinci Bölüm ise, kitap boyunca gündeme gelen dört geçerli temanın altını 
çizerek kapanışı gerçekleştiriyor.

Bu bölümleri bir araya getirirken, yüksek gelirli ülkelere ilişkin bakış 
açılarıyla gelişmekte olan ülkelere dair bakış açılarını dengelemeye özel bir 
çaba sarf edildi. Bu açıdan kısıtlı bir başarıya ulaştığımızı itiraf etmek ge-
rekir. Verilerin erişebilirliği bakımından gelişmiş ülkeler lehine kaçınılmaz 
bir eğilim mevcuttur. Fakat yine de gelişmekte olan ülkelerdeki konuların 
araştırılmasına ve bu ülkelerin deneyimlerinden edinilebilecek sonuç ve çı-
karımlara bakmaya çabalanmıştır. Kitap boyunca güçlü bir karşılaştırmalı 
bakış açısı bulunmakla birlikte, yazarlar bir ülkeden diğerine genellemeler 
taşımamaya özen gösterdiler. Bunun yerine, ortaya çıkan sonuçları belirli 
özgül toplumsal, ekonomik ve kurumsal bağlamlara atıfla incelediler.

İkinci Bölüm’de Steffen Lehndorff ve Thomas Haipeter toplu pazarlı-
ğın işten çıkarmaları ve iş güvencesizliğini azaltmakta oynayabileceği role 
odaklanıyor. Bu konu, güncel ekonomik çöküş ve yaygın işten çıkarılma 
ortamında özellikle önemlidir. Konunun tarihsel arka planı hakkında bil-
gi verdikten sonra yazarlar, iş güvencesi hakkında akdedilen toplu sözleş-
melerin içeriklerini inceliyorlar. Bu sözleşmelerde genelde, (eğitim verme 
gibi) istihdam edilebilirliği artırıcı önlemler, ücret kesintileri, çalışma süre-
sini uzatan hükümler, düzensiz işçiler için iş istikrarı önlemleri, yapılacak 
iş miktarı düştüğünde işçi sayısını sabit tutabilme amacıyla getirilen çalış-
ma süresi indirimleri (iş paylaştırma) ve işyerinin rekabetçiliğini artırarak 
işleri sürdürebilme amacıyla tasarlanan süreç veya ürün inovasyonları bu-
lunur. Yazarlar, genellikle ücret kesintileri ve çalışma süresindeki uzatmalar 
aracılığıyla işyerini ayakta tutmayı amaçlayan “defansif” stratejiler ile, iş 
organizasyonu ve işletme rekabetçiliğini geliştirerek uzun vadede işgücü 
maliyetlerini düşürmeyi amaçlayan “ofansif”, proaktif stratejiler arasında 
bir ayrım yapıyorlar. Eğitimi ve ürün inovasyonlarını içeren proaktif yak-
laşımları “değerci” (high-road) bulmakla birlikte, değerci stratejilerin en 
kısa yoldan çözüm sağladığına da hükmediyorlar. Alman metal işleme sek-
törüne odaklanan yazarlar, sektör düzeyindeki sözleşmeleri tadil etmenin 
çalışma standartlarını erozyona uğratabileceğini ve toplu pazarlık yapısını 
zayıflatabileceğini savunuyor. Bununla birlikte, yerel düzeyde pazarlığın 
geliştirilmesinin sendikaları canlandırmak için bir fırsat olduğuna da işaret 
ediyorlar.


