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Öz: Bu çalışmada, İngiliz Endüstri İlişkileri Sistemi'nde son yıllarda meydana gelen ya
pısal değişikler ortaya koyulmaya çalışılmıştı.r. İlk olarak, genel anlamda İngiliz Endüst
ri İlişkileri Sistemi'nin kurumsal özellikleri ele alınmış, daha sonra bu kurumsal yapıyı 
etkileyen gelişmeler değerlendirilmiştir. 

Çalışmada değerlendirilmeye çalışılan gelişmeler ise, sendikaların zayıflaması , toplu 
pazarlığın yapısal değişimi ve endüstriyel çatışmaların azalmasıdır. 

işverenlerin endüstri ilişkilerine yaklaşımlarındaki ve yönetim anlayışındaki değişimler 
ele alınırken, sendikaların ve devletin İngiliz Endüstri İlişkileri Sistemi içinde üstlendiği 
yeni rol ve anlayış da açıklanmaya çalışılmıştır. Böylece, İngiltere'de kurumsal endüstri 
ilişkileri döneminin sona ermekte olduğu ve yeni bir döneme girildiği vurgulanmak is
tenmiştir. 

Anahtar sözcükler: İngiltere, endüstri ilişkileri, sendikalar, toplu pazarlık, grev, yöne
tim, ortaklık anlaşmaları 

Abstract: In this study, it is tried to put forward the structural changes that happened in 
the following years in British /ndustrial Relations System. First of all, in general, the 
institutional features of British /ndustrial Relation System are handled, after that the 
developments that affect this instituttional structure are evaluated. 

Weakness of unions, structural change of collective bargaining and decrease in 
industrial conflicts are the developments that are tried to be assessed. 

While the changes of employers approach to the industrial relations and management 
style are handled, the new role and understanding of unions and the government in 
British lndustrial Relations System are tried to be explained. Therefore, it has been 
emphasized that the period of institutional industrial relations has be en finishing anda 
new period has been starting in England. 

Key words: England, industrial relations, unions, collective bargaining, strike, 
management, partnership agreement 
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1. GİRİŞ 

Avrupa Birliği ülkelerine yönelik olarak endüstri ilişkileri alanında yapılan çalışmalar 
bütün dünyada olduğu gibi Avrupa Birliği ülkelerinde de bu konuda çok önemli yapısal 
değiş i klikler olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Bunlar içinde en sık gündeme gelenler; 
sendikalann üye ve güç kaybetmesi, toplu pazarlığın yapısal değişikliklere uğraması, 
devletin sistem içindeki rolünün değişmesidir. Avrupa Birliği içindeki ülkelerin pek ço
ğunda da bu oluşumlar görülmekle birlikte, ülkelere göre yoğunlukları farklıdır. Bazı ül
kelerde sendikaların üye sayısındaki azalmalar beraberinde sendikalar için güç kaybını 
da getirirken, bazı ülkelerde sendikalar sistem içinde çeşitli roller üstlenerek bu durumu 
telafi edebilmektedir. Ancak bu ülkeler içinde İngiltere oldukça farklı bir konuma sahip
tir. Endüstri ilişkileri sisteminin temellerini atan endüstri devrimine ev sahipliği yapan 
İngiltere, günümüzde yine devrim olarak nitelendirilebilecek değişimlere yön ve biçim 
vermektedir. Bunlardan en sık vurgulananı ise İngiltere'de kurumsal endüstri ilişkileri 
sisteminin sona ermek üzere olduğudur. Nedir kurumsal endüstri ilişkileri sistemi ve bu 
sistemin yerini nasıl bir endüstri ilişkileri sistemi almaktadır? 

2. GENEL OLARAK KURUMSAL ENDÜSTRi İLİŞKİLERİ VE 
KURUMSAL ENDÜSTRi İLİŞKİLERİNİ ETKiLEYEN 
GELİŞMELER 

Kurum kelimesi endüstri ilişkilerini düzenlemek için oluşturulan resmi ya da resmi ol
mayan yapılar ve yasal süreçleri ifade eder. Bu düzenlemeler ulusal, endüstri, işyeri dü
zeyinde veya hepsinin bir birleşimi olabilir. Bazen bu kurumlar sistem içinde sendikalar 
için oldukça önemli birer güç kaynağıdırlar. Bazen ise, ileride değinileceği gibi, sendi
kaları zayıftatıcı olumsuz etkileri olmaktadır ( Purcell, 1995, 103). 

Endüstri ilişkileri sistemine yönelik çalışmalar, ücretierin ve çalışma koşullarının en açık 
ve en iyi şekilde işverenler ve işçi temsilcilerinin arasında yapılan toplu pazarlıklarla be
lirlenebileceği temeline dayanmaktadır. Toplu pazarlık sürecine kurumsal destek ise dev
let tarafından yasal düzenlemelerle, işverenler tarafından sendikaların tanınması ve işve

ren sendikalarında örgütlenilmesiyle ve işçi sendikaları tarafından ise katılımcı pazarlık 
kurumları yaratılması ve pazarlık çıktılarının desteklenmesiyle sağlanmaktadır ( Purcell, 
1995, 101). 

21. yüzyıla merhaba diyen dünya çok önemli değişikliklere ve gelişmelere sahne olmak
tadır. Bu değişiklikler ve gelişmeler toplumsal, ekonomik ve siyasi düzeni kökünden 
sarsmakta ve iletişim araçları sayesinde bütün dünyada bu değişim hissedilmektedir. 
Özellikle son yirmi yıldır endüstri ilişkileri alanında ise en önemli tartışma konusu, ar
tan uluslararası rekabetin ve küreselleşmenin, liberal pazar ekonomileri ile ortaya çıkan 
ekonomideki yapısal değişmelerin, teknolojik yeniliklerin istihdamın sektörel dağılımın

da ve i şgücünün nitelik yapısında oluşturduğu farklılaşmanın ve üretim ve yönetim tek
niklerindeki gelişmelerin ülkelerin endüstri ilişkileri sistemlerinde temel değişimleri 

gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği veya bu değişimin hangi yönde gerçekleşeceği ko
nusu ile ilgilidir. 
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Siyasi ve ekonomik sistemin bir alt sistemi olarak endüstri ilişkileri sisteminin bu geliş
melerden etkileneceği son derece açıktır. Farklı ülkelerde yapılan pek çok araştırmada 
belirlenen ortak nokta, endüstri ilişkileri sistemlerinin geleneksel çizgilerinin dışına çık

ma hazırlığında olduğudur. Geleneksel endüstri ilişkileri sisteminin yeniden yapılanma
sındaki temel problem ise, sistemi meydana getiren aktörlerin ve onların içinde yer al
dıkları kurumların yeni yapılanınayla birlikte sistemin bölüşümünde nasıl bir rol üstle
necek.Jeriyle ilgilidir (Şenkal, 1999, 25). 

1970'lere kadar benimsenen ekonomik model bütün dünyada sendikalara altın çağını ya
şatmıştır. Il. Dünya Savaşı sonrasında ekonomik büyürneyi ve tam istihdamı amaçlayan 
batılı devletler, ekonomik ve sosyal içerikli politikaları bir arada değerlendiren Keynes
yen ekonomik politikalara ağırlık vermişlerdir (Selamoğlu, 1995,16). O dönemdeki ha
kim ekonomi anlayışının etkisiyle, hükümetler sendikaları ulusal kalkınma ve büyüme 
programlarının önemli bir unsuru olarak kabul etmişlerdir. Sendikal hak ve özgürlükle
rin iyileştirilmesi ve herşeyden önemlisi sendikaların yasal ve kurumsal bir yapı haline 
getirilmesi dönemin kapitalist üretim modelinin bir tercihidir (Büyükuslu, 1998,44). 

İkinci Dünya Savaşı 'ndan sonra başlayan ve yaklaşık 25 yıl süren dönemde ekonomiler 
yüksek büyüme hızına ulaşmış, dış ticaret hacmi büyümüştür.Devlet ekonomide aktif bir 
biçimde yer alarak hem sosyal hem ekonomik gelişmelerin birarada yürütülmesini sağ

lamış, bunun sonucunda önemli bir toplumsal uzlaşmaya ulaşılmıştır. Gerek gelişmiş, 
gerekse gelişmekte olan ülkelerde yaşanan bu olumlu gidiş, 1970'lere kadar devam et
miştir. Ancak 1970'li yıllar, büyümenin durduğu, başta petrol şoku ve stagflasyon olmak 
üzere ekonomileri derinden etkileyen bazı sorunların ortaya çıktığı bir dönem olmuştur 
(Koray, 1994, ll). Ekonomik büyümedeki yavaşlama ve yatırımların azalması işsizlik so
rununu da ortaya çıkarmıştır. Sarsılan ekonomik düzenin Keynesyen politikalarla engel
lenememesi yeni ekonomi politikaları arayışlarını gündeme getirmiştir. 1970 öncesinin 
işgücüne olumlu yaklaşan ve sendikacı lık hedeflerini destekleyen Keynesyen ekonomi 
politikaları terkedilmiş, stagflasyonla mücadele için bu kez sosyal kurumlardan ve sen
dikacılık-toplu pazarlık-yüksek ücret yaklaşımından yani sosyal refah devleti politikala
rından vazgeçilmiştir. 

Endüstri ilişkileri sisteminin taraflarından biri olan devletin bu sistem içinde üstelendiği 
tarihsel rol ve fonksiyonlar da özellikle 1970'lerin ortalarına kadar sendikaları destekle
meye yönelik olmuştur. Temelde işçi ve işveren taraflarının karşılıklı çıkar mücadelesi 
içinde oldukları endüstri ilişkileri sisteminde devlet tarafsız, düzenleyici, zaman zaman 
yönlendirici ve ekonomideki pozisyonu gereği bazen de taraf olarak faaliyet göstermiş
tir (Selamoğlu, 1995,31). Ekonomik koşullardaki değişme, devletin endüstri ilişkileri 

sistemi içinde benimsediği fonksiyonu da önemli ölçüde değiştirmiştir. 1970'li yılların 
sonunda devlet uzlaştırıcı ve müdahaleci fonksiyonunu terkedek, özellikle muhafazakar 
hükümetlerin iktidarda olduğu ülkelerde işçi sendikalarına karş ı kısıtlayıcı düzenlemeler 
getirmiştir (Selamoğlu,l995,35). 

1970'li yıllardan itibaren yaşanan ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmelerin ortaya çı 

kardığı süreç ise küreselleşme olarak ifade edilmektedir. Sermaye birikim süreci ve tek
nolojik gelişmeler şeklinde iki bi leşeni olduğu ileri sürülen küreselleşme, bir taraftan ser-
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maye dolaşımının serbestleşmesi , hacminin artması ve yaygınlaşmasına yol açarken, di
ğer taraftan bilgisayarların yaygınlaşması, haberleşme ve ulaşırnın hızının artması ve 
ucuzlamasını sağlamıştır (Çetik, Akkaya, 1999,39). Bu gelişmeler ekonomik alanda 
olumlu sonuçlar yaratırken, sosyal hayata etkisi genellikle olumsuz yönde olmuştur. 

Küreselleşme hem endüstri il i şkileri sisteminin bütününü hem de sistem içindeki aktör
lerin rollerini etkilemiştir. Küreselleşme halen devam eden bir süreç olduğu için sonuç
Iarını çok kesin bir biçimde ifade etmek mümkün değildir. Bununla birlikte, yapılan ça
lışmalar küreselleşmenin endüstri ilişkileri sistemine etkilerinin ülkelere göre farklılık 
gösterdiğini ortaya çıkartmıştır. Buna göre bazı ülkelerde küreselleşmenin harekete ge
çirdiği ekonomik güçler o ülkenin endüstri ilişkileri sisteminin dönüşümünde anahtar et
ken olurken, bazı ülkelerde ise küreselleşmenin etkisine rağmen endüstri ilişkilerini dü
zenleyen sistemlerde önemli değişiklikler olmamıştır. Bu çalışmanın konusunu oluştu

ran İngiltere'de endüstri ilişkileri sisteminde ortaya çıkan değişim ideolojik yönü ağır 
basan bir hükümet girişimi olarak nitelendirilmekte ve küreselleşmenin etkilerinin sınır
lı olduğu ileri sürülmektedir (Tokol, 200 I, 142). 

Teknolojik değişimin hızlandırdığı küreselleşme olgusuna bağlı olarak artan dış rekabet 
de endüstri ilişkileri sistemi üzerinde önemli etkiler yapmakta, toplu pazarlık stratejileri 
değişime uğramaktadır. Sanayileşmiş Batı ülkelerinin, ucuz işgücüne dayalı Doğu ülke
lerinin rekabetiyle karşılaşmaları, gelişmiş ülkelerde üretimin ve istihdamın daralması

na sebep olmakta, bu durum ise sendikaları ve toplu pazarlığı olumsuz etkilemektedir. 
Firmalar kendilerine özgü koşulları daha çabuk değerlendirebilmek, daha hızlı karar ala
bilmek için işletme düzeyinde toplu pazarlığı tercih etmektedirler (Çetik, Akkaya, 
1999,43). Bu artan rekabet sendikaların ücret ve iş güvenliği kadar işletmenin güvenli
ğini de düşünmeleri gereğini ortaya çıkarmakta, bu durum ise işyeri sendikacılığını zo
runlu kılmaktadır. Sonuçta sendikalar toplu pazarlıkta çatışmacı ve bölüştürücü olmak
tan çok, birleştirici ve bütünleştinci yönü ağır basan uzlaşmacı bir rol üstlenmektedirler. 

Ayrıca yeni teknolojiler hem sendikalaşabilir işgücü miktarını hem de çalışanların sen
dikalaşma eğilimini azaltmaktadır. Yeni teknolojileri n esnek çalışmayı yaygınlaştırması, 
nitelikli işgücü ihtiyacının ortaya çıkması, çalışanların üstlendikleri rollerin değişime 
uğraması sonucu gelişen yeni üretim ve yönetim yapısı sendikalaşmayı zorlaştırmakta

dır.Yeni teknolojilerin uygulanması ile işçi-işveren ilişkileri bireyselleşme eğilimine gir
miştir (Tokol, 2001 ,1 25). Bu eğilim ise toplu pazarlıkların içeriği kadar şeklini de değiş 

tirmekte, bireysel pazarlıklar tekrar önem kazanmaktadır. Toplu pazarlıktaki bu kurum
sal ~önüşüm, sendikaları da uyum sağlamaya zorlamaktadır. 

Görüldüğü üzere, özellikle 1960'1arın sonuna kadar işçi ve işveren sendikaları, toplu pa
zarlık, devlet ve yasalar ve bunlar arasındaki ilişkiler endüstri ilişkileri sisteminin ken
disini oluşturmaktaydı. Aynı zamanda toplu pazarlık endüstriyel çatışmayı kurumsallaş

tırarak çözümleyen çok önemli bir buluş olarak görülüyordu. Dunlop'un ifadesiyle en
düstri ilişkileri sistemi, kurumların sistemin devamına yönelik olarak paylaştıkları inanç
lar, fikirler ya da ortak bir ideoloji tarafından bir arada tutuluyordu. Ancak bütün dünya
da olduğu gibi , İngiltere 'de de ideolojik birlikteliği oluşturan kurumlar özellikle son on 
yıldır sistematik bir şekilde zarar görmüştür. Örneğin toplu pazarlığa yönelik olarak en
düstri ilişkileri aktörleri arasında ortak fikirler ve inançlardan oluşan bir çatı oluşturmak, 
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aşağıda ayrı başlık altında irdelenecek nedenlerle, artık mümkün değildir. Bütün dünya
da olduğu gibi İngiltere'de de endüstri ilişkileri alanında yeni bir dönem yaşanmaktadır. 

3. İNGİLTERE'DE KURUMSAL ENDÜSTRi İLİŞKİLERİ 
SİSTEMİNİ ETKiLEYEN GELİŞMELER 

3.1. Sendikaların Üye ve Güç Kaybı 

İngiliz sendikalarının yaklaşık yüz yıllık bir geçmişi bulunmaktadır. Şu anda hala faali
yette bulunan bazı sendikalar endüstri devrimi sırasında doğarken, bazıları ise durgun
luk, endüstriyel yeniden yapılanma, işverenlerin cÜrenmesi ve içsel parçalanma gibi ge
lişmelerin kurbanı olmuştur. Ancak İngiltere'de sendikal hareket bir bütün olarak, yenil
giler ve sayısal azalmaları tecrübe eden bir sürece rağmen, varlığını tehdit edecek kadar 
ciddi bir krizle karşılaşmamıştır. Bu uzun süreli istikrar, İngiltere'yi diğer Avrupa ülke
lerinden ayırmaktadır (Edwards, vd., 1998, 25). 

Tablo 1, 1946'dan başlayarak Avrupa ülkelerindeki sendikalaşma oranındaki değişiklik

leri göstermektedir. Görüldüğü gibi , AB üyesi ülkelerin pek çoğunda sendikaya üye ol
ma eğilimi 1970'lerde en üst noktasına çıkmışken, 1980'lerden itibaren bir azalma eği 

limi başlamıştır. Sendikal örgütlenmenin görece güçsüz olduğu yerlerde üye sayısındaki 
azalma daha da hızlıdır. Genel olarak AB ülkeleri arasında bu azalma eğilimine ülkenin 
büyüklüğü ve enflasyon oranları gibi bir dizi etmen katkıda bulunurken, AB ülkeleri ile 
ilgili olarak genelde iki etmenin öncelik taşıdığı görülmektedir: işsizlik ve istihdamın ye
niden yapılandırılması ( Waddington, Hoffman, Lind, 1999, 71). 

Av u. Bel. 

1950 61 37 

1955 64 -

1965 63 -

1970 62 46 

1975 56 53 

1980 58 57 

1985 58 54 

1990 46 51 

1995 43 53 

Tablo 1: AB Ülkelerinde Sendikalaşma Oranı (o/o) 

(1950-1995) 

Al m. Dan. İ sp. Fra. İng. Yu n. İta. İr!. H ol. 

36 53 - 33 44 45 37 43 

38 59 - 21 4S - 43 - 41 

38 63 19 43 - 29 - 40 

38 64 - 21 49 36 38 53 40 

37 67 30 23 S2 43 55 38 

41 80 14 17 ss 37 54 57 35 
39 73 14 15 49 37 51 56 29 

33 71 17 10 39 34 39 50 25 

30 82 15 9 32 - 39 38 26 
. . 

Not: Almanya ıle ılgılı verıler 1995 dışında Batı Almanya'ya ılışkindır . 

Por. İsveç isv. 

- 67 34 

- 71 33 

- 68 42 

59 73 51 

52 75 67 

59 88 70 

52 92 69 

32 82 72 

32 83 81 

Kaynak: Waddington, J, Hoffmann,R, Lind, J (1999). "Avrupa Sendikacılığı Bir Geçiş Dönemin
de mi?" Avrupa Sendikal Hareketi -Diinii, Bugiinii ve Geleceği - Çev. Bülent Piyal, Selda Yavuz, 
Dadal Giinçe, Tiirk Harb-İş Sendikası : Ankara, 71. 
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Sendikalann gücü ve etkisini yalnızca sayıtarla ölçmek mümkün değildir; ancak sendi
kalaşma oranındaki değişmeler bu konuda genel bir eğilimi yansıtabilmektedirl. Bu bağ
lamda, İngiltere 'de sendikalaşma oranıyla ilgili veriler bu konuda bir fikir verecek kadar 
açık ve kesindir. 1996-1997 ILO World Employment Report'a göre, 1980-1995 yılları 
arasında İngiltere'de sendikalaşma oranında% 23'lük bir azalma olmuştur 2. İngilte
re'de 1980'lerin başında düşmeye başlayan sendikalaşma oranı, yaklaşık 18 yıllık bir sü
reç sonunda ilk defa 1998 yılında bir önceki yıla göre aynı kalmıştır. 1998 yılında sen
dikalaşma oranı %30'dur. Bunun % 60'ı kamu sektöründe yer almaktadır. Tam zamanlı 
(full time) çalışan kadınların %34'ü sendika üyesiyken, bu oran erkeklerde %32'dir. 
20'li yaşlarda çalışanlar arasında sendikalaşma oranı yükselmektedir. Bu oran 40'lı yaş

larda çalışanlar için %38 iken, 20'li yaşlarda çalışan erkekler için %19'dur. Ayrıca sen
dika üyeleri daha çok büyük işyerlerinde çalışmaktadır. 25 ve daha fazla işçinin çalıştı 

ğı işyerlerinde sendikalaşma oranı %37 iken, 25 'den az işÇinin çalıştığı işyerlerinde % 
15'dir 3_ 

Tablo 2: AB Ülkelerinde Sendikalaşma Oranı-2000 

ULKE UYE YOGUNLUGU (o/o) 

Avusturya 39.8 

Belçika 69.2 

Danimarka 87.5 

Finlandiya 79.0 

Fransa 9.1 

Almanya** 29.7 

Yunanistan 32.5 

İrlanda 44.5 

İtalya** 35.4 

Luxemburg 50.0 

Hollanda* 27.0 

Norveç** 57.0 

Portekiz* 30.0 

isveç* 81.0 

İngiltere* 29.5 

ORTALAMA 50.1 

Kaynak: http:/ /www. eıro . eurofound.ıe/2000/ 12/features/tnOO 12299f.html, s.36. 

*1999 verisi, **1998 verisi, ***14 ülkenin ortalaması 

ı 

2 

3 
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Sendikalaşma oranı, sendikalı işçi sayısının toplam işçi sayısına bölünmesiyle elde edilmektedir. 

Rapor için bkz: http://www.ilo.org/public/english/bureau/inf/pkits/wlr97.htm 

http://www.eiro.eurofound.ie/l 999/05/inbrief/uk9905 1 05N.html, s.!. 
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Sendikalaşmaya ait en son verileri gösteren yukarıdaki Tablo'da 1998 'de %30 olan sen
dikalaşma oranının 2000 yılında % 29.5 olduğu görülmektedir. Gerileme artık yavaşla

makla birlikte, bu veriler sendikalar için bir başarı anlamına gelmemektedir. Sendikalar 
son yıllarda örgütlenme ve üyelik stratejilerini değiştirerek, yukarıda sözü geçen genç ve 
kadın işgücü gibi yeni üyeleri sendikalara çekmeye çalışmaktadırlar. Artık amaç sadece 
işçilere değil, işvereniere de çekici görünmektir. Bu bağlamda, ileride değinilecek "or
taklık" stratejisi sendikaların sadece yaşamasına değil, yeni yüzyılda tekrar gelişmesine 
yardımcı olacaktır. 

İngiltere'de İkinci Dünya Savaşından itibaren yaklaşık kırk yıllık bir süreçte sendikalar 
büyük bir gelişme yaşamıştır. Bu gelişmede en önemli pay sahibi endüstri ilişkileri sis
temine yönelik kurumsal düzenlemelerdir. Bu kurumsal düzenlemeler sendikaları geç
mişte dört farklı şekilde etkilemiştir : 

a. 1970'1i yıllardaki kanunlar sendika üyeliği için bir ölçüde destek ve toplu pazarlığın 
kapsamında bir genişleme sağlamı ştır. Kapalı işyeri uygulaması yasaldır ve yaklaşık üç 
milyon işçiyi kapsamaktadır. Kaynakta kesinti (check-off) sistemi oldukça yaygın bir bi
çimde uygulanmıştır. 

b. Kanunlar sendikalara endüstriyel çatışmalarda dokunulmazlık sağlamıştır. Ayrıca sen
dikalara toplu pazarlık için işverenleri zorlayabilme imkarn vermiştir. 

c. Toplu pazarlık uygulaması yani işverenlerin sendikaları tanıma ve onlarla ücretler ve 
çalışma koşulları için pazarlık etme isteği oldukça yaygındır. Sendika bir kez işveren ta
rafından tanınmayı başarırsa genellikle üye sayısı yükselmiş ve bu aşamadan sonra sen
dika kurumsal bir güvence sağlamıştır. Ayrıca toplu pazarlıkların özellikle ücrete ilişkin 
maddeleri, sendika yoğunluğu çok az da olsa endüstri çapında uygulanabilmiştir. Bu da 
sendikalaşmanın değerini arttırmıştır. 

d. Devletin bir işveren olarak kamu sektöründe sendika üyeliğini ve toplu pazarlığı des
teklemesi, sendikal hareketi kökleştirmiş ve sendika yoğunluğunun çok yükselmesini 
sağlamıştır. Aynı zamanda sendikalar üçlü yapılar içinde yer alarak ekonomik ve sosyal 
politikaların belirlenmesinde söz sahibi olmuştur (Purcell, 1995, 103). Sonuç olarak, 
devlet tarafından sendikal hareketi yasallaştırmak için farklı biçimlerde kurumsal destek 
sağlanmıştır. 

Ancak 1980'1i yı llardan itibaren bu destekleyici kurumsal düzenlemelerde radikal deği
şiklikler olmuştur. Daha sonra ayrıntılı olarak değinileceği gibi, yasal değişikliklerle en
düstriyel çatışmalarda sendikal dokunulmazlıklar azaltılmış, kapalı işyeri uygulaması 
kaldırılmış, grev uygulaması için grev oylaması getirilmiş ve üyelerinin hareketlerinden 
sendikalar sorumlu tutulmaya başlanmıştır. 1993 'deki yasal düzenlemelerle check-off 
sisteminin uygulanışı zorlaştırılmış ve kanuni grev tanımı daraltılmıştır. Aynı zamanda 
bireylere sendikaları mahkemeye verme hakkı verilmiş ve işvereniere sendikasız işçile
re diğerlerinden daha fazla ücret ödeme imkanı tanınmıştır. Yine aynı tarihteki düzenle
melerle "Adil Ücret İlkesi "nin uygulanması için yürürlükte olan bazı yasalar ve yapılar 
ortadan kaldırılmış (örneğin Fair W age Resolution and ll of the 1975 Employment Pro
tection Act, Wage Council s) ve sendikaların işverence tanınması için varolan yasal des
tek çekilmiştir. 
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1950'1ere kadar İngiltere'nin güçlü ekonomisi, endüstri ilişkileri taraflarının, özellikle 
işveren ve devletin, katılımcı mekinizmalara çok fazla ihtiyaç duymamasına neden ol
muştur. Verimlilik probleminin olmaması, rekabetin henüz gelişmemesi ve devletin ku
rumsal düzenlemelerden çok makroekonomik politikalarla ilgilenmesi işverenleri bu 
mekanizmalardan uzaklaştırmıştır. Ancak olumlu ekonomik ortam 1945 'lerden sonra de
ğişmeye başlamış, uluslararası rekabetin yükselmesiyle, İngiltere dünya ekonomisinde
ki önemini yitirmeye başlamıştır. 1950- 1970 dönemi İngiliz ekonomisinde bir "gel
git"dönemidir. Ekonomik büyüme, enflasyonun yükselişi ve ödemeler dengesinin bozul
ması çok büyük bir durgunluğa yol açmıştır. 1983 'de Endüstri Devrimi 'nden beri ilk kez 
İngiltere 'nin ithalatı ihracatını geçmiştir. 

Ekonomiyi yönetmenin güç olduğu bu dönemde, hükümette olan işçi Partisi ödemeler 
dengesini sağlayabilmek için sendikalardan ücret dondurmayı talep etmiş; ancak olduk
ça karmaşık bir görünüm arzeden toplu pazarlık sistemi içinde bu mümkün olamamıştır. 

Üçlü mekanizmaları kullanarak ekonomik dengeleri yeniden oluşturmaya çalışan sade
ce işçi Partisi değildir. Muhafazakar hükümette 1962 yılında, İngiltere'de en önemli 
"korporist yapı" olarak nitelendirilen National Economic Development Council'i (NE
DO) kurmuştur. Bu yapı işçi sendikaları, işverenler ve devlet temsilcilerinden oluşmak

ta ve ekonomik politikaları tartışmaktadır. Ancak bu kurul İngiltere'de korporİst çözüm
lere karşı oluşturulan uzun bir muhalefet dönemi sonunda yine Muhafazakar bir hükü
met tarafından feshedilmiştir (Edwards, vd., 1998, 6). 1992'de üçlü yapının bir örneği 

olan NEDO'nun feshedilmesi , İngiltere'de korporİst geleneğin yerleşmeden sona erdiği 
ni işaret etmektedir (Purcell, 1995, 104). 

3.2. Toplu Pazarlığın Değişen Yapısı 

Toplu pazarlık, işveren ve işçileri temsil eden örgütlerin çalışma koşullarını tanımladık

ları bi r anlaşmadır. Bu koşullar kural koyucu (ücret düzeyi, tatil hakları gibi) ya da yön
tem belirleyici (taraflar arasında bir anlaşmazlık çıktığında neyin, nasıl yapılacağı gibi) 
olabilir. Bu açıdan toplu pazarlıklar, çalışma koşullarının tek taraflı ve hukuk kuralları 
yardımıyla belirlenmesinden oldukça farklıdır. 

Bir çok ülkede, kanuni düzenlemeler önemlidir. Bunun iki boyutu vardır: kanunların ça
lışma koşullarını doğrudan belirlemesi ve toplu pazarlı ğı yasal olarak zorlayabi lecek do
laylı etkisi. Birincisi belirli konuların toplu pazarlığın kapsamı dışında kalması anlamı

na gelirken, ikincisi toplu pazarlığın geçerliliğini ortaya koyar. Toplu pazarlığın kanun
larla zorlayıcılığının olması ise, çalışma koşullarına yönelik önemli kuralların toplu pa
zarlıklarla belirlenınesini sağlamaktadır. Ancak İngiltere'de toplu pazarlıkla il gili olarak 
tersine bir durum söz konusudur. İngiltere'de dev let çalışma koşullarını bel irlemede 
doğrudan rol oynamadığı gibi , aynı zamanda toplu pazarlıklar bir "centilmen anlaşması" 
çerçevesi içindedir. Yasal olarak zorlayıcı değildir ve kural koymaktan çok yöntem be
lirleme üzerinde yoğunlaşmıştır (Edwards, 1995a, 6.). Ancak İngiltere'de gönüllülük ge
leneğinin kanunlardan daha önemli olması, yasal düzeniemelerin tamamen yok olduğu 
anlamına gelmemektedir. Kanunlar vardır; ancak rolleri daha çok toplu pazarlık kapsa
mı dışında kalanları korumakla sınırlıdır. İşte bu özellikler, İngiltere 'de toplu pazarlığın 
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endüstri ili şkileri sistemi içindeki kurumsal öneminin yasalarla değil, tarafların ona ver
dikleri değerle sağlandığını göstermektedir. Bu bağlamda, İngiltere'de toplu pazarlığı 
kurumsal anlamda zayıftatan gelişmeler şu şekilde sıralanabilir : 

Tablo 3: İngiltere'de 1950-1990 Dönemleri Arasında Özel Sektörde Toplu 
Pazarlığın Yapısı 

1950 1960 1970 1980 1984 
Toplu pazarlık kapsamında 

olmayanlar (%) 20 25 30 30 40 

Toplu pazarlık kapsamında 

olanlar (%) 80 75 70 70 60 

Çok işverenli toplu pazarlıklar 

(%) 60 45 35 30 20 

Tek işverenli toplu pazarlıklar 

(%) 20 30 35 40 40 

1990 

50 

50 

lO 

40 

Kaynak: Edwars, Hall vd. "Great Britain: From Partial Collectivism to Neo-Liberalism to Whe

re?", Changing Industrial Relations in Europe, Ed.Anthony Femer, Richard Hyman, Blackwell, 

Oxford: UK, 1998, 20. 

a. İngiltere'de l%0'lı yıllardan itibaren görülen eğilim, endüstri veya bölgesel düzeyde 
çok iş verenli pazarlıkların yerini işletme ya da işyeri düzeyinde tek iş verenli pazarlıkla

rın almasıdır. Toplu pazarlık İngiltere'de büyük bir hızla merkeziyetçilikten uzaklaşmak
ta (desantralizasyon), endüstri ilişkileri gün geçtikçe işletmeye özel bir hale gelmektedir. 
İngiltere'de desantralizasyon geniş bir alanı kapsar ve uzun bir zamandır varolan pazar
lık geleneklerinin ortadan kalkmasıyla birlikte gelişmiştir. Birçok endüstriyel sektörde 
işveren sendikaları çökmüştür ve sendikalar makro-ekonomik politikaların oluşturulma 
sürecinden dışlanmışlardır.Birçok büyük şirkette ücretierin ve çalışma koşullarının dü
zenlenmesi, şirket yönetimince belirlenen sınırlar çerçevesinde desantralize edilmiştir. 
İngiltere, "örgütsüz" olmanın bir belirtisi olarak, Avrupa'da merkezileşme ve desantrali
zasyonun kesintisiz devam ettiği uç bir noktayı temsil etmektedir (Waddiııgton, Hoff
mann, Lind, 1999, 82). 

Tablo 3 'de, yaklaşık 50 yıllık süreçte, son on yılın verileri olmamakla birlikte, aynı eği 

limin devam ettiği varsayımıyla, İngiltere'de toplu pazarlıkla ilgili eğilimi açık bir bi
çimde görmek mümkündür. Özel sektörde ücretleri toplu pazarlıkla belirlenenierin oranı 
%80'lerden %50'lere düşerken, çok iş verenli pazarlıkların oranı %60'lardan % JO'lara 
gerilemiştir. Tek iş verenli pazarlıklar ise ikiye katlanmıştır. I 990'lara gelindiğinde, özel 
sektördeki toplu pazarlıkların yarısına yalanı tek işverenlidir. İşyeri ve işletme düzeyin
deki, çok işverenli olmayan pazarlıklar kamu sektörünün dışında yer almaktadır. Çalış

ma koşulları işletmenin kendi iç gereksinimlerine göre tanımlanmakta, ödeme sistemle
ri bireysel başarıyı ödüllendirme ve şirket performansına katiaya göre belirlenmektedir. 
Böylece hem işçi hem de işveren sendikalarında dayanışma zayıflamaktadır (Edwards, 
vd., 1998, 18). 
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b. İngiltere diğer Avrupa ülkelerine oranla işveren sendikası üyeliğinin oldukça düşük ol
duğu bir ülkedir. Hatta bu eğilim İngiltere'deki çok ulus! u şirketlere de yansımıştır. Çok 
uluslu şirketlerin büyük bir kısmı ( örneğin Ford, Peugeot gibi) diğer ülkelerde işveren 
sendikası üyesiyken İngiltere'de değildir. İngiltere'de işveren örgütleri üyeliğinin düşük
lüğü kaçınılmaz olarak, diğer Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında, toplu pazarlığın ya
pısında önemli bazı eğilimiere yol açmaktadır. Bunlardan en önemlisi, toplu pazarlığın 
kapsamında daralmadır. Ayrıca işveren dayanışmasının zayıf olması endüstri çapında 
sözleşmeleri zorlayabilecek kuv veti azaltmaktadır (Edwards, vd., 1998, 19). 

Toplu pazarlığın desantralizasyonunda 1980'lerdeki yasal düzenlernelerin payı olmakla 
birlikte, 1980 ve 1990 arasında işveren sendikasına üye olan işyeri sayısının yarı yarıya 
azalması da oldukça etkili olmuştur. Bu eğilim 1990'lı yıllarda da devam etmiş, buna 
bağlı olarak ulusal sözleşmelerin kapsamı azaltılmış ya da işveren sendikası üyeleri isti
fa etmiştir. Hatta pek çok büyük şirket toplu pazarlıktan kaçınabiirnek için taşeronlarla 
çalışmaya başlamıştır. Merkeziyetçilikten uzaklaşma işgücü piyasasındaki değişiklikle

rin olduğu kadar ürün piyasasındaki artan rekabetin de bir yansıması olarak görülmekte
dir ( Shackleton, 1998, 600). 

Bazı Avrupa ülkelerinde; örneğin Almanya'da, işverenler ekonomik durgunluk dönem
lerinde ulusal düzeyde sözleşmelerin rolünü sorgulamaya başlamasına rağmen, Avrupa 
Kıtası 'nda endüstri düzeyinde sözleşmeler yaygındır. Bununla birlikte, Amerikan en
düstri ilişkilerinin belirgin bi r özelliği olan bu eğilimin, endüstri ilişkilerinin kurumsal 
ve yasal düzenlemelere dayalı olduğu Kıta Avrupası 'nın en önemli ülkelerinden birinde 
yaygınlaşması yeni bir modelin doğuşu olarak nitelendirilmektedir: Angio-American 
Endüstri İlişkileri (Boyer, 1995, 547). 

c. Bazı İngiliz işletmelerinde toplu pazarlığın yerini bireysel pazarlıklar almaktadır. An
cak Şubat 1999 tarihinde İngiltere'de Department of Trade and Industry'nin yayınladığı 
"İngil tere'de iş Sözleşmelerininin Bireyselleşmesi Raporu"na göre, bu durum genellik
le çalışma koşullarında daha fazla bir standardizasyona neden olmaktadır. Rapor birey
sel sözleşmelerin iki farklı şekilde algılandığına dikkat çekrnektedir. Birincisinde, çalış

ma koşullarının belirlenmesinde toplu pazarlıktan kaçış, ikincisinde ise bireysel işçinin 
sözleşme koşullarını farklılaştırma imkanı olarak kullanılmaktadır. Araştımaya göre uy
gulamada pek çok işveren bireyselleşmeyi birincisi olarak algılamaktadır. Fakat bunun
la çelişkili olarak ücret artışlarını bireysel performansa bağlama eğiliminin yaygınlaşma
sına rağmen çalışma koşullarında standardizasyonu arttırdığına dikkat çekmektedir. Ay
rıca rapor bireysel sözleşmelere ağırlık veren ve sendikasız olan işletmelerin topiu pa
zarlık yapan işletmelere göre herhangi bir avantaj kazanmadığını ortaya koymaktadır. 

Toplu pazarlığın kurumsal olarak eski önemini yitirmesinde devletin izlediği politikalar 
etkili olmakla birlikte, devlet bireysel sözleşmelerin olumsuzlukianna karşı koruyucu 
önlemler almayı da ihmal etmemektedir. Şu an yürürlükte olan Çalışma İlişkileri Sözleş
mesi, uygulanması gereken bir toplu iş sözleşmesinin yerine, koşulları farklı bir bireysel 
sözleşmeyi kabul etmeyen işçinin bundan zarar görmesine ve işten çıkarılmasına karşı 
koruyucu düzenlemeler getirmektedir 4. 

4 http://www.eiro.eurofound.ie/1999/02/inbrief/UK9902186N.html, s. I . 
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3.3. Endüstriyel Çatışmaların Azalması 

Grev endüstri ilişkileri sisteminin en önemli kurumlarından ve çalışan sınıfın işverene 
karşı en önemli silahlarından biridir. Grev her zaman kullanılan bir mücadele aracı de
ği ldir; ama en büyük tehdit unsurudur. Grevin endüstri ilişkileri sistemi içinde kurumsal 
anlamda yeri yasal düzenlemelerle sağlamlaştırılmaktadır. Bunun dışında grevin sonuç
larını etkileyen pek çok faktör vardır. Bunlar arasında en önemlileri sendikanın gücü ve 
üye sayısı, ülkenin ekonomik durumu, grevin yapıldığı sektörün niteliği gibi unsurlardır. 

Daha önce belirtildiği gibi, 80'1i yılların endüstri ilişkilerine getirdiği önemli bir değişim 
de, taraflar arasında çatışmaya dayalı ilişkilerin azalması ve işbirliği eğiliminin güçlen
mesi yönünde olmuştur. Bu durum, hem grev gibi mücadele:::i ilişkilerde azalma, hem de 
işbirliğini geliştirecek kurum ve mekanizmaların önem kazanması biçiminde kendini 
göstermektedir. Gerçekten hem Avrupa ülkelerinde, hem Amerika ve Japonya 'da grev ve 
greve katılan işçi sayısı ile kaybolan işgünleri açısından önemli bir azalma gözlenmek
tedir (Koray, 1994, 93). 

Endüstri ilişkileri geçmişinde genellikle çatışmalı ilişkilerin yaşandığı İngiltere'de de İs
tatistikler grev sayısında ve buna bağlı olarak grevde kaybolan işgünü sayısında belirgin 
bir azalma olduğunu göstermektedir. Bunun en önemli nedenlerinden biri olarak yasal 
değişiklikler gösterilmektedir. 1980'1i yıllarda yasal sınırlamalar endüstriyel hareketlerin 
yerini almıştır. Thatcher döneminde grev hakkının yasalarla korunması sendikalara tanı 

nan bir "ayrıcalık" olarak nitelendiril erek, çok başarılı birkaç yasal değişiklikle grev hak
kı daraltılmıştır. 1980 İstihdam Yasası' (Employment Act) yla grev gözcüleri işyerlerin
den uzaklaştırılmış, belirli bazı durumlarda dayanışma grevleri kanun dışı ilan edilmiş

tir. 

1982 İstihdam Yasası ise yeni bir değişiklik getirmiştir. Öncelikle kanuni grev tanımı da
raltılmıştır. Kanun dışı grevierde öncelikle bunu örgütleyen kişiler sorumlu tutulurken, 
yeni düzenlemeyle ise sendika örgüt olarak verilen grev kararından ve zarardan sorum
lu tutulmuştur. 1984 Sendikalar Yasası (Trade Union Act) ile getirilen yenilikler grev 
hakkını oldukça sınırlayan ve bu hakkın kullanımını zorlaştıran yasalardır. Bunlardan en 
önemlisi, daha önce belirtildiği gibi, grev oylaması yapılmadan başlatılan bir grevi n ka
nundışı sayılmasıdır. Ayrıca dayanışma grevi bu kez tamamen kanundışı sayılmış, işyeri 
sendika temsilcileri tarafından başlatılan kanundışı grevierde sendikanın sorumluluk ala
nı genişletilmiş ve işverene resmi olmayan greviere katılan işçileri işten çıkarma hakkı 
verilmiştir (Edwards, vd., 1998, 14). 

İngiltere'de grev sayısındaki azalmayı sadece yasal değişikliklerle açıklamak yanıltıcı 
olacaktır. Bunun dışındaki bazı gelişmelerin de bu duruma etkisi olmuştur. En önemlile
rinden biri, özellikle 1980'li yıllardaki gerilerneyi açıklayan gelişme, ekonomik durgun
luktur.Bu dönemde grev sayısı azalmakla kalmamış, süreleri de oldukça kısa! mıştır. Bu
na bağlı olan bir diğer gelişme ise, grevierin yoğun olarak görüldüğü, madencilik, taşı

macılık, otomotiv gibi sektörlerde istihdamın daralmasıdır (Ewards, vd., 1992, 56). Kol
lektif örgütlenmenin zayıf olduğu hizmet sektöründe ise istihdam hızla gelişmektedir. 
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Ekonomik koşulların grev üzerine ne tür bir etki yapabileceği son derece açıktır. Ancak 
İngiltere'de grevi kurumsal anlamda zayıftatan asıl etken yukarıda sözedilen yasal dü
zenlemelerdir. Ve tabii bunun doğal bir sonucu olarak devletin bütün endüstri ilişkileri 
sistemine olduğu gibi, greve yönelik tavırlarındaki değişikliklerdir. 1980'li yıllara kadar 
devlet kamu sektörlinde politik maliyeti çok yüksek olduğu için grevden kaçınmak 
amacıyla büyük çaba harcamıştır. Fakat muhafazakarlar grevin olumsuz sonuçları karşı

sında suçu sendikalara yüklemekte oldukça başarılı olmuş ve kamu sektöründe gerçek
leşen greviere karşı oldukça dirençli gözükmüştür (Edwards, vd., 1992, 57). Ayrıca sen
dika üyeliği azalırken işsizliğin artması da güç dengesini sendikalar aleyhine bozmuştur. 

1997'de hükümetin değişmesi ve İşçi Partisi 'nin iktidara gelmesi sendikal hareket için 
bir zafer olarak yorumlanmıştır. Ancak umutanın tersi olmuştur. 1970'lerden itibaren di
ğer Avrupa i.ilkelerinde olduğu gibi, en ciddi grevler özel sektörden kamu sektörline ta
şınmıştır. Devletin işveren olarak işgücü maliyetlerini azaltına çabaları kamu sektörü en
düstri ilişkilerinde daha çatışmacı bir ortam yaratmaktadır (Hyman ve Femer, 1994, 
265). İşçi Partisi iktidarı halefi gibi kamu harcamalarını kısmasına rağmen, kamu sek
törlindeki sendikalarda adeta fırtınadan önceki sessizlik hakim göri.ilmektedir. 

İngiltere 'nin 1999 Yılı Endüstri İlişkileri Raporu 'na göre, 1891 yılından beri tutulan res
mi kayıtlar itibariyle 1998 yı lında kayıtlı grev sayısı en azdır ve katılan işçi sayısı son 
70 yılın en düşük seviyesindedir. Kayıp işgünü sayısı ise, 1997 yılı hariç, her yıl bir ön
cekinden düşüktür (Tablo 4). Kısaca, 1999 yılında yayınlanan İstatistikler, 1998 yılının 
İngiltere'de grevierin en alt seviyede kaldığı bir yıl olarak tarihe geçtiğini göstermekte
dir5. 

Grev oranı gerçekte son 20 yıldır bütün Avrupa ülkelerinde düşmektedir. Ancak İngilte
re'nin durumu oldukça farklıdır. Nisan 1999 tarihinde yayınlanan "Labour Market 
Trends"e göre (karşılaştırmalı verilerin uygun olduğu en son tarih), İngiltere'de grev ne
deniyle işçi başına çalışılmayan gün sayısı, Avrupa Birliği 'nin ortalamasından daha dü
şüktür. Bu son veriler, İngilterenin grev oranı düşük bir ülke olduğunu göstermektedir. 
1998'de yayınlanan EIRO Raporu, Avrupa tilklerinde endüstriyel hareketlerde bir artış 
olduğunu gösteririken, İngiltere'de bunun bir işareti gözükmemektedir6. 

5 

6 
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http:!/www.eiro.eurofound.ie/1999/12/features/uk9912149f.html, s.6. 
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Tablo 4: İngilt~re'de Grevler 1965-1998 

YIL GREV SAYISI KATILAN IŞÇI SAYISI KAYlP IŞGUNU 
(000) (000) 

1965-9( ortalama) 2,397 1,215 3,929 
1970-4( ortalama) 2,917 1,573 14,077 
1975-9(ortalama) 2,345 1,658 11,663 
1980-4( ortalama) 1,363 1,298 10,486 
1985-9(ortalama) 895 783 3,939 
1990-9{ ortalama) 274 223 824 
1995 235 174 ' 415 
1996 244 364 1,303 
1997 216 130 235 
1998 166 93 282 

Kaynak: http://www.eiro.eurofound.ie/1999/07 /features/UK9907215F.html, s.1. 

Bir zamanlar İngiliz Endüstri İlişkileri Sistemi 'nin en temel kurumlanndan biri olarak 
nitelendirilen grev, görüldüğü gibi artık ikinci plana düşmüştür. Yukarıda anlatılan se
bepler dışında, ilave edilmesi gereken başka bir eğilim vardır. Bu aynı zamanda Kurum
sal Endüstri İlişkileri 'nin yerini ne alabileceği konusunda bir fikir de vermektedir. Grev
Ierin azalması, muhalif endüstri ilişkilerinin sona ermesinin ve ortaklık yaklaşımının ge
lişmesinin bir delili olarak görülebilir. Artık işverenler çalışma ilişkilerinde çok daha kar
maşık ve gelişmiş yöntemler kullanmaktadırlar. Aşağıda ayrıntılı olarak anlatılacağı gi
bi, bu değişikliği anlaşmayla başarmak istemektedirler. Buna karşılık olarak sendikalar 

da grevi en son çare olarak görmektedirler7 . Grevler artık sonucu önceden tahmin edi
lemeyen ve sonucu her zaman memnun edici olmayan bir endüstriyel hareket haline gel
miştir (Edwards, 1995b, 455). 

Rekabetin her geçen gün arttığı bir dünyada hayatta kalabilmek önceliği tarafları daha 
barışçı çözümlere zorlamaktadır. Bunun İngiliz Endüstri İlişkileri Sistemi 'nin tarafların
da ve kurumlarında yarattığı köklü değişim, diğer Avrupa ülkelerinden çok daha fazla 
hissedilmektedir. 

4. iŞVERENLERiN ENDÜSTRi İLİŞKİLERiNE 
YAKLAŞlMLARlNDAKi VE YÖNETİM 
ANLAYlŞlNDAKi DEGİŞİM 

4.1. İnsan Kaynakları Yönetimi 

İşverenler İngiliz Endüstri İlişkileri Sistemi'ndeki değişimin en temel itici güçlerinden 
biridir. Bu sadece, diğer ülkelerde olduğu gibi, yeni ödeme sistemlerinin, doğrudan ile-

7 http: //www.eiro.eurofound.ie/l 999/07/features/UK99072 1 SF. html, s.3. 
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Tabw 4: İngilt~re'de Grevler 1965-1998 

YIL GREV SAYISI KATILAN IŞÇI SAYISI KAYlP IŞGUNU 
(000) (000) 

1965-9( ortalama) 2,397 1,215 3,929 
1970-4{ortalama) 2,917 1,573 14,077 
1975-9( ortalama) 2,345 1,658 11,663 
1980-4{ortalama) 1,363 1,298 10,486 
1985-9( ortalama) 895 783 3,939 
1990-9( ortalama) 274 223 824 
1995 235 174 ' 415 

1996 244 364 1,303 
1997 216 130 235 
1998 166 93 282 

Kaynak: http://www.eiro.eurofound.ie/1999/07/features/UK9907215F.html, s.1. 

Bir zamanlar İngiliz Endüstri İlişkileri Sistemi 'nin en temel kurumlanndan biri olarak 
nitelendirilen grev, görüldüğü gibi artık ikinci plana düşmüştür. Yukarıda anlatılan se
bepler dışında, ilave edilmesi gereken başka bir eğilim vardır. Bu aynı zamanda Kurum
sal Endüstri İlişkileri 'nin yerini ne alabileceği konusunda bir fikir de vermektedir. Grev
Ierin azalması, muhalif endüstri ilişkilerinin sona ermesinin ve ortaklık yaklaşımının ge
lişmesinin bir delili olarak görülebilir. Artık işverenler çalışma ilişkilerinde çok daha kar
maşık ve gelişmiş yöntemler kullanmaktadırlar. Aşağıda ayrıntılı olarak anlatılacağı gi
bi, bu değişikliği anlaşmayla başarmak istemektedirler. Buna karşılık olarak sendikalar 
da grevi en son çare olarak görmektedirler? . Grevler artık sonucu önceden tahmin edi
lemeyen ve sonucu her zaman memnun edici olmayan bir endüstriyel hareket haline gel
miştir (Edwards, I 995b, 455). 

Rekabetin her geçen gün arttığı bir dünyada hayatta kalabilmek önceliği tarafları daha 
barışçı çözümlere zorlamaktadır. Bunun İngiliz Endüstri İlişkileri Sistemi 'nin taraflann
da ve kurumlarında yarattığı köklü değişim, diğer Avrupa ülkelerinden çok daha fazla 
hissedilmektedir. 

4. iŞVERENLERiN ENDÜSTRi İLİŞKİLERiNE 
YAKLAŞlMLARlNDAKi VE YÖNETİM 
ANLAYlŞlNDAKi DEGİŞİM 

4.1. İnsan Kaynakları Yönetimi 

İşverenler İngil i z Endüstri İlişkileri Sistemi'ndeki değişimin en temel itici güçlerinden 
biridir. Bu sadece, diğer ülkelerde olduğu gibi, yeni ödeme sistemlerinin, doğrudan ile-

7 http://www.eiro.eurofound.ie/l 999/07 /features/UK99072 1 5F.htrnl, s.3. 
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4.2. Ortaklık Anlaşmaları 

Gerçekte İngiltere'de gönüllülük geleneğinin etkisiyle yöneticiler endüstri ilişkilerine 
kendi yaklaşımlarını geliştirmekte oldukça özgür olmuşlardır. Örneğin çok iş verenli pa
zarlıklar genel olarak toplu pazarlıkla birlikte, diğer pek çok ülkede olduğu gibi yasal bir 
statüye kavuşamamış, uyulması zorunlu bir "centilmenlik anlaşması" olarak kalmıştır. 
Ayrıca yönetimin hakları ve sorumluluklan için bir çerçeve oluşturmasını gerektiren ya
sal düzenlemeler ve kurallann yokluğu dikkat çekicidir (Sisson ve Marginson, 1995, 99). 

İngiltere'de işverenlerin karşı karşıya bulunduğu ekonomik, sosyal ve siyasi gelişmeler, 
aynı gelişmelerle başetmek zorunda olan sendikalara oranla kendilerine endüstri ilişkile
rinde bir avantaj sağlamaktadır. Artık işverenler sendikalardan iş hayatının risklerini pay
laşmalannı istemektedirler. Yukarıda sözedildiği gibi , rekabet güçlerini kaybetmek iste
meyen işverenlerle pazarlık güçlerini kaybetmek istemeyen sendikalar bir alternatif ge
liştirmek durumunda kalmışlardır. "Üçüncü Yol" olarak adlandırılan bu yeni yaklaşım, 
hem geleneksel endüstri ilişkilerinin kemikleşmiş muhalefet geleneğine hem de 1980 ve 

1990'1ann tek taraflı yönetim anlayışına modem bir alternatif oluşturmaktadır&. 

Bu yeni endüstri ilişkileri sisteminde artık toplu pazarlıklar ya da bireysel pazarlıklardan 
sözedilmemektedir. Onların yerini bu sistemde "ortaklık anlaşmaları" (partnership agre
ement) almıştır. İngiliz Endüstri İlişkileri Sistemi 'nin merkeziyetçilikten hızla uzaklaşan 
görünümü içinde, ortaklık anlaşmalannın yeni bir rol dağılımı oluşturup oluşturamaya
cağı şu an için çok kesin değildir. Ortaklık anlaşmalarının ne derece yaygınlaştığını gös
terecek anlaşma sayısı ve ne kadar işçiyi kapsadığına ilişkin verileri tam olarak toplamak 
mümkün değildi r. Ancak bu tür anlaşmalar daha çok özel sektörde (özellikle hizmet sek
törü) ve yeni özelleştirilmiş sektörlerde (daha çok su ve elektrik) görülmektedir. 

Ortaklığın genel bir tanımı olmamakla birlikte, temel özelliklerini ortaya koyabilmeye 
yetecek kadar ortaklık anlaşması vardır. Ortaklık anlaşmalarının en genel özelliği, iş per
formansının geliştirilmesinin temel amaç olarak belirlenmesidir. Genel olarak tümünde 
yer alan üç konu bulunmaktadır: esnek çalışma yöntemleri, istihdam güvencesi ve tica
ri başarı. İşverenler istihdam güvencesini en üst seviyeye çıkarmayı, sendikalar esnek ça
lışma yöntemlerinin uygulanmasına destek olmayı taahhüt etmektedirler. Her iki tarafın 
amacına ulaşabilmesi ancak ticari başarıyla mümkün olduğu için taraflar rekabet koşul
Iarına adapte olabilecek istihdam koşullarını desteklerneyi benimsemektedirler. Bunlar
dan en önemlileri işgücü fazlası ve yeniden işe yerleştirmeyle ilgili düzenlemelerdir. Es
neklikle ilgili olanlar oldukça geni ş bir şekilde yer bulmaktadır. Örneğin Scottish Power 
Anlaşmasında bu durum "çalışanlar, düzeylerinin altında ya da üstünde, yapmaya ehil ol
dukları işleri esnek çalışma uygulamaları dahilinde yapmayı kabul etmektedirler" şeklin

de ifade edilmektedir. Ayrıca ortaklık anlaşmalarında en çok vurgulanan husus eğitimdir. 
İşverenler eğitimi sağlamayı işçiler de eğitimi ve istihdam güvencesinin bir şartı olarak 
yeni yeteneklerini kullanmayı kabul etmeyi taahhüt etmektedirler. 

8 http://www.eiro.eurofound.ie/1999/07/features/UK9907214F.html, s. !. 
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4.2. Ortaklık Anlaşmaları 

Gerçekte İngiltere'de gönüllülük geleneğinin etkisiyle yöneticiler endüstri ilişkilerine 
kendi yaklaşımlarını geliştirmektc oldukça özgür olmuşlardır. Örneğin çok işveren! i pa
zarlıklar genel olarak toplu pazarlıkla birlikte, diğer pek çok ülkede olduğu gibi yasal bir 
statüye kavuşamamış, uyulması zorunlu bir "centilmenlik anlaşması" olarak kalmıştır. 

Ayrıca yönetimin hakları ve sorumluluklan için bir çerçeve oluşturmasını gerektiren ya
sal düzenlemeler ve kurallann yokluğu dikkat çekicidir (Sisson ve Marginson, 1995, 99). 

İngiltere'de işverenlerin karşı karşıya bulunduğu ekonomik, sosyal ve siyasi gelişmeler, 
aynı gelişmelerle başetmek zorunda olan sendikalara oranla kendilerine endüstri ilişkile
rinde bir avantaj sağlamaktadır. Artık işverenler sendikalardan iş hayatının risklerini pay
laşmalarını istemektedirler. Yukarıda sözedildiği gibi, rekabet güçlerini kaybetmek iste
meyen işverenlerle pazarlık güçlerini kaybetmek istemeyen sendikalar bir alternatif ge
liştirmek durumunda kalmışlardır. "Üçüncü Yol" olarak adlandırılan bu yeni yaklaşım, 
hem geleneksel endüstri ilişkilerinin kemikleşmiş muhalefet geleneğine hem de 1980 ve 
1990'ların tek taraflı yönetim anlayışına modern bir alternatif oluşturmaktadıı-S . 

Bu yeni endüstri ilişkileri sisteminde artık toplu pazarlıklar ya da bireysel pazarlıklardan 
sözedilmemektedir. Onların yerini bu sistemde "ortaklık anlaşmaları" (partnership agre
ement) almıştır. İngiliz Endüstri İlişkileri Sistemi 'nin merkeziyetçilikten hızla uzaklaşan 
görünümü içinde, ortaklık anlaşmalannın yeni bir rol dağılımı oluşturup oluşturamaya

cağı şu an için çok kesin değildir. Ortaklık anlaşmalarının ne derece yaygıntaştığını gös
terecek anlaşma sayısı ve ne kadar işçiyi kapsadığına ilişkin verileri tam olarak toplamak 
mümkün değildir. Ancak bu tür anlaşmalar daha çok özel sektörde (özellikle hizmet sek
törü) ve yeni özelleştirilmiş sektörlerde (daha çok su ve elektrik) görülmektedir. 

Ortaklığın genel bir tanımı olmamakla birlikte, temel özelliklerini ortaya kayabilmeye 
yetecek kadar ortaklık anlaşması vardır. Ortaklık anlaşmalarının en genel özelliği, iş per
formansının geliştirilmesinin temel amaç olarak belirlenmesidir. Genel olarak tümünde 
yer alan üç konu bulunmaktadır: esnek çalışma yöntemleri, istihdam güvencesi ve tica
ri başarı. İşverenler istihdam güvencesini en üst seviyeye çıkarmayı, sendikalar esnek ça
lışma yöntemlerinin uygulanmasına destek olmayı taahhüt etmektedirler. Her iki tarafın 
amacına ulaşabilmesi ancak ticari başarıyla mümkün olduğu için taraflar rekabet koşul 

larına adapte olabilecek istihdam koşullarım desteklerneyi benimsemektedirler. Bunlar
dan en önemlileri işgücü fazlası ve yeniden işe yerleştirmeyle ilgili düzenlemelerdir. Es
neklikte ilgili olanlar oldukça geniş bir şekilde yer bulmaktadır. Örneğin Scottish Power 
Anlaşmasında bu durum "çalışanlar, düzeylerinin altında ya da üstünde, yapmaya ehil ol
dukları işleri esnek çalışma uygulamaları dahilinde yapmayı kabul etmektedirler"şeklin

de ifade edilmektedir. Ayrıca ortaklık anlaşmalarında en çok vurgulanan husus eğitimdir. 
İşverenler eğitimi sağlamayı işçiler de eğitimi ve istihdam güvencesinin bir şartı olarak 
yeni yeteneklerini kullanmayı kabul etmeyi taahhüt etmektedirler. 

8 http://www.eiro.eurofound.ie/l 999/07/features/UK99072 14F.html, s. I . 
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TUC konferansta yayınladığı raporda, işyerinde ortaklığın başarılı olabilmesi için altı 
anahtar prensip tarumlamaktadırl ı : 

I. esnekliğin desteklenmesi ve muhalif endüstri ilişkilerinin değiştirilmesine bağlı olan 
işletmenin başarısı için sorumluluğun paylaşılması, 

2. tarafların çıkarlarırun yasal (meşru)olarak birbirinden oldukça farklı olabileceğinin 
kabul edilmesi, 

3. istihdam güvencesi sağlanması, 

4. iş hayatının kalitesine önem verilmesi (işçiler tatminkar, zevkli, yeteneklerine uygun 
işler istiyorlar) 

5. şeffaflığa önem verilmesi ( bilginin tam olarak paylaşılması, gelecek için planların 
tartışılmasına açık olunması, gerçek danışmanlık mekanizmalarırun oluşturulması) 

6. değer verilmesi (etkili bir ortaklık anlaşmasının ayırt edici özelliği, daha önceki an-
laşmalarda olmayan destek ve işbirliği mekanizmalarının varlığıdır.) 

TUC'nin ortaklık gündemindeki amacı, militan sendikacılık ve katı (maço) yönetim an
layışıru değiştirerek "İngiliz Endüstri İlişkileri Kültürü'nde kesin bir değişim" gerçekleş
tirebilmektir. TUC'ye göre ortaklık anlaşmaları, işçiler ve sendikalar stratejik kararlar 
üstünde daha fazla etkili olabilir ve işverenler de örgütsel performansı geliştirmeyi ga
rantiliyebilirse karşılıklı kazanç sağlayabilecektir. 

TUC Genel Sekreteri John Monks'a göre, "Ortaklık zor bir iştir. İşveren ve sendikaların 
sabit bakış açılarına meydan okumaktadır. Bütün örnekler göstermektedir ki, gerekli olan 
sabır ve bazen zaman kaybı da olsa dialogdur. Ortaklık anlaşmaları sıradan pazarlık ye
teneğinin ötesinde bazı nitelikler istemektedir. Hem sendikacılar hem de yöneticiler için 
hoşgörülü, anlayışlı ve iyi bir dinleyici olmak en önemlileridir." 

TUC'nin amacı ortaklık anlaşmalarırun yaygınlaştırılmasıdır. Bu amaçla hem işçi l ere 

hem de işvereniere danışmanlık yapmak istemektedirler. Aynı zamanda TUC etkili bir 
ortaklık yapabilmek için gerekli olan yeni yetenekleri sendika temsilcilerine kazandıra

bilmek amacıyla eğitim programlarını gözden geçirmektedirl2_ 

Bununla birlikte, ortaklık anlaşmalarına daha ihtiyatlı yaklaşanlar da vardır. Onlara göre 
sendikalara bu sistemde verilen rol, ortak olarak yönetsel süreçte iş verene destek olmak
tır. Bu rol, bu sistemi destekleyenlere göre sendikaların statüsünü ve önemini arttıracak

tır. Ancak özellikle sol politik ve sendikal görüşte olanlara göre ise , bu rol sendikaların 
ticari konulara kendi amaçlarından biri olarak doğal adaptasyonunu sağlamakta, sendi
kaların yönetimden ideolojik ve pragmatik bağımsızlığını ve buna bağl ı olarak da üyele

rinin çıkarlarını özgürce savunabilme yeteneğini tehdit etmektedirl3 . 

ll htttp://www.eirofound.ie/ 1 999/06/features/UK9906!08Fhtml, s. 1. 

12 htttp://www.eirofound.ie/l999/06/features/UK9906 1 08Fhtml. s. 2. 

13 http://www.eirofound.ie/ 1 9999/07/fcatures/UK99072 14Fhtml , s.4. 
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Sendikaların işverenlerle olan ilişkilerinde yeniden yapılanma süreci yaşanırken, ortaya 
çıkan genel eğilim ise şu şekildedir: sendikalar yönetimin karar verme süreciyle ilişki 

lendirildikleri ve bütünleştiri l dikleri yerlerde, işyerindeki değişimi en iyi şekilde etkile
yebilmektedirler. Ulusal yasal çerçevenin sosyal diyaloğu desteklediği ülkelerde, sendi
kalar işyerindeki değişime çok daha kolay uyum sağlamakta ve değişimi hızlandırabil 

mekte ya da uygun bulmuyorlarsa başka bir seçenek oluşturabilmektedirler (Wadding
ton, Hoffman, Lind). Ancak sendikaların yasal destekten yoksun olduğu ve devletin sos
yal bir taraf olarak sendikayı m uhatap kabul etmediği ülkelerde, işverenlerin sendikala
rı tanımaları ve uzlaşmayı kabul etmeleri çok daha zor görülmektedir. 

Bununla birlikte, yasal destek önemli olmakla birlikte sendikaların varlığını sürdürebil
mesi için tek koşul değildir. Eğer sendikalar toplumda özel bir işçi grubuna hizmet et
meyi ve onların mesleki çıkarlarını korumayı amaçlayan !onca benzeri örgütlere dönü
şüderse yasal anlamda meşru olabilirler; fakat işlevsel olamazlar. Ancak sendikalar çı 

karların savunulmasını amaçlayan politikalarım, toplumun genel toplumsal ve siyasal 
amaçlarıyla ve kişilerin mesleki ve kişisel yönelimleri yle birleştirebilirlerse eylemleri de 
yeniden siyasi ve ahlaki meşruiyet kazanacaktır ( Mückenber, Stroh, Zoll, 1999, 34). 

4.2.2. işverenlerin Ortakhk Anlaşmalarına Yaklaşımlan 

Sendikalar, etkili bir ortaklığın ancak sendika temsilcileriyle birlikte geliştirilebileceği
ne inanırken; işvereniere göre etkili bir ortaklık sendikasız işletmelerde de oluşturulabi 

lir.Sendikasız işletmeler işçi katılımını takım çalışmaları , brifingler ve işçi anketleri gi
bi yöntemlerle sağlamaya çalışmaktadırlar; ancak ortaklık kavramı kendi başına sendi
kasız işletmelerde işçi temsilciliğini sağlayan kollektif sistemleri geliştirmeye önemli bir 

katkıda bulunmamaktadırl4. 

TUC'nin düzenlediği konferansa katılan Canfederation of British Industry (CBI)Genel 
Direktörü Adair Turner, yeni ve daha az muhalif endüstri ilişkileri kültürünü hoş karşı
ladıklarım ve ortaklık kavramının işyeri ilişkilerinde önemli bir rol oynadığını belirtmiş 

tir. Bununla birlikte, ortaklık anlaşmalarının sadece sendikalı değil sendikasız şekilleri 

nin de bulunabileceğini, sendi kaların ortaklık anlaşmalarının önemli bir parçası olduğu

nu ama olmazsa olmaz koşulu olmadığını vurgulamıştır. Turner konferansta, "Ortaklık 
işçilerle direkt iletişimi temel alır ya da işçilerle paylaşılan ortaklık da aynı önemdedir. 
Etkili bir ortaklığı gerçekleştirebiirnek için reçetelere ihtiyacımız yoktur" şeklinde görüş 
belirtmiştir. Aynı konferansta i şverenler ortaklık anlaşmalarırun çok kesin bir çerçevesi 
olmad ı ğını ileri sürmektedirler. Bazı anlaşmalar iş güvencesine ağırlık verirken, bazıla

rı ise eğitim gibi istihdamı etkileyebilecek gelişmelere yönelmektedir ıs . 

CB! Başkanı Sir Clive ise Haziran 1999'da yaptığı bir konuşmada, işyerinde iyi ilişkile
rin sendikasız başarılabileceğini belirterek, konuşmasına şöyle devam etmiştir : "Bir iş 

letmeyle işçileri arasındaki ortaklığa güçlü bir şekilde inanıyorum; fakat sendikanın bu-

ı4 http://www.eirofound.ie/19999/07/features/UK99072 ı4F.htmı , s.2 

ı 5 htttp://www.eirofound.ie/ ı 999/06/features/UK9906 ı 08F.htmı, s.3. 
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nu gerçekleştirmek için gerekli olduğunu düşünmüyorum. Ortaklığın mutlaka sendika 
anlamına gelmesi gerektiği düşüncesine kapılmamalıyız. Tabii ki bazen olabilir, ancak 
bir işletme için iyi olan hepsi için iyi anlamına gelmez. Öyleyse gerçekten işçilerle işve
renler arasında ortaklıklar kuralım. Sendikaları da katalım, ancak sadece gerçekten ya
rarlı olabileceğine inanılan işletmelerde.16 " 

TUC Gnel Sekreteri MR Monks ise Sir Clive'ın bu açıklamalarını gerici bir bakış ola
rak yorumlamış ve ortaklığın etkili ve gerçek olabilmesi için işçilerin bağımsız bir sese 
ihtiyaçları olduğunu ileri sürmüştür. Ayrıca ortaklık anlaşmalarından sendikaların dışlan

masının işbirlikçi sendikal stratejileri göz ardı ettiğini, işyeri mücadelelerini özendirdi
ğini ve endüstriyel çatışma günlerine bir dönüş olduğunu belirtmiştirl7 . 

Görüldüğü gibi, işverenler açısından amaç sendikalı veya sendikasız işçilerin işyerine 
bağlılığını arttıracak ortaklık anlaşmaları yapmak iken, sendikalar açısından amaç ise bu 
anlaşmalara mutlaka taraf olmaktır. Ancak işverenleri buna zorlayan yasal düzenlemeler 
mevcut değildir. İşverenler yararlı olacağına inandıkları ölçüde sendikaları bu sürece da
hil etmek istemektedirler. Yararlı olmanın ölçüsü ise işverenlerin amaçlarına katkıda bu
lunmak olmaktadır. Öyleyse bu yeni endüstri ilişkileri düzeni sendikaları daha önceki 
sistemdeki rollerinden bir ölçüde uzaklaştırmaktadır. Sendikalar yeni sistemde kendisine 
yer bulabilmek için işçilerin olduğu kadar işverenlerin çıkarlarını da gözetmek durumun
da kalmaktadır. Bu durum sendikalar açısından oldukça hassas bir denge yaratmaktadır. 

4.2.3. Devletin Ortaklık Anlaşmalarına Yaklaşımları 

İngililtere'de hükümet yani İşçi Partisi ortaklık yaklaşımını destekiernekte ve İngiltere 
Başbakanı Tony Blair her fırsatta ortaklık anlaşmalarının işçi Partisi Hükümetinin en
düstriyel politikasının ana temasını oluşturduğunu belirtmektedir. 

TUC'nin düzenlediği konferansa bizzat katılan Tony Blair konuşmasında ortaklık anlaş

malarının sendikaların modernleşmesinin bir delili olduğunu söylemiş ve sendikaları de
mokrasinin bir parçası, fakat bundan da önemlisi ekonomik başarı için bir güç" olarak 
nitelendirmiştir. Ona göre bu yaklaşım, modern sendikaların işletmelerde sorunları çöz
mek ve işçilerin çalışma koşullarını iyileştirmek için işverenlerle ortak bir noktada bu
luşması anlamına gelmektedir. Tony Blair aynı konuşmada İngiltere'nin sendikalar ve iş
çiler birlikte çalışırsa en iyiye ulaşacağına inandığını belirtmekle birlikte, konuşmasında 
sendikaları ortaklık anlaşmalannın vazgeçilmez koşulu olarak görmediğini ima etmiştir. 
Bunun en açık ifadesi, işletmelerin ortaklık anlaşmalarını işçileriyle gerçekleştirebilece

ği, sendikaların burada kendilerine bir rol bulabilmek için yararlı olabileceklerini göster
meleri gerektiğini ileri sürmesidirTony Blair'in bu toplantıda yaptığı konuşma, sendika
ların modernize olması gerektiğine yönelik olarak yaptığı ilk konuşmadır. Başkan 'ın sen
dikaların gelişimi ve çabalarına yönelik olarak düşünceleri TUC'yi memnun etmiştir. 
Ancak İngiliz hükümeti ortaklığın etkili olabilmesi için mutlaka sendikaların dahil edi! -

16 http://www.eirofound.ie/1999/07/inbrief/UK9907116N.html, s.!. 

17 http://www.eirofound.ie/1999/07/inbrief/UK9907116N.html, s. 1. 
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mesi gerektiğini kabul etmemektedir18. işverenler gibi hükümette sendikalı veya sendi 
kasız bu yöntemin işleyebileceğine inanmaktadır. Ortaklık anlaşmalarının bir parçası 
olabilmek için çaba göstermek ve kendini isbatlamak ise sendikalara düşmektedir. 

İngiltere'de endüstri ilişkileri sistemine önemli ölçüde etki eden bir diğer faktör ise Av
rupa Birliği düzenlemeleridir. Bu düzenlernelerin fırsat eşitliği, çalışma süreleri, iş gü
vencesi, danışmanlık prosedürü gibi konulara direkt etkisi vardır. İngiliz hükümeti 1994 
yılında yürürlüğe giren "European Work Councils (EWCs) Directive" in dışında kalma
yı tercih etmiştir. Haziran 1999'da İşçi Partisi Hükümeti, bu Direktif üzerinde bazı deği 
şiklikler yaparak 2000 yılının Ocak ayından itibaren yürürlüğe koymuştur. Buna göre, 
İngiliz firmalarının İngiliz işçi leri de dahil olmak üzere işçilerin seçimiyle oluşturulan 
"Special Negotiating Bodies (SNBs)" danışmanlık düzenlemelerine katılmaları gerek
mektedir. İngiltere'nin imzaladığı "Social Chapter"a göre, bu uygulama Avrupa Birliği 
ülkelerinde işçi çalıştıran İngiliz firmalarını değil, İngiltere'deki gerekli büyüklükte bü
tün İngiliz firmalarını da kapsamaktadır. İngiliz işçilerinin de seçime dahil edilmesi, bu 

uygulama kapsamına giren İngiliz firmasının sayısını yaklaşık ikiye katlamıştır19. 

İngiliz işçi sendikalarının bu konuya yaklaşımları oldukça ılımlı olmuştur. İşverenler bu 
konuda çok fazla yorum yapmazken, işçi sendikaları bu uygulamanın İngiltere'de kabul 
edilmesinin önemli bir adım olduğunu belirtmişlerdir. Ancak TUC, hükümetin hazırladı

ğı taslak planda "özel pazarlık komitele"rinde ve "iş konseyleri"nde sendikaların da yer 
almasına yönelik bir garantinin bulunmamasından hayal kırıklığına uğradıklarını belirt
mişlerdir 20_ 

5. SONUÇ 

1970'lerden beri tüm dünyayı etkisi altına alan ve varolan kurumların gerekliliğini tartı
şılır hale getiren teknolojik, ekonomik ve sosyo-kültürel değişikliklere ayak uydurmak
ta belki de en çok zorlanan kurum sendikalar olmuştur. Aynı sınıfın üyesi olarak aynı çı 

karları ve ortak sorunları paylaşan işçilerin kapitalist güçlere karşı geleneksel dayanış 

masını temel alan yaklaşım günümüz koşullarında sendikaların varlığını ve gerekliliği 
savunabilmek için yeterli olmamaktadır. Bireysekiliğin egemen olduğu bir toplumda, 
bireylerin çalışma biçimleri ve yaşam tarzları değişmiş, cinsiyetler ve kuşaklar arasında 
beklentilerde ve amaçlarda farklılıklar oluşmuştur. İşçiler arasındaki toplumsal farklılaş
ma ise sınıfsal yapıları ortadan kaldırarak, sendikaların temel aldığı dayanışma duygu
sunu bir bakıma yok etmiştir. 

Tüm dünyada olduğu gibi Avrupa ülkelerinde de sendikalar bir temsil kriziyle karşı kar
şıya kalmış, yeni oluşuma ve koşullara uyum sağlayabilmek için sendikaların gerek ör
gütsel yapılarında gerekse programlarında radikal değişiklikler yapmaları gerektiği ileri 
sürülmüştür. Çünkü sendikaların yeni siyasal, toplumsal ve ekonomik sorunlarla, eski 

18 htttp://www.eirofound.ie/l 999/06/features/UK9906 108F.html, s.3. 

19 hnp://www.eiro.eurofound. ie/2000/0I/inbrief!UK0001 146N.html, s.1 ,2. 

20 hnp://europa.eu.int!eur-lex/en/lif/dat/1994/en_394L0045html 
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çalışma biçimlerini sürdürerek başa çıkmaya çalışmaları olanaksız görülmektedir. Sen
dikalar gün geçtikçe mücadeleci yapılanndan uzaklaştırılmakta, uzlaşma ve işbirliğine 
zorlayan yeni bir yapılanma içine girmektedirler. 

Yaşanan bu gelişmelerin İngiliz Endüstri İlişkileri Sistemi üzerine etkisi incelendiğinde 
ise ortaya şöyle bir tablo çıkmaktadır: İngiltere, endüstri il i şkileri alanında henüz kollek
tif sistemden bireysel sisteme tam bir geçiş yapmış değildir. Çünkü sendikalara katılma 
özgürlüğü ve işverenlerin toplu pazarlık amacıyla sendikaları tanıma hakkı hala yasaldır. 

Ancak işverenlerin 1970'1erden itibaren daha katılımcı modelleri tercih ettiği de bir ger
çektir. İngiltere'de endüstri ilişkileri sisteminin şu anda birbirinden farklı üç boyutu var
dır: Sendikalan tanıyan ve toplu pazartığı benimseyen bir kesim, toplu pazarlığı tama
men redderek sendikalan sistemin dışında bırakan bir kesim ve bu iki uç nokta arasında 
insan kaynaklan yönetimi ve ortaklık anlaşmaları gibi katılımcı yöntemlerle sendikala
rın sistemdeki rollerini farklılaştıran bir kesim. 

Bu iki uç nokta birbirinden uzaklaşmaya ne kadar devam edecektir ya da ortada birleş
meleri mümkün müdür? Sendika üyeliğindeki düşüş, imalat sektöründe istihdamın azal
ması, sendikalaşma oranının yüksek olduğu kamu sektöründe özelleştirmeler, işverenle
rin sendikalardan kaçınması, toplu pazarlığın merkeziyetçilikten uzaklaşması ve yasal sı
nırlamalar devam ettikçe toplu pazarlığın kurumsal önemi de azalmaya devam edecek gi
bi görünmektedir. Bu gelişmeler ortaklık yaklaşımının gelecekte daha etkili olacağını 
işaret etmektedir. 

Ortaklık yaklaşımı , kollektif sendika işveren ilişkilerinin yeniden isimlendirilmesinden 
çok daha fazlasını ifade etmektedir ve İşçi Partisi 'nin iktidara geldiği 1997 yılından be
ri önem kazanmıştır.Aynı zamanda bu yaklaşım, sağlıklı bir ekonomiye katkıda buluna
bilmek için bunu bir fırsat olarak gören sendikaların uzun yıllardan beri büyük destek 
verdiği ilk uygulamadır. Ancak Kuzey Avrupa'nın "sosyal ortaklık" geleneğinin İngiliz 
versiyonu oldukça farklıdır. Çünkü işçi temsilciliğini garantileyen yasal destekten yok
sundur. İngiltere'de toplu sözleşmelerin yasal statüsü olmadığı gibi, bu yeni düzenleme 
de işverenleri istihdam güvencesi sağlamak gibi konularda zorlayacak yasal bağlayıcı 
gücü bulunmamaktadır. Bu yeni sistemin etkin hale getirilmesi, kısa vadede sendikaların 
işveren tarafından tanınmasının yasallaştırılması ve uzun vadede işçilere danışmanlık ve 
bilgi sağlama konusunda Avrupa Birliği standartlarına ulaşılması gerekmektedir. 

İngiltere endüstri ilişkilerinde AB 'nin "sosyal ortaklık" modelini benimseme yolunda bir 
gelişme kaydederken, "sınıf savaşı"temeline dayanan klasik sistemden uzaklaşmaktadır. 
Yukarıda açıklanmaya çalışılan bütün gelişmeler kollektif endüstriyel hareketin her ge
çen gün parçalandığı nı göstermektedir. Gerek bireysel sözleşmeler, gerek ortaklık anlaş

maları gerekse iş Konseyleri gibi resmi danışmanlık kurumları, İngiliz Endüstri İlişkile
ri Sistemi 'ne Avrupa-Amerika modeli karışımı yeni bir görünüm kazandırmaktadır. Ang
Io-Amerikan olarak da adlandırılan bu modelde artık hiçbir kurumun yasal olarak devlet 
tarafından garanti altına alınmadığı görülmektedir. Toplu pazarlık, grev ve hatta sendika 
gibi endüstri ilişkileri sisteminin en önemli kurumları sistem içinde kendi değerini belir
leme durumundad ı r. İngiltere'de işverenler gibi hükümette bu yeni sistemin sendikalı ve
ya sendikasız işleyebileceğine inanmaktadır. 
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Bu koşullar altında, sendikaları oldukça zor ve hareketli günler beklemektedir. İşletme
ler çalışanları işletmeye bağlamak için nasıl katılımcı modeller geliştirip bireysel işçiyi 
memnun etmeyi hedefliyorsa, sendikalar da artık üyelerinin sendikal sürece daha etkin 
bir biçimde katılımını sağlayan yeni bir yapılanma içine girerek üyelerinin kendilerini 
özgürce ifade edebileceği ve sorunlarını aktarabileceği bir ortam yaratabilmelidir. Çün
kü sendikalar artık işçileri kendi saflarına çekebilmek için birbirleriyle değil, işverenler
le rekabet edeceklerdir. 
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