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ÖZET·· 

Muhasebenin, toplu pazarlılt:ta karşılaşılan darboğazların 

aşılmasındaki rollerinin araştırılması ve ölçülü teJ:ı.lif ve istek 

belirlemedeki yeri çalışmamızın konusunu oluşturınaktadıro Çalış

mamızın: amacı, işçi sendikası ve işverenin toplu pazarlıktaki ka

rarlarına temel oluşturacak bilgi gereksinmelerini belirlemek~ 

bu bilgilerin m't1hasebe tarafından nasıl üretileceği, iletileceği 

ve toplu pazarlıktaki kararlarda nasıl kullanılacağına yönelik 

bir çerçeve oluştu:ı:maktıro Çalışmamız beş bölümden oluşmaktadır.; 

Birinci bölümde, toplu pazarlık ve toplu görüşme süreci 

analiz edilerek Türkiye'deki toplu pazarlık süreci ele alınmış

tıro 

İkinci bölümde, toplu pazarlıkta rasyonel karar verme açı

sından bilginin önemi \rurgulanarak tarafların gereksinim duyduk~ 

ları bilgiler belirlenmiş ve bu bilgilerin oluşturulmasında ve 

toplu pazarlıkta alınan kararlarda kullanılmasında muhasebenin 

rolü açıklanmıştır. 

Üçüncü bölümde toplu pazarlık sürecinde bilgi açıklama so

runu ele alınarak, tarafların gereksinim duyduğu bilgilerin açık

lanmasına yönelik bir çerçeve oluşturulmuştur. 

Dördüncü bölümde, toplu pazarlıkta alınacak kararlara te

mel oluşturacak .nicel ve nitel bilgilerin analiz edilmesi ele a

lınmıştır. 

Beşinci böJ.ümde, La.spetkim-İş İşçi sendikası ile Brisa iş

letmesinde konunun uygulama boyutu ele alınmış ve incelemelerimi

zin bir değerlendirmesi yapılmıştır. Çalışmamız sonuç ve öneriler

le tamamlanmıştır. 
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ABS RA CT 

The pu~ose of this study is to deter.mine required infor

mation that based on the decisions on collective bargaining of 

management and Labor union and to form a framework about how to 

provide and to. use these information in collective bargaining 

in ten:rı.s of accounting systemso 

This study in the direction of these ım:r:poses, has be en 

consisted of five chapterso İn the first chapter.P Collective 

bargaining and collective negotiation process has been analysed. 

İn addition Türkiye colle·ctive bargaining system is examined. 

In the second chapter, required information in collective 

bargaining decisions have been deter.mined for management and La

bor unionso 

In the third chapter, information disclosure in the col

lective bargaiping process and the role of accounting in infor

mation disclosure has been examined. 

In the 1ourth chapter, the explained information have 

been analysed and interpreted for collective bargaining deci

sionso 

In the fifth chapter, an application has been examined 

in the Laspetklın-İş Labor Union and Brisa Co:r:paration. Finally 

our study has been completed by conclusion and suggestionso 
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G i r i ş 

Günümüz Türkiye'sinin temel ekonoreik sorununun
7
ekono

mik kalkınma sürecinin hızla gerçekleştirilmesinin sağlana

maması sor-u..'l'lu olduğu genelliY",J.e kabul edilmektediro Ekonomik 

kalkınmanın ~n önemli itici gücü ise; işbarışının sağlanması 

ve koronmasıdıro öte yandan değişen dünya ekonomisinde,kü.re

sel pazarlarda rekabet etmek zorı.J.nda kalan işletmeler için 

en önemli rekabet avantajlarından birisi de sağlıklı işçi

işveren ilişkileridiro İş.çi-işveren ilişkilerinin kurumsal

laşmış şekli olan toplu pazarlık kurumu, işbarışının sağlanma

sında önemli t.:i.r yere sahiptir. Türkiye' de toplu pazarlık sü

recinde yaşanan darboğazların ekonomiye olumsuz etkileri ol

dukça büyüktüro özellikle 1983 sonrası yaşanan grevler nede

niyle yitirilen işgünü sayısı ve üretim miktarının hacmi dü

şündürücüdür. 

Toplu pazarlık ilişkisindeki başarısızlıkların başlı

ca nedeni konusunda işçi ve işveren kesimince, iletişim ek-

s i.kliği ve buna bağlı olarak .toplu pazarlıkta ileri sürülen 

istek ve teklifierin ölçüsüz olması üzerinde görüş birliği 

vardıro Taraflar arasındaki iletişim eksikliğinin giderilme

s ine ve iş barışının sıiğlanmasına yönelik birtakım makro çözüm 
,> 



tesbitleri yapılmış olmakla birlih~e bunların pratik değeri 

olmarnı ştır o 

2 

İşçi-işveren arasındaki ilişkilerin gelişmesi ve geliş

menin sürekli olması için, işveren tarafının işletmenin faa

liyetlerine ilişkin finansal, teknik ve ekonomik nitelikteki 

bilgilerini işçilere ve j şçilerin toplu pazarlıktaki temsil

cisi sendikalara iletmesi gerekirc İşletmeyle ilgili bilgile

rin en önemlisi ise, işletmenin toplu pazarlık sonucu oluşa

cak yeni şartlara göre yüklenirnlarini yerine getirip getire

meyeceğinin ve istihdamı sürekli kılıp kılamayacağının arü.a

şılmasına yönelik bilgilerdiro Sözkonusu bilgiler, toplu pa

zarlık sürecinde, istek ve teklifleri belirlemek için hem iş

veren hem de_işçi sendikası açısından önem arzedero Eu bilgi

ler, işletmede muhasebe bilgi s isteminden üretil ir, il et ilir 

ve temelini muhasebenin oluşturduğu fin~~al tabloların analiz 

edilmesiyle elde edilir. 

"İşletmelerin dili" olarak tanımlanan ve işletmeyle il

gili taraflar arasında iletişimi sağlayan muhasebenin, toplu 

pazarlıkta karşılaşılan darboğazların aşılmasındaki rolleri

nin araştırılması ve toplu pazarlıkta ölçülü istek ve teklif 

belirlemedeki yeri çalışma.mızın kouusvnu oluşturmaktadıro 

Konumuz kapsamında çalışmamızın amacı, muhasebe bilgi

leri üzerinde ilgili gruplar olan işveren ve işçi sendikası

nın, toplu pazarlık~aki kararlarına temel oluşturacak bilgi 

ihtiyaçlarını belirlemek, bu bilgilerin muhasebe tarafından• 

nasıl üretileceği, iletileceği ve bu bilgilerin toplu pazar

lık kararlarında nasıl kullanılacağına ilişkin bir çerçeve 

oluşturm.aktır. Bu amaç doğrultusunda çalışmamız, toplu pazar

lık ilişkisinin gelişmesine engel teşkil eden iletişimsizlik 

' sorununa bağlı olarak ortaya çıkan ölçüsüz istek ve teldifle-



rin ortadan kaldırılmasına ve toplu pazarlık ilişkisinin ge

liştirilmesine yönelik yeni yöntem ve teknikleri ortaya koy

maktadıro 

Çalışmamız aşağıda belirtilen araştırma çabalarına da

yanmaktadır: 

o Konuyla ilgili yazılı ka;ırnak araştırması: Konumuzla 

direkt ilgili basılı kitap, makele, tez Ve be yayınlar taran

mıştıre Araştırmalar sonucunda konuyla ilgili olarak bugüne 

kadar gelinen aşamalar incelenmiş ve çalışmanın kura~al te

mellerine yönelik bilgiler elde edilmiştire 

3 

o Uygulamanın İncelenmesi: Kuramsal temellerin oluştu

rulmasından sonra uygulamanın incelenm es i çabalarına girişil

miştire Öncelikle Türkiye' de toplu pazarlık ilişkilerinin yön

lendirilmesinde etkili üst kv.rumlar olan Tt1RK-İŞ ve TİSK yet

kilileriyle temasa geçilip konu hakkında yüzyüze görUşmeler 

yapılmıştıro Ancak bu görU.şmeler sonucunda yeterli bilgi sağ

lanamamıştıro ·Daha sonra Petrol-İş, Laspetkim~İş işçi sendi

kaları ve KİPLAS, MESS işveren sendikalarında görüşmeler ya

pılmıştır. Bu görüşmeler sonucunda Laspetkim-İş işçi sendi

kasJ.nda konurnu.zla ilgili çabaların varolduğu ve çalışmamızın 

anacına uygun çabaların Brisa işletmesiYle yürütüldüğü anla

şılmıştıro Uygulanmanın incelenmesinde tüm işçi sendikaları 

ve işverenleri kapsayacak araştırma teknikleri yerine, model 

bir sendika ve işletmenin incelenmesi uygun görülmüştür o 

Çalışmamızın özellikle toplu pazarlık konusunun kapsa

mı çok geniş olduğundan bazı sınırlamalara gitmek zorunda kal.

dıko Bu sınırlamalar: 

o İşletme düzeyindeki toplu pazarlık ilişkisinin temel 

alır:qnasıo 
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o Kamu işyerleri ile KİT'lerde toplu pazarlık ilişkisi

nin ka:rnıaşık yapısı nedeniyle çalışma özel sektör iş

letmelerine yöneliktir c 

o Toplu pazarlık olgo.su endüstriyel ilişkiler uzmanlığı 

bo;pıtunda ele alınmamıştırc Toplu pazarlık, işverenin 

ve işçi sendikalarının bilgi gereksinimini belirlemek 

ve süreci anlamaya yönelik olarak incelenmiştire Toplu 

pazarlık ve toplu görüşmelerle ilgili telr.nik ve hu1."U

ki konulara ayrıntılı olarak girilmemiştir. Çünkü bu 

kornüar bu alanda yetişmiş uzmanların ilgi alanıdır. 

o Çalışmamızın, toplu pazarlıkta m~Uıasebenin rolünü or

taya ;koymaya yönelik kuramsal çerçevesi oluşturulur

ken işletmelerin nicel faktörleri elde etmeye yönelik 

kayıt ve belge düzenini içeren muhasebe bilgi siste

mine sahip oldv~arı kabul edilmiştir. Bu nedenle ça

lışmamız bilgi açıklama ve analiz üzerinde yoğunluk 

kazı? ... ..rimıştır. 

Çalışmamız kuramsal anel iz ve uygulamanın incele:rı...mesi

ni içeren beş .bölümden oluşmaktadır. 

Birinci bölümde, toplu pazarlık ve toplu görJşmenin ta

nımlaması yapılarak, toplu pazarlık ve toplu görüşme süreci e

sas alınarak yapısal bir analiz yapılmıştır. Dab~ sonra toplu 

pazarlık ve toplu görüşmelerin Türkiye 1 deki uygulanışı ve uy

gulama sorunları incelenmiş ve konumuz bakımından toplu pazar

lığın önemine değinilmiştire 

İkinci bölümde, toplu pazarlıkta rasyonel karar ver.me 

açısından bilginin önemi vurgulanmış ve toplu pazarlık ilişki

sine taraf olan işveren ve işçi sendikasının gereksinim duy

dukları bilgiler belirlenmiştirG İzleyen kısımda, bu bilgile-



rin ol11~turulmasında ve toplu pazarlık kararlarında kullanıJ.

masına yönelik muhasebenin rolü incelenmiştir. 

5 

Üçüncü bölümde, çalıf;ma; toplu pazarlıkta rrıuJ1.asebenin 

işlevleri çerçevesinde bilgilerin açıklarilllası sorununa :vonel

tilmiştiro Bu bağlamda muhasebe bilgilerini açıklamayı etkile

yen faktörler, bilgi açıklama seçenek ve yaklaşırı:ıları üzerir1de 

durulmuşturo Daha sonra toplu pazarlığa yönelik olarak muhase

be bilgilerinin açıklanması için bir işgücü raporu dizaynı için

de yer alacak finansal tablolar kapsamında oluşturulmuşturc 

Ayrıca dış bilgi kullanıcısı durv~unda olan işçi sendikaları

nın açıklanan bilgiler hakkında doğrulu.k ve g'li.venilirlik ba

kımından güvence sağlamasında etkili olan iç kontrol ve bağım

sız dış denetim mekanizmaları açıklanmıştıro 

Dördüncü bölümde, muhasebe bilgilerinin toplu pazarlık 

kararlarında kulla.11.ılması için analiz edilmesi gereği vurgula

narak, toplu pazarlık kararlarında gözönüne alınacak başlıca 

nicel ve nitel bilgilerin analizine yer verilmiştir. Bu çerçe

vede verimlilik, maliyet, katma değer, ödeme gdcü faktörleri

ne yönelik analizler yoluyla karar için değerlendirilmiş yeni 

bilgilerin üretilmesi ele alır ... arak, yeni bilgilerin toplu pa

zarlık bakımından ne anlama geldiği belirlenmiştir. 

Beşinci bölümde Laspetkim-İş işçi sendikası ile Brisa 

işletmesinde konunun uygulama boyutu ele alınmış ve inceleme

mizin bir değerlendirmesi yapılmıştır. 

Çalışmamız elde edilen sonuçlar ve önerilerle tamam

lanmıştıro· 



B. i r i n c i B ö lL ü m 

TOPLU PAZABIJIK VE TOPLU GÖRtİŞMELERİN ANLAM!, 

YAPISI VE TÜBKİYE UYGUL.AlilP$! 



lcı ~·OPLU PAZARLIK VE TOPLU GÖRÜŞMELERiN .ANLAMI 

Gür.:.ii2üzde.1 özel mülkiyete dayalı ekonomik sistemlerde 

çalışanlarla .işverenlerin arasındaki ilişkileri düzenleyen 
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ve çalışma ba;rışını sağlayıcı rol oynayan toplu pazarlık sü

reci gerek işletmeler gerekse çalışanlar açısından önemli bir 

kurumsal süreçtiro Böyle önemli bir kurumsal sürecin öğretide 

farklı şekillerde tanımı yapılmıştıro örneğin, "Toplu pazar

lık ücretler, ödeme oranları, çalışma saatleri ve eair istih

dam şartlarıyla ilgili politika ve yöntemlere ait ortak anla

yışları ifade ve beyan eden, işverenlerle, işçilerini temsil 

eden sendikalar arasındaki yazılı anlaşmaların görüşme, idare, 

yorum ve uygulamaya konmasını kapaeyan bir faall,yettir"(ı )o 

veya "Toplu pazarlık, ücret ve ücret dışında sağlanan yararla

rın her ikisini karşılayan işçilik bedelinin belirlenmesi, iş

yerindeki çal'ışma koşullarının belirlenmesi ve değiştiri.J..meei, 

iş sözleşmesinin yürürlüğü süresinde ortaya çıkan anlaşmazlık

ları çözümleme yöntemidir"(2) şeklinde tanımlanmaktadıro Bunun 

yanında, "Toplu pazarlık, bir işveren, işveren grubu veya bir 

veya birden fazla işveren sendikası ile bir veya birden fazla 

işçi sendikası arasında çalışma koşullarının ve iş konularının 

belirlenmesi, işçi sendikası ile işveren tarafı arasındaki i

lişkileri düzenlemeyi içeren tüm görüşmelerdir"(3) şeklinde. 

tanımlanmaktadır o 

(1) Harold WoDAVEY(Çevoİbrahi.m HOYİ), .Çağdaş Toplu PazarlıL 
Türk Sevk ve İdare Derneği Yayını,. İstanbul, 1969, Sô-3ö 

(2) RobertJ EoALLEN, Timothy J oKEAVENY, Comtempora:cy Labor Re
lations; Seco:r;ıd Edition, Addison Wesley Publishing Company, 
New York;, 1988, So259o 

( 3) international Labor Office, Collective Bargaining A Workers 
Educatiori Manuaı, Second Revieed Edi tion, Geneva, 1986, Bol o· 
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Öğretideki bu tanıııılar yanında toplu pazarlığın 2822 

sayllı Toplu !ş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununun 2oma.dde

e ine göre yapılmış yasal tanımı şöyledir: 

Toplu İş Sözleşmeei(4) hizmet akdinin yapılması, n:uh

tevaeı ve sona ermesi ile ilgili hususları düzenlemek üzere 

işçi sendikası ile işveren sendikası veya sendika üyesi olma

yan işveren arasında yapılan eözleşmediro 

Çalışmamızdaki anlamıyla toplu pazarlığı; işveren veya 

işveren sendikası ile işçi sendikası arasında işçilik bedeli

nin, çalışma koşullarının belirlenmesine yönelik yazılı anlaş

maların hazırlanmasını, görüşülmesini ve uygulamaya konmasını 

kapsayan bir süreçtir, şeklinde tanımlamaktayızo 

Toplu görüşme; toplu pazarlık sürecinin içinde yer alan 

ve sürecin en önemli aşamasını oluşturan tarafların bir araya 

gelerek işçilik bedelini ve çalışma koşullarını görüştükleri 

aşamadır o 

Toplu görüşmelerin amacı toplu iş sözleşmesinin imzala

nerak a.kdedilmesidir • .Aksi durumda uyuşmazlık ve grev gibi o

lumsuz sonuçları ort~a çıkacaktır. Başarılı bir toplu iş söz

leşmesi yapmanın en önemli yönü taraflardan b~rinin diğerine 

yapacağı önerileri hazırlamak, karşı taraftan gelmesi olası ö

nerileri kestixmekve bunlara verilecek karşı önerileri belir

lemek, görüşmelere nasıl girişileceğini; nasıl yürütüleceğini, 

tartışmaları sıra.Sında neyin ne zaman ileri sürü1eceğini ka

rarlaştınnak, başka bir deyişle, öneri seçenekleri oluştumak 

(4) Toplu iş sözleşmesi kavramı; toplu pazarlık anlamında kul
lanılabilen bir ifadedir. Bu konuda· eyrıntılı olarak bakı
nız: İhsan ERKIJL, Türk İş· Hukuku,· 2822 Sayılı Toplu İ!ir 
§özleşmesi Grev je Lokavt Kanunu ve Uygulaması, Co3 1 Es
kişehir, 1986, s•~-5. 
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görJşıneleri kimlerin yürüteceğini belirleyip bu işe göre ye

tiştinnek gibi bir çok konunun planlanmasıdıro Buna göre, 

toplu görüşme tara:fl.arın bir araya gelip tartışmalara ve pa

zarlığa başlamadan önce bir takım işlemlerin ve hazırlıkla

rın yapılmasını gerektirir( 5) o 

Toplu görüşme sadece tara:fl.arın bir masa etrafında ta!'

tışmalarını değil, bu tartışmalara hazırlığı da kapsamaktadır. 

İşveren tarafı teklif, işçi sendikası da isteklerle görüşme 

:masasına geldiğinden~ hazırlık aşamasını da kapsayan toplu gö

rüşmelere yaklaşım taraflar açısından farklılık gösterebilir. 

2o TOPLU PAZARLIK VE TOPLU GÖRÜŞMENİN YAPISI 

2olo Toplu Pazarlığın Yapısı 

Toplu pazarlığın yapısı; pazarlık biriminin genişliği, 

s özleşmelerle düzenlenen konular, sözleşmelerin süresi, pazar

lığın türlerituyuşmazlıkların çözüm metodları grev ve diğer 

ekonomik yaptırımların kullanılması gibi hususları kapsamakta

dır( 6) o Toplu pazarlığın yapısını bu. çerçevede incelemek müm

kündür o 

2cılolo Toplu Pazarlığın Tarafları 

Toplu pazarlığın tarafları ülkeden ülkeye değişmelde 

birlikte, genel olarak işverenlerin, , işçilerin çoğunluğunu; 

temsil eden uygun bir pazarlık birimi ile. pazarlık yapmaları 

öngörülmüştür(?) o Toplu pazarlığa taraf olanlar işveren ve 

(5) RoALLEN, ToKEAVENY, avg.e., s.~11·2.12, 

( 6) Nusret EKİN, ·"Çağdaş BoyutlarJ.Yla Endüstri İlişkileri ve 
Türkiye"' İSO Dergisi, Yv23, So2n Eylül 1988, So28o · 

(7) Nusret EKİN, Endüstri tlişkileri, İstanbul tlnivereitesi 
Yayını No: 254/9 İktisat Fakültesi YaoNOo4/241, İstanbul, 
1979, Bol09o ~ 
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işçiler bakımından ele alınabiliro İşçiler bakımından toplu 

pazarlığın tarafı işçi sendikası veya birden fazla işçi sen

dikasıdır(8 )o :Birden fazla işçi sendikasının taraf olması du

rumunda işverenler haklı olarak burılarda.n hangisinin toplu 

pazarlık yapmaya yetkili sendika olduğunu bilmek isterlero 

Böylece toplu pazarlık yapmaya yetkili sendikanın saptanması 

sorunu orteya çıkaro İşçileri temsil bakımından genel düşünce 

en :fazla te~il yeteneğine malik kuruluş toplu pazarlık yapa

biliro Ayrıca temsil yeteneği anlaşma yoluyla ya da yasalarla 

bazı koşullar ve ölçülere göre belirlenebilir{9)o 

İşverenler bakımından ise işverenler tek tek taraf ola

bileceği gibi işverenler grubu veya bir veya birden fazla iş

veren sendikası pazarlığa taraf olabilir( lO). İşveren bakımın

dan toplu pazarlığa taraf olabilme için işçilerde olduğu gibi 

sendikalaşma ara.nma.z. İşveren tarafı olarak toplu pazarlık 
1 

yapma ebliyeti tek başına işverenlere; işveren gruplarına ve 

bunlarla birlikte işveren sendikal arına tanınll'; (ll) • 

Toplu pazarlığın tarafları temsil yeteneğine sahip iş

çi sendikası ile işveren veya işveren sendikasıdır. 

2.1. 2. Toplu· Pazarlığın Türleri 

Toplu pazarlığın türleri pazarlığın kapsadığı alan ile 

· ilgilidiro :Bir toplu pazarlık bir veya birkaç işyerini, bir 

. işkolunu7 bir bölge .ve tüm işkollarını kapsayabilir(l2). Pa-

( 8 ) international Labor Office, a. go e., s. 3. 
. . ( 

cab.itt TAL.AS', Sosyal Ekonomi, Sevinç Matbaası, 
1979, So 262-265C: 

(lO) international. Labor Office, a.g.e,., s.3. 

(ıı) c.TALAS, aog.e., s.265. 

(12) A.g.eot s.266. 

Ankara~ 



zarlı~ın türleri kapsadığı alanlara göre incelenebiliro 

2olc 2olo Bir Veya Birkaç İşyeri·ni Kapaeyan Toplu 

Pazarlık 

ll 

Toplu pazarlık s isteminde alan bakımından en 

küçük birim işletmediro Biraz daha büyü~ ise bir kaç işlet

meyi kapsayandıi-o Bu tür pazarlıkta imzala·n-an toplu iş söz

leşmesinin uygulama al.anı sadece işyerini kapsamaktadır. Söz

leşme hükümleri işyerinin işverenini ve o işyerinde çalışan 

işçileri bağlar ( 13) o 

Bir işçi sendikası bir işveren sendikasına üye işveren

lerle toplu pazarlık yapabiliro İmzalanacak toplu iş sözleş

mesi işverenlerin işyerlerinde uygulanır. Böyle bir pazarJ.;ılt 

birden çok işyerlerini kapsayan toplu pazarlıktır. Birden çok 

işyerinde uygulanacağı için böyle bir sözleşmeye grup toplu 

iş s özleşmesi denilmektedir(l4) o Zira işçi s endikasının kar

şısında bir işveren grubu söz konusudur. 

2olc- 2. 2o fşkolu Düzeyinde Toplu Pazarlık 

Toplu pazarlığın alanı bir ya da birkaç işye

rini aşarak bütün bir işkolunu içine alabilir. Bu tür pazaı

lığa taraf qlanlar işkolu esasına göre kurulmuş olan işçi ve 

işveren sendikalarıdıro işkolu esasına göre örgütlenmenin ge

lişmiş olduğu ülkelerde bu tür toplu pazarlık daha çok geliş

miştir. tşkolu düzeyindeki toplu pazarlık\ sözkonusu olan iş

kolun~ın kapsamına giren bütün işletmeleri ve bu· işletmelerde-

(13) Aogoeo; So266; İoERKUL, aog.eo·, So52o 

(ı4) İoERKOL, a;g;e., Bo53; Gru.p Toplu İş sözleşmesi için ba
kınız; Can ~CAY, "Karşılaştınnal..ı Hukukta ve TürkiYe' de 
Gru.p .. Topl.u İş Sözleşmesi,. Çimento· İsveren Deİ:Wii Ocak 
1987, So7o 
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ki her türlü mesleği içerir ve pazarlık ülke çapında olur\15). 

Toplu pazarl:ı.k sonucunda imzalanan toplu iş sözleşmesi işko

lundaki bütün işyerı.erine uygulanır .. 

2oL. 2o 3o Ulusal Düzeyde Toplu Pazarlık 

:Bu tür ve kapsamındaki bir toplu pazarlık iş

çi ve işverenlerin geniş ölçüde örgütlendiği ve bu örgütlerin 

üye kuruluşlar üzerinde otoritelerinin etkin olduğu ülkeler

de görülmektedir .. Ulusal düzeyde oluşturulan toplu pazarlık

ta varılan sonuç genel ölçüler ve kararlar olup ayrıntılara 

inilmez .. örneğin, uygulanacak ücret politikaları, çıllıŞli-a sü

releri, işçilerin işletmelerin yönetime katıımaları gibi ko

nular ulusal düzeydeki toplu pazarlıklarda ele alınır~· Ulusal 

düzeyde toplu pazarlık 1958'de Norveç'te, 2cdünya savaşından 

sonra İsveç ve Danimarka' da yapılmıştır( 16). 

Piyasa ekonomisine sahip sanayileşmiş ülkelerde son 

10 yılda önemli bir gelişme olarak toplu pazarlıkta işkolu 

düzeyinde ve ulusal düzeyde toplu pazarlıktan uzaklaşma yö

nünde bir eğilim görülmektedir .. Özellikle Avru.patda karmaşık 

bir yapıya sahip sektörel düzeyde yürütülen pazarlık model i_ 

öxıemini kaybetmiş ve işyeri düzeyinde toplu :pazarlıkJ.ar yey

gınl.aşmıştır( 17) o 

2o1o 3o Toplu Pazarlıkta Ele Al·ınan Konular 

Toplu pazarlığın tarafları kendilerine tanınmış yetki-

1erin sınırlarını aşmadıkları ölçüde pazarlık konularını ser-

CoTALAS, a .. g.e .. ~ e: 267. 

Aogoeof So268-269o 

"Piyasa Ekonomisine Sahip Sanayileşmiş tlıkelerde Toplu 
Pazarlı~ .Alanında Görülen Son Gelişmeler" İşyeren Der-
gie i~ C, o XXVI, So 4 (Ocak 1988), So 4-9o 
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best~e belirleyebilirler. Diğer bir deyişle~ toplu pazarlık 

alanında sözleşme serbestisi esası uygulanır. Fakat bu esıa

sın önemli bazı istisnaları sözkonusuduro Tarafların sözleş

me serbestisinden yararlanarak düzenledikleri toplu iş söz

leşmeleri içindeki kurallardan bazıları düzenleyici, bazıla

rı da borç doğurucu nitelik taşırlaro Bu nedenle toplu iş 

sözleşmesinin içeriğini "düzenleyici_ bölüm" ve •'borç değuru

cu bölüm" olarak ikiye ayrılması alışkanlığı vardır(l8). 

Her ülke toplu iş sözleşmesinin düzenleyici bölümünü 

değişik genişlikte düzenlemiştir. Genel olarak düzenleyici 

bölümü oluşturan hükümler; hizmet sözleşmesinin yapılması, 

konusu ve sona ennesine ilişkin bulunanlardır. Bunlar dışın

da, kalan hükümler ise toplu iş sözleşmesinin borç doğurucu 

hükümleri bölümüne girer(l9). Her toplu iş sözleşmesinde dü

zenlEyici hükümlerin yer alması zorunludur. 

Toplu pazarlık, genellikle çalışma yaşamına ve işçi ve 

işveren ilişkilerinin düzenlenmesine ilişkin bütün konuları 

kapsayabilir. Düzenleyici hükümler dışında tarafiar diledik- . 

leri koşulları yasalara aykırı olmadıkça., yapacakları sözleş

meye koyabilirler ve bu koşulları görilşebilirler( 20). Genel: 

olarak ızygulamada bir a.ıllaşma ile sona eren her toplu pazar

lığın; sözleşmenin ;yapısı, taraf sendika ve işverenin bakla

rı, ücretler ve ücret belirleme yöntemleri, çalışmanın dene

timi, çalışma hızı, çalışma yöntenıleri ve çalışma koşulları 

gibi somut konuları ele aldığı görülmektedir{ 21) o 

(18) Kenan.TUNÇOMAG, İs Hukukunun Esasları, İstanb~ 1988, 
So365o 

( 19) Düzenleyici ve borç doğuru.cu' hükümler hakkında ayrıntı
lı olarak bakınız; K.TUNÇOMAG, aögoe~ ~ So367-361; İoER
KUL , ao go e o ; s o 4 7 o 

C2o> İoERKUL. ao g. eo' So 48-49o 

('21) Co TALAS, aô go eo, s o 27lo 



Toplu• pazarlığın konula:rırıdan başlıcalarını ve hemen 

hemen her toplu :pazarlıkta ele alınan konuları aşağıdaki gi

bi sıra.l[\vabiliriz(22): 

o Çıplak ücret, 

o Ek ödemeler, 

o ücret zammının miktarı, 

o tlcretlerin ödermı.e şekilleri ve zamanı, 

o Pri.mlert 

o Çalışma saatleri., 

o Sosyal yardımlar (Yemek, evlenme, doğum, ölüm yandım-

ları, ikramiyeler, tahsil yardımları vb o), 

o Fazla mesai zammı, 

o Yıllık ücretli izinler, 

o ücretli sosyal izinler1 

• Hafta tatili, Ulusal bayram ve genel tatiller ve bu 

günlerde çalışıldığında alınacak z.amlar, 

o Kıdem tazminatı, 

• İşe alma, 

• işten çıkarmat 

o İşçi sağlığı ve işgüvenliği 1 
• Kazaların önlenmesi, 

• Şik~etlerin çözüm yolları • 

• Her turlü çalışma koşulları. 

Harold DUNNING, Negotiating and Writing A Collective Ag
reement, Trade Union 1unction and Services, international 
Labor Office, l"irst Published, Geneva, 1985, s.7-16; N.V.' 
CHAM BERLAIN-D.CULLEN, The Labor Sector, 2ndo Editiono 
New York, so221; Cüneyt YAZMAN, Toplu İs Sözleşmeleri ve 
Tatbikatında Strateji ve Taktikler, Tisa Matbaası, Ankara, 
1969, s.ll6-121; RoEoALLEN-T.KELVENY, a.g.e., So292-
295o . 
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2olo4o Toplu Pazarlığın Aşamaları 

Toplu pazarlık; toplu pazarlığa hazırlık ve çağrı, top~ 

lu görüşme, görüşmelerin olumlu sonuçlanması durumunda toplu 

iş sözleşmesinin imzalanması ve uygulanması, görüşmelerin o

lumsuz sonuçlanması durumunda uzlaştınna, uzlaştınn.anın olum

suz sonuçlanması durumunda grev ve lokavt aşamalarından olu~ 

şur( 23) o Toplu pazarlıkta böyle bir süreç evrenseldir. A.D.cak 

her ülkede sürecin uygulanması yasalarla belirlenmiştir. Bu 

nedenle uygulamada ülkeler arasında farklılıklar görülebilir. 

2~1. 4.1. Toplu' Pazarlığa Çağrı 

Toplu pazarlığın yapılmasına ilk adJJn pazarlığa 

yetkili tarafların belirlenmesidir. Pazarlık yetkisi özellik

le işçi sendikası açısından önemlidir. Çünkü toplu pazarlık

ta. işçi tarafının mutlaka yetkili sendika olması gerekir. Yet

ki için düzenl.eyici kurumlara(24) başvuru. genellikle işçi sen

dikası tarafından yapılır; fakat işveren tarafının baŞVUI'Ui 

yapmasına da bir engel yoktur. 

Toplu pazarlık yetkisin·in saptanmasından sonraki aşama 

toplu pazarlığa çağrıdır. Uygulamada çağrıyı genellikle işçi 

sendikası yapar. Toplu pazarlık çağrısını yapan taraf çağrısı

na .toplu görüşmede ileri. süreceği teklifierin bütününü ekle

mek zorundadır. Ancak bu. t.eklifl..er toplu görüşme sırasında 

değiştirilebilir veya ek teklifler verilebilir. 

Toplu görüşme aşaması, tarafların bir araya ge

lerek toplu iş sözleşmesine konu edilecek hususlarda müzake-

( 23) 

( 24) 

Sebahattin ZAİM, gaıışma Ekonomisi, Bo5o İstanbul, 1990, 
So315-322; KoTUNÇOMAG, aogoeo, So383-425; İoEBXUL, a.goeo, 
So5o 
örneğin Türkiye' de düzenleyici Kurum, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 1 dır o 
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relerin yapıldığı aşamadırc Toplu pazarlıkta en önemli aşa

malardan birisidirc Çünkü toplu pazarlığın bu aşamadan son

raki gelişmeleri, toplu görüşmelerin başarısına veya başarı

sızlığına bağlıdırc Böyle önemli bir aşamanın ayrıntılı in

celemesini bir sonraki kısımda yapacağızo 

2clc 4c 3o Uyuşmazlık ve Uzlaştıı.ma 

Uyuşmazlık ve uzlaştı:rma uy gı.ılama.sı temelde taraflar 

arasında bir toplu iş sözleşmesine yönelik görüşmelerin başa

rısızlığıyla bağlantılı olarak gelişmiştir. 

Uzlaştırma tarafl.ar arasındaki anlaşmazlıkların aza:L

tılmas ı ve bir çözümde veya bir çözüm yol una başvunnada anlaş

ma sağlanması için üçüncü tarafın hizmetlerinden yararla.nm.ayı 

ifade eder. Buna uyuşmazlığa taraf olanların bir uzlaştı:mıa

cının yol göstericiliği al tınd.a görüş ayrılıklarını akılcı ve 

belli bir düzen içinde tartışma süreci de denilebilir(25)i Bu 

aşamada üzerinde anlaşma sağlanamayan konular, işveren tara

fı temsilcileri, işçi sendikası temsilcileri ve uzlaştırıcı 

tarafından tartışılarak uyuşmazlık çözümlenmeye çalışılıro 

Uzlaştı:mıa hizmeti; toplu görüşmelerin çıkmaza girme

sinden kaynaklanan çıkar uyuşmazlıkları ve iŞçilerin günlük 

şikayetlerinden kaynaklanan hak uyuşmazlıklarında çalıştırıl- · 

maktadır( 26) •.. Çıkar uyuşmazlıkları, işçiler için yeni çalışma 

koşullarının saptanmasına ilişkindir. Uyuşmazlıklar çoğunluk-· · 

la işçi sendikasının iş güvencesi, ücret artışı, sosyal yar-

(25) BM Uluslararası Çalışma Örgütü(ILO), ie Uyuşm.azlıkla
rında Uzlaştınrı.a Uygulama Rehberi, Ankara, 1982~ sö 
3o 

{26) Aogoeo, s.4; Bu konuda ayrıntJ.lar için bakınız; Nurhan 
SÜRAL, ts Hukukunda Barıscı Qözüm.Yoliarı, Türk-İş Ya
yını No :142, Ankara, 1982, So1~23ô'· 



17 

dım ve çalışma koşullarının iYileştirilmesi istemlerinden doğ

maktadır.., Hak uyuşmaz.lıkları yasal uyuşmazlıklar olarrilc adlan

dırılmakta ve özellikle toplu iş sözleşmesinin yorumlarmıasın

dan ve uygulanmasından kaynakl anmaktadı ro 

2olo4o4o Grev ve Lokavt 

Toplu görüşmelerin anlapazlıkla bitmesi sonucunda çıkan 

uyuşmazlık: ve uzlaştınna aşamasında taraflar arasındaki anlat

mazlık giderilemezse, taraflar kendi isteklerini kabul ettinne

de işi durdurma suretiyle grev veya lokavta başvurmaktadır. İ

şi du:rdu:ı:ma, her iki taraf için maddi ve manevi önemli kayıp

lara neden olabilecek bir aşamadır. 

Grev, çalışma koşullarını keiıdi le:rııerine değiştirme~ 

yeni haklar ve çıkarlar sağlamak amacıyla işçilerin çoğunun ön

ceden araJ.arında karar vennek suretiyle bir işyerinde ya da iş

. kolunda belirli ya da belirsiz bir süre için çalışmaya son veı

. m el eri durumudur( 27) o Ancak greve toplu pazarlığın yapılması 

sırasında uyuşmazlık çıkması halinde başvurulması gerekir. Ak-

si halde yapılacak bir grev; toplu pazarlık süreci· dı.şında kalır. 

Lokav-t ise, toplu pazarlık sürecinde uyuşmazlık çıkması ve 

işçi sendikası tarafından grev kararı alınması halinde işverenin 

veya işveren sendikasının verdiği karara uyarak, işyerinde faa

liyetin tamamen dumasına sebeb. .olacak tarzda işçilerin toplu

ca işten uzaklaştırilmaları durumudur(28). 

Grev ve Lokavt, toplu pazarlık sürecinde istenmeyen bir 

durumdur. Taraflar açısında.n ·önemli kayıplara yol açtığı gibi 

(27) C.TALAS 1 ao go eo~ So 302; Grev konUB-undaki ayrıntılar ıçın 
bakınız: .. Ahmet MAKALt .Qrev Kuramlar. ve Uluslararası Fark
lılıklar, V. Yayınları, Ankara, 1987 o 

. . ' . . -

{28) i'oERKUL, a.goe~, Sol60-183o 
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iş barışının bozulmasına neden oluro Ancak özellikle grev iş

verene karşı işçi isteklerinin kabul ettirilmesi için bir a

raç durumundadıro 

2o 2o Toplu Görüşmenin Yapısı 

Toplu pazarlık sürecinin en önemli aşru.nası tara::fJ.arın 

biraraya gelerek kıyasıya pazarlık ettikleri toplu göriişme sü.:. 

recidiro Toplu görüşmeler hem işçi, hem de işveren açısından 

oldukça önemlidiro Çünkü toplu görüşmelerde ele alınan konular 

işçi açısından geliri, işveren açısından ise bir maliyet öğesi

ni oluşturmaktadır o Bu nedenle işçi kes imi gel irini en yükseğe 

çıkarmak isterken, işveren,maliyeti en aza indirmek isteyecek

tir. 

Toplu görüşme süreci birbirini izleyen üç aşamayı içe

rir: Görüşmeler için hazırlık, birinci ve çok kritik adımdır~ 

Yüzyüze görüşme ikinci adımı oluşturur ve bu...'Ylun başarısı iyii 

hazırlanmaya bağlıdır. Üçüncü aşama ise s özleşmenin imzalanma

sı ya da görüşmelerin olumsuz sonuçlanm.ası durumu.nda grev ve 

lokavtı kapsar( 2g). Toplu görüşme sürecinde işçi-işveren ara·

sındaki sorvBların çözülmesine yönelik birçok kararın alınması 

söz konusuduro Yukarıda kaydedilen zıtlık, tarafların toplu 

görüşme süretine farklı ya.klaşmaları sonucunu ortaya çıkannak

tadıro Bu nedenle toplu görüşme sürecini işveren tarafı ve iş

çi sendikası açısından ele almak sürecin daha iyi analizi ba

kımından yarftr sağlayacaktır. 

{ 2g) William BoWERTHER, Keith DAVİS, Personel Mana.ç;ement and 
Human Reeources, Mc.Graw Hill :Sook .Compa:ı:ıy, New York, 
1981, So408; ALLEN-KEAVENY, aogcıeo, Bo305o 
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2o 2.,.lo İşverenler Eakıı:nndan Toplu Görüşme Süreci 

2.,.2ololo Toplu Görüşmelere Hazırlık 

Toplu görüşmelerde ele alınan konular, geçmişe göre 

genişlemiş ve içeriği artarak daha karmaşık hale gelmiştire 

Eu nedenle tarafJ.ar toplu görüşmelere hazırlanmaya geçmişe gö

re daha fazla zaman eyınna durumunda kalmıştır( 30) o 

:Başarılı bir toplu görüşme yapabilmenin en önerrJ..i öğele

rinden biri planlama ve örgütlemedir. Yani karşı tarafa yapıla

cak teklif'lerin ana hatlarını hazırlamak, toplu görüşmeleri il

gilendiren çeşitli alanlardan bilgi toplamak suretiyle karşı 

taraftan gelmesi olası istekleri tahmin ederek bunlara verile

cek karşı teklif ve cevapları düzenlemek, görüşmelere nasıl 

girileceği, nasıl yürütüleceği, neyin ne zaman ileri si.iri.:ile

ceği hususlarını kararlaştı:rmak, görüşmelerin kimler tarafın

dan yürütüleceğini tesbit edip onları bu işe göre yetiştimek 

gibi konuların görüşmelere_ başlanılmadan önce çözümlenmesi ge

rekmektedir( 31). 

Yapılan araştır.malarda görüşmelere hazırlanarak giren 

tarafların birbirlerini ru:ı.ladıklar-ı· ve görüşme masasında ka

rarlarda hem:fikir oldukları ortaya koyulmuştur( 32)• Toplu gö

rüşmelere hazırlık aşağıdaki faydaların gerçekleştirilmesine 

yardımcı olacaktır( 33): 

( 30) ALLEN-KEAVENY, ac.g.e., s.306. 

( 31) CoYAZMAN, aogoeot s.93-94.-

( 32) Roland LoMİLLE:R, "Preparation,s For Negotiationa" Personel 
Journal, Januar,r, 1978, s.36 • 

.. - . 

( 33) Aogoeot So37o 



o Dikkatler toplu pazarlık ve uzun dönemli kurumsaı 

planlama arasındaki karşılıklı ilişkiler üzerinde 

odakl.aşır. 
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o Yürürlükteki sözleşme süresince karşılaşılan so_runlar 

yeni sözleşmede uygun değişikliklerin belirleı'Jlilesine 

yönelik a.naJ..iz ediliro 

o Görüşme ekibi görüşmeler için hazırlanıro· 

o Pazarlık masasındaki öngörülmez öğeler azaltılır. 

o Görüşmelerin sürati hızlandırılıro 

• Alternatif.pazarlık teklifleri veyfo karşı teklifler 

değerlendiriliro 

Başarılı ve sonuç al.ıcı bir görüşme için hazırlık aşama

sını iki bölüme ayırmak mümkündür. Bu bölümlerden birincisi top

lu görüşmeleri yönlendirecek konuları kaps~an bir veri tabanı

nın oluşturulması, ikincisi ise toplanan verilerin analiz edile

rek görüşmelerde ele alınacak konularda kararların alınmasıdıro 

2o 2.1.1.1. Veri Tabanının Oluşturul.ma.sı 

İşveren tarafı görüşmeler için veri tabanının oluşturul

masında olası sendika isteklerini t'anıma, sendika. isteklerine 

verilecek alternatif teklifleri belirleyebilme amacını gözönün

de buluridunnalıdır( 34). İyi bir veri tabanı oluşturlllduğunda iş

çi sendikasının olası istekleri ve bu isteklerin maliyetleri be

lirlenebilir. Görüşmeler sırasında sürpriz isteklerle karşıleşıl

maz ve savunma amacıyla yeni bilgilerin araştınıması gerekmez. 

Yukarıdaki amaca yönelik veri tabanının veri kaynakları

nı aşağıdaki gibi sıralayabiliriz( 35) ı 

(34) ALLEN-KEAVENY, a.g.e., scı304. 

(35) L.MİLLER, avg.e., s.37-38; ALLEN-KE.AVENY, a.g.e.·, s~305ö 
;-
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o Mevcut ve geçmişteki s özleşme şartları: Bu veri kay

nağından yararlanmak için her bir yaprağı geçmiş üç veya dört 

sözleşmenin ayrı ayrı maddelerini içeren bir not defteri hazır

lanır{36)o Böylece her sözleşmeda yeraJ.an maddelerdeki geliş

meler kol~ca izlenere~toplu iş sözleşmesinin içeriğindeki de

ğişmeler yıllar itibariyle görülüro Geçmiş sözleşmelerde şika

yete konu olan durumlara ve hakem kararlarına, mai:lkame kara:d.a

rıyla hüküm altına alınan durumlara dikkat ediln.:.lidir. 

o Toplu görüşmeleri yönlendirecek konu alanları: Toplu 

görüşmeleri yönlendiren işçilik maliyetleri, karlılık, ödeme 

gücü, verimlilik V o bo konularda işletmenin muhasebe bilgi sis

temi önemli bir veri kaynağıdıro İşletmenin personeline iliş

kin demoğrafik bilgiler, iş tanımları, iş analizleri V o bo konu

larda personel bölümü veri k~nağıdıro Bu iki kaynak işletme 

içi veri kaynağıdır. 

Toplu görüşmeleri yönlendirecek genel ekonomik konular, 

sanayinin göriinümü, emsal ücretler gibi . alanlarda işletme dışı 

bilgi kaynaklarına başvurı.ılabilir •. 

• Geçmiş görüşmelerdeki deneyimler, sendika poli tikala

r!., yasal düzenlemeler önemli veri kayna.klarıdır • 

• İşçi sendikalarındaki gelişnelerin izlenmesiyle sen

dika isteklerini ana .hatlarıyla belirlemeye yönelik veriler 

elde edilebilir. 

Sözkonusu kaynaklardan toplanan veriler mutlaka yazılı 

hale getirilmeli ve kullanım kolaylığı verecek bir şekilde dos

yalanmalıdır~ Veri tabanı oluşturulması aşamasında elde edilen 

önemli bulgular bir raporla üst yöneticilere sunulmalıdır. 

(36) Clouse Book olarak adlandırılan bu not defterinin hazırlan
ması konusunda ayrıntılı olarak bakınız; ALLEN-KEAVENY, 
ao go e o , s o 308-316 o 



22 

2o2ololo2o İşveren Tekliflerinin Hazırlanması 

Toplu görüşmelere hazırlık aşamasının ikinci bölümü iş

verenin olası tekliflerinin belirlenmesidircı Bu, böl ümde işve

ren tarafının toplu görüşmelerdeki gerçek teklifieri ile pazar

lık marjı belirleniro Pazarlık marjı, gerçek teklifden düşük 

tutuıurcı Hazırlığın bu bölümü aşağıdaki işlemleri içerir(37); 

- tşverenin görüşme ekibinin ve destekleme komitesinin 

örgütlandirilmesi: 

Toplu görüşmelere hazırlanma, teklif'lerin hazırlanması 

ve yüz yüze görüşme uzmanlık gerektirir. Görüşmelerde mantığa, 

bilgiye ve hesaba dayanarak konuları orteya koymak ve bu yolla 

karşı tarafı ikna etmek önemlidir. Daha da önemlisi-ı karşı tara

fı aldatmak değil işletmenin geleceğini tehlikeye düşürmeden 

ve iş barışını bozmadan görüşmeleri sonuçlandınııaktır. Bu ne

denle görüşmelere endüstriyel ilişkiler uzmanı, hukukç"\l., eko

nomist, muhasebe ve finans uzmanı, psikolog gibi personelin o-

11lşturacağı bir ekibin hazırlanması ve katılması yararlıdır. 

- İşverenin pazarlık amaçlarının ve stratejik konularda

ki kararlarının fonnulasyonu·: 

Bir işletmede ücret artışları bir takım yapısal değişme-

lere yol açabilir. ücret artışları işletmenin üretim-ürün-tek

noloji, personel, finans yapılarında değişmeler yaratır. Bu de

ğişmeler stratejik kararların alınmasını gerektirebilir. Toplu 

pazarlığın süreklilik özelliği nedeniyle sendika ve işveren i

lerki yıl ve yıllarda ödenecek ücretlerin ve diğer konuların 

pazarlığını yapmaktadır. Bu nedenle işletme yönetimi ücret ve 
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diğer konuların mal~etlerini gözönüne alarak sözkonusu yapı

ların mevcut durxmda zayıf ve üstün yönlerini, gelecek bakı

şıyla doğabilecek fırsat ve tehlikeleri belirlemel i ve pazar

lık amaçlarını bundan sonra tesbit etmelidir(38)e 

İşçilik maliyetlerindeki artışın genel maliyetlere yan

sıması fiyat artışları şeklinde ortaya çıkabilir. Fakat şiddet

li rekabetin varolduğu :piyasalarda bu yola gitmek her zaman 

mvmkün değildiro Eu durumda işçilik maliyetlerindeki artışın 

getirdiği yükü karşılama konusunda işletmenin potansiyel gücü

nün belirlenmesi önemli bir konudur., İşletme ya kar hadlerinden 

özveride bulunacak veya işletme içi rasyonalizasyon önlemlerine 

yönelerak verimliliğin artırılması yoluyla işçilik maliyetleri 

artsa dahi ortalama maliyetlerin aynı düzeyde tutulmasına çalı

şacaktır. Çok sayıda ürünün üretildiği işletmelerde işçilik ma

liyetle.rindeki değişmelere göre belirli bir üretim tipi yerine· 

bir diğeri. tercih edilerek, işçilik maliyeti yükselen ürünlerin, 

işçilik maliyetlerinin düşürülmesi yolları aranahileceği gibi~ 

ürünün üretilmesine de son verilebilir. 

İşletmenin potansiyel g~cünün'işçilik maliyetlerindeki 

artışları karşılayamaması durumunda toplu görüşmeler olu.ms~ 

lukla sonuçlanabileceği gibi, işletme sendikanın isteklerini 

kabuı ederek sözleşme sonrasi işçi çıkaıma yoluna da gidebilir$ 

Her iki durum da istenmeyen ve iş barışına zarar veren bir du'!'" 

rumdur o· 

(38) Stratejik yönetim. konusunda ayrıntııı olarak bakınız; 
Glenn BOSEMAN-Arvind PHATAK-Robert Eö~CHELLENBERGER~ 

. Strategic Management Text and Cases, .John Wiley and Sona, 
New York, 1986, Bo 20-43; Ali AKDEMİR, AT İlletmeleriyle 
Bütünleşmed• Teknolojinin Stratejik Yönetimi, Anadolu Üni
versitesi Sosyal :Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Dokto
ra Tezi, Eskişehir, 1991 .. 
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- işverenin gerçek tekliflerinin ve pazarlık marjının 

belirlenmesi: 

:SU aşamada önceki çalışmalardan elde edilen sonuçlar 

doğrultusunda işveren tarafının pazarlık masasında verebUece

ği en üst düzey belirleniro Bu en üst düzey işverenin gerçek 

teklifidir. Ayrıca bu gerçek teklifierin yanında birde pazar

lık marjının belirlenmesi gerekir. Pazarlık marjı işverenin 

gerçek tekliflerinin altında hesa.planıro Pazarlık marjı hesap

landıktan sonra sözl.eşmenin içeriğinde yapılabilecek değişik

likler konusunda çalışmalar ya.pılıro Son olarak işveren teklif

lerinin yer aldığı toplu iş sözleşmesi metni hazırlanarak işçi 

s endikası yetkilileriyle görüşme oturumları için anlaşma yapı

lıro 

Yetki belgesini alan işçi sendikası görüşme çağrısı yap

mışsa, bu çağrıya isteklerini de eklemek zorundadır. İşveren ta~ 

ra.fı bu istekleri gözönüne alarak teklif tasarısında son deği~ 

şiklikleri yapabilir• 

2. 2.1. 2. :Biçimsel Görüşme 

iYi bir hazırlık döneminden sonra pazarlık masasına o

turan işveren tarafı görüşmeleri yönlendirme avantajını elde 

eder. Pazarlık masasında bir taktik olarak işveren tarafı sa

vunma durumundadır. Bu nedenle genellikle işçi sendikası is

teklerini ortaya koyar. İşveren tarafı sendikanın isteklerini 

irdeler ve kendi teklifieriyle sendika isteklerini yeniden a-

naliz edero Görüşmeler maddeler üzerinde yapılıyorsa. her mad;... 

de ayrı eyrı irdelenir ve sendikanın isteklerine karşı ilgili 

maddeyle işverenin teklifieri ortaya konuro 

Bir taktik olarak görüşmelere ya eoru.n yaratacak madde-
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lerden başlanır, ya da işverenin kabul edeceği maddeler önce

likle ele alınıro işverenin doğrudan kabul edeceği maddeler 

üzerinde anlaşma sağlanması görüşmelere olumlu başlama açısın

dan yerinde .bir ta.ktikdiro Fakat görüşmelerde belirli bir m.e

safe katedildikten sonra sorun yaratacak maddelerin ele alıiL

ması görüşmelere ara verilmesi durumunu ortaya çıkarabilir .. 

S.orun yarataca.:k maddelerin öncelikle ele alını:nas ı görüşmele

rin genel havasını önceden belirlemek bakımından olumlu sonuç

lar verebilir( 39) o 

B·içimsel görüşme oturumlarında üzerinde anlaşılameyan 

maddeler varsa, çıkar uyuşmazlığından dolayı uzlaştır.ma hizme

tinden yararlanılabilir. 

Toplu iş sözleşmesinin içeriğinde yer alan tüm konular

da anlaşma sağlandığında, s özleşme tarafl.arca imzalanarak uy

gulamaya konulur. Şayet ··pazarlık süresi içinde taraflar arasın

da anlaşma sağlanamaz. ise bu durumda grev, lokavt ve hakeme 

gitme gibi durumlar ortaya çıkar o 

:Buraya kadar e özü edilen konuları aşağıdaki akış şema

sıyla özetlemek mümkündür: 

2o 2o 2o İşçi Sendikaları Bakımından Toplu Görüşme Süreci 

2o2o2olo Toplu Görüşmelera Hazırlık 

İşçi sendikaları toplu pazarlık yoluyla temsil etti~ 

leri çalışanlar lehine yeni koşullar getirmek isterler. İşçi 

Herbert; J .emEN-Arthur W .SHERMAN, Readings in Personel 
Management, Fouxt Edition, South Western Pubhishing Coo, 
Cincinati, 1976, içinde Thomas GoDOWNING, nstrategy and 
Tactics At B.argaining Table", s. 374-380o 
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şik~etlerini kanalize ederek çalışma h~atında barışın sağ

lanmasına yardımcı olurlar( 40) o Çalıpıa hayatında barışın· 

sağlanması -ve sürekl.-iliği, işçi sendikalarının ölçülü ve he

saba dayalı isteklerde bulunm.a.sıyla mümkündt.."T., Toplu paza.:r-

lıkta ölçülü ve hesaba dayalı isteklerde bclunma ise görüşme

lere hazırlanmeyla sağlanır., 

Pazarlık yapmaya yetkili bir işçi sendikasının toplu 

görüşmelere hazırlık aşamaları işveren tarafının hazırlık ça

lışmalarına benzemektedir., Ayrıca hazırlanmada benzer teknik

ler kullanılmaktadır( 41).· Bu bakımdan işçi sendikalarının 

toplu görüşmelere hazırlık aşamasını iki bölümde incelemek müm

kündür., 

2.2.,2.,1.,1. Veri Tabanının OluşturUlması 

Ölçülü ve hesaba dayanan· isteklerde bulunmanın ön koşu

lu toplu iş sözleşmesine konu edilen hususları destekleyecek 

bir veri tabanının oluşturulmasıdır., İşçi sendikası veri taba

nını oluşturmak amacıyla aşağıdaki kaynaklardan bilgi toplaya

bilir( 42): 

- İşçi sendikası herşeyden önce mevcut toplu iş sözleş

mesinin zeyıf ve eksik yönlerini tesbit etmelidir., .Bu amaçla 

mevcut sözleşmenin uygulanması sırasında sendika temsilcileri 

tarafından bir dosya tutulur. Bu dosyada çıkar uyuşmazlıklarıı 

eksiklik ve aksaklıklar örnek olaylarla birlikte yazılır ve 

tavsiyelerde bulunulur. Bu dosyalar önemli bir veri kaynağı

dır~ 

( 40) :N.EKİN, Endüstri."~~., a~ g. e., s .ll6~· 

( 41) ALLEN-KEA VENY, a. gcı e. , s • 319. 
' . 

( 42) Co YAZMAN, a.·g.e.-. so97; ALLEN-KEAVENY, ao go eo, So 315o 
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- Sendika, üye gruplarını toplantılara çağırarak ya

pılması istenen değişikliklere ilişkin fikirlerini alabilir; 

Bu arada anket yoluyla işçilerin genel istekleri belirlenme

ye çalışılıro Anketler ve üye gruplarının fikirleri, istftkle

ri belirlemede veri olarak kLlilanılabiliro 

- İşveren tarafının toplu gör~şmeler öncesindeki tutum

ları izlenerek olası teklifler tahmin ediliro 

- Toplu görüşmeleri yönlendirecek ve işçi sendikasının 

isteklerini haklı kılacak önemli konularda veriler elde edi

liro Bu konular işveren tarafının karlılığı, ödeme gücü, iş

g~cü verimliliği, işçilik maliyetleri, grev maliyeti gibi ko

nulardıro Bu konulardaki veriler işverenin finansal raporla

rından ve yıllık faaliyet raportından elde edilebiliro 

- Ekonomik göstergeler sendikalar için önemli bir veri 

kaynağıdıro Enflasyon oranı, geçinme indeksleri, sanayinirL ve 

ilgili sektörün konjonktürel değerlendirilmesi, işsizlik oranı 

V cı bo konularda elde edilen veriler isteklerin belirlenmesinde 

önemli rol oynar. 

Söz konusu verilerin toplanmasından sonra hazırlığın i

kinci aşaması olan isteklerin belirlenmesi bölümüne geçilir. 

2o2o2olo2o İşçi Sendikasının İsteklerinin Belirlenmesi 

İşyerierine dair hazırlanacak toplu iş sözleşmesi tek

lif tasanlarının hazırlanmasında· işçi sendikalarınca çeşitli 

yollar izlenebilir{43 ). 

Sözleşme tasarısı doğrudan doğruya yerel sendika şubesi 

tarafından hazırlanabiliro İkinci bir yol olarak tasarı ~oğru-
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dan doğruya sendikanın üst kademeleri tarafından hazırlanabilir 

ve yerel sendika şubesine gönderilebilire Bu nurumda görüşmele

re .katılmak ve görüşmeleri yürütmek için sendika merkezinden 

görüşmeci gönderiliro Bir başka, yol olarak teklif tasarısının 

ana ilkelerini sendika genel merkezi şubeye gönde:rir., şube ye:rel 

t•şkUatım.ll' istekleri çerçevesinde ve yerel şartların gerek

lerini gözönüne alarak genel merkezin belirlediği ilkeler dahi

linde isteklerini belirleyerek görüşmelere girer. Bu yol istek

ıerin belirlenmesinde en gerçekçi yaklaşımdır( 44). 

Yukanda keydedilen veri tabanında toplanan veriler, a

naliz edildikten sonra, ortak ögeler belirlenerek üst kadem.e

lere iletilir. Sendika yöneticileri işçilerin isteklerini ve iş

verenin ekonomik durumunu gözönüne alarak istekleri belirleme

lidir(45 ). 

!"şçi sendikaları isteklerini belirlerken bir yöntem ola

rak mümkün olduğu kadar fazla istekte bulunurlar. Sendika üye

lerinin tümünün talep orteya atma hakkı vardır. Dolayısıyla ta

lep listesi uzun olmakta ve bu taleplerin bir kısmı gerçekleş~ 

me olB.na.ğına sahip bulunmamaktadır. Sendika liderleri bu talep 

listesini kısalt-ma sorumluluğunu yüklenmek ve bazı isteklerin 

makul olmadığına üyeleri ikna etmek yerine, bu misyonu işverene 

devretmeyi yeğledikleri uygulamada yaygın olarak raslanılmakta

dır. İlk istek listesine mümkün olduğu kadar çok madde dahil 

etmekle birlikte bunların birçoğunun işveren tarafından redde

dileceği veya toplu görüşmeler sırasında bunlardan vazgeçile

ceği öncelikle bilinir(46 ). Ancak bu yöntem tehlikeli olup., 

(44) A.g.e., So98-99. 

(45 } SoZAİM, a. g. e., s. 316. 

(46) Toker DERELİ, "Toplu Pazarlık Düzeninde Uygulamada Karşı
laşılan Sorunlar" . Türkiye•de Endüstriyel hiskiler ve Ve
rimlilik. Semineri,--M~PoM, YaoNo: 376, Ankara, 1988, s;84; 
CoYAZMAN, a.g.eo·, s.96o 



31 

uzun ve makul olm~an bir istek listesiyle karşılaşan işveren 

tarafı bu istekleri "ciddi olmaktan uzak, görüiülmeye bile 

değmez" savıyla geri çevirebilir ve çoğu zaman görüşmelere 

bile katılmayab~liro 

Sendikanın isteklerinin belirle:nırı.esinde ülkenin ve iş

verenin koşulları önemli bir faktör olrnaktadıre Bazı Ulkele:r

de iş sürelerinin azaltılması, bazı ülkelerde ise ücretlerin 

artırılması ön plana geçebilmektediro AoBoDo 'de sosyal güven

lik sisteminin özelliklerinden dolayı emeklilik planları veya 

sağlık yardımları ile ilgili fonlar önemli sorunlar haline 

gelebilirken, aynı konularla ilgili maddelere diğer ülkelerin 

sözleşmelerinde rastlanılmamaktadır(47)o Dolayısıyla sendika 

istekleri esnek ve pragmatik bir ni tel ik taşımaktadı ro :Bu ba

kımdan sendikalar önce işverenin ekonomik durumunu daha sonra 

ülkenin şartlarını gözönüne almak duru.nıı..ındadır. 

Sendika isteklerinin belirlenmesinde sendika liderieri

nin üzerinde önemle durması gereken konulardan bir diğeri~ iş 

barışına zarar verilmemesidir. Sendikalar her sözleşmede mut

lak suretle üyelerine yeni .haklar getirecekt.ir. Ancak bunların 

haklı ve makul ölçülerde olması gerekir. Dolayısıyla istekler 

mutlak suretle hesaba dayandırılmalıdır. Aksi halde işveren 

grevi göze alabilir. Bu durum sorunların çözümü yerine yeni so

runl.ar yaratarak iş barışının bozulmasına neden olabilir. 

İşçi sendikası görüşmeler öncesinde pazarlık marjını he

sapleyarak isteklerini belirler ve toplu iş sözleşmesi taslak 

metnini yazuı hale getirir. Pazarlık marjı gerçek isteklerin 

üzerinde belirlenir. 
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2o 2o 2o 2o :Biçimsel Görüşme Oturumları 

Biçimse1 görüşme oturumlarında işçi sendikası görüşme

cilyri, işveren tarafı görüşmecileriyle karşı karşıya gelerek 

toplu iş sözleşmesinde yer alan maddeleri tartışı:ı:lar., Eğer· 

toplu görüşmeye çağrıyı işçi sendikası yapmışsa isteklerini de 

çağrıya eklemiştiro Bu nedenle görüşmelerde öncelikle işveren 

teklifleri incelenir ve pazarlık marjları dahilinde teklifl.er 

ya kabul edilir ya da reddedilir. İşçi sendikası temsilcileri 

reddedilen teklifiere karşı isteklerini işveren tarafına bil

dirirler ve işveren tarafının yeni teklifieri beklenir. 

Toplu görüşmelerin yasal süresi içerisinde toplu iş 

sözleşmesinin maddeleri üzerinde anlaşma sağlanırsa taraflar

ca imzalanarak uygulamaya konuluro Eğer anlaşmazlık olursa iş

çi sendikası isteklerini grev yoluyla kabul ettirmeye çalışır. 

Böylece toplu pazarlıkta istenmeyen bir süreç başlamış olur. 

3. TOPLU PAZARLIK VE TOPLU GÖRÜŞMENİN TÜRKİYE 

UYGULAMASI 

Türkiye'de toplu pazarlık sistemi 1963 yılında çıkarı

lan 274 ve 275 sayılı yasalarla işlemeye başlam.ıştıro 1983 yı

lında 274 seyılı Yasa, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile, 275 

sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu, 2822 sayılı 

Toplu İş S özleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu ile değiştirilmiş-, 

tir. Halen toplu pazarlık sisteminin hukuksal yönünü 1983 yı

lında çıkarılan bu iki yasa oluştunnaktadıro 

Türkiye'de ·ı:;oplu pazarlık süreçlerinde son yıllarda bir 

yabancılaşma ve uyumsuzluk dikkati çekmektedir{ 48). Toplu İş 
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sözleşmelerinin çok az bir kısmı taraf.larca yürütülen toplu 

görüşmeler sonucunda imzalanabilmektediro Sözleşmelerin bü

yük bir çoğunluğu uyuşmazlık safhasına geçrrıekte, gene bunlar

dan çok azı resmi a~abulucuların çabası sonucu çözüı:nleııeb:ii

mekte ve böylece toplu pazarlıkların önemli bir k1.smı ya grev

Ierin başlamasına çok az bir süre kala ya da grev asamasından 

sonra bağı tlanabilmektedir( 49) o Türkiye toplu pazurl ık s iste

minin bu özelliği bize sistemde yapısal bazı sortınların oldu

ğunu ve bu sorunların sistemi gergin bir yapıya kavuşturduğu.

nu göster.mektediro Çalışmamızın bu kısmında Türkiye'de toplu 

pazarlık ve toplu görüşme uygulamasının yapısını ana hatlarıy

la incelemeye ve bu yapı içerisinde karşılaşılan sorunları be

lirlemeye çalışacağız. 

3.1. Toplu Pazarlığın Türkiye Uygulaması 

3.1.1. Toplu Paz.arlığın Tarafları 

Türkiye • de yasal düzerüemeler gereği işçiler bakı

mından toplu pazarlığın tarafı işçi sendikası, i'J'Verenler ba

kımından ise işvererüer sendikası v_eya sendika üyesi olmayan 

işverendir o 

İşyeri veya işyerlerini kapsayan toplu pazarlıkta işçi 

sendikasının kurulu bulundUğu işkolunda çalışan işçilerin en 

az % ıo•u üyesi olmalı, 'fo lO'u bulmuş olan sendikanın topluı 

pazarlık kapsamına g:.rccek işyeri veya işyerlerinin her birin-

- de çalışan işçilerin yarıdan fazlasını bünyesinde toplamış ol

ma.llıdır(50). Bu koşulları bünyesinde toplayan işçi sendikası 

pazarlık yapmaya yetkilidire' 

( 4~ T.C.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Be~anlığı, Calışma Hayatı 
istatistikleri, Ekim 1990. 



İ.şletme düzeyinde toplu pazarlıkta işyerlerinin aynı 

işkolunda olması gerekiro Yetki oranının hesaplanmasında iş

yerleri bütün olarak dikkate alınır(51). 

3.lo2o Toplu Pazarlığın Türleri 

Yasal düzenlemeler gereği işkolu düzeyinde örgütlenmek

te olan Türk sendikalarının toplu pazarlık faaliyeti işyeri 

ve işyerleri düzeyinde odaklaşmaktadırc Ancak işyeri kavramı 

geniş tutularak toplu pazarlığı belli bir doğrultuda yönlen

dirmek eğilimi özellikle kamu kesimi bakımından bir gelişme o

larak ortaya çıkmıştır(52}.· Özel kesinde başta metal ve tekstil 

işkolları olmak üzere grup toplu iş sözleşmeleri yönünde eğili

min kuvvet kazandığı dikkat çekmektedir(53).' 

Kamu kes iminde işyeri kavramının geniş tutulması ve özel 

kesimde grup toplu iş sözleşmeleri toplu pazarlıkta merkezleş

me eğilimi olarak işçi-işveren ilişkilerini sertleştirici etki 

yapmıştır. Ayrıca bu eğilim pazarlık gücü dengesini işçi sendi

kalarının. aleyhine bozm.uştur(54). 

Merkezleşme eğilimine rağmen, işçi ve işveren kesimini 

temsil eden üst kuruluşlar, kendi üyeleri üzerindeki otorite

lerini sağlam ilkelere dayandıramamışt\ dolayısıyla, çalışma b_a..; 

yatında izlenecek sağlam politikalar oluşturulamamıştır. İşçi 

ve işveren üst kuruluşları her toplu pazarlık döneminde ana il

keler oluşturarak üyelerini bu ilkeler etrafında toplayamama

ları, üyelerinin kendi sendika ve işyerlerinin çıkarları doğ-

(51) Ao g.e., s.83. 

(52) Münir EKONOMİ, "İşletme Toplu İş Sözleşmeleri ve Uygulama
da Karsılasılan Sorunlar~' Kamu İş Dergisi, c.r, 1987, s; 
6-12. 

(53) CoTUNCAY, a.g.e., s.8. 
(54) ToDERELİ, a.g.e., s.79. 
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rul tusun.da bağımsız davranışlara girmeleri sonucunu ortaya çı

karmıştır( 55) o 

Türkiye'de pazarlık birimlerinin genişlemesi yönündeki 

gelişmeler sistemin işleyişini olumsuz yönde etkilemektediro 

3olo 3o Toplu Pazarlıkta Ele Alınan Konular 

Türkiye' de özellikle 1983 yılından sonra toplu pazar

lıkta ele alınan konuları, diğer bir deyişle toplu iş sözleş

mesinin içeriğini ücretler ve diğer parasal talepler ağırlıkta 

oluşturmalrta ve en önemli uyuşmazlık konularını yine bu konular 

oluştur.maktadır(56)o Oysa toplu pazarlıkta ele alınan konular 

ücretler ve diğer parasal taleplerle sınırlı değildiro İfçile

rin yönetime katılması, istihdam güvencesi, işçi sağlığı ve iş 

güvenliği gibi konular da toplu pazarlıkta ele alınabiliro İş

veren tarafı işçi sendikalarının yönetime katılma, istihdam 

güvencesi gibi taleplerinden vazgeçmeleri oranında, teklif et

tikleri ücretlerden ödün vermiş, bu da toplu pazarlıkta ele a-

. lınan konuları ücret ve diğer parasal taleplerle sınırlandır

mıştıro 

1980 yılından sonra kısı tlanan sendikal çerçeve, ücret

ı erin enflasyon karşısında erimesine neden olmuştur •. Sendikal 

haklarda .kısı tl amaların kald·ır:ılmasıyla birlikte işçi sendika

ları ücretlerin enflasyon kartısında erimesini giderecek çok 

yüksek taleplerde bulunmaları toplu pazarlık sistemini olumsuz 

yönde etkileyen bir başka neden olmuşturc 

(55) Kamil TURAN, "İşçi ve İşveren Kesi.mi.Uzlaşmacı Sendika 
Fikrini Benimaemel i" İşveren Dergisi, C~XXVIII, Sc;'ıo; 
( Temmuz,l990), Sollö' . 

(56) ToDERELİ, a~goeo, So80~ 
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Toplu pazarlıl:ta ele alınan konvların ücretler ve diğer 

parasal taleplerle sınırlı kalması, tarafların "dağı tımcı pa

zarlık stratejisi" ( 57) uygulamasına yol açmış~ bu durl.liil da ta

rafları birbirinden uzaklaçtır.mıştıro 

3olo 4. Grev ve Lokavt 

Türkiye 'de özellikle son yıllarda bir hak arama yöntemi 

olan grev uygulamasi. amacına uygun olarak lıaü.lanl.lmaı:rıaktadıro' 

Kamu kesiminde uygulanan grevlerin hiç bir mantıksal temeli 

yokturo Erdemir, Türkiye Taş Kömürü, SEKA ve THY. işletmelerin

de ey gulana.n grevler amaçsız sayılabilecek grevlerin başlıca

larıdır. THY'" işletmesinde 32 gün süren greve rağmen anlaşma iş

verenin ilk teklifierinin 30. OOOo-TL altında sağla.nmıştıro Böy

le bir grev uygulamasının toplu pazarlık sisteminde mantıklı 

bir açıklama yolu yoktur(58)o 

öte yandan grup toplu iş sözleşmelerinin yapıldığı metal 

ve tekstil işkollarında işveren tarafı işçi sendikalarının yük

sek taleplerini kabul ederek grevleri önlemiştir. Ancak sözleş

me sonrası, istihdam. garantisi olmadığından dolayı sayıları yüz

binlerle ifade edilen işçinin işine son verilmiştir(59)o Bu du

TI.liil toplu pazarlığın amaçlarıyla ~şmadığl. gibi~ çalışma haya

tında gerginliğe yol açacak niteliktediro 

(57) Dağıtımcı pazarlık stratejisi konusunda ayrıntılı olarak 
b8.kınız; Sabri ASTARLIOGLU, İşletmelerin ve Sendikaların 
Toplu Pazarlık Konusunda Yaklaşımları~ Buxsa İ oTo İcıAcı 
Yayını Noo7, Buxsa; 1981~ s.33-39o 

(58) 25 Haziran 1991 kariliinde ToR~T~TV ı~:proğramında yayınıa
nan "İşçi Sorunlan" konulu açık oturumda DYP Temsilcisi 
Sayın Köksal TOPTAN tarafl.ndan konu gündeme getirilmiş
tir~· 

("59) "Toplu Pazarll.k Sonrasl. tşçi Çıkammalar Devam Ediyor'''; 
Dünya Gazetesi, 29 Temmuz 1991, sol2o 
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3o 2o Toplu Görüşmenin Türkiye Uygulaması 

3o-2olo Toplu Görüşmenin Hukuksal Yönü 

Toplu görüşmelere yönelik hurJksal düzenlemeler 2822 

sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev Ye Lokavt kanununda yapıl.m_ış

tıro Sözkonusu ~anuna göre toplu görüşmelerin hukuksal yönünü 

aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür: 

İşçi sendikası toplu pazarlık yetkisini belirlemek için 

mevcut toplu iş sözleşmesinin bitimine 120 gün kala Çalışma ve 

Sosyal. Güvenlik Bakanlığına başvuruda bulunuro Toplu pazarlık 

yapma yetkisi kesinleşen işçi sendikası yetki belgesini aldığı 

tarihten itibaren 15 gün içinde işveren tarafını toplu görüşme

ye davet etmek zorundadıro 

Toplu görüşme çağrısının karşı tarafa tebliği tarihin

den itibaren alt işgünü içinde taraflar toplu görüşmenin yer, 

gün ve saatini tesbit etmek ve bunu B<it'ge Çalışma Müdürlüğüne 

yazıyla bildirmek zorundadır. Toplu görüşme çağrısının yapıldı

ğı tarihten itibaren otuz gün içinde çağrıyı yapan taraf'ın gö

rüşmeye gelmemesi nedeniyle toplu görüşmeye başlanınazsa çağrı

yı yapan tarafın yetkisi düşer. Toplu görüşmenin başladığı ta

rihten itibaren 30 gün geçmesine rağmen anlaşma sağlanma.mışsa 

taraflardan her biri görüşmelere bir arabulucunun katılmasını 

görevli makamdan isteyebilir .. Başvuruyu alan aakam arabulucu 

tayini için tarafları altı işgünü içinde toplantıya çağırır. 

Toplu görüşmenin devamı sırasında taraflar her toplan-

tı sonunda bir tutanak düzenleyip imza ederler ve bu tutanaleta 

anlaştıkları ve anlaşamadıkları maddeleri gösterirler. Taraflar 

biçimsel görüşme oturumları sonucunda bütün konularda bir anlaş

maya vardıkları tf:!]rdirde toplu iş sözleşmesi meydana geliro 
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Toplu iş sözleşmesinin he~ halde yazılı yapılması ve tarafla

rın yetkili temsilcileri tarafından imzalanması zorunludur. 

3o2o2o Toplu Görüşmelere Hazırlık 

Türkiye 1 de 1975 yılında MoP.oMo tarafından yapılan bir a

raştırmada işçi sendikalarının ve işverenlerin toplu görüşmeler 

için önemli bir hazırlık çalışması yapmadığını orteya koymuş

tur( 60)o Tarafların son yıllarda hazırlık çalışmaları konusun

da görüşlerine başvurduğumuz yetkililer( 61) hem işçi sendikala

rımn hem de işveren tarafının toplu pazarlık için önemli bir 

hazırlık çalışması yapmadığını belirtmiştiro 

özellikle işçi sendikası yetkilileri, işveren tarafı i

le yeterli iletişim kurulamadığını, toplu gör'Jşmeye taraf iş

verenin ekonomik durumuna yönelik bilgilerin gazete ve dergi

lerden toplandığını, bu bilgilerin yeterince doğru. ve güveni

lir o~adığı için istek belirlemede etkili olmadığı vurgulan

mıştır. İletişim eksikliği tarafları görüşmele.rde çatışmacı ve 

şüpheci davranışlara yöneltmektediro :Böyl.e bir görüşme ortamın

da ise anlaşma olasılığı . azalmakta ve görüşmeler uzun sürmekte

dir o 

3o2o3~ Toplu Görüşmelerde Ele Alınan Konulara İlişkin 

Teklif ve İstekıeri Belirleyen Faktörler 

Toplu görüşmelerde ücret ve diğer parasal konuların; be

lirlenmesinde etkili. birçok faktör vardır; ancak bunların baş-

( 60) Gülay K.AYA-Serpil ÖZDAMAR,Ayşe AKKÖK, Türkiye' de Toplu Pa
zarlık Sisteminde Yol Gösterici Faktörler, MoPcıMoYayını No: 
196, Ankara, 1975,·so12-22. 

( 61) Türk-İş Araştııma Uzmanı Sayın Enis :BAGDADİOGLU ile Aralık 
1990 1 da, TİSX: Araştııma Müdüresi Sayın Nihal Mizrux:· YILDIRIM 
ile Aralık 1990 • da, __ ,Petrol-İş Kütahya Şube Başkanı. Say-ın: 
Zaim. KAHRA;..'MAN ile :Mayıs 1991' de yapmış olduğumuz görüşmeler
de bu sonuca varılmıştırcı 
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lıcaları işverenin karlılığı, işgücü maliyetleri, verimlilik~ 

grev mal~eti ve emsal ücretlerdir(62)o İstek ve teklifierin 

belirlenmesinde bu faktörlerin hem işveren hem de sendika tara

fından: orantılı olarak gözönünde bulundurulması etkili bir top

lu görüşme için hayati önem taşıro 

Bu faktörlerin kullanılmasını ülkemiz bakımından değe~ 

lendirirsek; Türkiye' deki işçi sendikalarının verimlilik fak

törü, grev maliyeti üzerinde pek durmadıkları, isteklerini be

lirlemede daha çok işçi gruplarının isteklerine, işyeri tem

silcilerinin görüşlerine başvurdukları, bunun dışında ücret-

fiyat ilişkilerini gözönüne aldıklarını, fiyat artışlarını baz 

aldıkları bir evvelki toplu sözleşmedeki heyat standartıarını 

yeni dönemdeki ile karşılaştırdıklarını ve emsal ücretleri dik

kate aldıklarını gönnekteyizo Bu faktörlere dayanarak hazırla

nan istekler genellikle işveren tarafından yüksek bulunmakta ve 

görüşmeler olu:m.suz sonuçla.nmaktadıro 

ücretlerin belirlenmesinde çalışanların yaptıkları işin 

niteliği almakta oldukları ücretin miktarı gözönüne alınmadan 

her çalışana eşit miktarda zam verilmesi anlamına gelen seyya

nen zam esası, tartışılıe.sı ve uygulanması kolay olduğu için ta

raflarca benimsenmiştir. Bu durum uzun sürede çalışaıüar arasın

da kıdem, ustalık gibi farkları ortadan kaldırarak çalışanlar 

arasında huzursuzluklara neden olmuştur( 63) t öte yandan toplu 

görüşmelerde tür ve miktar bakımından yeygınlaştırılan yan öde-

( 62) Toker DERELİ, "Toplu Pazarlık Kriter ve Takdikleri: Batıda 
ve Memleketimizde :Başlıca Uygulamalar ve Öneriler", Sosyal 
~;:iyaset Konferansları 35-36.Kitaplar, İstanbuı, 1986, Bo'91-
103; GoKAYA, SoÖZD.AMA.R, Ao!.KKÖK', aegoeo 1 so25-36; N~Y; 
CHAMBERLAIN-D.CULLEN, aogoE~.;~1 so295o: 

( 6.3) Ali NİZAMOGLU; "Zam BelirlE~mesinde .Yeni Sistem", İsvere,n 
Dergisi, CoXXVIt So 2 {Kasınt, 1987), Bol9o 
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meler ücret oluşumunu olumsuz yönde etkilemiş ve işçilik bede

linin yan ödemelerden doleyı artmasına neden olmuşture Bazı 

toplu iş sözleşmelerinde 60 maddelik sözleşme isteklerinin 33' 

ünü yan ödemeler oluşturmaktadıro Türk~e'de 1989 yılında çıp

lak ücretin işgücü maliyeti içindeki payı % 37 iken yan ödeme

lerin payı% 66•dır( 64)~· 

Bilimsel temelden yoksun ücret belirleme sistemi işçi

işveren ilişkilerinde gerginliklerin giderek artmasına neden 

olduğu ve olacağı kesindiro 

3o2o4o Toplu Görüşme Sürecinde İletişim 

Toplu gör'Jşme sürecini hazırlık aşamasından sözleşmenin 

imzalanmasına kadar ele alırsak, bu süreçte işçi ve işveren 

tarafının sürekli iletişim.de bulunması gerekir. İşçi-işveren: 

ilişkilerinde ileşitim tarafları birbirine bağlayan, toplu pa

zarlıktaki amaçlarda karşılıklı bilgi alışverişini eylemlerini 

içeren ve işbirliği sağlayan bir olgudur. 

Türkiye' de· işçi-işveren ilişkilerinde yukarıdaki amaca 

yönelik bilgi iletişimi kurulamamıştır. Bilgi iletişiminin o~ 

madığı bir ortamda toplu görüşme masasına oturan tara:tıar güç

lerini ve kurnazlıklarıru. kullanarak gör'ıişmeleri sonuçlandırma

ya çalışmaktadır. Böyle bir pazarlıkta ise kimin kazandığı, ki

min kaybettiği belli değildir(65)• 

( 64} "TİSK' in 1989 Yılı Çalışma İstatistikleri ve İşgücü Mali
yeti Araştın:nası(2)" İşveren Dergisi,. C•XXVIII, s.12 _ 
Eylül, 1990, So5-9o .. . 

( 65) Toplu .. görüşmelerdeki bu tutum bir Anadolu deyimi olan "Ko-
. yun. Pazarlığı" deyimiyle ifade edilmektedir •.. Bu konuda a;y
rıntılar için bakınız; s·akıp SA13ANCI, "Ücret Pazarlığı mı 
Koyun Pazarlığı mı?" Milliyet Gazetesi, 18 Aralık,. 23 Ara
lık 1990, soll; 
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( 64) "TİSK' in 1989 Yılı Çalışma İstatistikleri ve İşgücü Mali-· 
yeti Araştııması(2}" İşveren Dergisi, C.XXVIII, s.12 _ 
Eylül, 1990, So5~9o _ . 

Toplu-·görJşmelerdeki bu tutum bir Anadolu deyimi olan "Ko
yun Fazarlı ğı*' deyimiyle ifade edilmektediro Bu konuda 83-:
nntılar için bakınız; S'akıp SAl3ANCI, "Ücret Pazarlı ğı mı 
Koyun Pazarlığı mı?'' Milli.yet Gazetesi, 18 AraJ.ıkp. 23 Ara
lık 1990, Soll; 

·' 
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Tara:tıar arasında iletişim sorununun diğer bir boyutu 

toplu pazarlığın direkt içinde olan işçi-işveren-devlet ara

sında toplu pazarlık sisteminin ana ilkelerinin belirlenmesi

ne yönelik iletişimin kurulamamas ıdır( 66) o Bu durum toplu pa

zarlık sisteminde sorunların artmasına ve s iatemin tıkanmasına 

yol açmaktadıro 

4o TOPLU PAZARLIK VE TOPLU GÖRÜŞMENİN KONUMUZ 

BAKIMINDAN ÖNEMİ 

Toplu pazarlığın en önemli yönü işletme veya işverenle 

işgücü arasındaki anlaşmazlıkların işgücünü temsil eden işçi 

sendikalarıyla görüşmeler yapmak suretiyle çözüm süreci olma

sıdır. Yapısal olarak incelediğimiz bu süreç işveren-işçi sen

dikası ilişkisi olarak kendine özgü özellikleri içennektediro 

Şöyle ki: 

- Toplu pazarlık esas itibariyle gru.p ilişkilerini kap

sar. Genelde tara:tıar işveren ile işçi sendikasıdıro Fakat bu 

iki taraf alt grupları içeri ro Örneğin işçi sendikaları açısın

dan alt gruplar, ustalar ve usta olmayanlar, genç ve yaşlı iş

çiler, kadın ve erkek işçiler gibi farklı boyutları olan biçim

lerde olabiliro 

- Toplu pazfirlık sürekli ilişkileri içerir.· Süreklilik 

kavramı iki boyutludur. Birincisi, toplu pazarlık belirli süre-

( 66) Refik :BAYDUR, "Katı Prensipler Toplu Sözleşme Masasında 
Zıtlıklar YaratabUir" İsyeren Dergisi, CoXXVII, Sô7 (Ni
san, 1990),· Bo3; KoTURA.Nt aog.e;, Bol3; İmren AYKUT 11 TÜI'
kiye'de Artan Toplu İş Uyuşmazlıkları ve Uzlaşma İhtiyacı" 
To İktisat Dergisi, Y~ 4, lo9(Mart. 1991), Bo 72-74; "Çalışma 
Barışi İçin-Diyalog Şart" İsyeren Dergisi, Co'XXVIII, So7 
(Nisan, 1990), s;27-29; "Endüstriyel ilişkilerde Diyalog 
ve Toplumsal Anlaşmalar•, İşveren Dergisi, Cô:X:XVI 1 S~8 
(Meyıs 1988), so·7;·-
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lerle gündeme geliro İkincisi,. toplu pazarlık ilişkisi toplu 

iş sözleşmesinin imzalanmasıyla bitmezo Toplu iş sözleşmesi

nin uygulamaya . .konması ve yorumu, sözleE;:.me süresinin bitimine 

kadar taraf1.ar arasında ilişkileri gerektiri:r-o Eu nedenle top

lu pazarlık sürecinde ortaya konulan davranışlar s özleşme sü

resince ve gelecek sözleşmede tarafları etkileyecektire 

- Toplu pazarlık ilişkie i birbirinden farklı ve ba.ğım-

.sız değişkenlerin etkisind.ediro i'şletmenin kullandığı teknolo

ji, emek veya serıneye yoğurüuğu, işletmenin ürettiği ürünün 

pazar durumu, rekabet, işsizlik oranı, firmanın idari yapısı~ 

sendika politikaları, gelenekler, devletin toplu pazarlığa mü

dahalesi bu değişkenlerin başlıcalarıdıro 

Toplu pazarlık birtakım değerlendirmeleri içeren di

namik yapıda bir ilişki biçimidiro Toplu pazarlık farklı de

ğişkenlerin etkisinde olduğundan değişkenierin her birindeki 

d·eğişm~ ilişkinin temel özelliklerini değiştirebiliro Bu an

lamda taraflar birbirlerini etkileyen konuları çevresel değiş

meler sonucunda yeniden tanımlanması için sürekli çalışmalı ve 

uzunca bir süre toplu pazarlığa hazırlanmalıdıro Geçmiş uygu

lamalardaki gerçekler, gelecekte yararsız olabilecektiro 

- Toplu pazarlık ilişkisi esas itibariyle özel bir i

lişkidiro Yani taraflar istek ve tekliflerini :geniş bir se:t'

bestlikle tanırolarken yasal yaptırımlar dışındaki konulara ö

nem vermeyebllirlero İşçilik bedeli, çalışma koşulları gibi 

alt konuların belirleDilesi işçi sendikası--işveren tarafı ara

s ı ndaki görüşmelerle ol uro. 

- Toplu pazarlık ilişkisinde bir çıkar zıtlığı söz 

konusuduro İşçilik bedeli, işçi için tek gelir kaynağı olur

ken, işveren için maliyet unsuru.duro İşçi tarafı gelirini en 

yükseğe çıkar.mak, işveren maliyetlerini en aza indinnek için 
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çaba göstennektediro 

Eu temel özelliklere sahip toplu pazarlık ilişkisinde 

amaç, her iki taraf için do;}rurucu sonuçlara ulaşmak ve iş ba

rışının sürekliliğini sağlamaktır o Ancak çıkar zıtlığı nedeniy

le genelde bir tarafı memnun eden çözüm, diğer tarafı mennun 

etmemektedir. Bu durum soru~un çözümlenemeyeceği anlamında de

ğildiro Her iki tarafı memnun edecek çözüm yolu mümkündür. 

Taraflar arasında sürekli ileşitim çözümün temelini o

luştur.m~~adıro İşletme düzeyindeki toplu pazarlıkta işletme

nin finansal dur~una ve faaliyet sonuçlarına yönelik bilgile

rin pazarlıkta etkili olabilecek diğer bilgilerle birlikte~ iş

çi sendikasının isteklerine yönelik kararlarda kullanılması a

macıyla bir bilgi iletişim mekanizmasının oluşturulması nesnel 

bir çözümün. ön şartıdır. Böyle bir mekanizma, alt grupların 

etkilenmesi, pazarlıkta ele alınan konulara yönelik karariara 

etki eden faktörlere yönelik değerlendiımelerin yapılabilmesi 

ve toplu pazarlıkta işbirliğine yönelik tutumların yerleşmesi 

bakımından oldukça önemlidir. :Bu mekanizmanın kurulması ise iş

verenin sorumluluğuduro 

Toplu pazarlık ilişkisinde nesnel bir çözüm sağlamanın 

temelini oluşturan bilgi iletişim mekanizması muhaSebe bU~ 
1 

sistemi içerisinde oluşturulabilir. Dol~ısıyla toplu görüşme-

lere hazırlık ve biçimsel görüşme aşamalarının başarısı muha

sebe bilgi sisteminden üretilerek açıklanacak bilgilerin kulla

nıliDas ına bağlıdır~-

Muhasebenin, toplu pazarlık sistemiyle toplu görüşmeler

de tarafların işbirlikçi tutumlarda bulunması, isteklerin be

lirlenmesinde etkin olan işçi gruplarının etkilenmesi ve en ö

nemlisi toplu pazarlıkta ele alınan konulara yönelik kararlara 



etki eden faktörlerin değerlendirilecek istek ve tekliflerde 

bulm1Ulrnası için gerekli bilgi açıklama ve bilgilerin kulla

nılması yonlerinden ilişkisi sözkonusuduro 

;· 
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Topıu pazarlıkı-ta özellilr..le ücret ve diğer parasal konula

rın ağırlılr..lı olarak ele alınması durumunda konu"' hem işveren 

hem. de işçi sendikası açısından önem kazanır., Çünkü tcplu pa

zarlıkta ele alınan ücret ve diğer parasal konular, işçi açı

sından geliri, işveren açısından ise bir maliyet unsurunu oluş

tur.maktadıro İşçi sendikası geliri en yüksek düzeyde tutm~a 

çaba gösterirken, işveren maliyetleri en az düzeyde tutma çaba

sında olacaktıro 

Taraflar arasındaki çabaların zıt olması, tarafların kı

yasıya pazarlık etmelerine neden olmaktadır., Ancak her ne kadar 

bir çıkar çatışması sözkonusu olsa da, tarafların toplu paza!'

:ı.ıkta ortak çıkarları da mevcuttur. :Bu ortak çıkar işletmenin 

başarılı bir işletme olarak yaşamını sürdü:rmesidiro Sendikanın 

işletmenin başarısızlığı ya da iş hacminin azalması pahasına 

büyük bir ücret artışı sağlaması, diğer bir deyişle geliri enı 

yükseğe çıkannası aldatıcı·. bir başarıdır. Zira işverenin ücret-. 

leri olduğundan daha aşağı düzeyde tutmayı başannası da aynı 

derecede anlamsız bir başarıdır. Taraflar toplu :pazarlıkta bu:. 

amaçlara yönelmemelidir. Ancak ücret ve diğer parasal konutarın 

her iki tarafında kabul edeceği bir şekilde belirlemek oldukça 

zor bir konu olduğu kadar, önemlidir. 

Çıkar zıtlığı nedeniyle bir tarafı memnun eden çözüm di

ğer tarafı memnun etmemektedir. Bu durum sorunun çözümlenemeye

ceği anlamı taşımamaktadır. Zira ücret artışlarını her iki tara

fın kabul edebileceği nesnel bir çözüme kavuşturmak mümkündürd 

Nesnel bir çözüm ise toplu pazarlığın gerçek ölçülere ve bunla-
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ra ilişkin bilgilere dayandırılması ile mümkündür(l )~-

Toplu pazarlığın olumsuz sonuçlanmasının en öneı."Uli ne

denlerinden birisi taraflar arasında etkin bir diyalog kuru

lamaması nedeniyle tarafların birbirlerinin koşullarını yanlış 

değerlendirmeleri, verecekleri ve alacakları ücret düzeyiyle, 

ol'l.rn.suzluğun maliyetleri arasındaki bağıntıyı kurcl.illamalarıdır~ 

Taraflar arasında yeterli bilgi iletişimi olduğunda, anlaşma 

sağlanması koleylaşıro Sorun bilgi eksikliği olaralt tanımıandı

ğında etkin ve sonuç aııcı bir pazarlık için taraflar arasında 

birbirlerinin koşullarını değerlendirmeye yarayacak yeterli bil

gi iletişimi sağlayacak mekanizmanın kurulması gerekir(2)o Bu 

görüş, bizi bu bilgiyi sağleyıcı mekanizmaların değerlendiril

mesine götürmektedir. 

Toplu görüşmelere bir sorun çözme yöntemi olarak baktı

ğımızda, tarafların istek ve teklifierine yönelik sorunların 

çözümü için bir dizi kararın alınması sözkonusudur. tşte bu ka

rarlar,kararı etkileyen faktörlere ilişkin doğru ve güvenilir 

bilgilere dayandırıldığında belirlenecek ücret düzeyi her iki 

taraf içinde doyurucu olacaktır. Bu nedenl.e toplu pazarlığı yön

lendiren faktörlere ilişkin bilgiler, görüşmelerin başarılı ve 

sonuç alıcı olması bakımından önem taşır. 

(1) Fevzi SÜ:RMELİ, "Toplu İş Sözleşmesi Görüşmelerinde Muhase
benin Yeri", .Eskişehir İoToİ.A.Dergisi, c.xvrr, S ... 2 (Hazi
ran 1981), So32o. 

(2) Almıet MAKAL, Grev,· Kuramlar ·ve Uluslararası Farklılıklar, 
V Ya.yınları, Ankara, 1987, s.61-70; llidetoshi YAMAJİ, 
"Colleetive Bargaining and Accounting Diselosure: lin İngui:ry 
in to the Changes in Accounting Policy~• The International.._ 
Journal Of Accounting, No:4, 1988, s~'l3; Ayrıca bakınız, 
J oRoHICKS', The Theo:ry of Wages, S:econd Edi tion, Ma: Mil~ 
London, 1964~ 
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Toplu pazarlığın yerleşmiş olduğu batılli.. tilkelerde ma

sayı yumruklamak, birbirine hakaret etmek ve aşırı duygusa.Jl 

davranışlara ginrı.ek artık tarihe karışmış bulunmaktadır( 3 ) e 

Dolayısıyla toplu pazarlık ilişkisinde şeffafiık ve sürekli 

bilgi alışverişi, uzun dönemde daha fazla pay alma mücadelesi 

verilen karın~ sürekli artmasını ve optimal olarak paylaşılma

s ını s ağlayacaktıro 

lolo Toplu Pazarlıkta Ele Alınan Konulara Yönelik Kararların 

Bilgiye Dayandırılmasının. Sonuçları 

Toplu görüşmelere hazırlık aşamasında taraflar iyi bir 

veri tabanı oluşturarak, ücret düzeyi kararlarını ayrıntılı a

nal iz ve öngörüye dayalı olarak verdikleri sürece ücretler en 

uygun düzeyde belirlenecektiro Böyle bir yöntemin sonuçlarını 

aşağıdaki noktalarda toplayabiliriz: 

1.1.1. Görüşmelerin Kısa Sürmesi ve Olumlu 

Sonuçlanması 

Finansal bilgilere dayandırılmış ücret istek ve 

teklifleri birbirine çok yakın oıur. Birbirine yakın istek ve 

tekliflerle pazarlık masasına gelen taraflar toplu görüşme sü

recini bir sorun çözme~ süreci olarak değerlendiriro Bu durum 

dağıtıcı pazarlık stratejisi yerine birleştirici pazarlık stra

tejilerinin izlemnesi demektircı Görüşmeler işletmenin yaşama 

yeteneğini sürdürmesi amacına yönelik olarak.,kısa sürede işlet-

. menin ve çalışanların geleceğini garanti ederek olumlu sonuçla

nırcı Finansal bilgUar tarafları birbirine yaklaştıran ve ortak 
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çıkarları uzun dönem için maY'..simize eden araç oluro 

lolo2ô İş :Barışının Süreklilik Kaza..'rllllası 

Toplu.pazarlığın esas amacı iş barışını. sağlamak 

ve ona süreklilik kazundı:rmaktıro Ekonomik gerçekleu"e daya...."1.an 

istek ve teklifler topJu.pazarlığı olumlu sonuçlandıracağından 

uyuşmazlık durumları kendiliğinden ortadan kalkacaktıro Her iki 

tarafı tatmin eden çözüm, işçiler açısından huzurlu çalışma or

tamı ve refah düzeyinin artması, işveren açısından daha çok üre

tim daha çok kazanç olacağından, bu durumun ekonomiye yansıması 

olumlu yönde olacaktıro 

lolo3o İşletmenin Yükümlülüklerini Yerine 

Getinnesi 

imzalanan bir toplu iş sözleşmesi işletmenin eko

nomik yaşama yeteneğini sürdürecek şartlar taşımalıdıro Yani iş

letme., yürürlüğe girecek s özleşme şartlarıyla, artan işgücü mali

yetlerini karşılayabilmeli ve istihdami sürekli kılabilmelidiro 

İşletmenin işgücü maliyetlerini karşılayabilmesi ve istihdamı 

sürekli kılması işçi sendikaları açısından önem arz edero Böyle 

önemli bir konunun gelecek bakışıyla analizi işletmenin ekonomik 

durumu ve :faaliyet sonuçlarına ilişkin finansal bilgilerin ana.;.. 

liziyle mümkündüro Finansal bilgilerin analizine dayandırılan 

istekler ölçülü ve işverenin kabul edebileceği istekler olduğun

dan, işletme gelecekte toplu pazarlığın doğurduğu yükümlülükle

ri zorlanmadan karşılayabilecektir~ 

lolo4o Uzun Dönemde Verimliıik Artışının Süreklilik 

Kazanması 

Toplu pa-zarlıkta istek ve tekliflerle verimlilik 
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arasında ilişki kurulduğunda, işletmede verimlilik artışı sağ

lanabileceği gibi bu artış süreklilik kazanacaktıro Verimlilik 

artışının süreklilik kazanması maliyetlerin düşmesi demektir. 

Maliyetierin duşmesi ise bir yandan karlı.lığı bir yandan da iş

letmenin piyasadaki rekabet gücünü artırır., Böyle bir gelişme 

işletmelerin büyiimelerini ve yeni istihdam olanakları yaratma

larını s ağlar o 

Verimlilik artışına bağlı ücretler işçiler açısından da 

olumlu sonuçlar doğuracaktıro İşçiler bir yandan verimlilik ar

tışından pay alarak refahlarını geliştirecek, bir yandan da ve

rimlilik artışına katkıda bulunma yoluyla özendirilmiş olacak~ 

tır o 

İşletmelerde verimlilik artışı olduğunda ülke ekonomisi 

kıt kaynakları rasyonel bir biçimde kullanıyor demektiro Bu ise 

ekonominin işleyişi bakımından en belirgin başarı göstergele

rinden biridiro 

Verimlilik makro düzeyde ulusal ekonominin işleyişi, mik

ro düzeyde ise ekonom~i oluşturan birimler olan işletmelerin 

işleyişi açısından önemli sorunlarla ilgilidir ve bunların çö

zümünde yol gösterici olabilmektedir. Dolayısıyla böylesine ö

nemli bir göstergeyi ölçmek'l zaman içinde değişimini izlemek ve 

artırılması için gerekli her türlü çabayı göstermek şarttır~ Ve

rimlilikle ilgili finansal bilgilerin toplu pazarlıkta ücret ar

tışıyla ilişkilendirilmesi işg'licü verimliliğini yükseltecek ve 

süreklilik kazandıracaktır. 

lolo5o Çalışanların SatınaJ.ma Gücünün Yükselmesi 

Toplu pazarlıkta ileri sürülecek istek ve teklif

Ierin finansal bilgilere dayan.dırılması durumunda, anlaşma sağ

ıanacak ücret düzeyi çalışanların refahını yükseltecektiri -- --
,_ 
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İşletmenin finansal bilgil.ef'ine dayanmayan;saaece şartlar 

gereği pazarlık g'Jcüyle ücret artışı sağlayan bir işçi sendika-

sı gerçek anlamda işçiler lehine bir takım çıkarlar sağla.mamış 

olacaktır~ Çünkü işletmeler artanifgücü maliyetlerini direkt. olarak 

mal ve hizmet fiyatlarına yansı taeaklarından enflasyon oranı 

artacak ve yeni ücret düzeyi satınalma gücünde herhangi. bir de

ğişme yaratmayacaktıro Eöyle bir durum çalışanların refah düze

yinde değişme yaratmayacaktıro 

Sendikanın~ isteklerini finansal bilgile:r·e deıyandırdığın

da ve özellikle fiyat artışı yaratmayacak bir istekte bı.üundUr.

ğunda çalışanların alımgücü artacaktıro 

lo 2o Toplu Pazarlıkta Ele Alınan Konulara Yönelik 

Kararların Bilgiye Dayandırılmamasının Olası 

Sonuçları 

Toplu pazarlıkta ele alınan konulara ilişkin istek ve 

teklifierin finansal bilgil.;.erle desteklenmemesi durumunun iki 

sonucu olacaktıro Bunlardan birincisi tarafların istek ya da 

tekliflerinde pazarlık güçleri oranında ısrar etmeleri sonucu 

görüşmeler kesilerek grev ve lokavt kararı alınması, ikincisi; 

toplu pazarlık süreci içerisindeki şartlar gereği tarafların 

ağır sözleşme şartlarını kabul etmeleridiro 

Birinci durum görüşme sürecindeki uyumsuzluk olurken, 

ikinci durı.mıun olumsuz sonuçları sözleşme şartlarının uygula

meya konmasıyla ortaya çıkacaktıro Her iki duruma yönelik olum

suz sonuçları aşağıdaki başlıklar altında incelemek mümkündür: 

lo.2ol; Görüşmelerin Uyuşmazlık:la Sonuçlanması 

Toplu pazarlıkta tarafl.ar istek ve tekliflerini 

finans~ bilgilerle desteklemedikleri sürece birbirlerinden: 
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uzakla.şmakta ve ölçülemeyen bazı faktörleri öne sürerek görüş

melerin kesilmesine neden olmaktadıro Eunun sonucunda taraflar 

istek ve teklifierini kablÜ. ettinrıek için grev ve lokavt süre

cine başvurmaktadıro Eu durumda~ işçi ile işveren arasında bir 

sorun çözme yöntemi olan toplu pazarlık süreci yeni soı-ımJ..a!l' 

yaratan bir süreç haline gelmektediro 

Türkiye • de meydana gelen grevlerin büyük çoğunluğunun 

temel nedeni işçi sendikalarının hiç bir hesaba dayanmayan aşı

rı ücret isteklerinde ısrar etmeleridir( 4 )o Metal, Inaden ve 

kağıt gibi işkollarında grevler neden~le kaybolan işgünü ve 

üretim kayıpları özellikle, 1990-1991 döneminde,l963-1990 dö

neminin en yüksek seviyesine yükselmiştir(5 )o 

Böyle bir görünüm işçi-işveren ilişkilerindeki uzaklaş

manın ve bunun sonuçları bakımından dikkate değerdir. Artan 

grev ve lokavt uygulamaları iş barışını olumsuz yönie etkile

mektedir. Ekonomik kalkınmanın en önemli itici gücünü oluştu

ran iş barışındaki olumsuzluklar yeni ekonomik sorunların.: değ

masına neden olmaktadır ... 

( 4 ) KcATASAYAR, a. g. e., s. 73; "Çalışma Hayatının Sorv.nları 
ve Ekonominin Geleceği" İşveren Dergisi~ c.xxrx, s;6 
(Mart, 1991), s.2-9. 

( 5 ) T.C.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Qalışma Hayatı 
İstatistikleri, Ekim,l991; "1990'da Grevler Rekor Düze
ye Ulaştı" İşveren Dergisi, c.mx, S.4(0cak,l991), s.l3; 
Keybolan İşgünü sayısı v~ üretim miktarları için ayrın
tılı olarak bakınız; Nihal Yıldırıa MIZRAK, Türkiye' de 
ücretler, Grev v·e tokavtlar, TİSK Araştırma Servisi Ra
poru, Kasım 1990; Ahmet TAMER, "İşçi-İşveren Uyuşmazlı
ğından Ekonomiye Trilyonluk Fatura•, Diffiya Gazetesi, 24 
Temmuz 1991, s.12o 
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Ekonominin koşulları gereği, ytiksek ücret i.Btek

lerini kabul eden işveren, s özleşmenin yürürlüğe girmesiyle 

birlikte kendisini bir felaketin içinde bulmaktadır., Artan iş

gücü maliyetlerini direkt olarak fiyatlara yansıtaırı.ayan ve ma

liyet artışlarını gidennede başka çareler bulamayan işveren if

las tehlikesiyle karşılaşmaktadır., Ya da işveren iş barışının 

bozulmasına neden olabilecek başka yollara başvunnak zorunda ka

lacaktır., Bu yol ise işçi çıkam.aktıro 

lo 2., 3o Efektif İstihdam Hacminin 

Daralması 

Toplu pazarlıkta taraflar, ücretleri belirlemede 

etkili faktörlere ilişkin finansal bilgileri kullanmadıklarında 

uygun olmayan ücret düzeylerinde de anlaşabilmektedire Böyle bir 

anlaşma istihdam garantisi olmadığı sürece efektif istihdam hac-

. mini daraltacaktıro :Başka bir deyişle işveren artan işgücü mali

yetlerinden kaçınmak için işçi çıkarma yoluna gidecektir., 

Özellikle Türkiye'de toplu pazarlkk süreci so~~~nda 

yaşanan en önemli sorunlardan birisi budur., Başta tekstil, me

tal ve cam işkolları olmak üzere, bu işkollarında faaliyet gös

teren işletmeler emek.;..yoğun teknolojiye sahiptir., Bu işkolla

rında işveren teknoloji-yoğun üretim biçimini sEçme olanağını 

bulduğu ölçüde işçi çıkarmak suretiyle artan .işgücü maliyetle-. 

rini gidenneye çalışmaktadır., Oysa böyle bir sonuç iş barışını 

bozmakta olup,toplu pazarlığın amacı değildir .. 

öte yandan, işveren yeni yatırımlarda toplu pazarlık

taki ücret baskıları nedeniyle tlknoloji yoğun üretim biçimi-

ni tercih ederek yeni istihdam olanaklarını s ınırlandırmalı::t_adır., __ _ 
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:Böyle bir bakış açısıyla toplu pazarlıkta bilgi kullanı

mının taraflar açısından ve sonuçta ülke ekonomisi bakımından 

sağlayacağı yarar, maliyetinin çok üzerindedir" özellikle iş

letme düzeyindeki toplu pazarlıkta bilgi~uzlaştırıcı ve sonuç 

alıcı bir araç niteliğindediro 

2o TOPLU PAZARLIGA TARAF OLA11LARIN KARAR JJ..JflAJ)A GEBEKSİNİM 

DUYJJtJ.KLARI :BİLGİLER VE :BU BİLGİLERİN KAYNAGI 

Toplu pazarlık işçi sendikası ile işveren aras:mda ücret 

sorununu ortak kararlarla çözme süreci olarak irdelendiğinde, 

nesnel bir kararın verilmesi bir takım ölçütlere ve bunlara iliş

kin bilgilere dayanmakla mümkündür. Sermayeyi temsil eden işve

renle, emeği temsil eden sendikanın toplu görüşmelerde bir so

nuca varabilmeleri için; cari ücretler, satışlar, karlar, ma

liyetler, yürürlükteki sözleşmenin yarattığı maliyetler, yeni 

isteklerin herbirinin yarattığı maliyetler, mevcut çalışma ko

şullarının ve bunlarda yapılacak değişikliğin yaratacağı mali

yetler, grev maliyeti, emeğin verimliliği, pazarın, işkolunun 

ve ekonominin görünümü konularında bilgili olmaları, istek ve 

teklifleri hazırlamada bu bilgileri kullanmaları gerekir( 6 J .• 
J:.na çizgileri belirtile.ı bu konulara ilişkin bilgilerin, işve-

·ren tarafı ve işçi sendikası bakımından ayrıntılarının ve bu 

bilgilerin kaynağının incelenmesinde yarar vardır. 

2olo İşveren Tarafının Bilgi Gereminimi ve Bu 

Bilgilerin Kaynağı 

Toplu pazarlık sürecinde ele alınan ücretler ve diğer 

parasal konular işveren açısından bir maliyet unsurudur. Bu 
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nedenle işveren öncelikle toplu görüşmelerde ele alınacak ko

nuların cari maliyetlerini ve işçi sendikasının potansiyel is

teklerinin yaratacağı maliyetleri belirlemelidira Uygulamad~ 

işveren dikkatini,karşılaşılabilecek bir greve ve bu grevi ön

lemeye yönel tmektedirc Oysa toplu pazarlık'ta ele alınan konu

ların maliyeti gelecekte gerçekleşecektir ve yeni sözleşmenin 

yaratacağı maliyetler gelecek bakışıyla d,eğerlendirilmelidir( 7 ) c 

Yani işveren tarafı hem olabilecek bir grevi önleme hem de 

sözleşmeden sonra oluşan maliyetleri karşılayabilecek bir üc-

ret düzeyini gerçek teklifleri olarak hazırlamalıdırc İşveren 

açısından toplu pazarlıkteki en kritik nokta burasıdır. 

İşverenin toplu pazarlıkta gereksinim duyduğu bilgiler 

maliyetlere ve maliyeti etkileyen unsurlara yöneliktire Mali

yeti etkileyen unaurların başında ise verimlilik gelmektediro 

Maliyetlere ve maliyetleri etkileyen unsurlara yönelik bilgi

ler hem olabilecek bir grevi önleme hem de uzun dönemde işlet

menin sağlığını güvence altına alacak stratejilere yönelik ol

malıdıro Eğer bu iki boyutta bilgi toplanamıyorsa işletme ge

lecekte kendisini büyük bir felaketin içinde bulabilir o Reka

betçi bir piyasada faaliyette bulunan işletme toplu pazarlık 

sonucunda oluşan maliyet yapısıyla piyasada faaliyette buluna-

. mayabiliro Sekt.ördeki diğer .işletmelerin yüksek teknoloji. kul

lanmaları, sendikasız işçi çalıştıımaları gibi faktörler bu iş

letmelere rekabet avantajı sağlayabiliro 

Bu bakış açısıyla işveren öncelikle işletmenin gelecek

teki amaç ve hedefleriyle, görüşülecek ücretierin bu amaç ve 

hedeflere etkisini belirlemelidiro Bunun için mevcut sözleşme-

( 7 ) Nell MoFRANK-!.kshay KoTALWAR~ "The Accountan't4s Role in 
Labor Negotiations" The CPA Journaı, December, 1988, 
s.58. 
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nin işverenin faaliyet karı üzerine yapmış olduğu etkinin bir 

finansal analizi gereklidiro Daha sonra teklif edilecek ücret 

düzeyinin maliyetleri ve bu maliyetleri karşılama biçimi mali

yetlere etki eden unsurlarla birlikte ortaora konmalıdıro Son 

aşama olarak olası bir grevi göze alma ya da al.mama durümuna 

yönelik karar için gerekli bilgiler toplanmalıdırc 

Yukarıda ana hatlarıyla belirlemiş olduğu~uz işlemlerin 

yerine getirilmesinde gerekli bilgileri aşağıdaki noktalarda 

toplamak mümkündür(8)~ 

- İşçilik bedelinin bölümler itibariyle cari maliyetle

ri toplanmalıdır. Hukuksal olarak bazı işçiler toplu 

pazarlık kapsamında olmayabilir veya işletmede sendi

kasız işçi çalışabilir. Dolayısıyla toplu pazarlık 

kapsamındaki iş sınıfları ve işçi sayıları dikkatle 

gözden geçirilmelidir. 

- Toplam işgücü maliyetleri, 

- Ortalama direkt işçilik saati maliyeti, 

- Haftalık aylık veya yıllık toplam ve ortalama fazla 

çalışma saatleri• 

- Tatil, hastalık, resmi tatil' vardiya farkları gibi 

konuların bölümler itibariyle maliyetleri, 

- Herbir işçilik saati başına bağlık, kıdem tazminatı 

ve diğer ödeineler ve yenilenecek s özleşme dönemi için 

herbir konunun planlanmış maliyetleri, 

( 8) ALLEN-KEAVENY·, a. g. e., So 319o; FRANK~TALvVAR, a.; g. eo, So 59-
60; Roger TANG, "Taking A More Active Role In Collective 
Eargaining", Ca Magazine, Voll8, No:ll, 1985, so60o 
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- Verimlilik artışları; 

- ücret dışı parasal konuların maliyetleri~ 
' 

- Çalışma yasalarındaki değişmeler~ 

- Sektördeki emsal ücretler~ 

- Sendikalar hakkında bilgiler. 

Bu bilgilerin toplanmasından sonra işveren tarafı üc;.. .. 

ret ve diğer konulardaki parasal tekliflerini ve bunlara iliş

kin bütçelerini hazırlaroor' Teklifierin hazırlanmasında sözleş

me döneminde daha fazla gelir elde etme ve verimlilik artışı 

esas alınmalıdıro Bütçelemeyle,artan işgücü maliyetlerinin 

karşılanması için hangi fon kaynaklarının uygun olduğuna karar 

veriliro Son olarak işveren görüşmenin başında ve son olarak 

teklif. edeceği ücret düzeyini belirler( 9 ) o Bu işlemlerin ya

pılmasındaki amaç işverenin sözleşme dönemi süresince faaliyet 

karını planlamaktır o İyi bir planlama işverenin s özleşmeden 

sonra kendisini finansal bir felaketin içinde bulmasını önler o 

işverenin görüşmelerin başında ve son olarak teklif e

deceği tutarlar belirlendikten s onra i.şverenin pazarlık gücü 

hesaplanıro Pazarlık gücü, olabilecek bir grevi önleme ya da 

göze alınayla ilgili bir konuduro Bunun için işverenin kuvvet

li ve zayıf yönleri analiz edilmelidiro Bu analiz için aşağı

daki konu alanlarına dikkat çekilmeli ve bu konularla ilgili 

bilgiler toplanmalıdır(ıO): 

- Beklenen .bir grev süresince. nakit akışları., 

- Beklenen bir grev süresince toplam talep ve toplam 

stok miktarı, 

( 9) FRANK.;_TALWAR, ao go eo, So 60o 

(10) Ao go~., So 61; ALLEN-KEAVENY, ao goe .• , So 315-316o 
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- Grev etiresince işletmenin taahhüt ettiği mal ve hiz

met siparişleri, bu siparişleri karşılama için taşo

ranlık seçeneğinin değerlendirilmesi, 

- Grev sonrasında doğabilecek pazar kaybı ve bu duru

mun işletmenin finansal yapısına etkileri,. 

- Grev süresince alınabilecek iç kontrol önlemleri. 

Tıbplu pazarlığın kannaşık bir yapıda olması ve birçok 

değişkenin etkisinde olması işveren tarafının bilgi _gereksini

mini farklılaştırabilir ve çok değişik kaynaklardan bilgi top

lanmasını gerektirebilir. Ancak ücret ve diğer parasal konu.

lar için teklif oluşturmada ve teklifleri kar planlamasıyla 

uyumlaştır.mada gereken bilgilerin büyük çoğunluğu işletme için

den sağlanırken bir kısmı da işletme dışı kaynaklardan sağlan

maktadıro 

İşverenin gereksinim duyduğu. bilgilerin işletme içi 

kaynakları muhasebe ve personel bölümüdür. İşgücü maliyetle

ri, grev maliyeti, işgücü verimliliğiyle ilgili bilgiler mu

hasebe bilgi sisteminden; işgücüyle ilgili bilgiler personel 

bölümünden sağlanır( ll.) o 

Toplu görüşmelerde gerekli bazı bilgiler sadece dış 

kaynaklardan sağlanabilir .. BUD.lar, ayn:ı. bölgedeki ücret dü

zeyleri, enflasyon oranı, geçinme ücreti, endüstrinin görü

nümü, sendikalar hakkındaki bilgiler ve yasal. düzenlemelere 

ilişkin bilgilerdiro Bu bilgiler endüstriyel ilişkileri düzen

leyen kuruluşlardan sağlanabilir. 

2;2o İşçi Sendikalarının Bilgi Gereksinimi ve Bu 

BUgllerin Kaynağı 

İşçi sendikalarının toplu pazarlıktaki en rasyo

( ll) ALLEN-KEAVENr, ao go_,eo. So 317 o 



59 

nel tutumu, işletmenin pazarl~k dönemi içerisinde ve uzun dö

nemde sağlıklı bir yapıda işleyişini sağlayacak isteklerde bu

lunmasıdır. Sendika her toplu pazarlık döneminde üyelerine 

mutlaka yeni çıkarlar sa.ğlayacaktıro lı..ncak bu çıkarların be

lirli ölçütlere dayandırılması ve savunulur olması gerekir. 

Savunulabilir isteklerde bulunma, işletmenin ekonomik du.rum.u 

gözönüne alınarak, isteklerin ölçülü ve bilgiye dayandırılma

sıyla mümkündüro 

Yapılan araştırmalar sonucunda sendikaların ücret ve 

diğer parasal isteklerini belirlemede a.şağıdaki bilgilere 

gereksinim duydukları ortaya konmuştur( 12) : 

o İşçilerin görüşleri, 

o İşyeri temsilcilerinin görüşleri, 

o Satış ve dağıtım giderleri, 

o Yönetim giderleri, 

o Hammadde giderleri, 

o Sermaye harcamaları, 

o Nakit akışi, 

o İstihdam sayısı, 

o Likit yapJ.., 

o İşgücü verimliliği~ 

o Üretim ve pazarlama planları' 

(12) Ahmed BELKAOVİ, The New Environment in International 
Accounting, İssues of Practices Quourum Books, 1988, 
so 26; Bu konuda- ayrıntılı olarak bakınız; David COOPER
SJ.mon ESSEX, "Accounting Information und Employee De- .. 
cision Making", Accounting, Organizations and Society, 
No:3(1977), so209; NoRoLEVİS, L~DoPARKER, PoSUTLLİFFE, 
"Financial Reporting to Employees: . Towards a Research 
Framewörk", Acco.unting and Busıness Research1 Summer, 
1984, So229-239o 



60 

o Stokların düzeyi , 

o Fabrika üretim kapasitesi~ 

o Halihazırdaki ödeme yapısı~ 

o Yaratılan katma değer( Cari ve beklenen)~ 

o Yatırım planla~, 

o İşgücü ve sermaye oranları, 

o Tahvil faizlerinden sonraki kar 1 

o Çalışma sennayesindeki değişmeler, 

o Kullanılan maliyetleme s isteminin yap ıs ı ve bu yap ı

nın maliyetlere etkisi f 

o İşletmedeki sendikalı işçi sayısı• 

o Malıaldeki ve sektördeki diğer toplu iş 

s özleşmeleri~ 

o Pazarlık yapılacak işverenin sektörüne ilişkin 

ekonomik bilgiler, 

• Genel ekonomik duruma ilişkin bilgiler, 

• Enflasyon oranı, 

• Yaşam st andardı , 

• Geçinme indeksleri, 

• Yasal düzenlemeler. 

Sendikalar bakımından isteklerin belirlenmesi için ge

rekli olan bilgilerin tamamına yakın kısmı dış kaynaklı bilgi

lerdiro İşletme düzeyinde yapılacak toplu pazarlıkta en önem

li bilgi kaynağı işletmedir. Aynı işkolunda faaliyet gösteren 

sendikalar, endüstri ilişkilerini düzenleyen kurumların yayım

ladığı bül tenler, ekonomik bültenler, yasal düzenlemeler diğer 

d-ış bilgi kaynaklarıdıro Sendika içi bilgi kaynakları ise mev-

cut sözleşme ve mevcut sözleşmenin yürürlüğü sırasında elde 

edilen şikayet ve öneri dosyalarıdıro 



3o TOPLU PAZARLIK.""TA ELE ALINAN KOWJLARA YÖJ\TELİK 

KAP..ARLARI ETKİLEY1 .. 1~ BİLGİLE.RİN OLUŞTURlJLMASI:tUlA 

VE KULLANILKASINDA lu'1frlASEJ3ERİN ROLÜ 

' 3olo Muhasebenin Toplu Pazarlıktaki İşlevleri 
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Toplu pazarlıkta alınan ücret kararları, işletmey

le ilgili ekonomik kararlardıro Bu kararların finansal bilgi

lere dayandırılarak alınm~ı en uygun ücret düzeyinin belirlen

mesi bakımından zorunluduro Tarafların ücret kararında en çok 

işletmeyle ilgili finansal bilgilere gereksinim duydukları ise 

açıktıro İşletmeyle ilgili finansal bilgilerin kaynağı ise mu

hasebe bilgi sistemidiro 

Muhasebe, çe_şitli kişi ve kuruluşlara, hem işletme düze

yinde hem de sektörel ve ülke düzeyinde kaynakların yaratılmasJ. 

ve kullanJ.mı konusunda kantitatif nitelikli finansal bilgi sağ

layarak karar almalarına yardımcı olur ve alınacak kararlardaki 

doğruluk olasılığınJ. artırıro İşletme içerisinde çok sayıda eko

nomik işlem ve olayları tanımlar, ölçümler, sınıflandırır, kay

deder ve özetlero Daha sonra ekonomik olayların arasındaki iliş

kile~ analiz edilerek işletmenin finansal durumu ve faaliJret 

sonuçları hakkında yeni bilgiler elde edilerek, bu bilgiler hak

kında yorumlar yapılır(13 ). Günümüzde muhasebenin amacı, kay

nakların optimum dağılunına ve örgütün amaçlarına ulaşmada yar

dımcı olacak şekilde kullamcıların bilinçli· yargılarda bulun

masına ve kararlar vemesine olanak sağlamak. üzere belirli bir 

birim hakkında ekonomik karakterli bilgileri eağlamak ve ilet

mektir(ı4 )o Karar venneye yönlerıdirilen muhasebenin rolü yaı_.,.. 

(ı3) DoEoRIESO, J oJ o WEYGANDT, Intemediate Accounting, Fi-fth 
Edition, John Wiley and Sons, 1986, So3o 

(l.4) N alan AKDOılAN-Hamdi AYDIN, .Muhasebe Teorileri, Gazi Üni
versitesi YaoNo:98 İoİo:BoFoYaoN,,oo 44, Ankara 1987' Bö4o 
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nızca ekonomik karakterli bilgi sağlama ve iletmekle de sınır

lı kal.mamıştıro Muhasebe kuranıcıları ve uygulayıcıları planla

ma, kontrol ve eşgüdüm için gerekli verilerin toplanması, iş

lenmesi ve raporlanması için alt bilgi sistemleri geliştirmiş

tir(ı5)o Bu açıdan muhasebe !hem karar verme hem de planlema 

kontrol ve eşgüdüm aracı olarak geliştirilmiştiro 

Toplu pazarlıkta ele alınan konular işletme açısından 

geleceğe yönelik yükümlülükler getirir ve bu yükümlülükl.ell" 

işletmede yapısal değişmelere yol açabiliro Bu nedenle işveren 

bakımından ücretlere verilecek zam oranının belirlenmesi bir 

sorundur ve bu sorun stratejik bir kararla çözülür. öte yandan 

işverenin vereceği bu karar: tek taraf1.ı değildiro Toplu gö

rüşme sürecinde ücret artışlarına yönelik kararlar işçi sendi

kasının ·Q..cıkatılımıyla veriliro Bu durum ücret artışlarına yö

nelik kararı daha da kar.maşıklaştır.maktadır. Toplu pazarlıkta 

ücret artışlarına yönelik sorun, işçi sendikasının işletmenin 

ekonomik gerçeklerini gözönüne alarak isteklerini belirlediği 

sürece kolaylıkla çözülür. 

Muhasebe alanındaki bu gelişmeleri gözönüne aldığ~ız

da toplu pazarlıktaki işlevlerini aşağıdaki başlıklar altında 

incelemek mümkündür: 

3~'lolo :Bilgi Toplama ve İletme İşlevi 

:eır- işletmede üretim faktörleriyle ilgili tüm değer 

hareketleri muhasebe bilgi sistemi içerisinde tanımlanır, öl-

( 15) Türkan ARIKAN-Tamer KOÇErıc, "Yönetim Düşüncesindeki ve 
:Muhasebedeki Değişmeler", Muhasebe EzıStitüsü Dergisi, 
Y~2, So 2(Mayıs 1976), s. 45; Arthur J .FRA.NCIA, Mattie 
CoPORTER, Robert HoSFRAWSER, Managerial Accounting, 
Seventh Edi tion, Dame Publicattons Inco, Houston, Texas, 
1989, Sol4-15; 
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çümlenir, sınıflandırılır, kaydedilir've özetleniro Diğer bir 

deyişle finansal nitelikli tüm işlem ve olaylara ilişkin ve

riler muhasebe bilgi sistemi içerisinde anlamlı bir şekilde 

toplanıra 

işverenin toplu pazarlığa hazırlık sürecinde yararla

nacağı bilgilerin bir çoğu muhasebe bilgi sisteminden elde 

ediliro J3u anlamıyla muhasebe işverenin veri tabanıdır. 

Muhasebe bilgi sisteminde işlenen finansal veriler mu

hasebe raporlarıyla karar alıcılar için anlamlı bilgiler ha

line dönüştürülüro Muhasebe raporlarıyla, işletmenin finansal 

durumu ve faaJ.i.yet sonuçları işletmeyle ilgili tüm çıkar grup

larına iletiliro İşletme dışındaki çıkar gruplarından biride 

işçi sendikalarıdır. Muhasebe raporlarıyla işletmenin finan

sal durumu ve faaliyet sonuçları sendikalara iletilir(l6). 

Muhasebe toplu pazarlıkta taraflar arasında iletişimi 

sağlayan bir araçtır. İletişim hem işletme içine hem de işlet

me dışına sözkonusudur. 

3olo2o Dikkati Yöneltme 

Toplu pazarlıkta ücret artışı kararı verilirken önce

likle bu kararı etkileyecek konulara dikkat i yöneltmek gere-

(16) John SAMUELS, Colin RICKWOOD, Andrew PIPER, Advanced 
Finaneial Accounting, Mc.Graw Hill J3ook Company Limo 
London, 1981, so304o; Barry E.CUSHING, Marshal BoROMMEY, 
.Accountin-g Information Systeııs, Addison Wesley Publis
hing Company, New-York, 1990, so8o; Sabri J3EKTÖRE, Ha
lim SÖZBİLİR, Muhasebe İlkeleri ve Uygulaması, Anado
lu Üniversitesi ESBAV Ya.No:59, Eskişehirp 1988; Sô 

5-6' 
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kir .. :Bu konular toplu pazarlığa yön veren fakt örlerdiro Bu fak

törlere ilişkin fırsatların, üstnnlüklerin ve zayıflıkların ra

porlanm.ası, analiz ve yorumunun yapılarak işletme yöneticileri

nin düşüncel~rini bu faktörlerde yoğunlaştırılması gerekir. 

Toplu pazarlıkta bu işlevi muhasebe görür(l7) o Dikkati yöneltme 

amac:ı.yla~muha.sebe raporları ücret kararına yönelik olarak ana

liz edilir ve yorumlan:ı.r., 

3olo3o Sorun Çözme İşlevi 

Toplu pazarlığa yön veren faktörlerle ilgili analiz ve 

yorumlamalar sonucunda, işveren ücret artışı oranını belirler. 

Muhasebe bu aşamada en iyi. yöntemlerle ilgili önerilerle bir

likte değişik ücret düzeyi seçeneklerinin olası sonuçlarını 

sayısal olarak belirler., Böylece en uygun ücret artışı oranının 

belirlenmesine olanak sağlar., 

Muhasebenin toplu pazarlıktaki bu işlevi optimal karar

ların alınmasına olanak verir ve görüşmeler daha profesyonel 

oluro İşletme yönetimi ve işçi sendikası işletmenin uzun dönem

deki amaçlarını gerçekleşti:rmede güven sağlaro Değişik karar 

aJ.ma modellerinde işverenin ve işçi sendikasının "!:?hmini hata

larını azaltır(18)., 

(17) RoTANG, aogoeo, So58o 

( 113) Stuard OGDEN-J?hilip BOUGEN, "A Radical J?erspective On 
the Disclosure Of Accounting tn:e>:ı:mation To Trade Unions", 
Accounting, Organizations and Society, V.,lO, No:2(1985), 
Bo 214 den; J oRoPALMER, The Use Of Accounting Info:rmation 
in Labor Negatiations, National Association of Accountanta, 
New York, 1977; :BoJ .,FOLEY-KoToMAUNDERS, Accounting Intor
mation and Co11ective Borgainin,91\!ac Millan Co.,, London, 
1977; l?oFoPOPE, D.,A .. PEEL, "Infor.mation Disölosure to Emp
loyees and Rationaı Expectation" Journaı' Of :Sus iness Fi
nance And Account~ng, Summer 1981, s.139-146., 
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Görüldüğü gibi muh.asebenin bir bilgi sistemi olarak top

lu pazarlıktaki rolü farklı boyutlardadıro Birinci boyutu, iş

verenle ilgili olup; toplu pazarlığı yönlendiren faktörlerle 

ilgili bUgilerin toplanması, raporlanmaeı, anali.z ve yorumla-
ı 

rı yapılarak, pazarlıkta rol oynayan faktörlere dikkati yönel t-

me ve ücret artırma sorununa yönelik kararın alınmasına destek 

sağlama yönündediro İkinci boyut ise; işletme dışı ilgili grııbu 

oluşturan ve pazarlığa taraf olan işçi sendikalarına dış rapor

lamayla ilgilidiro İşçi sendikalarının toplu pazarlık ekibinde, 

uzman bir muhasebecinin yer alması durumunda isteklerin belir

lenmesinde finansal bilgiler kullanılacak ve istekler işvere

nin teklifierine yakın bir tutarda oluşturulacağından toplu gö

rüşmeler daha profesyonel bir ortamda olumlu sonuçlanacaktır. 

Öte yandan bağımsız uzman muhasebecinin toplu pazarlık'ta 

farklı boyutları olan rolü mevcuttur. Bunu ise iki noktada top

lamak mümkündür(ıg): 

Birincisi, bağımsız uzman denetçi olarak, muhasebe rapor

larının doğruluğu ve güvenilirliği hakkında görüş bildir.medir. 

Bu işçi sendikalarının işletmenin ekonomik durumunu ve faaliyet 

sonuçlarını yansıtan muhasebe raporlarına güven duymasını ve 

istekleri belirlemede bilgi kullanımını artırmada etkilidir. İ

kincisi ise; toplu görüşmelerdeki uyuşmazlık durumunda bağımsız 

olarak uzlaştırıcı işlev gör.mesidiro 

Böyle bir bakış açısıyla muhasebe, toplu pazarlıkta uz

laştırıcı ve toplu pazarlığın her iki taraf için de rasyonel 

(ıg) James AoCRA.FT, "lnfo:ı:mation Disc1osure and The Role of 
The Accountant in Collective :Bargaining", Accounting, 
Organizations And Society, Vol.6, No: ı (1981), so 
103o 
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sonuçlandırılmasında en önemli unaurlardan biri olarak karşı

mıza çıkmaktadıro 

: 3o 2o Toplu Pazarlıkta Ele .Alınan Konulara Yönelik 

Kararlara Etki Eden Faktörler ve Bu Faktörlerin 

Muhasebeyle Olan İlişkisi 

Başarılı ve sonuç alıcı bir toplu pazarlık için taraf

ların istek ve tekliflerini belirlerken, bunları bazı ölçütle

re dayandıması esastıro Taraflar bu ölçütler üzerinde anlaşma 

sağladıkları ölçüde istek ve teklifler benzer düzeyde oluşacak

tıro Ölçütler,taraf.lar arasındaki görüş ayrılıkl&TınLn azaltıl

masını sağlayacak ve onları rasyonelize edecek a~çlardır(20)'o 

Toplu pazarlıkta muhasebe bilgilerinin yerini daha açık 

bir şekilde ortaya koyabilmek için bu ölçütlerle muhasebenin i

lişkisini incelemek yerinde olacaktıro 

3o2olo Toplu Pazarlık'ta Ele Alınan Konulara Yönelik 

Kararların Dayandırılacağı Faktörler 

Daha önce de değinildiği gibi toplu pazarlığın ya

pısı ülkeden ülkeye fark göstermekte, ülkelerin ekonomik geliş

mişlik, sosyal ve kültürel yapıları içinde gelişmektediro An
cak dünyanın neresinde olursa olsun işletme düzeyinde yapılan 

toplu pazarlıkta tarafların istek ve tekliflerini belirlemede:. 

esas al~ıkları ölçütler benzerdiro Ölçütler oldukça fazladır; 

( 20) :Sertram RoCF.ANE., "Toplu ·pazarlıkta ücret Ayarlamasına 
İlişkin Kriterler•! Yayuılanmamıs Seminer Notu, MC:Poldo, 
1964, So2o 
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ancak pazarlığa etki dereceleri farklıdıro Örneğin işletme dü

zeyindeki bir pazarlıkta verimlilik ölçütünü, milli gelir gi

bi bir ölçütle kıyaslayamayızo Bu nedenle toplu pazarlıkt-a et

kili olan ölçütleri ele alacağızo Bu ölçütlerin başlıcaları 

ve en çok kullananları; maliyetler, karlılık, verimlilik ve 

grev maliyetidir(2l)o 

Bir mal veya hizmeti elde etmek için yapılan 

her harcama bir maliyeti oluşturu.ro Mal ve hizmet üretiminde 

önemli bir paya sahip maliyetlerden birisi de işgücü maliyet

leridiro İşgücü maliyeti bir mal veya hizmetin üretilmesinde 

kullanılan ya da bu üretime yardımcı olan emeğin parasal tuta

rını ifade eder(22). 

Toplu pazarlıkta işgücü maliyetlerini belirleyen iki 

kavram; giydirilmiş ücret ve çıplak ücrett ir., Giydirilmiş üc

ret en geniş anlamda ücret kavramıdır. Çıplak ücret~üretim sı

rasında bir direkt işçilik saati başına ödenen ücrettir. Çıp

lak ücrete süreklilik gösteren, iş karşılığında para ya da 

tayın olarak oluşan, yemek, yakacak, elbise v~bo ödemelerin, 

ödenen primlerin, ikramiyelerin eklenmesiyle bulunan tutar 

giydirilmiş ücreti ifade eder(23). İşçi sendikaları bu iki üc-

( 21). Gülay KAYA, Se:r:pil ÖZDAMAR, Ayşe AKKÖK, Türkiye'de Toplu_ 
;pazarlık Sisteminde Yol Gösterici Faktörler, MoP.M.Yeyı
nı Nool96, Ankara, .. 1975,. So23-25; T.DERELİ,. "Toplu Pazar
lık Kriter ...... a.g.eo, So93; BoCRANE, aogoeo, e.3. 

( 2~ 

( 23) 

Rıfat ÜSTÜN, Maliyet Muhasebesi,İlkeler ve Uygulamal.ar, 
Anadolu Üniversitesi ESBAV Ya.No:l2, Eskişehir, 1985~ 
s.240. 

İsmail Hakkı ALBAYRAE, "İşçilik Bedeli Olarak ücret ve 
ücret Sistemleri", İ.ü.İsletme Fakültesi Derrisi, C.II, 
Sol(Nisan,l982), Sol98o 
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ret üzerinde pazarlık yaparo İşveren açısından toplam işgücü 

maliyeti önemlidir ve toplam işgücü maliyeti giydirilmiş üc

ret artı ödenen sigorta primleri kıdem tazminatı karşılıkları, 

yasal fonların bütününü ifade edero 

İşveren pazarlığı yapılacak yeni ücret düzeyinin işlet

menin işgücü maliyetine ve toplam maliyet yapısına etkisini ve 

bu etkiyi içinde bulunduğu şartlara göre gidermenin yolları gö

rüşmeler öncesinde maJ.iyet bilgilerini analiz ve yorumlayarak 

belirleyebiliro 

İşçi sendikası ücretlerle ilgili istekleroe bulunurken 

işletmenin mevcut işgücü ve toplam maliyet yapısını, sözleşme 

sonrası oluşacak yeni işgücü maliyet yapısıyla işletmenin, is

tekleri hangi düzeyde karşılayabileceğini maliyet bilgilerin

den yararlanarak belirleyebilir, 

Hem işverenin hem de işçi sendikasının ortak maJ.iyet 

bilgilerini kullanmaları ücret teklif ve isteklerinin yakın 

düzeylerde belirlenmesine olanak verecektir. 

Toplu pazarlıkta işçi sendikaları kardan mümkün olduğu 

kadar fazla bir pay almaya çalışırken, işveren tarafı bu payı 

mümkl5n olduğu kadar asgari kılmak. için çalışmaktaclırlar. :Böyle o

lunca işverenin karlılık durumu işçilerin toplu pazarlıkta ala

cakları ücret zammını yakından ilgilendi:ı:mektedir. :Bu nedenle 

karlılık pazarlık masasında en çok konu edilen ölçütlerden b.iri 

olmaktadır( 24) .;·Ancak işletmenin karlılı ğı düşük olduğunda ya da 

( 24) Serpil ÖZDAMA.R, "Toplu Pazarlık ve Karlılık" Türkiye'df 
Toplu Pazarlık Sisteminde Yol Gösterici Faktörler Semineri, 
1~M YaoNool98,Ankara,l978, So38; Ernest DALE(Çev:Yılmaz 
EENLİGİRAY), "İşçi İşveren İlişkilerinde Muhasebecinin 
Rolü", Eskişehir İ,T,İ,AoDergisi_, Ç.:,x; So2(0ca.k 1974)'~ 
Sol 76-1 79o 
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zararda olması durumunda sendikalar bu ölçütü genelde kullan

mak istemezler(25)o 

Kar işletmenin çevresinde yer alan çıkar gruplarının 

önem verdiği bir kavramdır. Şöyle ki; sennaye sahibi ortak-

lar senneyeleri oranında kardan pay almak ister, devl.et vergi

yi kardan alacaktır, kreditörler işletme faaliyetleri karlı i

se kredi açacak, işçiler ise karın yaratılmasında katkıda bu

lunduklarından kardan pay almak isteyecektir. Böyle önemli bir 

kavram yöneticiler açısından da önem arzetmektedir. Yönetimin 

başarısı sözkonusu çıkar grupları arasında birliği ve dengeyi 

sağlamak ve işletmeyi karlı kılmaktır. Yöneticinin başarısı 

kar ile ölçülür. Bu bakımdan işveren , kar kavramını toplu pa

zarlıkta ölçü olabilir. özellikle kar, işgücü maliyetlerindeki 

aşırı artışlar nedeniyle azalacaksa karlılığı bir savunma ölçü

tü olarak kullanır. 

İşçi sendikalarınca toplu pazarlıkta elde edilen zam, 

işletmenin işgücü maliyetlerini artıracağından karlılığı etki

leyecektir. Eğer işletmenin artan işgücü maliyetlerini karşıla

ma gücü zayıfsa zarar bile edebilecektir. Sendika ücret istek

lerini belirlerken. karlılığın sadece kendisi için değil tüm çı

kar gruplarının ilgi noktası olduğunu gözönünde bulunduımalı

dır. Aksi halde çıkar birliği bozulacak ve işletmenin yaşamı 

tehlikeye girecektir. İşletmenin başarısızlığı pahasına işçi 

send.ikasının yükSek ücret isteklerinde bulunması olumlu bir 

t.utum değildir. Bu nedenı-e. karlılık, sendikalar tarafından da 

gözönüne alınır. 

( 25) BoCRANE, a.g.:e., s.6. 
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3o 2olo 3o Verimlilik 

Verimlilik ücret artışı ilişkisinin kurulması bugün ge

lişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin üzerinde önemle durduğu 

bir konuduro Verimlilik ölçütü, birim maliyetleri düşürmek do

layısıyla hiç değilse fiyatları sabit tutmak, işçilerin reel 

ücretlerinin düşmemesini sağlamak gibi amaçları gerçekleştir

mede oldukça önemli bir hareket noktasıdıro Toplu pazarlıkta 

ele alınan ölçüt emek verimliliğidiro Emek verimliliği işlet

menin toplam çıktısının toplam işgücüne oranlanmasıdır(26)o 

Toplam verimliliğin işgücü maliyetiyle çok yakın ve 

doğrudan bir ilişkisi bulunmaktadıro Verimlilik-ücret iliş

kileri özellikle 1960 'lardan sonra bir çok Avrapa Topluluğu 

ülkesinde arz yönlü enflasyon modellerinin bir ögesi haline 

gelmiş ve işçi sendikalarının, ücretleri verimlilik artış ora

nının üzerinde bir hızla artırması enflasyonun temel nedenle

ri arasında gösterilmiştiro Eu nedenle toplu pazarlık sürecin

de verimlilik artışı ücreti belirleyen önemli bir unsur olarak 

ortaya: ç~kmış ve güncelliğini koruma.ktadır( 27)o 

Verimlilik ölçütünün ücret ~rtışlar.ının belirlenmesinde 

esas alınması tarafların aşağıdaki noktalara dikkatlerini yö

nel tmelerini sağlayarak ücret :istek .ve teklifierinin ölçülü 

olm as ını sağlar( 28) : 

( 26) Gülay KAYA, "Toplu Pazarlık ve Verimlilik-..ttcret Artışı iliş
kisi" Türkiye'de Toplu Pazarlık Sisteminde Yol Gösterici 
Faktörler Semineri, Ankara,l976, So-57~58; ·EoHORWITZ, R~: 
SHABAHANG, 1'Published Coz:parate Accounting Data and General 
W age Increaces of the Finn" The Accounting Review, (April, 
1971)' So 244o . 
"Verimlilik ... ücret ilişkisi ve önemi" İşyeren Dergisit 
CoXXIX, So4(0cak, 1991), So21-22o 
AogoL, So22-25; Sez:pil ÖZDA.MAR, "Sanayileşme ve Verimlilik" 
İşyeren Dergisi, CoXXIX, So4(0cak 1991), So28-30; Mete 
TÖRÜNER, "Ekonomik Kalkınma Verimlilik İ~ e Özde'şl.eşmiştirn, 
İşyeren Dergisi, Co~X, So4(0cak 1991), Bo3l-32o 
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- Sendikaların toplu pazarlıkta sağladıkları ücret ar

tışlarının verimlilik artışının üzerinde olması halinde; fir

manın artan işgücü maliyetlerini f'iyatlara ya.nsı tma olanağı 

varsa fiyatlar yükselecektiro Fiyatların yükselmesi sendika

larca sağlanan ücret zaım:ıunın eri.mes ine .neden olacaktıro Şa

yet işverenin artan işgücü maliyetlerini fiyatlara yansıtma 

olanağı yoksa başka çözüm yolları arayacağı açıktıro Bu yolla

rın en geçerlisi işverenin teknolojik yapıda değişikliğe git

mesi ve iş hacmini da:ral tma.sıdıro Böyle bir davranışın sendi

kalar açısından anlamı~ üyelerinin işsiz kalmasıdıro 

- İşçinin artan verimden pay alacağını bilmesi ona gü

ven hissini aşılar. Bunun için işçi fazla ücret elde edebilmek 

amacıyla iş değiştirmek yerine üretimin artırılması için eskiye 

oranla daha fazla çalışıro 

- İşverenin rekabet gücü artaro Artan verim~maliyetle

rin düşmesine, bu ise daha fazla mal satabilme, daha fazla ü

retim ve daha fazla istihdam demektiro Fiyatların düşmesi iş

çinin reel gelirini artıracaktıro 

İşletme düzeyinde ücretlerle-verimlilik arasında ilişki 

kı.l.nnada en başarılı yöntem iş değerlendirmesinin yapılmasıdır~ 

İş değerlendirmesi yapıldığında daha verimli olan işgücü daha 

yüksek ücret alarak verimliliğin artırılması özendirilmekte, 

çalışma barışı daha etkin sağlanabilmektedir( 29) o 

Toplu pazarlıkta verimlilik ve ücretler arasındaki iliş

kinin kurulabilmesi, başta verimliliğin doğru ve tartışmasn.z 

ölçülmesini sağlayacak sistemin varolmasına bağlıdıro Aksi hal

de verimlilik bir ölçüt olarak kullanılamayacaktır(30)o 

( 29) Mo TÖRÜNERt a~ go eo, sC: 32o 

{30) Aogo.eo, So33o 
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Toplu pazarlığı yönlendiren önemli faktörlerden biri de 

grev maliyetidiro Grevlerin genellikle ücretlerin daha yüksek 

düzeyde saptanmasında önemli yeri vardıro İşletme açısından 

grevlerin iki önemli etkisi olacaktıro Birincisi; işletme faa

liyetlerinin durması, ikincisi ise; ücretlerin daha yüksek dü

zeyde saptanabiımesidiro Eu açıdan işletmelerin greve ne kadar 

süre dayanabiieceği maliyet yapıları ve bunlarda grev sonrası 

değişmeler ve bu değişmelerin fiyatlara dolayısıyla satışlara, 

kara etkilerinin ne olabileceğinin belirlenmesi konusu önem ka

zanır( 3l)o 

İşçi sendikası bakımından da grevin maliyeti önemli bir 

faktördüro Çünkü olası bir grev sözkonusu olduğunda amacına u

laşabilmelidiro Aksi halde grev çalışma barışını bozma aracı 

olacaktır o 

İşveren grevin maliyetini analiz ederek ya olasi bir gre

vi göze al.:acak ya da sendikanın isteklerini kabul ederek grevi 

önleyecektiro Bu iki seçenek arasında bir karara varmak iç~ 

aşağıdaki konulara dikkati ycneltmelidir(32)o 

- Sendikanın greve gitme gücünü etkileyen faktörler: Bu 

faktörler; sendikanın grev süresince üyelerine karşı finansal 

sorumluluktarı, diğer işçi sendikalarının olası grevi destek

leme durumlarıdıro 

- Sendikanın grev gücünü etkileyen faktörler analiz edi

lip yorumlandıktan sonra, işveren 1 olası bir grevi göze alma gü-

(31) FoSÜRMELİ, aogoeo, So38. 

(32) ALLEN-KEAVENY ' aogoeo, So269o 
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cünü etkileyen faktörlerin analizini ve yorumunu yapmalıdır. 

Bunun için; daha önceki kısımda pazarlık gücünün belirlenme

sine yönelik bilgilerden yararlanılır. 

İşçi sendikası da olası bir grevin üyelerine ve işve

rene :fayda ve maliyetini :finansal bilgilere dayanarak hesap-

la.yabilmelidiro 

Grev maliyetiyle ilgili analizierin yapılması işvere

nin ve işçi sendikasının toplu pazarlıkta izleyeceği yol ve 

uygulayacağı politikaların oluşturulmasında önemli katkılar 

sağlayacaktır. 

3.2.2. Toplu Pazarlıkta Ele Alınan Konulara Yönelik 

Kararların Dayanağı Olan Faktörlerin 

Muhasebeyle Olan İlişkisi 

Toplu pazarlıkta öne sürülecek istek ve tekliflerin 

belirlenmesinde tarafl.ar, öncelikle maliyetler, verimlilik, 

karlılık, grev mal~yeti gibi faktörleri ölçü olarak aldıkla

rında anlaşma sağlanması kolaylagacak ve her iki taraf için 

de nesnel bir çözüm sağlanmış olacaktır. 

Muhasebenin bu :faktörlerle ilişkisi doğal niteliğin

den kaynaklanmaktadır. Şöyle ki; sözkonusu :fah.-t örler bir iş-
.-

letmenin ekonomik durumunu ve faaliyet sonuçlarını yansıtan 

ölçütlerdir. Tamamı ölçülebilir ve ekonomik karakterlidir. Mu

hasebe bu :faktörlere ilişkin verileri tanımlar, sınıfl.andırır, 

kaydeder, özetler ve bilgi kullanıcılarına iletilmek üzere 

raporlar, analiz ve yorumunu yapar. Dolayısıyla muhasebe hem 

işverenin, hem de işçi sendikasının gereksinim duyduğu :finan

sal. bilgilerin kaynağını oluştun:naktadır. 
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Toplu pazarlık sürecinde gerek işveren gerekse işçi 

sendikası ölçülü istek ve tekliflerde bulunabilmek için mu

hasebe bilgi sisteminden yararlanmak ve ortaklaşa alınacak 

kararları finansal bilgilere dayandırmak zorundadır., Aksi hal

de istek ve teklifler ölçüsüz olabilecek, her iki taraf için 

istek ve tekliflerin ölçülü ya da ölçüsüz olduğunu kanıtıaya

cak mekanizma oluşturulam~acaktıro Bu durum sonuçta~çalışma 

ilişkilerinde zıtlaşmalara ve uyumsuzluğa neden olacaktıro 

Toplu pazarlıkta finansal bilgilerin kullanılmasının 

taraflar açısından ve sonuçta ülke ekonomisi bakımından sağla

yacağı yarar maliyetinin çok üzerindediro Özellikle işletme 

düzeyindeki toplu pazarlıklarda finansal bilgiler uzlaştırıcı 

ve sonuç alıcı araç niteliğindedir., Finansal bilgilerin kayna

ğı ise işletmediro Bu durumda, kaynağı işletme olan .. finansal 

bilgilerin toplu pazarlık için üretilmesi ve açıklanması, ta

rafların bu bilgileri nasıl kullanacakları önemli bir sorun 

olmaktadıro Çalışmamızın bundan sonraki bölümünü finansal bil

gilerin üretilmesi ve açıklanmasına yönelik sorunun çözümlen

mesine yönelteceğiz., 
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Muhasebe sistemi tüm işletmelerin temel finansal bilgi 

sistemini oluştururo Sistem; hem işletme içi~ hem de işletme 

dıp. kullanıcılar için bilgi üretiro Günlük eylemlerin planlan

masında ve kontrolünde~özel yönetim kararlarının alınmasında ve 

temel planlar ve politikaların belirlenraesinde kullanılması için 

işletme yöneticilerine, işletmenin dışındaki kişi ve kurumların 

ekonomik kararlarına dayanak oluşturmak üzere dış kullanıcılara 

gereken bilgiler, işletmelerde tek biçi.Insel bilgi sistemi olan 

muhasebe sisteminden üretilir( ı )o 

Eğer muhasebe sisteminden üretilen bilgiler işletme yöne

ticilerinin işletmeyle ilgili ekonomik kararlarına ışık tutmeyı 

hedef alıyorsa, raporların türüne, biçimine ve içeriğine ve bil

gilerin üretildiği muhasebe sistemine ilişkin kurallar, işletme 

yöneticileri tarafından belirlenebilir( 2 ) o Yani her işletme ken

di kurallarını kendisi koyabiliro öte yandan, eğer muhasebe bil

gileri ait oldukları işletmenin dışındaki ki ii ve kurumların eko

nomik kararlarına deyanak oluşturmak üzere üretiliyorsa, f:Lnan

sal tabloların ve onlara yansıyan bilgilerin üretildiği muhase

be sistemi ile bu sistem içerisindeki uygulamaların genel kabul 

görmüş bir takım kurallara uygun olması zorunluluğu ortaya çı

karo 

(ı ) RoÜSTUN, aogoeö, SqlO; Rıfat ÜSTüN, Muhasebe-Bilgilerinin 
Finansal Kontrol Amacıyla Bölüm Yöneticilerine iletilmesi 
ve Bir Anket Uygulaması, Eskişehir i~ToİoAoYaoNo:242/l62, 
Eskişehir, 1982, Sö47o 

( 2 ) Kamil BÜYÜKMİRZA, "Muhasebe. Denetiminde Muhasebe Standard
lan", Standard Dergisi, Özel Sayı, So17 (1989), so6lcı 
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İşletme içi kararlar, işletmenin yapısına, büyüklüğüne 

ve türüne göre farklı olacağından yöneticilerin bilgi gerek

sinmesi .:farklı olacaktıro Ancak işletme yönetimi alacağı ka

rarlar için ,gereksinim duyduğu bilgileri her an için elde et

me olanağına sahiptiro İşletme dışı bilgi kullanıcıları için 

durum aynı değildiro Onlara genel amaçlı finansal. raporlarla 

bilgi açıklanırcı Bu genel amaçlı finansal raporlarla açıkla

nan bilgilerin dış kullanıcıların tamamının bilgi gereksinme

sini karşılaması mümkün değildir( 3 )o 

Toplu pazarlık sürecinde işveren ve işçi sendikaları 

öncelikle gelecekte sözkonusu olacak ücret ve diğer sosyal hak

lar. hakkında birlikte karar verirler. İşveren teklif ettiği 

ücret düzeyinin dayandığı bilgileri asgaride işçi sendikası ile 

paylaştığında, işçi sendikasının istekleri teklifi er doğrultu

sunda olacaktır. Ancak toplu pazarlıkta ele alınan konulara yö

nelik kararların dayandırılacağı finansal bilgilerin genel a

maçlı finansal raporlarla açıklanması mümkün olmadığından toplu 

pazarlığa yönelik bilgilerin ne kadarının, nasıl, ne zaman açık

lanacağı önemli bir sorun olmaktadır cı Bu sorunun çözümlenmes in

de öncelikle toplu pazarlık için muhasebe bilgisi açıklamayı et

kileyen faktörlerin incelenmesi gerekir. 

lcılo işverenin Sorumlulukları 

İşletme yönetiminin ya da işverenin temel sorumlu

luğu, farklı çıkar gruplarıyla bütünleşmeyi tutarlı bir şekil

de sürdüımektir. Bu çıkar gru.pları, ortaklar, sendikalı ve sen

dikasız çalışanlar, tüketic ller, devlet v o'bo 'dir o İşveren iş

letmenin başarısını sağlamak ve çıkar gruplarının işletmeye 
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olan katkılarını sürdürmek için sözkonusu çıkar grupları ara

sında dengeli çıkar birliğini koruyacaktır( 4 )o- Finansal veya 

finansal olmayan bilgilerin sendikalara açıklanmasını kapsa

yan bir karar alınacağında işveren, bunun çıkar birliği üze

rindeki etkilerini gözönüne almalıdıro Açıklama kararı yöne

timin sahip olduğu sorumluluğu ve amaçları, bütünleşmeyi olum

suz yönde etkileyecekse bilgi açıklama tüm finansal bilgi se

tine yönelik olmayacaktıro 

lo 2o Yasal Düzenlemeler 

Yasal düzenlemeler işletmenin dış kullanıcılara a

çıklayacağı bilgilerin türünü, biçimini ve hacmini belirleye

biliro Uygulamada daha çok sermaye piyasasına ve devlete açılt

lanacak bilgiler yasalarla düzenlenmektedir. Ancak sendikala

rın toplu pazarlık için gereksinim duyduğu bilgilerin işveren 

tarafından açıklanması zorunluluğunun yasalarla ve endüstri i

lişkilerini düzenleyen kurumlarca düzenlendiğini de görmekte

yiz( 5 )o örneğin, ABD'de Ulusal İş İlişkileri Kurulu işvereni 

toplu pazarlığın anl~ış içerisinde geçmesi için gereken bilgi

leri sendikalara açıklamasını zorunlu tutmuştur. İngll tere' de 

İş Kanunu ve Endüstri Anlaşmasına göre, işverenler olanak dahi

linde Anlaşmada belirtilen bilgi tiplerini işçi sendikalarına 

açıklamak. zorundadır. Batı Avrupa ülkelerinin çoğunda işveren-

( 4 ) C.CRAFT, A. g.:e., s.97o 

( 5 ) J .CRAFT, a. g •. e., s:98; Greville JANNER -t•Disclosure of 
Information to Unions" Accountany9 V.88, (1977), eo"86-
88; Hem J .J.AIN-Antoey GİLES, "Workem Participation In 
Western Europe, Implication For North America" Relationş 
Industrielles, Vö40, No:4 (1985), e;747-773: 

,> 
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lerin toplu pazarlık için işçi sendikalarına açıklanması gere

ken bilgiler yasallaştırılmış veya katılım yapılı sözleşme 

türlerinin sürdürüldüğü görülmektediro 

İşçi sendikalarına açıklanacak bilgilerin yasal düzen

lemelere konu edilmesi, işverenin bu bilgileri asgari düzeyde 

açıklamasını gerektirmektediro 

ı~ 3o Tarafların Pazarlık Stratejileri 

İşverenin bilgi açıklamasını etkileyen bir başka 

faktör, işçi sendikasının pazarlık stratejisidir. Bilgi açık

lama işverenin pazarlık stratejisini etkileyecekse, bilgi a

çıklama düzeyini artırır veya az al tabilir o 

İşçi sendikalarına bilgi açıklamanın toplu pazarlık 

stratejileri üzerine uzun ve kısa dönem. de etkileri vardır. 

İşveren bilgi açıklama politikasını belirlerken, bu etkileri 

gözönüne alır. Bilgi açıklamanın tipik bir toplu pazarlık şart

larında kısa dönemli etkisi dağıtırncı pazarlık stratejisi üze

rine olurken, uzun dönemdeki potansiyel etkileri birleştirici 

pazarlık stratejileri; örgüt içi anlaşma ve görüşmelerdeki tu

tumlarla ilgili yapılar üzerinedi.r( 6 ) ö 

"Dağıtımcı pazarlık stratejisi" uygulayan işçi sendika

sına işveren, fazla bir bilgi açıklamazo Açıklanan bilgiler 

yasalarla zorunlu tutulmuş bilgilerdiro :Bu tür J>azarlık strate

jileri uygulandığında görüşmeler sert geçer ve uyuşmazlık ola

sılığı daha fazla.dıro Çünkü görüşmelerde ele alınan konulara 

yönelik bilgi iletişimi sözkonusu değildiro İşçi sendikası is-
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teklerini belirlerken, işverenin ölçütlerini kullanmayacaktır~ 

İşveren dağıtımcı pazarlık stratejisi izleyen işçi sendikasına 

işletmeyle ilgili ve tekliflerini hazırlamma 1..-ullanıldığı bilgi

leri açıkladığında kısa sürede sendikanın stratejini etkile

yecektiro İşveren sendikanın işletmenin ekonomik durumunu göz

önüne almasını sağlayarak, görüşme sürecinde ölçüsüz istekl.e-

rin tekrar gözden geçirilmesi için önemli bir dayanak ileri 

sürecektiro 

Toplu pazarlık tarafların ortak çıkarları doğrultusunda 

bir sorun çözme süreci olarak algılandığında, her iki tarafın 

çıkarını artırıcı çözüm şekillerinin belirlenmesi gerekir; So

run çözmede etkinliğin sağlanması için taraflar sorunla ilgili 

ve gerekli bilgileri elde etme ve kullanma yeteneğine sahip ol

malıdır. "Birleştirici Pazarlık Stratejisi• olarak adlandırı

lan böyle bir süreç işverenin daha fazla bilgi açıklamasını 

gerektir.mektedir(7 ). 

Toplu pazarlıkta işçi sendikalarının tutum ve davranış

ları bilgi açıklamay-ı etkiler. Toplu pazarlıkta işçi sendika

ları çatışmacı, şüpheci, düşmanca, uyuşmacı ve işbirlikçi ta-

vır ve tutumlar içinde olabilir. Çatışmacı, şüpheci ve düşman

ca tutumlar toplu görüşmeleri olumsuz yönde etkiler. Bilgi açık

lama uzun dönemde işçi sendikalarının tavırlarını uzlaşmacı ve 

işbirliği yönünde. olumlu etkiler(8 ). Bu nedenle, işveren bilgi 

açıklaı:ılayı artınnalıdır. Davranışları etkilemede toplu pazarlık 

( 7) SoASTARCIOGLU, aogoeo', so86; Gacy BoFRA.NK-Harcy EöGRAHA.M, 
"The Serendipitous Effect of Accounting Data Diaclosure 
On Munipical Collective Bargaining," J .collective Nega
tiations, V o lO( 3}, 1981, So 218-219o 

/ 
( 8) KoTv'MAUNDERS, B.J.FOLEY, aogo·e·• Bol03. 

1 
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öncesinde ortak sorunların· belirlenmesi önem kazanıro Ortak so

run taraflardan her ikisini etkileyen, fakat yalnız bir tara

fın çaba ve kaynaklarıyla çözülemeyen nitelik taşır( 9 ).; 

İşçi sendikaları toplu pazarlıkta işçileri temsil eder~ 

Bu nedenle temsil ettikleri işçilerle ilişkileri önemlidirc 

Toplu pazarlık öncesinde isteklerin belirlenmesinde işçi grup

ları ve işyeri sendika temsilcilerinin önemli bir ağırlığı 

sözkonusuduro Sendika yönet:iJ:ni işçilerle uyumlu değilse ve top

lu pazarlık'ta ele al.ınacak konular hakkında anlaşma sağlamamış

sa, hem görüşme sürecinde, hem de görüşmeler sonrası.nda sendi

ka örgütünde bazı. huzursuzluklar ortaya çıkaro İşveren bilgi 

açıklamada işçi gruplarını ve işyeri sendika temsilcilerini 

hedef alarak bilgi açıklamayı artırabiliro Bilgi açıklama, u

zun dönemde işletme içinde yer alan işçi gruplarının ve işYe

ri sendika temsilcilerinin tutumlarınl. olumlu yönde etkileye

rek, sorun çözme yönünde eğilim kazanmalarını sağlayabilir. 

Böylece sendika ve temsil ettiği işçiler toplu pazarlı.k öncesi 

anlaşma sağlayarak sözleşme şartlarJ.nın her iki taraf için do

yurucu olmasınJ. sağlayabilirler(lO) o 

( 9) GoBoFRANK, Ho'Eo~GRAHAM, ao goe ~, Bo 219o 
(10) Türkiye'de cam işkolunda J,.ğustos 199l'de yaşanan olaylar 

sendika ile işçiler arasında toplu pazarlık öncesinde bir 
anlaşmanın yapılmadı.ğını gösterm.ektediro İşçi Sendikası 
yüksek ücret isteklerini işverene kabul ettirmiş, fakat 
sözleşme sonrası. işveren sözleşme şartlarının ağırlığı ne
deniyle 600 dolayında işçinin işine son vermiştire Bu ge
lişmeler karşısında işçiler greve gitmiş ve işverenden ba
Zl. isteklerde bulunmuşlardıro Bu istek; işçi çıkanna ye
rine vardiyeların değiştirilmesi ve günde 8 saat çalışma 
yerine 6 saat çalışma seçeneğidiro :Söyle bir istek; iş

çilerin yüksek ücret düzeyinden vazgeçkeleri, istihdamı.n 
sürekliliğinin sağlanması anlamı.ndadıro· Dolayısıyla, sen
dikanın daha önce sağlamış olduğu yüks.ek ücret düzeyi bir_ .. 
çözüm değil, yeni sorunlar orteya çıkarmıştıro Ayrıca bu 
olay sendika-işçi anlaşmazlığınJ.n tipik bir örneğidiro E
ğer işveren sözleşme öncesinde özellikle işçilere açıkla
yacağı bi1gllerle sendikanJ.n talep ettiği ücret düzeyinde 
istihdamı. sürekli kılamayacağını açı.klasaydı. böyle bir 
olayın gelişmeyeceği açıktırö 
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Alınan Konularla İlgisi ve Yararlılığı 
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İşveren Eendikalara açıklanacak bilgilerin sını

rını belirlerken, açıklanan bilgilerin ilgili ve yararlı ol

ma özelliğini gözönünde bulundururo Yasal düzenlemeleJ.~ açık

lamrunn minimum düzeyini belirlemekte olup açıklanacak bilgi

nin ilgili ve yararlı olmasını gözönüne alm.azo İşveren, sade

ce çalışaniarın yasal bilgi alına hakkını gözönüne alıro 

Açıklanacak bilgilerin toplu pazarlıkta ele alınan ko

nularla ilgili ve yararlı olabilmesi için bilginin sendikanın 

isteklerini belirleme kararını etkilemesi gerekiro :Bu yönüyle 

işveren tekliflerini hazırlarken kullandığı bilgileri asgari 

düzeyde işçi sendikalarına açıklamalıdıro Diğer bir deyişle, 

işverenin teklif hazırla!llada esas aldığı tüm bilgiler sendi

kalara açıklanmalı ve açıklamanın maksimum düzeyi belirlenme

lidir( ll) o 

Toplu pa.za.rlıkta ele alınan konularla ilgili ve yarar

lı bilgiler; maliyetlere, karlılığa, veri.mJ.iliğe ilişkin o

lanlardıro Ancak muhasebe geleneksel olarak tarihsel bilgile

ri açıklaro Tarihsel bilgilerin yanında geleceğe yönelik plan

lama bilgilerinin de açıklanması bilgilerin yararlılığını ar

tıran bir yaklaşımdıro 

lo5~· Bilgi Açıklama Maliyeti ve Açıklamadan 

Beklenen Fayda 

Toplu pazarlık için işverenin bilgi açıklamasını 

etkileyen faktörlerden bir diğeri bilgi açıklamanın maliyeti 

(ll) CoCRAFT; a~ goe~~' So 97 o 
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ve bu açıklamadan beklenen faydadıro Toplu pazarlığa yönelik 

bilgi açıklama sisteminin ku.rulma.sı başlıca maliyet unsu.ru.

duro :Buna kE..rşılık dalıa fazla bilgi açıklamanın uzun dönemde 

sağl.a3racağı yararlar sözkonusuduro Görüşmelerin kısa sürmesi 

ve olumlu sonuçlanması ve verimlilik artışının katılımcı ya

pıyla artması sağlanan faydalardıro 

Başlangıçta işverenin bilgi açıklamayı artırması bir 

takım maliyet öğelerini beraberinde getinnesine rağmen uzuı.: 

dönemde beklenen f~da,maliyetin üzerinde olacaktıro 

2o ~JHASEBE VE GENEL BİLGİLERİN AÇIKLJ~~INDA 

YJı...ELAŞH/lLAR 

2clo Muhasebe Bilgilerini Açıklama Seçenekleri 

Toplu pazarlıkta rasyonel karar vennede gerekli o

la:ı bilgiler işveren tarafından üretil ir ve açıklanır o Ancak 

yasal yaptırımlar dışında işveren daha fazlE; bilgi açıklamaya 

zorunlu değildiro Bu bakınıdan işverenler için :farklı bilgi a

çıklama seçenekleri sözkonusuduro Bunları aşağıdaki başlık

l.ar fl..l tında incelemek mü.mkündür( ) ~ 

Bu seçenekte bilginin sendikalarca kullanılma

yacağı ve aradaki çıkar çatışması nedeniyle işveren, sendika

nın kendisini iflas ettirecek isteJ:..lerde bulunacağını varsa

yaro Bu nedenle, toplu pazarlıkta yasa gereği ve iyi niyet 

kurallarına göre açıklanması zorunlu olan bilgiler açıklana-
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rak, açıkla:.uanın maksimum düzeyi belirlenir., 

Seçici açıklama seçeneğinde işveren bilgi e.çık

la.ı.uada dilr...katli davranır. İşveren tekliflerini destekle;yecek 

ek bilgiler açıklar., :Bu bilgiler aynı zam.anda sendikanın is

teklerinin şekillenmesine yarayacak bilgilerdir (örneğin ve

r:i:mlilikle ilgili bilgiler) o 

2olo 3o Faydasız Açıklama 

:Bu seçenekte işveren sendikeya finansaı, faali

yetsel ve işgücüne yönelik tüm bilgileri açıklar. Ancak bu 

bilgileri açıklamada özel raporlar yerine, işverenin planlama 

ve kontrol amaçları için hazırlanmış raporlar ve tablolar kul

lanılır., :Bu rapor ve tablolarda yer alan bilgiler toplu paze.I'

lıkta kullanılmaya uygun olmadığından sendil:aJ.arın bu bilgile

ri 1.-ulla.n.ımı sınırlandırılmış olur. Dolayısıyla bilgi açıklama 

olayı sendikalar bakımından f~ydasız olacah.'"tır. 

2olo4o Tam Açıklama 

Tam açıklama seçeneği birleştirici pazarlık stra

tejilerinde ve işbirlikçi tutumlarda başarılıdır., :Bilgi açık

laırı.a işletmenin tüm finansal bilgi setini · apsaro Ayrıca işve

ren ortak çıkarıara hiz.met edecek şekilde pl anlan.an genişleme, 

gelecekteki teknolojik değişmeler, yeni ürün hatları, gibi 

gizli olabilecek bilgileri de bu seçenekte açıklaro· :Bilgi açık

lamada işgi grupları, işyeri sendika temsilcileri ve sendika 

yöneticileri hedef alınır( ı3). :Bilgi açıklamada özel raporlar 
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ve tablolar kullc:mılıro Bu rapor ve tablolarda yeralan bilgi

ler, işçi serıdikasının istE:kle:rini belirlemede kullanılmaya 

V..:f cund ur o 

2olo 5o Ifur.ı..:'3 .. c:ebe :Eilgile:ri!li Açıtl2.ID.a SeçenE:::kle:rinin 

Karşılaştı TJ_lr:ıas ı 

İşveren bilgi açı}damayı etkileyen ve esnek bir 

yapıya sahip olan fah--törlerin bir değerlendi::rmes::i.ni yaparak, 

uygun bir açıklama politikası oluşturacaktırc Ancak toplu pa

zarlık sürecinin taraflar açısından ol-~u scnuçlanm.ası için 

aralarında bilgi iletişiminin sağlılıı ve düzenli olarak ku

ruJ.Jna.s ı gereklidir o 

Sınırlı açıklama, seçici açıklama ve faydasız açıklama 

seçeneY'..leri tara:f.lar are ... sında uzun dönemli sa.ğlıklı iletişim 

s:.ste:::rıirıin k-ıırı.Jlması bakımından uygun değildir. :Bu seçenekler 

daha çok par: arlık sürecinde karşılaşılan özel prcblerr.ılerin 

çözümlerı..rrıesine yönelik bilgi açıt~_an.r;ı?-Sını gerektiriro İyi 

niyet ve görüşmelere ::ılu.:."I!lU bir l::.avada başiaı:ıa bakırnından ya

rarlı olabilecek bilgiler aç::: klanabilir, fakat sorun çözmeye 

~ı-önelik bilgjıerin bu seçeueklerle aç:J:-1;:;~::.mc:..sı mümkün değil

diro 

Taraflar arasJ .. nd.a uzun dönemli saglıklı bir iletişimin 

kunil.ma.sı ve açıkle.nan bilgilerin sorun çözrı:ıe:le kullanılabil

mesi için tüm bilgilerin tam açıklama seçeneğine göre açık

lanması uygun bir yaklaş:undır(l.4)o 

(14) Bu konuda ayrıntılar için bakınız: Keith MAUNDERS, "Accoun
ting Infonrı.ation And Industrial Relations: Towards a Man.a
gerial Evaluation of the Disclosure Policy Decision" ~
gerial.F.inance, Vo7o No2(1981), So2-5; Jacky JACKSON-COX, 
John EoM,THIRKELL-John Mc QUEEI\TEY, "The Disclosure of Com
pany Information to- Trade Unions: The Relevance of the 
ACAS -Code of Practice on Disclosure", Accountinı;ı:. Organi
zation and Society1 Vo9r N:3/4(1984), So253-273o 
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Sendikale.ra muha.sebe bilgilerini ieçıkla::::.o.yla ilgiJ.i i

ki yaklaşım sözkonusuduro Bunlar geleneksel, ya da bi.itü:nleşik 

-bilgi açıklama ve karar yöneli.mli bilgi açı.kla..L.a ,yaklaşı..:.-r;_ıdı:rc 

2o 2olo Geleneksel Bilgi I.çıkl ama Yaklaşımı 

Geleneksel bilgi açıklama yaklaşımında işletme

den bilgi almaya hakları buluna..ı:ı.lara yararlı olabilecek bilgi

lerin açıklanması öngörülmektedirc !Eulı_asebe bil gilerin:~.n bu 

tür açılrı.lanma.sında an.aç işletme dışındaki birçok kişi ve grup 

tarafından alınacak ekonomik kararlara gerekli ortak bilgileri 

sağlamaktır( 15) o 

Genel amaçlı finansal raporlarla toplu pazarlıktaki ka

rarlara yönelik bilgilerin açıklanması güçtür. Ç-J.n.ki,.; genel a

maçlı finansal raporlar da.."ıa çok hissedarlc:.ra yön el ik ol Vf>, ça

JışanlG.r ve sendikalar için uy gü..n bilgileri içer.rıemektedir( 16) o 

Ancak işveren sınırlı açıkl.8..!Ila ve seçici açıklama E.eçenekleri

ne göre bilgi açıklama politikasını clu~turı.ırsa geleneksel bilgi 

açıklama yaJ.rı.laşımıyla 1· ilgi açıklayabiliro F'akat bu seçe:o :.kle

re göre çalışanlara ve sendikalara., toplu pazar2.:;.ktaki s.maçlara 

uygun "bilgiler yeteri kadar açıklanamaze Dolayısıyla, gelenek

sel bile,ıi. açıklama yaklaş1.::rıı taraflar arasında sağlıklı bir ile

tişimüı kurulmasına yönelik bilgi açıklamada yetersiz kalmakta

dıro 

( 15) CelaJ. KEPEKÇİ r Sermeçte !:ira.saBının _çtelişrges indf? Mu_h.asebe
nin Rolü, Anadolu Üniversitesi Yac;;1\0o6, İoL.:Sô''FoYe.oUOo2, 
Eskişehir, 1983, s~50; EoJgHEJ'iDRİKSEN, ;[iccovntinp; Theo:rx, 
Revised Edition! Richa~ Doirwing Inccı, Homewood Illincis, 
197C, Sı;ıl02; AoBELKAOVI, aogı;ıeo, So24cı 

(16) AcıBELKAOVİ, aogoeö, Sol9; J~-JoCOX, JoEoMoTHIRKELL, Jo]UC 
QUEENEY-i aogome<t s~256-257o 
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2" 2., 2o Karar YöneljTTıl i Bilgi Açıklema Yaklaşımı 

Karar ~,röneli:ı::li bilgi açıkla:r;.a ;yaklaşımı, belir-

J.i }.nillaro .. cı karar ı:.ıodE::llerine bilgi sağlar.ı.::ıa..sını amaç olal"'"c:J: 

al.mP-ktadır., Bu ya.Yl aşım bile;i k.ülanıc:ııarın belirlenınesini ve 

kararlarında k-,üla.n.acakları bilgilerin ~"j.ı::..l:-'J.n oldu[;.;. kadar doğ-

ru bir biçimde seçilmesini gerektirmekte olup, farklı kullanı

cı gruplar:. için ayrı fi.··:.ansal rapor ve tabloların hazırl:i:a.m:ı.a-

s J .. nı öngön;ıekted ir( l 7) o Bu ya'l.r-1 aşımda,; açıklanacak bilgilerin 

bazı nit el i lüere sahip olrr:ası gerekir. Bu niteliklerin başında 

Eldeki kaL.ra ili~kin bilginin verilecek kararla ilgili olması 

g-elire İkinci rütelik kararla ilgili olan bilginin güvenilir ol

r:ıasıdır., Nesnellik, ksn.ı tl anabil irlik, tarafsızlık ve doğruluk 

gi.:~renjıirliğin öğesi~ircı Karşı::ı aştırılalıilirlik, anlaşılabilir

ı ik ve bilginin ekonomik nitelikleri bu yaklaşımda ayrıca vur

gular:ı.I!!8.ktE-.:lır( 18) cı 

İşverenin bilgi açıklaınaf.aki temel E:.!:ıacı, toplu pazar

lık-ta ele clJ.nan kcnula.ra yö:::ıelik kararların P ... lın:rr.Lasında et

kili olan iS"çjıeri ve işyeri sendika temsilcilerini etkileyip, 

s e:ndika ;y öneti:;:rıirıi açıklanan bilgileri istekleri belirlemeye 

yön el ik kararı arda kull am:ı:ıaya yön el tmektir" 

ücret ve diğer parasal faydaların belirlenmesine yöne-

1 i.k kararlarda işçi s endikas ının açıklanan bilgileri kullanma 

biçimi diğer çıkar gr-..ıplarından farklıdır. İşçi sendikaları bu 

kararlarC:a., :Lşletmenin finansal yeterliliği ve istihdamı sürek

li k:t1rı:a özellikleriyle ilgilenirler(l9)o istekleri belirler-

(17) CoF~~PEKÇ:'", aogoeo, So5l; E.S.HENDRİKSEN, acgoeot Sol02-104; 
Ao::S:ELKAOVİ, aogce~, So24. 

(ıS) C;KEPEK'Çİ, aogce.;, sQ5lo 

(19) DoEoKIESO, JcSı:ıWEYGANDT, a.goec, So4o 
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ken gelecekte bu iki ögeyi öngör.ıneye çalışırlaro 

Toplu pazarlıkta mvl1.asebe bilgilerinin a.çıl:le.ıı,..,ası için 

uy gtJ..n ;yEıl:l aşı:m, karar yoneti..mli bilgi açıkla::n.a yatlap.mıdır" 

Geleneksel bilgi açıklama yak.laşıırı::..yla açıl::l8Iw.,rı bileller een

dikanın alacağı kararları etkilerrıede yeterli de~·ildir., Öte 

yarıdan. işveren tarafının teklifleri belirlemede gere};:li ve

rileri olu.ştunrıası için bir bilgi sistemi kı.ın:rıası kaçınılruaz

dıro '!oplu pazarlık-ta ele alınan konulara yönelik karo.rlar so

nuç cıarak toplu görüşmelerde alınıro Dolayısıyla karar ortak 

olup, u;~rgun kararın alıması bilgilerin aynı oran.da kullanJıma·

sını gereh.'"tirir( 20)o Bu bağlamda işveren teklif hazırlE.ILada 

kullandığı bilgilerin tamamını karar yöneli.ıJ:li bilgi açıklama 

;yaklaşımı ve tam. açılrı.lama :politikasıyla sendikalarla ve işçi

lerle paylee şabilirö 

SenC.ikalara bilgi açıklamada karar yönelimli bilgi a

ç::ı.1r...l8.Ii1a yaklaşımı seçildiğinde, kararla ilgili bilgiler, ka

rar verme biçimi, bilgiıeri açıklama zame.nı, ortarnı ve bilgi

lerin nitelilrı.leri önem kazanmaktadıro 

3o TOPLU PAZARLIKTA l1fun.ASEBE BİLGİLE:Rİ1~İ AÇIF:~..:.t.JT!:DA 

ZAJ\'JJ .. NLD1A, AÇIKL.AJ</IA ORTJJIIT v"E RA.PORLAM .. ~ 

3 .. lo 1~uJ:-.:.a.sebe :Bilgilerini Açıklamada. 

Zamanlama 

Toplu pazar~ık genellikle iki yılda bir gJndeme 

gelı:ıektediro Ancak toplu pazarlık sürekli bir ilişki biçimidiro 

( 20) Nabil ELIAS, "~'he Ef'fects of Financiaı Information Sy.mmetr.Y 
on Conflict Resolution: An Experiment in the Context of 
Labor Negatiations" ,The Accounting Revie...:!Y, Y,.. 65, No: 3 
( Jul'y 1990) f So'621-622o 
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:su bal::ımdan muhasebe bilgilerinin hangi zsııanlardu aç:ıJ:..la.na

çağı önemli bir sor.m clrrıaktadı:rc. 

Dönemsellik varsayırr.ıına göre i~lE:tr::e ch ~~:ı. lıilc;i kuJ_la-

nıcıla.ra dönem sor:ılarınd.a gE:r.E:l Pıc:.çJ.ı fiı:...c.::.::.so..l r.:::.ro::cla:r·lı:.:. 

bilgi açıklanıro Doğal olarak if;'letme dJ. Şl l::u.1la;:ı:ı c:L u.u.rc:.J:ı-t.ın

da bulur.ı..an sendikalara da bu raporlar amcılığıyla açıkla-:ı.s.da 

bulunulmuş olu::ını.a.ktadıro Bu tür "bir biJ.gi ar~ıkJ.a:r:a yasal ve 

sınırlı bilgi açıklama cl1,;.p çalışanların ve sendikaların bil

gi gereksinimini karşılc...-rnaı.r:aktadıro Çünkü bu ra:porlarda yer a

lar: bilgiler tüm çıkar gruplarına yöneliktir ve ı:ıi5.L:lh"iin olduğu 

ölçüde çıkar birliğinin boz;~ıJ..masına yelaçacak bilgiler bu ra

porlarda yer almazo 

İşveren toplu pazarlığın st.rekli bir il:i.§ki bldu.ğunu, ta:m 

açıkl81Ii.a seçeneğiyle açıklama düzeyini işçi grı.j_:pları ve işyeri 

sendika teın.silcileri olarak beni.msediğinde, za.."'1lc.nlarrıa ögesi ö

nem kazar.ı!Ilakta.dır~ Bu du...."'"ü.md.a bilgi açıkle..ma dönet."Lsel değil 

süreidi olmalıdl.rc- İşçi gr-.ıpl~:.rına ve eendH:a işyeri te:.ısilci

lerine eylık, sendika yc!:eticilerine i.E~e üç aylık za.r:::an arcıı

ğında, bilgi açıkla.-rıabilir(2.1.)., Örneğin T·irkiye'de 8..l:ll~~:mJı sa-

yılabilecek bir işlı;tmedE:i1 i~ ç.i grııpları teı:rıs il eLleri ve iqyeri 

temsilcilerine her ay, Sendika ş.ube yöneticilerine üç e:;)'{a. o:: r, 

sendika liderlerine ise altı ayda bir bilgi a.çıltıa..ryıad:ı bulu

nulmaktadır(22)o 

3o 2o Muhasebe B:..lgilerini Açıklama Ortamı 

Toplu pazarlığa yönelik olarak açıklanan muhasebe bil

gilerinin etkili olabilmesi büyük ölçüde bilgilerin açıkla..rıma 

( 21 )AoBELKAOVİ, ao go e cı p s o 22; Ho YA!t.Jı.Jİ, a~ go ec, s .,19 ,, 

( 22) Meral T.A ... MER, t'Sendika.cılıkta Yeni Arayışlarıı P..:s.rritr!lriyg,.t, 
30 Haziran 1991, Solo 
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ortamına bağlıdır., Fayd.a.sız açıklama seçeneğinde işveren kendi 

zı;.;açlarına yönelik olarak hazırladığı raporlarla yazılı olarak 

bilgi açıkleyıp, açıklanan bilgilerin h.'Ullanı.rrnnı sınırland.ı

rabil ir .. .Açırıar.ı.an bilgilerin etkili olabiJ.mes i için uy g!.ln a

ç:ı..:ı:.ıama ortE..l'Ilı c:el iştiriliDel idiro 

Toplu pazarlıkta etkili olacak rnulınsebe bilgileri bi

çirnsel-yazı.lı ve biçimsel-sözlü ortamlarda açıl'"Janabil.ir(23 )., 

Bi çimsel-yazılı ortamda bilgi aJ ıcıların bil giy i yorumla:rrad a 

u.srnan olması gerekir., Ancak işçi gru.:pları temsilcileri ve iş

yeri te:msilcileri açıklanan bilgileri analiz ve yorumla.:!Ilada ye

tersiz kala:Diliro :Bu nedenle biçi.rusel-söz,lü ortamlarda bilgi 

açı.klarna dı:>ha yararlı sonuçlar verir., Sözlü açıkle.mada amü.iz 

ve yoruırılar tartı.şılabilir ve işçilerin planlama ve kontrol 

fa.s.Jiyetlerine katı.l:ı...mı bu yolla sağla..~ış olur,, 

İşçi grt4pları temsilcilerine, işyeri sendika temsilci

lerine ve sendika liderlerine bilgi açıklamada aşağıdaki or

tal"ll ar kullanılabilir(24): 

., Direh~ olarak, hazırlanan raporları dağ~tna~ 

o Sleyt ve f:Umler, 

., Video düzenlemesi vb" vizüel araçlar. 

o Yönetim ku.rulu tqı~~.antısı, 

o İlan tahtaları. 

o :Bu ortamların birlikte b_llanılabileceği bir ortam. 

(Örneğin, Yönetim ~u toplantılarında video ka

s et Jrull anılması) ., 

(23) Ao:BELKA.OVİ, aogoeo, So24o 

( 24) Ao:BELKAOVİ, co go eo, so 31 1 den, LEVİS, PAP.KER, SJ'TLLIFFE~' 
ao go e-o ' s o 278 o 
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İşgücü Raporu 

3o 3olo İ~gJcü Rapor-o.rnın Tan.:ı..mı ve EazırlB...ı.-ıma 

!:..:maçları 
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Çhlışanlara ve temsilcileri sendikalara ;ı··örl9lil: 

bilgi iletmede kullanılan en önerrıli araç işgJ.cü raporv.du:ro İşgü

cü raporu, toplu pazarlığa yönelik olarak çaJ.. :r.. şanları Ye sendi

kaları bil~_len.dir.mede önemli finansal tabloları ve diğer yönat

sel bilgileri kapsayan bir ileti.şim aracıdırc 

İşgiJcü raporumm hazırlanmasında üç amaç sözkonusudu..rcı 

:Eurüar; ça.Iışanlara bilgi Yermek, çalışarJ.ara dolaysız ve dalay

lı etkide bulunmaktır(25). 

Çalışanları bilgilendirme için işgl.icü raporunun hc.qzırlan

:rr:a.sı, çalışanların işletme hakkında bilgi edinm.e l':.aklarından 

doğmal::tadıro ::Su bilgilendi::::me yıllık faaliyet raporlarında yer 

clan bazı tablolarla gerçekleştirilil''., Diğer bir deyi§J.e, çe: ı

şar.ılar işle:tmeden bilgi alma :t:::;.;.kkı bulu.:""lan hisseda.rlar, yatı

rırJcılar, kreditörler gibi bilgilendirilir. :Böyle bir yaklaşım

la iletilen bilgiler diğer çıkar gri.lplarının cw.:a.çlarıyla tutar

lı o:~rnak zoro.ndadıro Dolayıs1.yla faaliyet rapor.ırnm içind.e su

nuJ.acak işgticü raporu toplu pazarlığa ~yönelik 'bilgileri içer

meyecektiro 

İşgücü raporuyla iletilen bilgilerin çalışanlara ve on

ların temsilcisi sendikalara direkt ve endirekt etki yapması 

için beklenen etkilerin önceden somutlaştırılması gerel::iro Top

lu pazarlık yapısı içerisinde bilgilendirmenin en somut etkisi 
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istek belirlemede tnemli bir role sahip işçi gruplerı ve işye

ri tr~:-JE ilcilerinin i.şbirl ik çi tutum göste::rrnelerid ir., :Böyle bir 

tut.-wn içerisinde sendika yönetim i açıkla..ı.-ı.an bilgileri 1.vlla.ı."11n.a 

sor:.u::C.a kalırcı 

İşg'Jcü raporuyla iletilen bilgilerin direkt etki yapabil

ınesi i çin işçi-işveren ar-c.i.Sındaki aı:r;aç u.y gunl uğ.:ına d. ikkat edil

melidiro Açıklanan bilgiler işçi-işveren arasındaki amaçların 

u;y1.claştırılı:ıasına. etki etmelidir., :Bu arılamda etki edilecek a

maç, çalışanların ve sendikaların toplu pazarlık amaçlarıdır • 

.Ancak sendika ve çalışaı.'"lların amaçlarına etki yapabilmek için 

işgücü raporuyla iletilen bilgilerin doğru ve nesnel olması ge

rekiro tçveren açıklanan bilgilerin tarafsız ve doğru olduğunu 

çalışar:ılara hissettinrıel idi ro 

İşgücü raporu hazırlamanın bir diğer amacı da, toplu pa

zarJığa endirekt etki edebilecek grupları etkilerrıektiro :Bu gru.p

:Larla iletişimele de bir araç olarak işgücü raporu kullanılabi

liro Örneğin• siyasi partiler bu grupların başında geliro İşçi 

sendikaları genellikle siyasi partilerden destek sağlamaya ça

lJ..şırlaro Siyasi parti yetkililerine gönderilecek böyle bir ra

par sayesinde rasyonel isteklerde bulurım.ayan sendikaların des

tek buıe .. .mayacağı varsayılıro .A~~rıca basın ve yayın organların

da yayırı.J.anacak bazı finansal tablolarla olmrJ.u bir kamuoyu o

luşturolabiJ iro 

3o3o2o İşgQCÜ Raporunu Hazırlamada Dikkate 

Al ırıacak İlkeler 

Faaliyet raporundan ayrı olarak hazırlanacak olan 

işgücü rapo:~unun hazırlanmasında aşağıdaki ilkelerin dikkate a- · 

lınması gerekir(26): 

(26) No A.KJX)GAN,H.AYDIN,-aogoeo,scıl58-159'dan .American Accounting 
Association, A...§..iill.ffient of Easıc_Accounting Theonr.. Sarasoto, 
Florida A,;AoA, 1966, Sol4-18'den alıntı., · 
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- Beklenen Kullanıma Uy gı.:ı.nl uk 

Tablolar amaçlanan kullanıcılar göz öntirıe cl :ı..narak ha·· 

zırl8.D.ID.ulıdıro Bu ilkenin işe;Jcu raporu.na 1.<.;ygu.J.o.::.ı.c:~bilı:ıesi için 

tabloların kredi verenler veya yatırımcılar için h2.zırlanan r:ı

por ve tablolardan hariç tti.tlılmas ı gerekir., 

Önemli ilişkilerin açü:lanması 

İşgücü ra.porl1!ldaki bilgiler öyle sumi1..:ınal ıdır ki kulla

nıcılar verileri yaratan temel faaliyetleri enl ay&bil sin ve de

ğerlendirebilsino Önemli ilişkilerin açıklanoası, özetleme ve 

buna bağlı gr-11plandırmayla il giJ. i karara il i§k:ind ir., Aşırı ö

zetleme ilgili verilerin göm.ül.mesi sonucunu yaratabilir., 

- Çevresel bilgilerin açıklanması 

İşg'icü raponındaki bilgiyi alanın algıl&-:ı.asıncla koşul

lar ve ku.lla..ınlan yöntemler gibi konularda geçerli bir 1."Uşkı o

lasılığına karşı koşc)llar ve kullanılan yöntemlerin açıklan.:ı:ıası 

ge:::-ekir., İşgücü rc.poru sad.ece işçiler:_n bilgi gere1:::sirırr::;sini 

karşı.J. ayacak bir rapor olarak ha.zırlandığında, 'bu bilgilerin ge

nel ln.ü.la.nını içinde uygi.lil. olduğu şeklindeki j'anlış bir sonuçtan 

kaçınmak için "özel amaçlın şeklinde baslık konı...:J..ması ve belir

lenen amacın belirtilmesi gerekir. 

- İşletme İ çinde ve İ şletmeler .Aras :ı. nda TJy gv.J. ama Birliği 

Bir ekonomik faaliyetin 0lçümlenmesinie çeşitli alter

natif yöntemlerin varlığı halinde, işgücü raporonda tekdüzenli

ğin sağlanması öneı:nlidirc Bu tek düzenlilik tutarlı değerleme 

olduğu kadar tutarlı bir sın:ı. fl.andıma ve teminola jiye işaret 

etmektediro 

Uygı.ü.amanın her zaman tutarlı olması 

Bu ilke raporlama biçiminin tutarlı bir şekilde ey gü.-



94 

lanmasının süreklilik kazanması gerektiğini ifade edero 

3o 3. 3.; İç,t,ocü Raponurun İçeriği 

Toplu pazarlığa yönelik ola:r;u: hazırlaneccl:: 

göcü raporu çalışanların ve orüarın tei:ıBilcisi sendil:anın bil

gi gereksinimL'rli karşılamalıdıro İşgdcü raporu. içeriğinde yer-

a.la.n bilgiler önce çalışanların istek beliJ:'lemedeki t·._;_t·..;rrı a:r'ı 

üzerinde, da...'IJ.a sorıra sendika yönE, icilerinin istek] eri oll;.::_ştu:::.'-

ma.sı:ıa etki edebi.lrnelidiro 

Toplu pazarlıkta istek ve teklifleri belirlemede etkili 

olan fah""törleri temel aldığımızda, işgücü raporu aşağıdal:i i

çerikte düzenlenebilir( 27): 

İşletme Hakkında Bilgiler 

o İşletmenin faaliyetleri, 

o İşletmenin başka işletmelerle veya holding şirketle 

ilişkileri( varsa), 

o Yöneticilerin isimleri ve örg'Jt şe:rıası, 

c Ortaklar hakkında bilgiler, 

o Denetçiler hakkında bilgiler, 

• Üretim konusu, 

o İşletmenin genel amaçlarıo 

Finansal Bilgiler 

c Satış Hasılatı, 

o Kar ve zarar, 

" Kar payları, 

c Toplam borçlar, 

o Toplam sabit varlıklar, 

( 27) J .SAMU.ELS, c oRICKWOOD, A.PIPER, a" go e. t So 304-307; Haluk 
th~A.Lf Faaliyet Raporu., Türkiye Mu_tıasebe Uzmanları Derneği, 
YaoNo:5, ~stanbul, 1978, So63-64; AoBELKAOVİ, aog.e., So 
20-25o 



o Yöneticilere ödenen kar p~rlar:ı. ve ::nF.:.a.şların 

a;yrıntıları, 

c Topl2m ticret ve rLc:..a~,le .. rın ayrıntıları 1 
., Ha:ın,.,.ıs..dde ve t:c..l zerr:e Gide rl ei' i , 

o Genel in:::alat giderleri, 

o Topla::n maliyetierin yi.5zdesi olaThk toplrun i§'gücü 

maliyetleri, 
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o· Toplam maliyetlerin yüzdesi olarr-.k yönetio giderleri, 

o Sermaye r::ıaliyeti 1 

o Borçlanma giderleri. 

- Rekabet Durumu ve Verimlilik 

o İhre,cat faaJ .. iye tl eri, 

o Başlıca ulusal ve u ... -:.usıararası rakipler, 

o Gelecekteki rekabet olasılıkları, 

c Satınalma, üretim ve pazarlama hw:ında genel 

o Üretim planı" 

o Kapasi te kullar..!Ila c.Jzeyi, 

o Ürün başına işgJcü maliyeti, 
"f... .: ~, • "1 • k t .., .., " t ,. 

o 1'8Tlıı..!..LL.ı a.r,ışJnc:.an cıogan ,asa.r-rı.ıı veya 

verimsizlikten doğan kayıplar. 

- Geleceğe Yönelik Plan ve Projeler 

o Birleşme ve devralma, 

o Yatırımlar ve büyüme, 

o Faaliyetine son verilecek biri.;-::i.ler, 

o Yer değiştirme, 

o Araştırma ve geliştirme, 

o Ürün değişiklikleri, 
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- İşgücü İstatistikleri 

o Orta.l<::...'Tia istihd2.:n edilen :işgc.cü e.ay::.sı, 

Ç <=•1ıc.·r·-· cr·· n c-ı.,..,,.,ı·,~e+ ..:ıı::;v•pce o c.......;_ ~~·tl..!..LLc-4 ..~--. ...ı • .;...J.J::; t.r .... f u.v.ı. ,_.. . 1 

o İşgücü devir hızı ve işten çıkan::ıe.l.ar. 

Endüstr:i.Jrel ilişLi.ler 

o Şikayetleri çözüm svreci, 

o Güveruik ilkeleri, :politikalar ve proğramlarf 

o Sağlık ve refah konvıarı, 

o İşten çıkanna ve disitlin süreci, 

o İ~yerindeki sendikalı işçi sayısı ve bağlı olduğı.ı 

sendika, 

o Yeni işçiler için terfi politikaları ve yöntemleri, 

e Çalışma ilkeleri. 

- Ücretler 

o Ödeme periyodu, 

• Öteme hızı, 

o Çalışma saatleri, 

., T-at iller, 

e Hastalık ödemeleri, 

• Kı dem taz.minatı :planı, 

o SSK işveren hissesi ve diğen fon ödemeleri. 

Çalışma Durumuyla İlgili Bilgiler 

o Karşılaştırmalı bölümsel üretim miktarı~ 

• Kar·şılaştı:rnıalı hedeflere ulaşma c .recesi, 

o Çalışma çevresindeki değişmeler, 

o Yeni atamalar ve işgörenlerdeki değişmeler., 

o Tüm genel değişmelerin. işgücü üzerindeki 

etkilerio 
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3., 4o İşgijcü F.sporu...."1da Yer Alan Bilgilerin Fjnansal 

Teblolarda Gösterilmesi 

İşgJcü rapo:rı.L'11da yeralan bilgilerin çalışanlara ve sen

dikalara toplu pazc.rlığa yönelik olarak etkili olabilmesi -için 

a.."1la.rrılı hale getirilmesi gerekir .. Sözkonusu bilgiler fina."l.Sal 

tablolar aracılığıyla birbirleriyle ilişkilendirilerek anlamlı 

hale getirilira İşgJcü raponL'I1un içeriğini esas aldığımızda 

toplu pazarlığa yönelik olarak aşağıda inceleyeceğimiz finan

sal tabloların düze::ı.lenmesi gerekir., 

3o4olo Temel Finansal Tablolar 

Filanço, gelir tablosu, fon alım tablosu ve ek

leri bi:l:· işletmenin fin2 ..... "1Sal dhr..rmu ve faaliyet sonuçları hak

kında önsı:r.ıli bilgileri içeren temel finansal tablolardır( 28)o 

İşglicü raporonun içeTiğinde yeralan bilgilerin bir kısmı söz 

kor.usu tablola:da sv.nulur .. 

:Bilanço işletmenin sahip olduğu varlıkları ve bunların 

kaynaklarını d.üzenlendiği tarih itibariyle özet olarak gSıste

rir·., Likidite sırasına göre dönen varlıklar ve dıJ.ra.n varlıklar 

gro.pları s.ltında varlıklara, kısa vadeli borçlar, orta ve uzun 

vadeli borçlar ve ö.zsenrıa.J' e grü.pları altında kaynaklara ili:;:kin 

bilgiler bii,:.nço aracılığıyla sunvlur. 

Gelir tablosu işletmenin belli bir dönemde elde ettiği 

tüm gelirleri ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve gi-

( 28) ~remel finansal tablolarla ilgili ayrıntılar için bakınız; 
öztin Ji.KGÜQ, ~~.;i ,Tablolar Analizi, Bo 7, Muhasebe Enstitü
sü YaoNo,51, Muhasebe Enstitüs'J Eğitim ve Araştınna Vakfı 
YaoNo:3, İstanbul, 1987, so20-283; Sabri BEKTÖRE, Ferruh 
ÇÖMLEKÇİ, Mali Tablolar Analizi, Anadolu Üniversitesi ESBAV 
Ya.,No:71, Eskişehir, 1989, so9-35; Nalan AKDOGAN,Nejat 
TBlXER, Finansal Tablolar ve Analizi, Bo 3, Ankara, 1988, 
So29-268o 
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derleri ve bunların sonucunda işletmenin elde ettiği dönem ka
r::..nı ya da uğradığı dönem zararını topluca gösteren finar ...... :::;al 

t8.bloduro Gelir tablosu işletmenin faaliyet d önemi it i bariyle 

net sonucunu, brüt satış karı, faaliyet karı büjruklüklerine 

ve bunları oluşturan ana olaylara yer vererek gtisterire Bu bc:.

k:ımda.n gelir tablosu işletme faaliyetlerine ait l:azançla:nrı 

ya da :kayıpların oluşumunu ve varılan som:ı..çları göstermek ba

kımından önem arzedero 

Toplu pazarlığı yönlendiren karlılık fah~ör~ne yönelik 

analizler gelir tablosunda yer alan bilgiler esas alınarek ya

pılıro 

Fon akım tablosu,belirli bir dönem içinde işletmenin 

sağlamış olduğu finansal kaynakları ve bunların kullanım yer

lerini göstermek suretiyle bilanço ve gelir tablosunda gör'Jlme

yen fon akımını orteya koyabilmektedir. :Böylece işletmenin ge

rek faaliyet sonucunda gerekse ek finar...sman biçi.:minde sağlamış 

olduğu finansal olanaklarla neler yapıldığı, s ö::;l::or.usu :u::,yr.ı.ak

ların nerelerde kullanıldığı fon akım tabloE-mdan açıkca izlr~

nebiliro 

Çalışanlar ve sendikalar işletmenin ekonomik gücü y~nı~

da, finansal gücü ve bunun kullanım biçimi hakkıL'la bilgi sc.

hibi olmaktadıro Sendikalar fon akım tablosunda sunulan bilgi

lerle işletmenin ücret artışlarını hangi kaynaJrJ.aroan karşıla

dığını veya karşılayabileceğini gö:rebilirlero 

y-ukarıda bahsedilen temel finansal tablolar- muhasebe 

sürecinin doğal çıktılarını oluştururlaro Genel amaçlı bilgi

leri içermekte olup, çıkar grupları amaçlarına yönelik analiz

leri bu tablolardan yararlanarak yaparlaro 
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3o4o2o Katına Deter Tablosu 

İşletmenin finansal du.rw:r;u...rıu. ve faaliyet sonuç

larını e-ı.:u:ı:ma.k için hazı rla:nc:m bilanço ve gel ir tablosu yara-

tıla:n değerin, bu değeri yaratanlara dağıtı.mınJ. . . ~ 

gos cer:m.e z., 

Katma değer tablosu i~;:::.etmede ;yaratılan cle.geri, bl<. defte:::-i ;ya

ratanlar arasındaki da.ğJ.ı:ı..mını ve işletmenin btı. değerder.. ge

nişleme için ayırdığı forü .. arı gösterir( 29) o 

Katma değer; satışa su..rıu.lan ürünlerin üretiminde kı.ll.

la.nılan işletme C.ışından satı:nP.J.ınan :mal ve hizmet tutarının, 

satış hasılatından çıkarılması sonucu elde edilen değerdir( 30). 

İşletme karı satış hasılatıyla satılan m2.J..lar maliyeti arasın

daki olumlu fark olup, satılan mallar maliyetinde yeralan iş-

letme dışından satınalınan ilk madde ve malze:rıeyi de hesaba 

katmaktadır. Oysa katma değer hesabında sadece iş1etw.er:e ger

çekleştirilen faaliyetlerle il gil enilir .. Bu .Yönüyle işletnede 

servet yaratma süreci katma d eter olarak ortr:c~ya çıkar ve yara.

tılan katma değer de ücret, :caaş, karyayı v~ be şekil de ilgili

lere ödenir. 

Ke..tma değer t::ıblosu işlemenin ekonomik sonuçle:rırıın 

anal izine yE:r:.i bir boyut geti:rmekte ve özell j_k1e toplu pazar-

: ıkta yararlı olmaktadır( 31) e Çalışanlar işletmede yaratılan 

servetten ne kadar pay aldıklarını, diğer çıkar grupl a:::~ır.ı..a gö

re a: .. .dıklarJ. payın oranını tablodan görebilirlero Sendikalar 

tabloda yeralan bilgileri analiz ederek ücret isteği kararın-

( 29) Bemard COX, "Added Val:u~ and The CoJ:1?orate Report" N[ana
_gement Accounting, April 1976, Scl42-143; KasUD.l Tt~R, 
Faaliyet Raporlarında Yer Alması Gereken Tablolar ve Ge
lişmeler"yMulıasebe Eru:titüsi.-1 Dergisi, .Ağust::.ıs 1978, So 

13-14o 
( 30) JoLevis BRO'I.VN, Leslio R.HOVlARD, Kanagement Accounting and 

J.inance, English Language Book SocietyoMacdonald and Evans 
Ltdof 1982, So52~ 

{ 31) Mo TtffiKER, ao go e' o, s o 51. 
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da yara:rlı sonuçlar elde edebilirlero 

Katma değerin hesaplanmasına yönelik olara};: biri çıkar-

ma, diğeri toplEma olmak üzere iki temel yöntem önerilrnektedir. 

Çıkarma ;yöntemine göre katma değer hesaplanırken s3.tış hası1a-

tından işletme dışından alınan Ye satıla."'1 mallar rr:cl i;yeti.ı!de 

yer alan ilk madde ve malzeme giderleriyle hi?:ı:net gide:deri 

çıkarılıro Bu sonuca vergiden önceki kara, çalışar.ılara ödenen 

ücret ve maaş giderler~le amortisman ve ödenen faizler ekle

nerek de varılabilir(32)o 

İşgücü raporunda yer alan katma değer tablos·.mu aşağıda

ki şekilde düzenlemek mümkündür( 33) 1 

., ............. .,İşletmesi ., • .,.,ı . .,.,.,.,Dönemi 

İtibariyle Katma Değer ı:- ablosu 

Tutarı Katma. deii:"er Oranı ........ • ..- .. ,._,_ .. -s: 

Net Satış Hasılatı X 

Eksi: Satınalınan mal ve 
HL:ınet maliyeti 

KAT~1A DEG ER X _2_0.9_ 

Katma Değerin Paylaş~ı: 

Çalışanlara Yapılan Ödem., :x 

E ern:aye Sağlayanlara 
Yapılan Öde~eler x 

Devlete Yapılan Ödemeler x 

Yeni Yatırımlara Ayrılan 
Paylar x 

100 

(32) L.BROWN, L.,HOWABD, a.,g.,eo, so53o 

(33) L .. BRO'i?N,.L .. HOWARD, aogoeo, Eo56; :SoCOX, aogomo, Sol44e-. 
Mo ~RICER, a .. g.,&ı.o' So 52o 
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Yukarıda verilen katma değer tablosu çalıç:maları ka:rşı

lığ::!.nda çalışanlara yapılan ödemeleri, kondan sen.D<we ta da 

borçlanı:ııa karşılığında b·J. kaynaklara verilen faiz ve kar:ray

larını, çeşitli. vergiler yolı.;~rla devlete ;yapılc-:n ederneleri ve 

işletme varlıklarını genişletmek üzere l:ullarıılacak dağı tıl

mayan karlardan oluşan ve işletrrıece ya'!'atılciJ.--ı hb kazo::.r~çları 

özet olarak göstermektediro Gereh"tiğin:ie katr.:ıa eleğer tablosun

da yer alan s özkonu.su özet bil gilerinayrıntıE ı ır açıkl8111alar" 

başlığı altında tablonun cl t kısmında gösterjıebilir}· Bu du

rlliD.d3. açıklanacak bilgileri aşağıdaki şekilde göstermek müm-

kL5.ndür: 

lo Satış Hasılatı 
(-) 

Satış iadeleri4 

S'atış isk ntoları. 

2. İşçilik MaJ.iyetleri 

GiydiriL-niş ücretler, 

Mac.şlar, 

İşveren emeklilik payJ arı 1 
Yönetici ücretleri~ 

Kard.an işçilere verilen ikramiye: er, 

Kardan yöneticilere verilen ikrsüyeler. 

3o Sermaye Sahiplerine Yapılan Ödemeler 

Tahvil Faizleri, 

Kredi Faizleri., 

Pay Sahiplerine Dağıtılan Karpeyları. 

4o Devlete Yapılan Öd~eler 

Kurumlar Vergisi, 

Katma Değer Vergisi(Satış Hasılatından düşiiür.ıemişse), 

Gümrük Vergileri, 



-ı;;;-plak Vergileriı 

lS otox-l u Kı=. ra taışıtları vergisi~ 

5., Yeni Yatırımlar 

Dağı.t:Llm2.mış karlar1 

L..mortisman ve bike:nrrıe payları, 

Yedeluer ve Özel Fonlar. 
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YaratJ.lan katma değerin paylaşımı daha basit ve çarpı

cı olc..r"E-k istenilirse dairesel grafikle de gösterilebilir(34): 

Çalı ş arılar 

GereJ.rıi görülc:!üğü::ıde yaratılan katma değer ve bu değerin 

J.>ay::i.aşımına yönelik döneı.:ısel değişmeler için ek finansal tablo

lar veya daireEel g;-rafi..tler hazırla..rıabil ir o Bu, katma değere 

yönelü; analizleri kolaylaştıracaktır. Ayrıca toplu pazarlığa 

yö:ıelik olarak ç8lışanların katma değerden aldıkları p"3.yın za

man boy-utunda izlediği gelişmenin yönü çalışanlar ve sendika

l~rca kolayca izlenebilecektir. 
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3o 4o 3o Emek Ver:i:ırıliliği Tablosu 

Veri.:rr:lilil:-ücret artışı ilişkisinin kurulması top

lu pazarlığın oluw:ılu sonuçlanması bakl.!llından son derece ör.ı..emli

diro Çü..r.ı.k"'J. veriiLlilik artışına dayandıyı.J..ma;yan ücret artışları 

çal. ı şanların satınalma gücünde ol v.mlu bir değişme yarat:nayacak

tıro Verimlll iğe bağlı olarak çalışanların reel ücretlerinin 

düşmemesini sağlamak için önemli hareket noktası verimlll ik ana

l izleridiro 

Toplu pazarlıkta istek ve tekli.flerin verimliliğe dayan

dın.lması için, işletmenin verimliliğini belirlemeye yönelik 

bilgilere gereksinim vardıro Bu biıgiler işgücü raporı..mda emek 

veı-··iml i.l iği tablosunda sunulabil ir. 

Verimlilik hesabı girdiler ile çıktılar arasındaki ilişki

ye dayandırılır. Bir işletmenin tüm gird::.leri ile çıktıları ara

s ırı.daki il i şkiden hareketle toplam veri.mlil i ği ölçmek oldukça 

kar.:rıaşıktır., Anee-k işletmenin çıktısı olan satı~ları ile bu sa

tış hacmini gerçekleştirmede girdi olarak 1::-uJ.lanılan işçilik gi

derleri ar-a.sında ilişki kurarak emek ve:rimliliğini ölçmek müm

kündür( 35). Bu ölçü toplu pazarlıkta istek ve teklifleri belir

ll':::ıede bir C.ayana..lc olabilir., 

( 35) Verinü il ik ölçt:rıüne yönelik ayrıntılar için b akıL ız; h':elih 
·BAŞ, Lyl".LaD Jı..KTAR, ,İşletmelerde Verimlilik Denetimi, Ölçpıe 
ve Degerlendinne Modelleri, M.P.M. Ya. No: 435, Ankara, 1990; 
Eo:BoS::f.BSON( Çev: S . .inan ART~~-İnci ARTAN), tşletmelv.rde_Iii: 
_g!Jcü Veriı:rO..iliğinin Arttırılması_._ Çağdaş Yönetim Dizisi: 
1, Bilim 2Jeknik Yayınevi, İstanbul, 1991; Alan LAVlLORI 
I~~uctivfty Improvement Manual, Gower, Cambridge, 1987; 
Türkiye İşveren Ssndikaları Konfederasyonu, I, Verimlilik 
Eğit.imi Semineri, İstanbul, Nisan 1991; Milli Prodüktivi
te Merkesi, Verimlilik ve Qalış.ıp.a Hayatının Kal i tesinin 
Geliştir~esi Sempozyumu, M.P.M.Ya.:No:442, Ankara, 1991; 
GoKAYA, S.,ÖZDAMAR, Ao.A.KKÖK, a. g. e. 
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Emek verimliliği tablosunda sunulacak bilgilerin s1.-ınuluş 

şeklini belirlemeden önce kısaca bu tablcda yer alan ra..k5.ın..ların 

a:rüamının belirlenmesi yerinde olacaktıro 

Çıktının değer olarak ifade edili-:ıesinde toplam satışlar 

kullanılabiliro Zaman içinde karşıla~tı:.rraa ya:ı:nlırken fiyat ae

ğişikliklerinin etkisini ort ed an kaldımak gerekir( 36) ~> 

Emek verimliliğine yönelik hesapla.malard.a girdiyi işçilik 

bedeli oluşturmaktadır. İşçilik bedelinin hesapla:n:rrıe..sında işlet

mede çalışan tüm personele ödenen ücret ve maaşların esas alın._'l'.f;a

sı gerekir. Çünr~ işletmede çalışan tüm personel, o işletmede o

luştunılan çıktıya direkt ya da endirekt yoldan ka"'::kı.da bulunur. 

Ancak daha ~rıntılı analizler için direkt ve e~direkt işçilik

ı er esas alınabil ir(37). Emek verimliliğinin hes aplar.ırna.s ında ça

lışılan saatierin mi yoksa ödeme yapılan saatlel'ir'- mi esas clı

nacağı da önemli bir konudur. Verimliliğin ayrıntılı ane,lizleri 

için çalışılan saatlerin esas alırı.;:nası gerekir(38 )c J~ncak toplu 

pazarlığa yönelik analizierde çalışılmayan fe:..ka.t ücreti öderen 

s.aatlerinde hesaba katılması uygundur., Çünkü işveren ara dirüen

meleri, a.ksama, bakım onarım gibi üretken olmayan süreler iç~in 

de ücret ödemektedir .. Ayrıca işletmede ayrıntılı ~ayıtlar .TJili~ün 

olmayabilir o 

( 36) Gercild RIVEST, "Verimliliğin Ölçülmesi ve Yönetim Aracı 
Olarak Ku2lanılması'' Türkiye İşveren Sendikaları Konfe
derasyonu• ,. Yerimlili~pcıosı'• aogcecp içinde Sc88-89; 
AoLAYffiOR, aogoeo, So53-54o 

(37) GoRIVEST, a.cgceo, so88; GcKAYA, SoÖZDAMA.R, A.Jı.KKÖK, aogce•, 
So56-57o 

(38) Joseph PROKOPENKO, "Verimliliğin Rolü• Unsurları, Politi
ka ve Stratejileri" Türkiye İşveren Sendikaları Konfede
rasyonu, !.cVerimliliks·ocr aogceot içinde, So55-56o 
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Bir çıktı 14"1Suru olan satışlarla, bu çı.ktıyı gerçek1eş

tirmede kullanılan girdi unsuru. olan işçilik giderleri arasın

da ilişkiyi tophıca emek verimliliği tBblosunda gösterwek rüm

kündüro Hazırlanacak emek VE,rimJ il iği tablosu::ı.da hem enflasyon 

etkisi giderilmeli hem c.e veriTrl ilikteki gelişmeler izleı:ebil

melidil!O 

Toplu pazarlığa yönelik olarak emek veri.rı:ı.liliği tablo

sunu girdi ve çıktı '.ınsurlarını rakarnsal örneklerle göstererek 

aşağıdaki şekilde düzer.J.eyebiliri.z(39): 

Tablonun düz.enle~esjne yö.nel ifl:__..:"-rakc:r•.e al 

veriler 

Fiili Satışlar 

:Fiili ücretler 

Ç:ü.ışJ..lan Saatler 

Fiyat de:flatörü 

ücret deflatörü 

(Tüketici fiyatları) 

Temel Alınan 
~Dönem. 

ı 78 .. 039 

Cari Dönem 

lc220~000.,-

10 11 6L8 -_,: ~ . 
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o~~~oİşletmesi oeocco.Dönemi 

E:ı::nek Verirul ili ,ği 'L-ıblosu 

Kslem 1\o Ka.le:m.ler Te;mel J.ıınan 
Dönem 

Cari Dönem Sonuçları 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Fiili Satışlar 

Fiyat Deflatörü 

Düzeltilmiş Satışlo 

(Fiili Sato~ lo6) 
o 

Fiyat DJ zel timli 

Miktar 

Satışlardaki Artış 30) c 661 

Fiili ücretler l.OOOoOOO.- 1o220o000 

ücrat de:tıatörü 

7 Düz. cl tilmiş Ücretler 

(:Fiili Üc.ret !_1.07 1.140cl86 

8 

9 

10 

ıı 

12 

13 

14 

15 

o 

ücret Artışı 

Toplam Çalışılan 
Saat 

Temel Dönem o Çalışe 
Satışları --saatlo 

< 

Temel Dönem o Ücretler 
-,:.;::,+~~ı arı -
'-'"'""".ı.~-- o 

Düzeltilmiş o Çalışılan 

Saatler - Saatler o 

Düzeltilmiş ô u·· tl - ere er 
Satışlar o 

Saat Başına Verimlilik 

(Temel Dönem_:_Sonraki) 
o Dönem 

Satışıara göre emek verimıcı 
(Temel dönem=t- Sonraki 

dönem) 

5 

- 26,1_ -
28,1 -

79.814 

194648 

4c~5 

0,93. 

0,90 

%Değişim 

+ 8 

..,. 6 

+ 22 
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Toplu pazarlıkta ietek ve teklifleri belirler:ede sadece 

emel-:: verirı:ıliliği,ni ölçüt olarak clroak sakıncalı olabilirc Eme

ğin verimliliğini etkileyen faktörler:b.anal.izleri de dikk:E..te 

almal-e gerekir., .A:yrıc:a. E: ermsye Ye l:apru::.i te ver:i.ı:ı:ü iliği.."1i de he

sapla.mak ve analizlerde h-ullc-.. .nmak gerekir .. İ şg'Jcü raporu.nda 

işletmenin tqilam verimliliğini ölçnıeye yönelik bilgilerin ay

rıntılı olarak sunulması bilgilerin anlaşıln::.asını ve kullanıl

masını olumsuz etkileyeb'i ı ir., Bu sakınca nedeniyle se:ı:nıaye ve 

kapasite verimliliği temel finan-:ıal raporlaroa.."l yararlanılarak 

reşyolarla gösterilebilir., 

3o 4o 4., Maliyet Tabloları 

Toplu pazarlıkta te1dif ve istekleri belirlemede 

etkili olan faktörlerden birisi de maliyetle:rdir., Çünkü toplu 

pazarlıkta ele alına..n konulc.rın büyük çoeturJluğtl işveren açısın

dan me.J..iyet unsurunu oluı;tumaktc:.dır .. :Bu bakımdan, pazarlığı 

yapılan kenDıarın işletmenin maliyet yapısına etkisinin ölçül

ınesi ve bu maliyet yapısının işletmenin faaliyetleri üzerine 

etkilerinin kestirilebilmesine yt "elik :. ilgilr::·in : .. şgücü rapo

ru..rıda ac. ıklar.:ması gerekir .. 

Bir işletmede gerçekle~en giderleri gelir tablosunda sun

mak mürrıkündür., Ancak bu giderler ayrıntılı analizlere yönelik 

olmayıp özet halinde sunvlur., Toplu pazarlıkta kullanılacak ma

li3ret bilgilerinin ayrı tablolarda surıulma.sı ve özellikle işgü

cü maliyetlerinin detaylandırılması gerekir., Maliyet bilgileri 

maliyet muhasebesi kayıtlarından sağlanabiliro 

Toplu pazarlıkta maliyet bilgilerinden en fazla tartışı

lanı işgücü maliyetleri olacağından, özellikle bu maliyet un

surunun hesaplfıll~Ila.sı konusunda bazı açıklamalar gerekmektediro 
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İşletmede çal:ı.şa.nlara ödenen ücret ve maaşların işgUcü rr:.aliye

ti olarak hesnplanmasında bazı sorunlarla. karşılaçıJ ab ilir .. 

Pur.ı.lar; 

o :Bir işletr:ıede üretime direkt olaı~ak y"i.iklc:nebilecek iş

çilikler olduğu gibi, üretim faaliyeti clışınd.a çclı ~~an iççlle

re ve diğer personele ödenen işçilikler sbzkorn;.sudurc Örneğin, 

.makina başında kol gücüyle çal ı şan işçiye, ürün tas a:tımınô.a ça-· 

lışan mühendise, işletme giriş kapısındaki bekçiye, ambar ka!'"' 

yı tlarını tatan memura, gözetim işini yapan us~ abaşına, idari 

işl.erden sorumlu müdüre, dağı tım işini yapan şöfore ücret ve 

maaş ödemesi sözkonusuduro 

o Sözkonusu işlerde çal::. şa.r..ıların bazıları işçilerde da

hil sendikalı olabileceği gibi sendikasız da olabi.lir. Sendika

sız çalışanlara ödenen işçilikler işgücü maliyetinin hesaplan

mas :.nda dikkate e.lınacak mıdır1 Yoksa sendikal arı sc.dece sendi

kcl ı çalışanlar mı ilgilendirir1 

o işçilere ve diğer personele ödenen işçilik bedeJ.inin 

bir bill.ümü sabit olurken, bir böltimU değişkendir. İşg'Jcü mali

yet-I.nin sabit ve değişken kısınlar:,_nın a.yrılı:ıası a:ıaJ.izler için 

o İşgücü maliyetinin hesaplanınasında sendika ve işveren 

tarafı farklı yaklaşımda hılunabilir. Çalışanlar, işgücü mali

y€ti olarak eline ge':~en net ücreti algılamaktadır. İşveren açı

sından ise işgücü maliyeti farklıdır" :Bu maliyetin hem yasal 

hem de toplu pazarlıktan doğan çok değişik unsurları vardıro 

Örneğin; sağlık hizmetleri, kreş, spor giderleri ve spor te

sisleri yapma yükümlülüğitnün getirdiği maliyetlero 

o Eir işletmedeki mevcut maliyet muhasebesi sistemi ay

rıntılı verileri sağlamayabilira 
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Bu tür sonuuar işgUcü maliyet inin tutar olr:i-rak hesap

lc.r..ma.sını ve hesapı anan tutar üzeri..ı-:ıde an1aı:;;ma,y-ı zorlaştırır., 

Ancak hesaıılanc:Ir:.az ceği1dir., Jlaliyet bilgilerini açıı-ıamadaki 

arn aç, işletmenin topl2.m maliyetleri içerisinde, işgLicü maliye

tinin payını hesapla:rtak ve bu :r::ıc.liyetlerdeki değişimin sonuç-

larını analiz edebilmekti: .. :Su e.s.acın gerçekleşr:ıesi için iş

letrrsnin iyi bir maliyet cuhasebesi sistemine sa.ı.'lı.ip olması ge

rekir., 

Toplu pazarlığa yönelik olarak işgücü maliyetlerinin 

hesaplanmasında şöyle bir yöntem izlenebilir: üst yöneticile

re ve danışmanlara ödenen ücret ve maaşlar dışı:ıda işletmede 

çalışanlara ödenen tüm ücret, maaş, toplu paz.arlık şartların

dan doğan maliyet u.:."lSurları ve yasalardan doğan maliyet ınısur

ları toplamı toplam işgücü maliyetinin tutarını verir., Hesap

lamaya yönelik verileri maliyet mu..Y:ı.as e bes i kay ı tl arından aJ rı ak 

mvrrı.kündür( 40)., 

Toplu pazarlığa yönelik olarak :maliyet bilgilerinin a

ÇJ.klar.m.asında hem finan.sal tablolanlan hem de grafiıderden 

yararlanılabilir., Maliyet bilgileri Kal:i.J,.et · :DağıJ .. ım.ı Tablosur 

İşgJcü maliyetleri DağıtL~l Tablosunda ayrıntılı olarak sunu

labilira Bu tabloları aşağıdaki şekilC.e düzenlemek mü..rr:.kün-

dür: 

( 40) İşgücü maliyetinin elde edilmesine yönelik M2:liyet Mu
hasebesi işlemlerine yönelik ayrıntılar için şu eser
ler mevcuttur: RoÜSTÜN, :Maliyet Muhasebesi,i,ooe aogoeo, 
s.,821-828; Halis ERTÜBK', Maliyet lıhı.h.asebesine_ Giri§, 
Uludağ Üniversitesi Yayınları, 30o023,007l, Bursa~ 1982, 
So84-105; 



Kalem No 
---

lo 

2o 

3o 

4o 

5o 

~c~o~İşletmesic~••••Dönemi 

İ~b"Ücü Raporuna Yönelik ltaliyet Dağılır::ıı 

Tablosu 

Kalemler Tutarlar 

Toplam Maliyetler xxxx 

Di.rekt Haırı.n::edde MalzVIıe 

Maliyetleri x:x:::x 

İşg'Jcü MeJ.iyetleri :x:x 

Genel İmaJ.at Maliyetleri :x:x 

Diğer Maliyetler X 

XJ.:::XX 

--------------------------------
~kl a.ı::Ia.laJ:.L. 

lo Toplam Sabit Maliyetler xx 

2o Toplam Değişken Maliyetler X 

3o Fazla Çalışma Ödemeleri o 

ııo 

cı;. 

100 

% 

% 
(ff_ ;o 

~ 1 

100 

Fazla çr:ılışma ödemeleri direkt olarak üretim miktarı ile 

ilgili olduğundan a.nalizlc;rde toplam işgücü maliyetinden 

düşülüro 
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Mali.Jretlerin yüzdeli bölü~ümü dairesel grafilü.e a.şağı

daki şekilde gösterilebil ir: 

--------·- 100 n 

Toplu pazarlık'ta tarafların ilgi duydukları maliyetler 

işgücü maliyetleri olduğundan sözkonusu maliyetierin ayrıntılı 

ol:::,rak sunulması gerekir •. Ayrıntılı olarak su::ulan işgUcü mali

yetine ;ı~önelik bilgil.er; çalışanların ve sendikt:ların işgöcü 

mali;retini oluşturan. unsurları ayrıntılı olarak analiz etrr.:.~::!..e

rini sağlar. Buna yönelik işgücü maliyetlerinin dağılımı tablo

sunu aşağıdaki şekilde düzenlemek mi..ünkündür: 

cıocıoocıİşletmesi •••••••Dönemi 

İşgücü Raporuna Yönelik İşglicü Maliyetlerinin De:.ğılımı 

Tablosu 

Kal_ em No Kalemler .Tu~a;r .. ~ 
le> Toplam İşgücü Maliyeti XXX 100 

2. ücret ve Maaşlar xx % 
3. Yan Ödemeler xx % 
4. Sosyal Yardımlar xx % 
5. Diğer Personel Giderleri :X: ~ 

! 100 XXX 
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Açıklamalar 

lo Ücret ve maaşlar çalışanlara ç<:Qı~a saati ka:ı.~~alığı ödenen 

çıplak ücreti ifa.de etmekt.edirc 

2o Yan ödemeler ikrazniye ve ı:~rim gibi öd.e.:neleri ifc:vde e.trı:ı.ek:

tediro 

3o posyal Yardımların dağ:ı;lm_ 

SSK işveren primleri xx 

Yemek T~ 

Kıdem tazminatı xx 

Zorunlu tasarruf fonu işveren hissesi Y~ 

Yakacak xx 

~laştır.ma xx 

Mesken lojman giderleri ve konut edindir.me 

Yardımı fonu ~( 

İzin ve bayram harçlıkları xx 

İş elbisesi ve giyim xx 

İhbar tazminatı xx 

Aile ve Çocuk yardımları .:>o: 

Tahs:U yardımları xx 

Doğum, ölüm yardımları xx 

&ağlık hizmetleri, spor tes.Yap"Fonu xx 

Diğer xxx 

4o 5 nolu Kalem 2,. 3 ve 4 nolu kale:m.ler içerisine sokula'!layan 

giderleri ifade etmektediro 

5o İşgücü maliyetlerinin değişken kısmı: :.x:xx TLo 

İŞ(S"ÜCÜ maliyetlerinin sabit kısmı .J XXX TLo 

Ayrıntılı olarak düzenlenen tablonun yanında dairesel 

grafikle işgücü maliyetlerinin yüzdeli cl.ağılırn.ı aşağıdaki şe

kilde gösterilebilir: 



100 TL 

Sosyal 

!1iaaş 

.. ., .. iL 
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Yukarıda. bahsedilen maliyet tablolarıı:a ek olare.J::, r:::cli

yetlerdeki değişmelerin d önem it i bariyle izl enebil.:::nes ine yönelik 

olarak birkaç dönem birlikte sunul&bil ir o 

3o 4o5o Çalışanlara Yönelik istatistiki Eilgilerüı 

İşg.icü Raponmda Gösterilmesi 

Gerek işgücü raporl1.n.da su .. nulan fina!.·.ı.sal tablola

rın analiz edilmesine yardımcı olacak gerekse anc~izlerüe direkt 

olarak kullanılacak işgücü istatistiklerine ilişkin bilgilerin 

işgücü raporonda yer alması gerekira İşgücü istatistilderinin 

sunulmasına yönelik standard bir tablo sözkonusu. değildiro Ge

nellikle bu bilgiler metin içerisinde sunulmaktadır( 41) ô Ancak 

birbirleriyle ilişkilendirilebilecek bilgileri tablo hal inde 
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göste:rme olanağı vardır o İ şgUcü is tatist i:VJ erine ;yön el ik bil-

giler işletmenin personel -oölürniJnden sağlar.Lı:.ıhil ir., 

Fin6..11Eal tablolan.n a...ı-ıı:ü izine d i::rel.r-t veya e nd irekt et-

ki edebilecek aiağıdaki bilgilerin işgücü rapor,;.nda yerr.,ıması 

ger.ekir( 42): 

o İşletme çalışanların toplmn sayısı~ 

o Çalışar~arın işlevleri~ 

o Dönem içinde işe alınanlar, 

o Dönem içinde işten ayrıla.nlar, 

o Dönem içindeki daimi işgücünün yaş dağılımı, 

o Çalışanların cinsiyeti 1 

o :Dönei!{. içinde işçi başına çal ışılan saatler
1 

o Send:.kalı ve sendikasız işçi sayısı~ 

• İşvere.ne intikal eden resmi şikayet sa.;),.ısı, 

" Haklı bulu..'l'lan şikayetler~ 

c. İş kazası sayısı. 

Bu bilgilerden bir kısmı kendi aralarında :iıişki.lendi

rilerek tablo şeklinde su.nulabilircı Buna :U :J .. §kin bir örnek 

tablon:un tasarımı aşağıdaki gibi olabilir( 43) o 

( 43). Tablonun dtzenlenmesinde Kaıını İktisadi Teşebbüslerince 
hazırlanan İş Froğrarnları ve Faaliyet Raporlarından ya
rarlanılmıştır. Bu konuda ayrıntılar için bakınız; 
KtJM.AŞ İşletmesi 1986 İş Proğr-c:ımı; Kt~L~Ş l987 Faaliyet 
Rapcruo 



ır. 

::1 

Çalıştığı 

Ünite 

İlk bölüm iş
letmenin ima
lat sürecine 
göre ·liiiS as i.ire
'ti.im yerleri 
esas alınarak 
düzenlenir o 

İkinci bölüm 

U retime yar
dımcı uni'te
ler esa.B alı
nar-ak düzen
lenebilir .. 

Genel Toplaırılar 

..... ., .. -. ..... İşletmesi,.. .. """" ........ Dönemi 

Çalışanlara Yönelik İstatia.tiki J3ilgile:rr 

Tablosu 

ünvanı 

Mühendis 

Usta 

Ustabaşı 

işçi v .. s. 

AşçJ. 

Şö:for 

Bekçi 

Gaı'uOn 

Bahçıvan 

Vobo 

Çalışan 

Sayısı 

D önem İç inde 
İşe giren 

D önera. İç inde 
Ayrılan 

Sendikal.ı veya 
S endikas ız 
Sendikalı( S) 
Sendikasız(Szn) 

CinsiYeti 
Kadın( K) 
Erkek( E) 



!J, ~ TOPLU PAZAP.LIKTA AÇI:KLANAN Il7u1-LA..SRBE BİLGİLERİNİN 

DOGRDLUK VE GÜ""'VEJ~İLİRLİGİ7~İN SAGLA1\1ıJ.ASI 

l16 

4olo KU:.r:ı.a.sebe :Bilgilerinin Doğruluk ve Güvenilirliğinin 

Sendikalar ~çısından Önemi 

Sendikalara açıklanan muhasebe bilgilerinin istek

leri belirlemede ölçüt olarak 1.'11llanılması için bazı özellik

lere sahip olması gerekiro Bu özellikler; bilgilerin, ilgili 

ve önemli olm~ı, anlaşılabilir olması, zamanlı olması, tutar

lı ve karşılastırılabilir olması, doğru ve gC.veninilir olması

dır( 44) o Bu özelliklere sahip bilgiler karar almada etkin bir 

rol oynarc 

Bu özeJ:likJ eri sendikalar bakımında.."1 önem sırasına koy

du.ğumuzQa birinci sırayı bilgilerin doğru ve gJvenilir olması 

alırc Çünkü to::plu pazarlıkta bilgiyi açıklama d·!.lTumunda olan; 

işver-endiro Sendika ve işveren arasındaki çıkar çatış:nası ve 

i::oYerenin rc:cJıasebe bilgilerinde d üzel tmeler(manüplasyon) yap

ma ola.s ılı ğı, bu özelliği ön pla..TJ.a çıkarmaktadır. İşveren ta

rafının bilerek sendikaları yanıltıcı bilgi açıklama olasılığı 

sendikaların bilgilere güven dus-maması sonucunu dcğu.rur. 

Sendikalara açıklanan muhasebe bilgileri diğer tüm özel

likleri taşısa bile, bilgilerin doğruıuğu ve gJ··,enilirliği ko

nusunda sendikalar bir şüphe taşıyorsa isteklerini belirlemede 

açıklanan bilgileri kullanm.ayacaklardır. :Bu clurum sendikalar a

çısından haklı çıkarılabilecek bir durumdurQ Doğru ve güvenilir 

olmayan bilgiler ancak karar alanları yanıl tır o Bu bakımdan 

işveren tarafı, açıklanan bilgilerin doğruluğu ve güvenilirli

ği konusunda sendikalara ve çalışanlara yeterli güvencey-i ver-
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ınelidirc Bilgilerin doğru!.Ue:,~ ve gl:hrenirlirliği konusunda ye-

terli e_::.-J.venceyi veme işverenin sorı-m:J uluğuduro 

4.,l,lcı :Bilgilerin Do[;:!:'"Llluğ-..:·.nu_ ve Gü-venilirliğini 

:Beli:cleyen ÖğeJ.er 

Mı.;Jıasebe bilgilerinin doğruluğu fina.ı.-ısal karak

teroeki işle:rrıleriı1 kayde,dilmesi v .. özetle;:"mesinde düz.enli h"U

r-c:..lların (kanunların ve genel kabul görmüş :mu_lıa.sebe ilkeleri-

nin) tüm olarak uygoıa:.:ı.rnasıyla elde edilir; güvenilirlik i.se 

belge ve >:ayı tların işletmenin gerçek finansal karakterdeki iş

lemlerini 3ransıtrnası ve aslına uygl:n olarak gösterilrnesidir( 45)o 

Finansal karakterdeki işlerüer mu_lır:..sebe ilkelerine aykı

rı olarak kaydedilir ve özetlenirse, finansaJ. tabloların içer

diği muhasebe bilgileri g'Jve:::ıilir olabilir, fakat mevcut bU,... 

giler doğru oJ..mayacsktıro İşletme yöneticileri ve mu.ı."ıase-

beciler gerçeh"'te olmamış işle:rrıler hak-kında belge düzenle:::nek ve 

başkaları tarafından düzenlenmiş belgeleri almak suretiyle ka

yıt yaı:abilirl.er veya işletr:2enin gerçek bir işlemiyle ilgili 

belgeyi d)zenlememek veya gizlemek suretiyle işle!2i kayıt dışı 

bırakabilirler ya da gerçek işlez:i tam c;.larak yansıtmayan bel

ge düzenlemek ve almak suretiyle kayıt yapabilirler(46)o İş

letme yöneticilerinin ve ı::ıuh.P..sebecil.erin bu tür davranışları 

sonucu düzenlenen finar~al tabloların içerdiği mulıBsebe bilgi

leri doğruluk ve güvenilirlikten uzak kal:ı..ro 

4ol~ 2o İşveren Tarafının Sendikaları Yanıl tmak Amacıyla 

Bilgilerir. Doğruluk ve Güvenilirliğini Bozucu 

tşlemleri 

SendLlralar ve çal :ı şanlar genellikle işletmenin 
--~----------~----~ ( 45) CcıKEPEKÇİ,- ao go eo, s o· B 3o 
(46) Aogoeo, So84o 
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fina...."'1Sal durv..mu ve faaliyet som.ıçlarıyla :Llgilenirlero E::.ı önem

li il r;i ala.ı.ı.ı ise kardır c Eğer işletme karlı ise sendikalar is

tel:lerini bel irle:ı::,ede en öne;nJ.i kriter olarak blrlılığı esas 

clo.caktıro Buna kar;;;ılık işveren tarafı karı olduğundan düşük 

gös-t,ermenin yollarını arayacaktıro 3u.:nu.n için işveren muhasebe 

bilgilerinin doğrul"l.lt,0-u.n.U ve güvenilirliğini bo2:ucu bir takım 

işlemlere başvu.racaktıro İşveren tarafı finansal kararterli -iş

lemlerin ka.J•C:edilmesinde ve dönem sonu envanter işlemlerindeki 

değerleme yöntemleriyle karı di.:şük gösterici işlemlerle bilgi

lerin dcğruluk ve givenil irliğini bozacaktıro :Bu işlemler şun

lardır( 47): 

- Eelgelerde sahtekarlık 

Çok kolay yapılabilen b·u.na karşılık bulunabilmesi de o 

derece güç olan güvenilirliği bozucu bir yolsuzluk türüdür. Çtin

kü asılsız bir belgenin düzenJ.enrr.ıesi oldukça kolaydır. Eelge!:.er 

sahte olarak düzsnlenebileceği gibi gerçekte doğru olarak düzen

lemniş bulu . ..rıan belgelerin yazı ve rakanılarının değiştirilmesi 

belgelerde sahtekarlığın bir başka boyutud'LU'. 

- l:J"rlıasebeleştirmede hata ve yolsuz...ı..-clk 

Mu_"fmsebeleşti::rmede; yanlış rakaınlı geçim.e, geçinne-· 

ı erin iptal edilmesi, uydurma i~lemlerin geçirilmesi, yanlış 

hesaplara geçinneler yapılması ve kalanların değişti:r'ilmesi gi

bi işlEJ:llerle hata ve yolsuzluk yapılabilira Bunun yanında dö

neı:ı.sellik ilkesine aykırı olarak, geçirmeler Z8II!ar:ı.nda yapıJ.ma

yabiliro Örneğin bu dönemin bir gelirini diğer dönemin gelirjy"~ 

miş gibi gösterilmesi sur·eti;y1.e 6 ö:cem karı düşük gösterilebi

liro 

Mehmet Ali AKTUGLU, penetleme ve Revizyon, Ege Univers:.,
tesi İktisadi Ticari :Bilimler Fakültesi Yayını No:64/32 
İzmir, 1973, So'258 ve 272o 
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- 1:uhasebe telaıiklerinden kayruı.k.lanan yolsuzluklar 

İşveren tarafı uygulamakta olduğu muhasebe teknikle

rinde değişiklikler yepmak sureti;>rle işletiLenin finansal du-

rc.munu ve faaliyet sonuçlarını gerçek dur:.mıdan daha kötü gös.

terebilirc Bazı mulı...a.sebe yöntemlerinin seçimiyle de gerçek 

durumu olduğundan daha yanlış gösterebilir( 48) c Örneğin; 2.mo:r

tisman hesaplama yöntemlerinden hızlandırılııış amortisman yön

temini; stok değerleme yöntemlerinden imalata gönderilen stok

ların. ya da satılan malların maliyetini olduğundan yüksek gös

teren ;ı.röntemleri kulla..ıw.bilir. Sözkonusu bu yöntemler dönem: 

karını ve stokları olduğundan daha düşük gösterilmesi sonucu

nu yaratır. :Böylece toplu pazarlık döneminde raporlanan kar ve 

stok kalemleri gJvenilirlik ve doğruluktan uzaklaşacaktır. 

İşveren tarafının muhasebe bilgilerinin doğruluğunu ve 

g'Jvenilirliğini bozucu bu tür işlerrılere başvu.rma olasılığı, 

sendikaların karlılık, maliyetler ve verimlilik ölçütlerini is

tek belirlemeele esas almalarını olumsuz yönde etkileyecektir. 

Görüşmeler sırasında işveren tarafının bu bilgileri savu.nma 

aracı olarak kullanımı ise sendikalarca kabul edilmeyecektir. 

Sendikaların haklı gösterilebilecek bu tür davranışları toplu 

pazarlığın tıkanmasına neden olacaktır. 

:Bu açıklamalardan sonra denilebilir ki, sendikaların iş

veren tarafından açıklanan mul1asebe bilgilerini kullanmaları 

ve açıklamad8ll beklenen yara.rın en yükseğe çı1:.arılması, açık

lanan bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliği konusunda yeterli 

( 48) Susan L.LİBERTY, Jerold L~ZThThffiRMAN, "IJabor Union Cont
ract Negotiations and Accounting Charces", The .A,ccountiı.ıg 
Review, VoLXI 11 No:4 (October, 1986), so692-7l2; .Ay-rıca 
bakınız;. Ross L.WATTS, Jerold LoZIMMEffi:1AN, Possitive_ 
Accounting Theo:rx, Prentice-Hall, Inco 1 Englewood Cliffs, 
New-Jersf:!Yt 1986, So 244-284o· 
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güvence sağlaJı:nasıyla mü.rıkündür., Açılr.la.."lru:ı muhasebe bilgile-

rinin doğru.lnğu ve tJveni1irliği kon"lJ..sı.;.nda güvence sağlaya-

4o 2., Açıldanan. Ku..hasebe :Sil giler:i.nin Doğruluğtl ve 

Güvenil irliği Kcnusurı.d.a G·Jver.ı.ce Ve :rm e 

Bak:_mından İç Kontrol Sister:d 

İç kontrol sistemi; örgJt faaliyetlerinin belirlenmiş 

işletme politikalarına bağlı olarak düzenli ve verimli bir bi

çimde sağlamak, varlıkları h:or.J.mak ve değer hareketlerinin 

doğru ve tam olarak ka.yıt.'lara alınarak finansal kayıtların gü

venilirliğini sağla:zıc:.k a!nacıyla yönetim tarafından oluştuxul.

muş mali ve diğer kontrollerin tfu.ünü kapsayan bir kontroJl 

sistemidir( 49). İşlet:;ıe yönetimi tanında belirtilen amaçlara 

ulaşabilı:ıek için oluşturacağı herşey iç kontrol sistemini o-

l uştu:r-acaktır( 50): 

o İyi bir örgüt planı 

o Iyi bir raporlama sistemi 

o Gö::-ev, yetki ve sorumluluJr.Jarın cygm bir biçiı:ıde 

belirl er.ı.mes i 

cı Bu .görevlere uyg·J.n sayı ve kalitede elemanın 

alınr..ı;.asıo 

... _____ ... _. ____ _ 
( 49) N alan .A.KiDOGAN, "Mu..lıasebe Denetiminde Denetim Standartları11, 

~d.ard De,rgisi, S.,l 7 (Özel Sayı, 1989), so79; Ayrıca 
bakınız; Celal KEPEKÇİ, İşletmelerde İç Kontrol SistE-:mi
nin E_t_kinliğini._Rağlamada İç Denetimin Rolü,- Eskişehir 
İoToİoAoYayınları No:251/l71, Eskişehir, 1982, So23-3lo 

(50) Münevver YILANCI-Şerafettin SEVİM, "İ şletmelerde İç 
Kontrol Sistemi ve İç :Jeneti.m :Fonksiyonu" İşletmecillin 
El Ki tabı Mana:gement Textbook, :Biar Eğitim Yayınları, 
:~o:l3, Ankara, 1991, Sol27o 
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o Eu görevlilerin çalı şmalarını en iyi biçimde yürüt e-

cekl::::ri us1.ü ve metodların D.ygtua:nması, iç -l::cırıtrol sistc:minin 
bellı bac::,lı , .. ,..,<::ı-'J'l~•~ıo'ı•·-~::. u..J.-ı.._; Vw c::.....!.. " _.. O 

T" h b . ..ı.. • • • • :ı ı J 1 '·l _u-u.. ase E' s ıs ller.:ıı ıçerıs:ı.noe yapı a'1 ye, _ı:;:_uz u.r;: arı ve 

hataları önleme bakımından; 

o Faaliyetler yönetimin devrettiği g-2rıel ve özel yetki

lere uygü.n olarak yerine getirilmelidiro Yönetim hangi konu

larda kime ne kadar yetki vereceğini belirlemelidiro 

o İşletmede meydana gelen gerçek olaylar bütünüyle ka

yıtlara geçirilmelidiro İşlem kayıtları doğru olarak yapılma

lıdıro Yani doğru hesabın kL-:llanılması, doğru. miktarın kayde

dilmesi, doğr~ dönemde kaydediJ~esi gerekir. 

c. Varlıklar üzerinde tasarruf yetkisi belirli peıconel

le sınırlandırılmalıdıro Aktiflerle ilgili yeterli fiziJr...sel 

emniyet tedbirleri alınmalı, varlılr..ların koru:nr:ıasında., ka;)· d et

me ve onaylama işlevlerinden sorumlu olmayanıara görev veril

memel idi ro 

o Mevcut varlıkların zaman zcman kayıtlarla karşı.le:şt:::.

:rılması yapılarak farkların olup ol:ınadı.ğı araştırılm.alıdırc: 

Eğer farklar versa nedenleri araştımalı ve gereldi gö:r'Lilen a

yarla.malar yapılmalıdır. 

Bu işlemlerin yapılabilmesinin temel §artı iç kontrol 

s iı:: -;;emi ol uşturmaktır o İç kontrol s istemini ol uş.tuı"!nada temel 

şartlar ise şunlardır( 51): 

- İyi bir kontrol ortam:ı.nın oluşturulması; yani yöne

tim. felsefesi kontrole önem ven:;.eli, yetki ve sorı.UIJ.lulu_tları 

iyi bir biçimde dağıtan örgüt yapısı olmalı, görev ve sorum-

( 51) Ferruh ÇÖMLEKÇİ, Celal KEPEKÇİ, Melih EROOJAN, Muhasebe 
Denetimi, Eskişehir, 1992, So 51-63o 
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lulukl.ara uygan sayı ve kalitede elemana yer verilmeli ve iç 

denetim departmanı oluşturUlmalıdıro 

- İyi 'l;iir muhasebe sistemi kurulmalıdır; yani işletı:ı:ıcnin 

yapısına u,yg.ın belge ve kayıt sistemi geliştirilmelir belgeler 

ilgili tüm bilgileri ve yetkili kişilerin onayını içennelidirt 

İşletme bünyesine uygwı hesap planı kullanılmalıdır.- ı:uııasebe 

sisteminin etkin olareJc çalışması ve çalışanların siste~i ko

laylıkla tanıyabilmeleri için bir muhasebe yönetmel:i.ği hazır

lanmalıdıro 

- Kontrol ortamı ve muhasebe sisteminin etkinliğini ar

tı:rınak için ek prosedürler uy gulanmalıdıro Ek prosedürler, jret

kilendirme, görevlerin ayr~ı, fiziksel kor~a ve kontroller 

olabiliro 

Açıklanan muhasebe bilgilerinin doğruluğu ve gJvenilir

liği konusunda yeterli güvenceyi sağlayan kontrol ortamı unsu

ru iç denetim departmanının oluşturulmasıdıro İç kontrol sıs

teminin etkin bir biçimde çalışıp çalışmamasının belirlenuesi 

ile örgüt için yeterli olup olmadığının belirler~esi iç dene

tim departmanının görevidir( 52)o İç denetim, mu...'ıasebe bilgile

rinin doğrulu.o~ ve güvenilirliği konusunda yeterli güvence 

sağlayacaktır o 

Toplu pazarJ.ıkta muhasebe bilgilerinin k-ullanıcısı du:

nımunda bulunı;ı.n çalışanlar ve sendikalar işverenin oluştur:::u.

ğu iç kontrol sisteminin yeterliliği ve etkinliğini, dolayı

sıyla bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliğini, kolayca göre

biliriere İşletme bünyesinde yer alan çalışanlar oluşturulan 

kontrol ortamını hissedebilirlero İşletme dışında bulunan sen-
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dika yöneticileri için işgücü raporQna iç denetçilerin hazır

lnmış olduğu denetim raporıı eklenebiliro :Böyle bir yaklaşım 

bilgilerin doğru.l-.ığu ve güvenilirliği kcnusun.d.a yeterli gü-

v ence:ri sağlayac:aJctır( 5 3) o 

4o3o Açıklanan Kuhasebe Bilgilerinin Doğrcluğu ve 

Güvenilirliği Konusunda Güvence S ağlaıi.Lada 

:Bağımsız Dış Denetim 

i'şletmenin etkili bir iç _kontrol sistemine sa.hip elma

ması veya sistemin kurulduğu gibi işleme:nesi ya da çalışanla

rın ve sendikaların böyle bir kanaatie olması açıklanan muha

sebe biJ.gilerinin doğruluk ve güvenilirliği konusunda şüphele

ri artırıro .Ayrıca iç cenctirrı. depart:man.ının işletme yönetime 

bağlı olarak çalışması, sendikaların iç denetim raporuna güvr:n 

du.j'"Til.ama sonuc.unu ~raratabil iro 

İşletmenin fina~sal tablolar aracılığıyla açıYıadığı bil

gilerin doğruluk ve glivenil irliğin ::_n araştırılmasında başvuru
lan genel bir yöntem: _bu bilgilerin işletme dışından bağımsız 

bir uzman kişi tarafınd~~ denetlenerek doğrula~asıdıro Doğru

la.r.:.rrıış bilgi ise karar işlemi için g'Jvenilir bir 'bilgi olarO-k 

kabul edilir(54)o 

İşverenin açıklamış olduğu muhasebe bilgilerinin taraf

sızca incelenerek güvenilirliğinin araştın.lması muhasebe dene

timinin temelini oluştururo Finansal tabloların bağımsız denet

çi tarafından denetlenmesinin amacı, bu tabloların bir bütün 

( 53) NoAKOOG·AN, HoAYDIN, aogoeo, so257'den, Paul GRADY, 11 Inver
tor,y of .Generally Accepted Accounting Princip1es For Bu
siness Enterprises" Accountin_g Research Stud.y Noo7r New
York: AICPA, 1965, Bo37o 

( 5lf) Alvin AoARENS-J oLoLEEBBECKE, Auditin_g, An Integrated 
l:-pproacn, :F'ourth Eclition, Prentice Hall Ine o, New-Jersey, 
1988, So3o 



olarak işletmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçlarını ve 

finc..nsa.l. dururr.ıdaki deği§'melerini, genel kabul görmüş mur.ı.ase

be ilkeleri ışığında doğrı1. bir biçi.Inde yansıtmakta olduğu hu

susı.:u:.da bir yargıya ulaşın.e.ktırc Denetçi bu amaçla çeşitli de

netim tekniklerini uy glüayarnk kanıt toplar ve bu kanıtları 

değerlerı.diriro Denetçi, denetim standartlarına uygun bir ça

lJ_ş:r=.a yapar ve bulguları üzerinde yasal sorınrı.l uluğa sahi.:pt ir c 

Bu nederıe bağ~ız dış denetçi finansal tabloların doğrulu

ı-u ve gJ.venilirliği konusunda güvence verir(55). 

]ağımsız dış denetim hesap dönemi sonu itibariyle ya

pılma.h-tachro İşverenenin dönem içerisinde su...runuş olduğu iş

gJ.cü reporunda yer alan fina_r.ı.sal tablolar hakkında görüş bil

diı"rr,eZ., Ancak bir anlamda bu tablolarda yer alan bilgilerin 

ü.retildiği sistemin doğru VE g'J.vei'ı.ilir bilgiJ_er üretip üret

mEdiği, muhasebe ilkelerine aykırı durumları, m1~ebe yöntem

lerinde oluşan değişmeleri 'bildirme bakımından önemli bir gLi-

ven D:"...sunıdur. 

Geçmiş dönemde de ait olsa işg'dcü ra:porı1.~na eklenecek 

br6:urı.sız dış denetçi raporu, çalışanların ve sendikaların a

çılr.ı5.nan :nu...'hasebe bilgilerine g\iven dere c es ini artıracaktır. 

IJolayısıyla işletmenin artacak işçi ücretlerini ve diğer para

sal konuları ödeme yeteneğine sahip olup olmadığı ve istihda.m.ı 

Etirekli kılacak finansal glice so.hip olup o::.:.madığı doğrll ve gü

venilir bilgiler ışığında analiz edilecektir. Sendikalar açık

lanan bilgileri kullanma yönünde eğilim gösterecektir. 

( 55) Bu konuda ayrıntılı olarak bakınız; Ers in GÜREDİN, Denetimr 
Muhasebe Enstitüsü Yayın 'No:50, İstanbul 1987; Celal KE.;.. 
PEKÇİ, Mu.hasebe :Denetimi ve Mali Tablolar Analiz Teknik
l,eri, Anadolu Üniversitesi Yayın No:ll8, Açıköğretim Fa
kültesi Yayın No:42, Eskişehir 1988; AICPAt Cadification 
Qf Stutementş on Auditing Standarda, Number 1 to 50, 
AICPA Ine o, January, 1989, New-York; AoAR.t.'""'NS, J oL .BEEB
BECKE, ao go eo~ 
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lo h.r.uHASEBE BİLGİLERİNİN ~~OPLU PAZARLIK SÜF.ECİJ\DE 

ALI!\AC.AX KARA.RLLR İÇİN ANALİZ EDİLM:ESİ 

lolc Muhasebe Bilgilerinin J.ncliz EdiL"Tıesinin 

Nedenleri 
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Toplu pazarlık sürecinde taraflar istek ve teklif

lerini belirlemek amacıyla bir dizi karar almak du.nırnu.rLdaclıro 

Karar alma toplu pazarlığa hazırlık aşamasında başlar ve top

lu görüşmelerde devam edero 

Muhase"benin karar almo.daki rolü bilişim desteğini ver

me üzerind.e odaklaşmakta.dır., Yani karar alıcıya işletme içi 

veya. dışı biJ. gi tabanlarındar. hareketle zaı:ıanlı cla:rak karar 

işlemi için geliştirilmiş ve değerlendirilmiş bilgiler sağ

lamaktıro İşgücü raporunda, }.::arar yönelimli gel iştirilmi ş bil

gjıer karar işlemleri için değer] endirilmiş değ"ildiro Toplu 

pazarlığa yönelik olarak düzenler.ınıiş finansal tablolE..rda yer 

alan bilgilerin ücret istek ve teldifJ.. erine yönelik kaTarları 

desteklemesi için işletmenin hangi yönü bakımından ne ar~ama 

geldiklerinin somutlaştırılır:ıö..:3ı gerekiro Bu. da bilgilerin a

:nal iz yoluyla üretilmesi anlarrıına gelıe:kt:_·:d ir( 1 ) o To:pl u pa

zarlığa yönelik olarak açıkla.rı.mış bilgilerin analiz edilme-

s i ve yorumlaruna.sı muhasebenin bir işlevidir" Bu yön-üyle mu

hasebe toplu pazarlıkta sorun çözme işlevini gör.mektedirc 

lo2o Muhasebe Bilgilerinin Analizinde Gözönüne 

Alınacak. Hususlar 

Toplu pazarlığa yönelik olarak açıklanan bilgiler

den karar alma işlemi için er..:.. yüksek yararın sağlanmasında. 

(l) Ferruh ÇÖNLEKÇİ, "Finansal Kararlarcia Kullamlacak Pilginin 
Mal. i Analizle Üretilmesi", J2skişehir Anadolu Üniversitesi---. 
İeİ 9B 2 FoDergisi, CeVIII, Sol-2, 1990, Sol8o 
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dikkat edilmesi gereken önemli noktaları aşa.ğıda.l:::i başlıklar

da k~elendirebiliriz: 

lö2c)l; .Analiz ve Yoruı:ı:ı.un Tarafların Karar 

Tekniklerine Göre Yapılması 

Toplu pazarlıkta taraflar alrrı.ış old-ı.iklc::.rı karar

larda bazı karar tekniklerinden yararlanırlar., Uygun bir karar 

tekniğinin seçimi ve kullanımı tarafların istek ve teklif be

lirleme çalışmalarından daha iyi sonuçların alınmasına katkı

da bulunur., Toplu pazarlıkta alınan kararlarda kullanılabile

cek teknikler, başabaş analizi(2) Oyun teorisi(3), karar ağaç

ları( 4) doğrusal proğramlaua gibi teknikle:"'dir(5)., Sözkonusu 

karar tekniklerinde verimlilik düzeyi ve gelişmeleri, katma 

değer, katma değerin paylaşımı, maliyetler,karlılık,ödeme gJ

cü gibi faktörler karar değişkenleridir. Kullanılan karar tek

niğindeki karar değişkenlerinin belirleD~esi, analiz ve yoı~

mun bu değişkenler üzerinde yoğu..rııaştırılması kararın sağlığı 

bakımından oldukça öneml id ir o 

Karar değişkenlerine yönelik yeni bjıgilerin geliştiril

mesi ve toplu pazarlığa yönelik olarak bu bilgilerin değerlen

dirilmesi muhasebenin bir fonksiyonudu..r. 

(2) Ernest. DALE(Çev.,Yılmaz BEI\"'LİGİRIT), "İşçi-İşveren İlişki
lerinde Muhasebecinin Rolü", Eskişehir İ.,T.,İ,A,D§rgi_si, 
C.X, S.,l(Ocak 1974), s.,l67o 

(3) Ali GÜNEŞ;, Toplu İş Sözleşmesi Mali Konula:r:-ında Karg 
Modeli Kullanımı, Anadolu Üniversitesi ta.No: 21, 
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Ya.No:3, Eskişehir~ 
l983o 

( 4) F"SÜRMELİ, ao g •. e", So 41. 

(5) Bu konuda ayrıntılı olarak bakınız; AoGÜNEŞ, a" go.e.o 
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Toplu pazs.rl ıkta. eJ. s 8.1 ın mı kon·uların ts.mr::..ını iş

lEtmeye geleceğe yönı:likyüJ:l erıiıllle::r getir:ı:ıektedir., Ancak JLU-

hasebe raporla:rında. C:.Lçıl:lans.n bilgiler g·eçmi~:; C.t>rıer:ı./döneı:J.er-

le ilgili bilgilerdir., Eu bakımdan geç.t"uiş veriler.S.e:rı r:..s.rel:et

le geleceğe yönelik kestiriml erin yapılmasına ol.aıı:-'k verecek 

analiz telmiklerinin h'lülanılrrıası karar ô.eğişkenlerine yöne;lik 

öngörülerin sağlıklı olmasını sağleyacaktır., 

Toplu pazarlığa yönelik olarak açıklanan bilgilerLı a

nalizinde birden fazla dönemi kapsaınasına dikkat edilerek2 di

narnik ~~aliz yapılmalıdır(6)., Analizde karşılaştılThalı tablo

lar analizir yüzde analizi, trend analizi, reşyo anaJ.izi, ba

şabaş analizi gibi teknikler kullanılabilir., İki kalem arasın

daki ilişkileri en iyi şekilde ortaya koyan teknikler trend 

analizi ve oran analiz Lı ücret artışı ,-iJ_gili kalem arasında

ki ilişkiyi anlamada ve yoru.mlarnada kulla.."1ılab:i.ıir., İşgicü 

maliyetleri-üretim miktarı veya satışlar-kar arasındaki iliş-

kileri anJ.a.rrıada ve yorumlamada başabaş analizi ;y-apılabiliro 

Maliyetierin dağılımı ve katma değerin dağılır.:nna yöne] ik, 

yüzde analizi uygu.": .. anabilirc-

lo 2o 3o Taıafların Kararları ve Kararların 

Özellikleri 

PaL-ari ık kavramının özünde taraflar arasında kar-

şılıklı ödün ve:r:me sözkonusudur~ Tarafların birbi.rlerinin pa

zarlık güçlerini bildiklerinde karşı tarafın ne kada:= öd·i5n 

vereceğine ilişkin beklentilerini kestirrnek ve bu ödünleri 

ra.syonalize etmek mümkündürcı İşveren tarafı tcıplu pazarlık-

(6) Dinamik analiz içi~ bkz; SoBEKTÖRE-Fo·ÇÖ:MLEKÇİ, ao g~e:o ~ 
So5cı 
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taki kar-arlarında pazarlık önceki karıyla, pazarlık sonrası 

artan emek maliyetleri sonucu orteya çıkabilecek karı ara

sından en iyi çözümü ararrı.e..ktadJ.r., Sendil;:a ise, :ı:ıe-;.rcut s özleş

me şartlarına göre, oluşan ;ır eni s özl eş.me şartla:r·ıyla üyele

rine en yüksek geliri sağlayıcı ç~öziirr.J..eri ara."'laktı::d_J_:r., Ta

rafl..arın almı.ş oldukları kararların temel özelliği bu iki nok

tada topla.ı.-ımaktadıro 

öte yandan toplu pazarlıkta aıınan kararların bir özel

liği de, haz.ırlık aşamasında tarafların bağımsız karar alma

ları, toplu görLişme a.şanıasında ortak kararlara va:rmalarıdıro 

Muhasebe bilgilerinin. rolü bağ:LID.E;ız olarak alınan kararların 

rasyonel olmasını ve ortak alına.."1. kararların her iki taraf i

çinde olumlu sonuçlar yaratmasını sağlama yönünde odakl aşmak

tadıro 

İşveren tarafı toplu pazarlığa hazırlık aşarrıa.sında top

lu pazarlığa yönelik strateji ol uştu:rma ve pazarlık teklifle

rini pazarlık marjıyla birlikte belirler::eye yönelik kararlar 

alır. Sendika yönetimi ise toplu pa.z.arlığa yönelik strateji o

luşturma ve pazarlık marjıyla birlikte istel-derini belirleme

ye yönelik kararlar alır. Toplu görüşme oturuınlarında taraf

lar pazarlık m.arjları dahilinde birbirlerine karşı verebile

cekleri ödünlere yönelik kan?.rlar alarak istek ve teklifleri

ni yeniden belirlerlero 

Sözkonusu kararların alınmasında analiz sonucu üreti

lecek yeni bilgilerin rolü farklı olacaktıro Strateji oluş

turma aşamasınca ayrıntılı analizler yapılmazken,. teklif ve 

istek belirlemede ayrıntılı analizlere ve yeni bilgi1 ere ge

reksinim duyulabiliro Ayrıca uyuşmazlık içeren. maddelere yö

nelik özel analizierin yapılmasıda gerekebiliro 
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Tcplu J:ıazarlık sürecinde alınan kararlarda yönlendi

rici faktörler iki gr.ıpta Loplanabilir" :Bunlar nicel ve ni

tel faktörlerdiro Nicel faktörler daha önceki bölümlerde de

ğinildiği gibi işletmenin açıklamış olduğu finansal tablclc.r

da yeralan r-d.kamlardan elde edilen göstergelerdiro Toplam ma

liyetler, işgJcü maliyetleri, verimlilik, kısmi veri.mlilik, 

katma değer, karlılık, likit yapı gibi faktörlere yönelik 

rakamsal göstergeler, nicel faktörlerdiro Nitel faktörler i

se sektörün ve işletmenin gelişme durumu, işletmenin sektör 

içindeki rekabet gücü, üretilen mal ve hizmetlerin çeşitleri, 

işgL1cü p_iyasası, hükümetin ve kamuoyunun yaklaşınları Vobe 

konuları içeren bilgilerdir. Nicel bilgiler toplu pazarlık 

kararlarında esas faktörler olmakla birlikte, ni tel faktörler 

nicel bilgilerin analiz ve yorumunda yardımcı olurlar. 

Ça.lışmamızın bundan sonraki kısmın:. toplu paze.rlık 

karar:_arına etki eden ni c el ve ni tel faktörlerin toplu pa

zarlık açı.sından ne anlama geldiklerini, nicel faktörlerin 

hesaple..r.ması, analiz ve yorumurf,m ne şekilde yapılacağına 

yönelik açıklamalara yoğunlaştımaya çalışaca.ğız. 

2olo Nicel Faktörlerin Analizi 

Toplu pazarlıkta ele alınan parasal ve parasal 

olmayan konuların verimlilikle ilişkilendirilmesi son yıl

larda kabul edilen genel kabul görmüş bir görüştüro Gerçek

ten işletmelerin rekabet gücür.ı-in belirleyicisi, yar-dtmış ol

duğu refahın ölçüsü olan verimlilik kavramıyla toplu pazar-
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lıkta ele alinan konular arasında. ilişki. hl.ı.rrliması hem işçi 

hem de işvere:n bakurıından uzun döne~de olumlu sonuçlar doğu.r

maktadıro İşçiler işletmEnin yare .. tmış olduğu ek refahta.-ı pa.y 

alarak reel gelirlerini arttıroalrta, işletme 

kabet gücünü lehine döndürmektediro 

"'ı • • - . uzu .. ,J. aone:r-:cie re-

Ücretl'erle verimlll il:: aras ında ilişki 1-u:r:.wc.d.a en öi:ern-

li başlangıç verimliliğin ölçülmesidiro Veri.mlilik oldukça ba

sitleştirilmiş biçimiyle çıktıların, bu çıktılarla ilgili olan 

girdilere oranı olarak kabul edilmektediro Ancak 11,.vgulaı:ııada 

girdilerin ve çıktıların ölçülerinin eşdeğer birimler olarak 

ifade edilmelerinin yorumlarında fa:rklılıklar s öz.konusudur.; 

Buna bağlı olan:.k birçok verimlilik ölçme modeli geliştiril

miştire Çalışma kapsamında parasal isteklerin ve tekliflerin 

belirlenmesine yönelik en uygun ölçme modellerini kullanma~·-:. 

özen gösterilmiştire 

Toplam verimlilik aşağıdaki formül 3~ardımıyla 

hesaplanabilir: 

Toplam Çıktı 
Toplam Verimlilik= -.----------~~~~~~~-----------------

Işçilik Sennaye Ham:::nedde ve Diğer 

Giderlo + 1tali.yeti+ Malzeme ile + çeşitli 
Dışardan sa- mal ve 
tınalınan hizmet 
fayda ve hizmo girdileri 

Çı1.-tı değerinde satılan birimlerden ziyade üretilen birimlerin. 

esas alınması(7), gireli ve çıktıların parasal olarak ölçülmesi 

(7) üretilen birimler şu şekilde hesaplanab:iıir: 
Satışlar+Mamul ve Yarımamul stoklarının parasal değeri
Dönem Başı Mamul ve Yarımamul Stoklarının parasal 
değerio 



132 

U.Y gu.n görülmektedir( s) o 

Bu hesaplamadan sonra aşağıdal:i forilliil yardı:mıyla top-

lam verimlilikteki değişmeler hesaplana-bilir: 

V = 
l. 

TÇ1 / TG1 
TC / TG0 -o 

X 100 

bu foımülde TÇ= Toplam Çıktıyı, TG= Tople.m girdiyi 1= ölçülen 

cari dönemi, 0= temel(baz) dünemi göstermektedir., Değişme yüz

de olarak hesaplanıro 

2.l.,lo 2o Kısmi Verimlilik 

Toplam verimliliğe ilişkin göstergeler toplu pazarlık

ta alınan kararlar içi.n tara.flarca pek fazla a.rüam ifade et

meyebilir. Çünkü tarafların yorD.mlarında farklJııklar olacak

tıro Örneğin, işgücünün verimli olmasına rağmen toplam verim

l ilik düşük ;ya da aza.l.!rıa gösterebiliro Bu du::""Ll!!lda i :;;--;.'€ren ta

rafı azalma eğilimi gösteren toplam. verimliliği teiiıel alı:rken 

sendika işgücü verimliliğindeki artışı isteklerine temel oluş

turabiliro :Su balr:ımdan kısmi verimlilik oranlarının hesaplan

ması ve değişimlerin belirler~esi kaçınılmazdıro 

Kısmi verimlilik aşağıdaki formül ~yardımıyla hesapla

nabilir(9): 

Tonlam Cıktı 
Kısmi Verirol il i k= --=..;;;..::;==-...:..;;;;;;,:;;;;;.;:;..;;;;_. __ _ 

Bir Faktör Girdisi 

(8) GoDoSARDANA-Prem VRAT, 11 Verimlilik Ölçme Modelleri" 
Verimlilik Dergisi, MPM Ya.,5.,1992/2, s.,17'den Charles 
E.,CRAİG-Qlark, R.HARRİS, "Total :?roductivity Measurement 
at the Firm Leve.l", Sloan Ma.."'lagement Review·~' V ~14~ -
Noo3 (Spring 1973), s.,l3-29o 
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Kısmi verimllliğe yönelik hesaplamalar, toplam verimli

ı iği etkileyen girdilerin verimlilik üzerindeki etkisini be

lirleme bakımından önem arzedero Toplu pazarlığa yönelik ola-
. ______ ., _______ ... ·--·····--···-··---·······-····------------ ------ ------------- ··- -- -------- --- ···-· ---

.rak özellikle işgücü verimliliği,-toplam .ver:imlilikten daha 

k-ullanışlı bir göstergediro İşgücü verimliliğini aşağıdaki 

formül yardımıyla hesaplamak mümkündür: 

İşgücü Verimliliği= ____ T_o~p~l=am=-~0=ı~kt~ı __ __ 

-İşgücü Maliyetleri 

F·onnülde, toplam çıktı üretilen birimleri, işgücü mali

yetleri işletme çalışan tüm personelin oluşturduğu işçilik gi

derlerinin parasal tutarlarını ifade etmektediro 

İşgJcü verimliliğinin hesaplanmasından sonra gelişmele

rin aLalizi için, 

X 100 

formülü yardımıyla temel alınan yıla göre gelişme eğilimi be

lirleniro 

Kısmi verimlilik hesaplamaları hamrrı.adde ve :malzeme ma

liyetleri, sermaye maliyetleri esas alınarak ayrı a.::7 rı hesap

lanabilir ve gelişmeler analiz ediliro 

2c>lolo 3o Verimlilik Göstergelerinin Toplu Pazarlığa 

Yönelik Kararlarla İlişkUendirilmesi 

Gerek toplam verimlilik gerekse kısmi verimli.;. · 

lik göatergelerinin zaman içinde gösterdiği değişmeleren ne ka-

dar -olduğunun~ belirlenmesi, toplu pazarlıktaki karar işlemleri 

için yeterli değildiro Sözkonusu göstergelerin değişmelerinin 

nedenlerinin araştırılma.s.ı_ve buna bağlı olarak bu nedenlerin 
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toplu pazarlıktaki kararlara etkilE:rinin neler olabileceğinin 

yorv.mla.nması gerekir., Diğer bir ifade ile göstergeler toplu 

pflz.arlığa yönelik olara.k değerlendirilir., 

Zaman içerisinde verimliliğe yonel. ik göstergeler Eza

labilir, sabit kalır ya da artabilir., :De{;içmeler verim.liliE;in 

hesaplanmasında esas alınan form.i.ili..i.n pay ve paydasınd.r:ü:i d.ef::er·

lerle ilişkilidir., Artışın nedenleri topla..'!!. üretim ~iktarında

ki artış veya. girdi maliyetler: ncieki azalmadıro Azalmanın ne

derıeri ise bunun tersidir., Azalma veya artışlar analiz edi-

ı i rken kısmi verimlilik craıli arındaki değişmeler firmanın oto

masyon derecesi, kapasite kullanımı gibi faktörlerde gi:::zönüne 

alır~alıdır., Göstergelerin sektördeki diğer işletme gösterge

leriyle ve sektör ortalama göstergeleriyle karşılaştırılma.s.:: .. 

da gerekiro 

Verimlilik göstergelerinin yonrmlar.ırnasında işçi sendika

sı özellikle işgücü verimliliği üzerinde duracaktır., İşgdcü ve

rimliliğinin artması du...~unda üret~maliyet bileşiminde işçi

lik giderlerinin pE~yının azaldığını ileri sl.;.recektir., :Buna bağ

lı olarak işgücü maliyetindeki artışların karşılanabileceği gö

rüşüyle isteklerinde ısrarlı olacak stratejileri benirr:.seyip 

yüksek isteklerde bulunacaktır. Toplam verimlilik ve işgücü 

verimliliğinde artış olması d"t.l.Tl.i..ı:nunda sendikanın istekleri öl

çülü karşılanabiliro Tersi duruı.'"llda sendika uz:!aşrnacı strateji

yi benimseyip müınk'Jn olan ödünleri vermelidir., 

İşveren tarafı özellikle işgücü Viri.mJ.iliğinde artış yö

nünde bir değişme sözkonusu ise bu artışa bağlı olarak teklif

lerini artırmalıdıro Azalma durumunda sendikanın isteklerinden 

öden vermesi bekleniro İşveren tarafı toplu görüşmelerde verim

l ilik azalmalarını bir sorw.1 olarak gündeme get irebiliro Toplu 

görüşmelerde dikkatleri bu nokt~a yöneiterek sendika-işveren 

işbirliğiyle verimlilik ertışı sağlanmasına yönelik bir takım 
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şartları ileri sürebiliro Böyle bir tutum görüşmelerde, işlet

me sor1ınlarının katılımcı bir yapıda çözülmesine yönelik zemi

ni hazırlayacaktıro 

Verimlilik analizi istihdam garantisi sağlamayan toplu 

iş sözleşmelerinde sendikalar bakımından oldukça önemJ.idiro 

Çünkü bu durwnda işveren, sendikanın ısrarcı tutumları karşısın

da s özlepeyi imzal aya b il ir. Ancak uy iUlama aşamasında işveren 

maliyetleri azaltma bakı.mından birtakım önlemler almak zorunda 

kalacaktırc Bu önlemlerin ilki de işgücü maliyetlerini azaltıcı 

önlemlerdiro Otomasyon derecesi artırılıp işçi çıkarma yoluna 

gidilebilir •. Böyle bir tehlike gözönüne al:cnarak işveren tarafı

nın katılımcı yapıyla verimlilik artışı sağlanmasına yönelik 

teklifleri değerlendirilmelidiro Bu durum işçilerin uzun dönem

de çıkarları bakımından önem arzedero 

1'oplu pazarlıktaki kararlarda ver:iınlilik faktörline yöne

lik göstergelerle, diğer faktörlere yönelik göstergelerin bir

likte ele alınınası gereJ.rirc Ayrıca verimliliğin parasal olarak 

hesapla!liilası durumunda enflasyonun etkilerini giderici düzen

ıemelerin yapılması da gerekir(lO)c 

Toplu pazarlık sürecinde alınan kararlara katma 

değere yönelik göstergelerin temel alınmasının nedenlerini aşa

ğıdaki noktalarda toplamak mümkJndür(ll): 

('lO) 

(ll) 

Bu konuda ayrıntılar için bakınız: RoDavid ~~UTZ JoR, 
"İnflation-Adjusted Dısclosures The Detennination of 
Ability to Pay In Collective Bargaining", Accounting, 
Organizations and Societyf Vol5, No:4 (1990), s~273-295~ 

SoCheong FUTT-Helen LUK, "Giyim Eşyası Sanayinde Teşhis 
Ya.tlaşımı ve Katma Değer Çözümlemesi11

, yerinılilik Dergisi, 
MoPoMcYayını, Sol992/2, So77o 
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c Katma değer~emek ve sermaye ile ili~kilendirilerek 

bir verimlilik oranı olarak kullanılabil irc 

o Parasal olara.k ölçülebilen kntma değer far·kl:ı üı....:L;:nıe

rın çıktısının tcplı.ü&.;;tırılms.sına ole.Iıak verir., Yani 

firmanın çeşitli faaliyetlerinin bütünleş-ik bir görün

tüsünü verdiği için ayrıntılı bir başarım olçüs·J. ola

rak kabul edilebiliro 

o Katma değerı, firmanın yaratmış olduğu. ek refahın bir 

göstergesidiro Yaratılan ek refahın :paylaşımı açısın

dan somut bir göstergeyi oluştur..ıro 

o Toplu pazarlık sürecindeki kararlarda katma değer ka
ra tercih edilebilira Firmanın karlılığı düşük oldu

ğunda genellikle sendikalar karlılık göstergelerini 

gözönüne almazlar. Katma değere yönelik göstergeler 

ku.'.lanılarak gnıplar aras ında dağıtılacak ekonomik 

payı artıma olarak tanırulanan ortak amaç doğrultu

su.nda toplu pazarlık ilişkisi biçirrı.lendirilebilir. 

c Katma değer hesaplamaları geleneksel hesap kayıtları

na dayanılarak kolaylıkla elde edilebilira 

İşveren tarafından hazırlanan ve işgücü raporu. içeriğin

d.e yer alan katma değer tablosu.ıı.daki veriler esas alınarak top

lu pazarlık sürecindeki kararlara temel olacak göstergeler aşa

ğıda açıklanacaktıro 

2olo2olo Katma Değerde İşgücünün Payı 

Bu oran bir birim katma değer yaratmak için işg~Jcüne ya

pılan harcamaları maaş ve ücretler cinsinden gösterira Oran a

şağıdaki formülle hesaplanıro 
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Ortalama İşglicü 
Ka tn: a Değerde İ ş gü c ünün Pay ı= __ _....rı" ... a ... ı_.;-d'dr .. e .... t"""I""'e;;.Jrı....ı.ı...· ----

Katma Değer 

Oranın düşüklüğü ya işgıicü maliyetinin düşük olduğunu 

ya da işgJcünün çok verimli olduğQnu gösteriro Toplu pazar

lıktaki kararlara dayanak oluşturması bakımından işgUcü mal i

yetlerinin gelişimi ve işgücü verimli1iğindeki gelişmelerle 

birlikte yorumlanmalıdıro Oran yıllar itibariyle azalan bir 

eğilim gösteriyo:rsa ücret artışları için bir dayanak olabiliro 

.Artan bir eğilim gösteriyorsa yaratılan katma değerden işgücü

nün fazla pay aldığı ve verimsiz çalıştığı konusunda yargılara 

varılabil ir. Olumsuz durumun varlığında işletme uzun d önemde 

artan işçilik giderlerini karşılamada güç duruma düşebilira 

2olo 2e 2. Katma Değerin Dağılımına İlişkin 

Göstergeler 

Özellikle işçi sendikaları yaratılan katma değerin dağı

lırayla ilgili göstergeleri ücret artışlarına dayanak olu.ştu......,.._ 

ma çabası içinde olacaktıro Yaratılan katma değerde işgücünün 

payının düşük olduğu du_-rumlarda, bu payı yüksel te cek oranlarda 

isteklerde bulunacaklardır. Bu bakımdan katma değerin, bunu ya

ratanlar arasındaki dağılımına ilişkin göstergelerin hesaplan

ması, analizi ve yorumlanması gerekiro Bu hesaplamalara yöne

lik olarak aşağıdaki oranlar geliştirilebilir: 

Sermaye Sağlayanlara ~ılan Ödemeler 

Katma Değer 

Bu oran işletmeye sermaye sağlayanların katma değerden al

dıkları pa;<tı gösterira Oranın büyüklüğünü ya da küçüklüğünü, iş

letmenin emek yoğun veya --sermaye yoğun olması etkilemektedira 
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Sermaye sağlayanlara yapılan ödemelerin normal d·Jzeyi sektör 

ortalaması olabiliro 

0Fc.L..."1ın çok ~rJk.sek çıkması ve işletmenin e!D.ek yoğun ol

ması durını:ıı.;.nda SE:ndika bu d-u.rw:ı:m istel:-1 erine C.ayanak olarak 

öne sürebiliro 

Yeni Yatırımlara Ayrılan Paylar 

Katma Değer 

Dağı tılrnamış karlar, am ort is:::rıanlar, yedelrıer ve özel 

fonlar toplamının katma değere oraıüanrrıası ile hesaplanır. 

Oranın yüksekliği sabit varlıkların büyüklüğünden etkilenir. 

Standard bir oran sözkonusu olmamakla birlikte sektörel gös

tergeler baz alınabilir. Hem işletme hem de sendika yetkili

leri toplu pazarlık kararlarında nonnal oranı makul karşıla

mak durumu.ndadır .. 

Devlete Yapılan Ödemeler 

Kat:.na Değer 

Oran devlet in ve:r'gi c.ılar2...k katma değerden aldığı payı 

göstennektediro 

Katma değere yönelik ola:.ak yapılacak analizler için 

katma değer tablosunun son üç-dört yılının karşılaştırmalı 

olarak hazırlanması ge:cekir. Bu hazırlam'~ şekli katma değe

rin değişim ve gelişmini ve yıllar itibariyle yaratılan de

ğerin işletme ilgilileri areıSındaki dağıl:wn seyrini izlemeyi 

olanaklı kılaro 
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Pazarlık Kararlarıyle ilişkilendirilmesi 
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Katma değerin yorumla.nm.asında temel ilke katma değerin 

zaman içerisinde artırılıp artırılrrıadığ1nın ve bu değeri ;ı,rara

tanlara payları oranında dağıtılıp dağı tılmayacağının ortaya 

konmasıdıro Sağlıklı bir işletme katma değeri artıran ve yara

taıüara pa;>rları oranında dağı tı.bilen bir işletmedir o 

Katma değerde yıllar itibariyle reel bir artış sözkonu

su ise ve bu değeri yaratmada işgücünün peyı yüksek fakat aı~ 

dığı peyda bir azalma sözkonusu ise işçi sendikası bu payı ar

tıracak isteklerde bulunacaktıro İşveren tarafının da buna bağ

lı olarak tekliflerinden ödün vermesi gerekiro Bu uzlaşmacı bir 

tutuınduro Ancak sendika katma değerdeki katkısından yüksek is

teklerde bulunduğunda işletmedeki çıkar dengesini bczacağını 

unutmamalıdır. İşletmedeki çıkar dengesinin bozulması uzun dö

nemde başarısızlığa neden olacaktıro 

2olo 3o Maliyet Analizi 

Toplu pazarlıkta ele alınan konular işveren bakımından 

bir maliyet unsuruduro Dolayısıyla toplu pazarlıkta yol göste

rici en öneml.i nicel fakt örlerden b iris ini de maliyet yapısı 

oluşturm.aktadıro Toplu pazarlık sonrası oluşacak şartlara gö

re işveren yeni bir maliyet yapısına sahip olaca.ktıro Bu bakım

dan mevcut maliyet yapısıyla toplu pazarlık sor~ası oluşacak 

maliyet yapısının analiz edilmesi gerekiro Aksi takdirde işve

ren toplu pazarlık sonrası karşılayamayacağı bir yüklenirnin 

altına girebiliro özellikle rekabetin şiddetli olduğu piyasa

larda faaliyette bulunan işletmeler için maliyet analizi ayrı

ca anlam taşımaktadıro Çünkü, işletme artan işgücü mE1iyetle-
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rini fiyatlara yansıtamayabiliro 

Toplu pazarlık sürecinde işveren tarafı sözleşme sonucu 

oluşacak işgücü maliyet yapısının karlılık lizc:rindeki etkileri 

üzerinde yoğunlaşmaktadıro Ayrıca ı:r:alijretlerin değ:işken ve sabit 

olup olmaması karlılığı etkileyen bir fah.--ttrdüro :.Sunun için iş

gücü maliyetlerinin değişken ve sabit kısımlarının belirlenmesi, 

sözleşme şartlarının doğu_~cağı işgücü maliyetlerinin karlılığa 

e tkilerinin belirlenmesi önem taşımaktadır o :Mevcut s özleşme şart

larındaki maliyet yapısı ve görüşill.ecek s özleşmenin değuracağı 

maliyet yapısının, sabit ve değişken kısımlarını da dikkate ala

rak karlılık ve üretim miktarı üzerindeki etkileri maliyet-Hacim

Kar analizi olarak adlandırılan Başabaş analiziyle belirlenebi

lir(l2): 

Başabaş analiziyle maliyetler, üretim miktarı ve karlı

lık arasındaki karşılıklı ilişkileri görmek mü.ı:rı.kiJ.ndüro A....."1al iz 

için gerekli veriler gelir tablosu ile maliyet tablolarından 

sağlanabiliro Başabaş analizinin grafikpel gösterimi aşağıdaki 

gibidir: 

Toplam maliyet( TM) çizgisi ile toplam satış hasılatı( TSH) 

çizgisinin keşistiği noktalar Başabaş noktası(E:BN) dıro A nok

tası toplu pazarlık önce:Si maliyet yapısıyla elde edilen BIN'sı

dıro İstenen ya da teklif edilen ücret artışlarının toplain ma

liyetlerde oluşturduğu etkiyle yeni BEN'sı B olmuşturc Bunun 

anlamı işletmenin artan değişken maliyetlerini karşılamak ve 

karlılık düzeyini korumak için üretim ve/veya satış miktarını 

artırması demektir •. Aksi takdirile işletme mevcut karlılık düze

yini koruyamayaTak karlarından fedakarlık edecektire 



( A) Mevcut Toplu Pazarlık 

Öncesi BEN 

, .,...-ı e-r:i . "'e...:~ 
• "" rG-1-~ - - __. .!"\')_~ -i e!.Ç;.;: -\-

~~ , 

·--
· Hammadde malzeme Giderleri 

M 
o 

Sabit Giderler 

:t..:Iiktar 
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TSH 

---

:SBN sını formül yardımıyla hesaplayacak olursak, FC sa

bit giderleri, L=- birim başına düşen işçilik giderlerini, M 

birime düşen hammadde ve materyal giderlerini, P satış fiyatı

nı gösterirse, 

:BBN ikt = m ar 
1 - -L+M 

p 
olur o 
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BBN ikt x:Biri.m Satış Fi.Jratı= BBNT + cinsinden hesaplamak m ar uvar 

müm.künd ür o 

Bu tür bir hesapl81Ila şekli basit ve birçok varsayıma da

yanan bir hesaplamadı:r(13)o Ancak toplu pazarlık sürecindeki 

kararlar konusl.lilda sorunlara ilk yaklaşım olarak yararlı ve uy

gulanabilir bir araçtıro Toplu pazarlık sürecindeki _l:onularla 

ilgili kararlar alırken gerekirse daha ayrıntılı BBN analizle

ri de yapılabilmeyeceği gözden uzak tutulmamalıdırc 

öte yandan işgücü raporunda yeralan maliyet tabloları 

4-5 yıllık dönemler itibariyle karşılaştırmalı olarak hazırlan

dığında toplam maliyetlerdeki, işgJcü maliyetlerindeki ve diğer 

maliyet unsurlarındaki değişmeler ka.rşılaştınnal ı olarak izle

ne-bilir( 14) o Bu tablolara teklif edilecek ya da istenecek pa

rasal konuların maliyeti de eklendiğinde toplu pazarlık şart

larının geçerli olacağı dönemi de kapseyan maliyet yapısına yö

nelik yeni bilgiler üretilebiliro 

fşveren tarafı, işg'Jcüne yönelik parasal konuların yük

lediği maliyetler karlılığı olumsuz yönde etk:iliyorsa te1r.lif

lerinde ısrar ederek ödün vermeyecektir. Pazarlık gö.cünün za

yıf olması nedeniyle sendikanın ist:=Jr.ıerini kabul. etse bile 

sözleşme sonrası oluşan yeni maliyet yapısının olumsuz etkile

rini giden:nek amacıyla bazı önlemler alaca.ktıro :Bu önlemlerden 

ilki otomasyon derecesinin artırılması veya işgücü maliyeti ~-ük

sek ürünlerin üretimine son vererek, işçi çıkarılmasıdıro Bu 

( ll Bu konuda ayrıntılı olarak bakınız; Öztin AKGüg, Finansal 
Yönetim, Bo4r İstanbul, 1985, Soll5-l47; JoOoCoHERRINGTON, 
EoDoHUBBARD, DoHoLUTHY, Cost And Managerial Accounting, 
WoMoC.Brown Publishera, Dubuque, Iowa, 1985, s.l99-229o 

{ 14) Bu konuda ı ayrıntılı olarak bkzo Salih ÖZEL, İşletmelerde 
Maloluş Giderleri Analizi, Mars Matbaa.sı, Ankara, 1972, 
Soll8-128cı 
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durum sözleşme sonrası., sendika bakımından olumsuz sonuçlar do

ğururo 

Diğer taraftan maliyet yapısında ;yıllar itibariyle iş

gi.icü maliyetlerinde azalma, karlılıkta artış sözkonusu ise 

sendikalar işgücü maliyet payının eski dü.ze;yine gelmesi konu

suı1dan hareketle yüksek isteklerde bulunacak ve bu isteklerin

de ısrarlı davranarak ödün vermeyecektire 

Toplu pazarlık kararlarında maliyet göstergelerinin tek 

başına bJ. çü alınması sa.kıncalıdıro Sözkonusu göstergelerin di

ğer faktörlere yönelik göstergelerle birlikte ele alınmasında 

ve yon.;.mlanması;.:.;::la fayda vardır. 

2.1.4. Toplu Pazarlıkta Alınan Kararlarda Yararlı 

Olabilecek Diğer Nicel Fa..ırtörlere Yönelik 

Analizler 

Toplu pazarlık sürecinde alınan kararların temelde iki 

kısıtlayıcısı bulu~~aktadır. Bunlardan birincisi işletmenin kal

dırabiieceği yüklenimlerin altına ginnesi, ikinc is i ise bu yük

lenimini sürekli kılmasıdır. Başka bir ifadeyle işletme toplu 

pazarlıkta oluşan şartları finansal güç olarak karşılayabilme

li ve istihdamı sürekli kılabilmelidir. Bu iki kısıt gözden 

kaçırıldığında toplu iş sözleşmesinin yürürlüğe giDmesinden son

ra hem işveren hem de sendika ve işçiler bakımından istenmeyen 

durumların oluşması kaçınılm.azdırc 

Bu iki kısı tın anla;ılabilmesi için bazı finansal göster

gelerinde belirlenmesi gerekir. Bunların başında işletmenin söz

leşme şartlarını yerine geti:rmede yeterli nakdi yaratıp yaratA

mayacağı ve ödeme gücünü sürekli kılıp kılameyacağı konularının 

açıklık kazanması gelmektediro 
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İşçilik giderlerinin ödenmesi işletmeler için bir nakit 

fon kullanımını gerekti:rmekte ve işletmeler ücret ödene tarih

leri i tibariyle bu nakdi yaratmak zorundadıro 13u bakımdan iş

letmeden nakit çıkışı gerektiren diğer kalemlerlet nakit giri

şini sağlayan kalemler arasındaki ilişkilerin analiz edilmesi 

sonucunda nakit ödeme gücünün belirlenmesi toplu pazarlık süre

cinde alınan kararları etkileyebilecek yeni -bilgiler elde edi

lebiliro Bu bilgilerin elde edilebilmesi için fon akım tablosu, 

nakit akım tablosu ve net çalışma s ermaye s i anal izleri kullanı

labilir( 15) o Ancak sözkonusu analizierin yapılması işletme açı

sından olanaklı olmakla birlil..-te sendikala!' bakımından analiz 

için elverişli bilgilerin sağlanması zordur. J3u bakırrdan sözko

nusu kısıtların anlaşılmasında ~rıntılı olmasa bile, toplu pa

zarlık kararlarında kullanılabilecek ve i~gJcü raporQnda sunu

lan veriler ışığında elde edilebilecek fina.__'l'lSal göstergeler ü

zerinde yoğunlaşmak daha yararlıdır. 

Bir işletmenin ödeme gücünün saptaı.."111lasın.da işletmenin 

dönen varlıkları ile kısa vadeli yabancı kaynakları arasındaki 

ilişkiler analiz edilir(l6). Bu ilişkileri orteya koya..'t'l likidite 

oranları yardımıyla işletmenin kısa vadeli yükümlülüğü olan iş

çilik giderlerini ödeyebilme yeteneği öngörJlebiliro Analizin 

tcplu pazarlık amaçları doğrultusunda yorumla..'tliilas ı gerekir( ı 7). 

Bu oranlar şunlardır: 

('15) Bu ltronuda ayrıntılar için bakınız; N alan .A.KDOGAN, Nejat 
TEl\TKER, Finansal Tablolar Analizi, Be 3, Ankara, 1988; 
Sabri BEKTÖRE, İşletmelerde Çalışma Se:rmayes i Anal ig, 
Eskişehir İoToİoA.YaoNo:82/42, Ankara, 1970; Özgül ~E1~
CILAR, Fonların Kaynakları ve Uv gulamaları :rablo~u Ile 
Para Akış ı Anal izleri, Eskiyehir İTİA Ya. No: 66/33o 

(16) 

(17) 

N.AKDOGAN-N.TENKER, a.g.e., So32lo 

İbrahim LAZOLt Toplu Pazarlıkta Kullanılabilecek Finansal 
Oranlar: JJludağ Üniversitesi İktisat ve İdari :Bilimler 
Dergisi, CoVII,-So2(Kas~ 1986), s.l05o 
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Dönen Varlıklar Cari Oran= --~==-~:::.:::.::::::..::::~=-----
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 

Bu oran işletmenin net çalışma'ser.ınayesi olup olmadığı

nı gösteriro Standard oran olarak 2/
1 

olması istenir. Ancak 

2/ı oranı her zaman olumlu yorwnl.anmaz. A:ynı zamanda net çalış

ma sermayesini oluşturan kalemlerin kalitesine bakmak gerekiro 

Oranın yorumlanmasında stok devir hızı, alacak devir hızı gibi 

oranlarında dikkate alınması gerekiro 

Asit test Oranı= Dönen Varlıklar - Stoklar 

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 

Bu oran cari oranı tamamlayarak onu da._h.a anlaml:ı_ hale 

getirmektedir. İşletmenin her 1 TL, için ne kadar süratle pa

raya çevrilebilecek dönen varlığı vardır, onu gösterir. Oranın 

1,11 olması yeterli sayılmaktadıro 

Nakit Oranı= ~H:.=a:::z::..::ı::.::r:.....:D~e;:;.ı:ğ~e::.:r.:.:~::.:e::.:r=----------
Kısa Vadeli Yabancı Ka;ynaklar 

Bu oran faaliyetlerden sağlanan fon girişlerinin dunna

sı ve alacakların tahsil edilememesi durumunda işletmenin kısa 

vadeli yükümlülüklerini karşılama gücünü göstermektedir. Oranın 

0,20 1 nin altına düşmemesi genel bir kural olarak arzulanmakta

dıro 

Likidite oranları birlikte ele alındığında işletmen:Ln 

kısa vadede ödeme güçlüğüne düşüp düşmeyeceği ve dönen varlık

lardaki değerlerin nasıl bir dağılım gösterdiği konularında ek 

bilgiler üretilebilir..!' Ancak bu bilgiler geçmiş dönemin verile-· 
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rind.en hareketle üret ilmektedir-o Oraıüardaki yıllar it ibarzyle 

değişmeler gözönüne alınarak geleceğe yönelik kestirimler yapı

labiliro İşletmenin sözkonusu oranları standart kabul edilen o

ranlara yakınsa ödeme g'J.cü konusunda olumlu yorumlarda bulunu

labiliro 

2o2o Toplu PazarLık Kararlarına Etki Eden 

Ni tel Fakt örler 

2o2olo İşçi-İşveren İlişkilerine Yönelik 

Gelenekler 

İşçi-işveren ara.sındaki klasik çıkar çatışması 

olgusu toplu pazarlık ilişkisini olumsuz yönde etkilemektedir. 

ilişkinin geçmişindeki olumsuz durvmlar~strateji oluşturmada et

kili olmaktadır~ Dağıtırncı pazarlık stratejisini benimseyen ta

raflar arasında uzlaşarrıama olasılığı daha fazladır. 

İşçi-işveren ilişkilerinin olumlu geliştiği ve bu geliş

meyi sürekli kılacak işletme içi örgötlenmenin oluşturulduğu 

ilişki biçiminde pazarlığa yaklaşım işbirlikçi olmakta ve alı

nan kararlarda daha esr.:.eJı:: davFcillılabilmektediro 

Genel ekonomik duruma ilişkin bugJnkü ve gele

ceğe yönelik tesbitierin doğru yapılması toplu pazarlık karar

larını etkileyen bir faktördür. Ekonomik durgunluğunhakim ol

duğu bir ortamda işletmelerin faaliyetlerinde daralma neden~

le kazanç göçleri azalmt:.k:~adır. Genel ekonomik duruma ilişkin 

öngörüler dikkate alınmaksızın toplu pazarlığın bağıtlanması 

gelecek zaman boyut~a istenmeyen durumları.n oluşması sonucu-
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nu doğtın::;cc-Jctıro 

ri:n değeı"'lerı.dirilrnesi alınacak ka:~arları diTel:t ol.a:r;i;:: etki-

leyebilirc Sektö:rdeki te:knolojik gelişmeler, rekabet • c:.::::-.z. ve 

taJ.ep, ithalat VE ihracat, yurt içi -v-e yurt dışı fiyatlar, iç 

paz.ar olan.al:l arı V cı bo konı:ı.lar hakkında sağlıklı öngö:r"Liler, sağ

l:::.klı ka:rarlr:..rın verilmesinde etkili ola.caktırc 

2o 2o 4o Olası :Bir Grevin Yaratacağı Şartlar 

Toplu pazarlık gö:cJş:welerinin olum.sı.,:.z sor~uçlan.-· 

rrıası dur(.:urrcJ.:.da sendikalar::.n kendi isteklerini kabul ettinnede 

en son s:aahı grevdiro Grev taraflar için yeni şartlar doğu .... ""'tl

cc:tktır., GTev aliresince işletme facJ.iYetleri kesi:.ıtiJre u.ğra;::ra-

cağınds.n aşağıde.ki konvların gı"'Bv l::ararı alınmadan önce gözönün

de bvJ.v.rdu..ı.~.<lrrıMı taraflar açısır .. ö.an önem arzet:neb:ted::'t.r(ıs): 

cı Grev süresince :::ıaki t gereks irı .. ıneleri ka:rşılan.~bilecek 

o ir-ı:-eren gr·ev ~üresince üretim faaliyetlerini yerine 

50tinne olanaklarına sa."lıip midir? şeyet işveren s:::.:;a

:-işlerini fas on imaJ.. at ya da başka bir işletmesi ara

cılığısla yerine getirebiJ..ı:ne olanağına se...Yıirıse g.rev 

silahı geri tepecektir(ıg )cı 

----------·--------------
(18) Ayrıntılar için bakınız c N .M., FID...1"1C- Acı K• T.A.LY!lı.R, ao gcım .. , So 62 .. ; 

(19) :Bu konuya yönelik somut bir örnek 1990 yılında Küta..izya 
Pon.:'elen AŞo işletmesinde yaşaDILıştıro İşveren Eiparişle
rini karr;tıamada alternatif üret:m olaı:.aklarına sar.ı.ip 

olduğundan 6 ay _E:üren grev süresince e·~kilenmemiş, grev 
işçi kes iminin aleyhine sonu. çı :·.;..nrıııştır.., 
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" İşveren ve sendikanın daha önceden grev konusunda de

neyimleri var mıdır? 

., Sendika grev .süresince diğe:r· se!ldikal2.rela::.-:ı_ destel: a-

12.bil ir mi? Kamuo;rwnrr.ı. grev kcn-.J.su..rıdc.1ri t eı-ıl:il eri 

neler olabilir? 

:Bu sorı.:üarın yanıtı toplu pazr.:.rlık sürecindeki k2rE~r-~: 2.rı 

etkileyecektiro 

Toplu pazarlıkta tarafların ödün verme derecesini etki

le;y·ecek nicel ve nitel faktörlere yönelik analiz sonuçlarının 

birlikte ele alı~jp değerlendirilmesi, toplu iş sözleşmesi şart

larının her iki taraf için de doyurucu olmasını sağlayacaktJ.r., 



Beşinci Bölüm 

BİR SINAİ İ~.LET!IlESİlr:LE :BİR İŞÇİ SENDİK..tı .. SINDA 

TOPLU PAZARLIK İÇİN MTJHASEBENİN ROLÜXÜH 

TESBİT EDİLMESİNE YÖNELİK İNCELEJ:,CE 
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1- BRİSA ö:EJ\TEGİ 

1.,1., İşletme Hakkında Bilgiler 

Uygulama kapsamına alınE..ll işletne İzmit 1 te faP...liyette 

bulunmaktadıro Sabancı Holding bünyesinde LASS.A Lasti1:: Sa..n.c. 

ToAo Ş o olarak faaliyete başlamış ve 1989 yılında Japon :BRİDGESTO!ill 

Lastik Şirketi ile ortaklık kı.rr-arak J3RİSA adını almıştır. 

İşletmede 1500 işçi çalışmakta ve bunların tamamı sen

dikalıdıro L-aspetkim-İş Sendikası il e sendikal faaliyetlere 

1987 yılında ba.şlanmıştıro 

İşletme değişik ebatlarda araç lastiği üretimi yapme..k

tadıro 1990 yılında tretim miktarı yaklaşık 2.000o000 adettir. 

Kapasite kullanım oranı % 60 dol~rındadıro 

İşletmenin satışları yurt içi piyasaya yöneliktir.; 1990 

yılından önce yurt dışı piyasalara C:a satış yapılmasına rağmen 

yurt dışı pazar payı 1990 yJ.lında oldukça azalmıştır. 

lo 2ô Brisada Sendika-Yönetim İlişkel irinin 

Temelleri 

Sendika-yönetim ilişkileriyle ilgUi temeller· 

toplu pazarlık çaba ve faaliyetlerini önemli derecede etkile

diğinden yönetimin bu ilişkiye bakışını belirlemek önem arzet

mektediro Brisa yönetiminin toplu pazarlık ilişkisine yönelik. 

temel düşüncelerini aşağıdaki noktalarda toplamak m~Jndüro 

o S~ndlka, temsil ettiği işçilerin. ekonomik durumları

nın ve çalışma ortamının geliştirilmesi için yönetirole pazar

lık: ederö Bu sendikanın faaliyetlerinde değiştirilmez bir 



151 

amaçtıro 

" İşletme çalı~ru-Lların ekonomik du:ru•-rıl arını ve çalışma 

ortamının geliştirilmesi için çalı~,anlarına karşı sorurrıluJ:luro 

Fakat bu sorumluluğun yerine getirilmesi işletrrenin sağlıl:lı 

gel işimine 1:ağlıdıro 

o İşletme sendikayı eşit bir ortak olarak tanıro 

o Çalışp,.ııların ekonomik du..llllitlarının ve çalışma ortamı

nın geliştirilmesi sendika ile görüşülerek, üretimin gelişti

rilmesi sendikayla işbirliği yapılarak sa,ğlanıro 

o s:endika-yönetim ilişkilerinin tenellerini ise karşı

lıklı anlayış ve gliven olu~turmalıdırc İşletme sendikaya kar

şı saygı duymaktadır ve sendikanın da aynı ölçüde saygı göster

mesini beklemektedir. 

Y-önetimin sendikayla ilişkilerine yönelik diişünceleri

ni aşağıdaki şekilde öze tl emek mümkündür: 

lo 3o İşletmede Toplu Pazarlık Sürecinde Muhasebenin 

Rolünün İncele~esi 

lo 3~lo Genel Açıklamalar 

İşletme yönetiminin sendikayla olan ilişkilere bakışı 

toplu pazarlık sürecini etkilemektediro İşletme sendikayı iş

letmenin bir ortağı olarak kabul etmekte ve işletmenin başarı

sı için sendikayı yönetime ortak etmektediro Sendika, sendika 

işyeri temsilcileri ve işyerinde sendikalı işçilerin oluştur

duğu kalite kontrol çemberleri vasıtasıyla özellikle üret:i.min 

iyileştirilmesi çabalarına katılmaktadıro Yani sendika-işveren 
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İ şletmerün Gel iş:nes i 

(Büyümesi) <-
-İşletme perfomansının geli§tir-il
rrıesi 

-Rekabette başarı 

Çalı şma şartlarının 

Geliştirilmesi 

Üretimin 

Gel iştir ilm es i 

Sendika ile müzakere edilerek Sendike ile işbirliği 

-ücret/maaş -İşin otomasyonu 
- Yan ödemeler -Kakinaların modern-
- Çalışma Saatleri leştirilmesi 

- Çalışma Ortamı -Görev genişletilmesi 
-GrQp faaliyetleri 

Karşılıklı apıayış 

ve güven 

(Kalite Kontrol 
Çember'leri) 

-İşletme sendikayı eşit bir 
ortak olarak tanırcı 

-İşletme ve sendika birbirle
rine saygı duymalıdıro 
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ilişkisi iki yılda bir toplu iş sözleşmesinin imzalanması bakış 

açısının ötesinde sürekli bir ilişki olarak görülmektedir., İş

çilerin ve sendika yöneticilerinin işletme faaliyetleriyle ilgi

lenmelBrini sağlayacak iletişim sistemi kurulmuş ve işletilme

ye çalışılmah.-ta.dıro 

:Su tür bir katılım:n yapıda iletişiiDin esasını bilgilen

dirme oluşturmaktadır., Toplu iş sözleşmesinin uygulanması süre

ci:n.de orteya çı1-:an sorunlar anında çözülmekte ve toplu pazar

lıkta ele alınacak konuların genel çerçevesi makul ölçüleri.e 

oluşturulmaktadır., Toplu pazarlık sürecine yönelik açıklamalar

dar! önce, amacı her konuda işçi-işveren ilişkilerinde işbirliği

ni sağlam?.k olan bilgilendirme mekanizmasının incelenmesi yerin

de olacaktır., 

ı .. 3cı 2., İşverenin Sendikayı :Sil gilendinne 

Me kani zm.a.s ı 

:Srisa işletmesinde yönetim, işçi gruplarını, sendika iş

yeri temsilcilerini, sendika yerel ve merkez yöneticilerini bil

gilendirmek amacıyla bir iletişim mekanizması oluştu:rmuşturo 

Genel ilke olarak sendikanın tüm:. bilgi gE:reksinmesi karşılanmak

ta olup, açıkla..rı.an bilgiler işletmenin hem faaliyetsel hem de 

finansal bilgi setine yajı:ılmıştır., :Bilgiler hem geçmişe yöne

liktir hem de planlanan hedefleri kapsamaktadır., 

Bu konuya yönelik incelemelerimizi bilgi açıklamadaki 

amaç, zamanlama, bilgi açıklama ortaını, katılımcılar, içerik 

bakımından aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür: 



Adı 

.Amaç 

Zuwanl. 

Katılanlar 

Konu 

Ortam. 
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: Sendika Merkezi-Yönetim Komitesi Toplu Oturumu 

: :Esas i tibariyle bil c;i payla.şırn:ı. . 

: Yılda iki defa (Şubat, Eylül) 

: işletmeden, Başkan, Başkan Yard.::...:mcısı, :Eıd.em

li Başkan Yardımcısı, Satış, Lastik üreti.!:ıi 

ve Lastik Teknolojisiyle ilgili ba§kan yardım

cıları, İnsan kay-nakları Direktörü ve Fabrika 

Müdürlerinden oluşan 26 kişilik ekip, 

Sendikadan~ Başkan, Eaşkan Yardımcısı, Genel 

Sekreter ve Merkezi İcra Komitesi Üyeleri 

toplam 26 kişio 

: - Yıllık şirket politikasının ve geçen yılın 

sonuçlarının anlatılması (Başkan ve Başkan 

Yrd~). 

- Yillık politikanın anlatılması (Sendika Baş

kanı) 

Serbest Tartışmao 

: Biçimsel yazılı ve sözlü. 

Sözkonusu toplu oturuma yönelik olarak bPzırla

nan rapor Ek ı • te sunulmuştur. 



A.dı 

P..maç 

Za.manı 

Kat ıl a.ıil. ar 

Konu 

Ortam 
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: Sendika Merkezi-Yönetim Komitesi GörLiş:meleri 

: Çalışma şartları ile ilgili r::rl5ze.l::e:re 

: Senede üç defao 

: İşletmeden insan kayna.1d..arı ile ilgili Eaşke.n 

Yardımcısı, işçi ilişkilerinde görevli Fabrika 

Müdürleri, Holding bünyesindeki işçi ilişkile

ri yetkilileri, toplam 40 kişio 

Sendikadan; Başkan, Başkan YardLıncısı, Genel 

Sekreter, Merkezi İcra Komitesi Üyelerinden 

oluşan temsilcilero 

: Ücret maaş ve ilk yarı ikramiyesi 

Çalışma günleri ve saatleri, ek ödemeler. 

İkinci yarı ikramiyesio 

: Biçimsel-sözlüo 

Brisa işletrresinde b&.fle bir oturum gör'Jlmemesi

ne rağmen henüz bu konuda görJş:me yapılmamıştıro Çe.lı ş:ııa şart

larıyla ilgili görüşmeler yasal olarak toplu pazarlıkta ele 

alınmaktadır~ 



Adı 

.Arn aç 

Zamanı 

Katılanlar 

Konu 

Ortamı 
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: l&ahalli Sendi1:a-Yönetim Komitesi 

Esas olarak bilci pa;ylaşımı ve Serıdih.""a ,!(;e.rkez 

ve Yönetim Komitesince l::ararlaştırı.lan fabri-

kadaki çclıç.:L!ia şartlarının ı.;.,yg-..11anr:c2.Eı konu-

sunda karar verıneo 

: Yılda altı defad 

: İşletmeden; Genel Müdür, Üretim Müdür'ı.i, İşçi 

ilişkilerinden sorumlu J'ıı!üdüro 

Sendikadan; Sendika Şube :Başkanı, Başkan Yar

dımcısı, Genel Sekreter ve Mahalli İcra Komi

tesi Üyelerio 

: - Aylık üretim hacmi ve planı 

- İşçi yerleştirme-fazlalık veya eksiklik 

- Üretim ve kalite geLiştirme planı-makir~ 

malzeme ve metod~ 

Gerçek verimlilik, kalite, meıiyet ve işgü

venliğL 

- Sendika teklif (fazla mesainin azaltılıa.sı, 

daha fazla tatil yapmak Vobo) 

: Biçimsel sözlü, visüel. 

Bu tür toplantılara yönelik tutanaklardan ör

nekler Ek 2 'te sunulmuştur. 
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Yukarıda bahsedilen toplantılarda sadece şirketin stra

teji ve perfor.:nansı konusunda değil aynı zamanda Türki_ye gene·-

1 inde ve sektördeki çalışma şartlarınde...'l\:i eğil iı:nler konusunda 

da bilgi paylaş:ııa çabası sözkonusuduro 

Sendika temsilcileri, yapılan toplantılı::.rın som~çlarını 

sendika üyesi tüm işçilerle paylaşmak ·üzere toplantılar yapms..k

tadıro .Ayrıca gelecek dönemdeki toplantıda görüşme gündeminin 

oluşturulmasıyla ilgili olarak işçilerle toplantılar yapılmak

t:idıro Çalışma şartlarıyla ilgili şikayetler alt komitelerde 

çözülerek üst düzey toplantıların gündemini oluştur.mamakta

dıro 

:Bu toplantılar dışında işveren sendikayı Ek 3 •te su

nulan çalışma istatistikleri soru kağıtları yoluyla da bilgi

lendirmektediro 

ı., 3o 3ç İşverenin Toplu Pazarlık Süreci 

İşverenin toplu pazarlık süreci, toplu pazarlığa hazır

lık, toplu g:ir-"l.işme öncesi son hazırlıklar biçimsel görüş~e o

turw:n.ları ve tc:plu iş s özleşmesinin i!rı.zalanma.sııu kapsayan aşa

malardan oluşmaktadıro 

Toplu pazarlığa hazırlık aşamasında toplu pazarlığa yö

nel ik veri tabanının ol uşturul.ması ve işverenin toplu pazarlık 

stratejisini belirleme önem arzetmektediro Toplu görüşmeler ön

cesi son hazırlıklarda işverenin toplu pazarlık ekibi ol~şturu

larak, sendika istey~erine karşı işverenin teklifleri ve pazar

lık marjı belirleniro Toplu görüşme oturumlarında toplu pazar

lığa konu edilen şartlar görüşülüro Toplu görüşmelerde işveren. 

tarafı öncelikle sorun yaratmayacak konuları ele almak istemek

tediro Ele al. ınan konulEı.rda anlaşma sağlandığında toplu iş s öz

leşmesi imzalanıro 



Genel hatlarıyla belirtmeye çalıştığımız süreci aşağı

daki akış şe:ına.sıyla özetlemek ırr;..,"lz:L"'ründür: 

:----
! ı 

Yıl içinde sen-
dika ve t errı.s il. 
yapılan toplan-
tı t1.ıtanakları-

nın analizi 

ı 

T o:pl u pazarı ık İçin Veri 
Tabanının OluştuniLması 

ı ı 
Mevcut Toplu Sendikalarda-
Paz., şartla- ki gelişmele-
rında işvere- r:rin izlenme-
ınin karşılaş. Isi ~:ikayetlerin 

nalizi 

1 ı 
ı 

İşverenin Toplu Pazarlık 

Stratejilerinin Belirlenmesi 

1 

\ 

---ı 
Toplu pazarlı-
ğı yönlendire-
cek ~.!I etme 
dışı bilgilerin 
toplanması 

t 

-· 

İşverenin Toplu Pazarlık 

Ekibinin Ol u şturulmas ı 

1 
--~ 

Sendikanın İsteklerinin 

Alınması ve incelenmesi 

1 
Toplu Pazarlık Stratejileriyle . 

S endikanı n İst eklerinin Kar-

şılaştırılması 
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İ şverenin Tek1 iiJ. erini =l 
Destekl.~ eyecek Mali Analizlerin 
Yapılması 

İ şve re ni:-T-' e-1~ i ;-~as-2.-rı_s_ı_r_ll_n _____ ı 

hazırlanmas ı 
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Biçimsel Görüşme ôtU.-.T'J.u:rıları 
<$---·-------:ı 

1 

i İstekler İç ~-n-;:; ı ~-ü-z-e;-ı-. n-d=;:nl-~-ş-r2:-J 1 

Tekliflerde Bulu.r.rrı.a 1 l sağlanan mad-dele-
1 lrin belirle~esi 

'---------;1----·-·------=r---

Toplu İş Sözleşmesi 
I'Uaddelerinin 
GörJşül:mes i 

Hayır 
f • 

Arabulucu 

Toplu İş Sözleşmesil 
1 nin -l"Tlzalanması 

~-----------------·~ 

Üzerinde anlaşma sağlanamayan ~ 
Maddelerin tekrar ele alır...::nası 

ı ~----u-yu __ ş_m_a_z_l_ı_k-----~-~----------------------~·~ 



lo 3o 4o işverenin Toplu Pazarlıl~ Sürecinde 

Muhasebenin Rolü 
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:Brisa işletmesinde sorv..n çözne ve ortak çıkarları artır

ma amacına yönelmiş se nd i.ka.-işveren :tı i ş1:::il e rj nd e rm .. ü1as e benin 

rolü bilgi açıklama üzerinde odaklaşmıştıro 

Sendika işveren ilişkilerinde muhasebenin bilgi açıJr.J.a

ma rolü iki boyutluduro Bunlardan birincisi üretirııin geliştiril

mesine yönelik bilgilendir.ınediro Sendika-i~veren işbirliğiyle 

üretimin geliştirilmesine yönelik kalite kontrol çemberieri o

luşturulmuşturo Böyle bir işbirliğinin uzun dönemde toplu pa

zarlık ilişkisine olumlu etkileri sözkonusuduro İşçi-işveren 

arasında a;)rlık, üç aylık ve altı aylık toplantılarda ele alınan 

konulara yönelik raporlar muhasebe sisteminden üretilmektediro 

Uzun dönemde birleştirici toplu pazarlık stratejilerinin olu

şumunu hedef alan bu yaklaşımda bilgi açıklama, temeli oluştın:·

maktadıro 

Bilgi açıklamanın ikinci boyutu ise~ işverenin toplu pa

zarlık kriterlerine yönelik veri tabanının o1uşturulmaı:ndı ro 

Toplu pazarlığa hazırlık sürecinde işverenin gerçek teklifie

rinin oluşturulmasında ve toplu görüşmelerde bu teklifleri 

destekleyecek bilgiler :ı:rm.ha.sebe bilgi sisteminden üretil.melrte

diro İşgücü maliyetleri, verimlilik, finansal durum gibi kri

terlere yönelik bilgiler muhasebe bilgi sisteminden elde edil

mektediro 

Toplu pazarlığa hazırlık sürecinde mubasebenin bir baş

ka rolü, açıklanan bilgilerin toplu pazarlık amaçlarına uygun 

olarak anal. iz edilmesi ve toplu pazarlık ekibine stratejik ö

neme sahip konularda yol göstermesidiro Özellikle imzalanacak 

toplu iş sözleşmesi şartlarının işletme yapısında oluşturaca-
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ğı değişm.elerin yaratacağı tehlikelerin önceden kestirilebil

mesi, olası bir grevin maliyetinin öngörülmesi balnmından. 

yol göster.we rolü önem arzetmektediro 

Kur...as e be toplu :pazarı ıkta ele alınacak kom:ı.l2.r-cı yön el ik 

kararlarda etkili olamamaktadıro Çünkü mevcut tcı;l u pazarlık 

yapısında kararlar toplu görüşme sürecinde sendika temsilci

leriyle birlikte alındığından özel bir karar modeli l~lanıl

maınaktadıro İşverenin görüşme ekibinde mubasebe uzmanının bu

lunm&~ası ilgi çeken bir noktadır. Toplu pazarlık teklifleri

ne ilişkin kararlar sendikanın isteklerine göre belirlenmekte

diro Sendikanın istekleri analiz edilerek geniş bir pazarlık 

marjı bır-cikılacak şekilde karşı tekliflerde bulunulmaktadıro 

Uy gı.llamada, işverenin işletmedeki muhasebe b ilgi s iste

mi, toplu pazarlığa yönelik bilgilerin üretilmesi ve iletilme

si, toplu pazarlıkta ele alınan konuların işletme yapı.sırıda 

oluşturacağı değişmelerin analizinde ve yorumlanmasında ah~if 

bi.r rol oyna.ır..aktadıro 

Bunun ötesinde sendika, kendisine açıklanan bilgilerin 

doğruluğllll.a ve gUvenilirliğine önem vermektedir. İşletmede 

etkin bir iç denetim sisteminin varlığı işçilere hissettiril

miştiro Ayrıca bağımsız dış denetim hizmeti alınarak bilgile

rin doğrllluğu ve güvenilirliği konusunda sendikaya yeterli gLi

vence verilmekted·ir. Bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliği ko

nusunda sendikaya yeterli güvencenin verilmesi işletme dışın

dan muhasebenin bir rolü olarak yorumlanabiliro 

lo3o5o Erisa İşletmesindeki İncelemenin Genel 

Değerlendirmesi 

Brisa işletmesinde yönetimin toplu pazarlık ilişkisine 

··-bakışı klasik toplu pazarlık bakışından oldukça farklıdıro Bu 
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"t1akış açısı sendika-işveren ilişkilerindeki uzlaşmacı ve iş

birlikçi yapının temelini oluşt·:.::.rma...h...--tadıro Ancak bu anlayışın 

sürt=:kli ln.lınabilmesi taraflar arasında sürekli bir iletişi

min kurulması ile mümktindüro 

İşletmede toplu pazarlık sürecinde m\.Ü'...asebenin rolü 

bilgi açı1-ıama üzerinde yoğı.J.nlaşmaLrtadıro Eaşka bir ifade il.e 

li'CLh.asebe iletişimi sağlayan bir araç olmuşturo Oluşturulaı."1 bil

gi açıklama mekanizması şu anda özellikle üretimin iyileştiril

mesi çabalarını destekleyici bir rol oynamaktadıro Olaya top

lu pazarlık ilişkisi açısından bakıldığında mevcut bilgi açik

lama mekanizmasının toplu pazarlık amaçlarına yönelik bilgi 

açıkladığı söylenemez .. Yani mevcut bilgi açıklama politikası 

tam anlamıyla çalışma koşullarının sendikayla görüşülmesine 

yönelik değildir., 

İlk bakışta tam açıklama politikası gibi gör'Jnen bilgi 

açıklama politikası gerçekte seçici açıklama ve faydasız açık

lama politikalarına uy gllndur~ Send.ikanın toplu pazarlık istek

lerini oluşturmada esas alacağı işgücü maliyeti ve ücretler, 

katma değer, verimlilik gibi ölçütlere yönelik bilgi açıklama 

yerine yöneticilerin planlama bilgileri açıklanmaktadır., :SU

nun nedeninin ise bilgi açıklaırıada tcplu pazarlık ilişkisin

den ziyade,:' katılımcı yönetim yapısının oluşturu.lr.:ı.asına yöne

linmesidir .. Şu anda böyle bir bilgi açıklama politikasının a

macı uzun dönemde işçilerin ve sendika yönetiminin tutum ve 

davra...nışlarımı olumlu yönde etkilemektir., 

Toplu pazarlığa hazırlık aşamasında, toplu iş sözleşme

sinde yer alacak maddelere yönelik özel bir karar telrniği kul

lanılmamaktadır., Sendikanın istekleri temel alınarak, daha ön

ce belirlenen pazarlık stratejilerine uygun karşı tekliflerde 

bulunulmaktadır .. Pazarlığa _yönelik stratejilerin oluşturulma-



s ında işgücü maliyetleri, üretim miktarı, satışlar, sektöre 

yonelik bilgiler, fiyatlar v .. b., konular gelecek b&kışıyla 

değerlendirilmektedir .. Bu aşamada mu...r:ıasebenin <-:..naliz hizme

tinden yararlanılmaktadır .. 
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işverenin toplu görüşme ekibinde uz.rr;an bir nn:ı.lıcJ3ebeci 

yer almamaktadır., Bu durum toplu görüşme otu:ru."'llarında mcl i 

konuların görJşülmesinde havanın sertleşınesine neden oL~akta

dır .. Sendika yetkilileri özellikle mali konularda işletmenin 

açıkladığı bilgileri h.-ullanmaktadır .. Buna karşılık işveren 

yetkilileri genel nitelildi ve analiz edilmemiş bilgilerle 

kendisini savunmaktadır .. Savunmada uzman bir rruhasebeciden 

yararlanılmadığından kavramlar "'Jzerinde anlaşmazlıkların çık

tığı görülmüştür., Örneğin sendika yetkilileri işg'Jcü maliye

tiyle birlikte ücret verilerini kullar~ak istemektedir. Fakat 

işveren tarafı işgJcü maliyetini ücret olarak öne sürmekte

dir .. Böyle bir tartışma ise görüşme~eri olumsuz yönde etkile

mektedir .. Görüşmeler profesyonel bir havada geçmemektedir., 

İşletme açıkladığı bilgilerin doğru..luğu ve güvenilir

liği konusunda bağımsız dış denetim yoluyla g'Jvence vermek

tedir., Bağınsız dış denetim olgusu muhasebenin bir işlevi cl

duğı..~na göre, toplu pazarlık'ta açıklanan bilgilerin doğroıuğu 

ve gJvenilirliği konusunda yeterli gJvencenin verilmesini 

muhasebenin bir rolü olarak yorumlayabLliriz., 

2 .. LASPETKİM-İŞ SENDİY..ASI ÖRJ\"'EGİ 

2o1.o Sendike Hakkında Bilgiler 

Laspetkim-İş Sendikası 1983 yılında kurulmuşturo Pet

rol-kimya-lastik işkolunda faaliyette bulunmaktadır .. Bu işko-

1 unda.ki işçilerin yaklaşık % 15' ini temsil etmektedir .. B1J.giiile·-----
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kadar 53 işyerinde örgütlenmiştire YaY-ıaşık 23 bin i)yesi, 8 

~ubesi ve iki temsilciliği bulur.ımaktadırc. İşyerlerinin çoğu.n

luğu. İstanbul ve çevresinde olmakla birlikte İzmir, Sakar.ra, 

Adana ve Gaziantep 1 te faal iye tt e b-ul unulan işyerl erinCLe de 

örgütlenmiştire 

2o2o Sendikanın Toplu Pazarlık İlişkilerine 

Bakışı 

Laspetkim-İş Sendikası çağdaş sendikacılık anlayışıyla, 

temsil ettiği_işçilerin çalışma şartlarını ve dur~arını ge

liştirerek ekonomik ve sosyal konumlarını yükseltmeyi amaç e

dinmiştiro Bu amaca ulaşınada işletmenin sağlıklı büy~esinin 

gerekli olduğunu kabul etmektediro İşçilerle-işveren arasında 

karşılıklı güven ve işbirliğini desteklemektediro 

Sendika siyasi partiler, hük~et ve diğer g:raplar ta

rafından yapılan dış baskı ve engelleri bir kenara iterek da

yanışma ve dostluk ru..•nma uygun bir şekilde demokratik olarak 

yönetilmektediro Her kc:mda üyelerin söz ve karar sa.h.ibi olma

sı ilkesini benimsemiştir. 

Yapılan incelemelerde, Türkiye' deki sendikal yaşamın 

sorv~arının iyi analiz edildiği ve özellikle sendikanın ör

güt yapılarını geliştirme ve işverenlerle işbirliği yapma ko

nularında yenilik areyışları çabasında old. uğu gözlerı..mişt ir o' 

"Japon sendikacılık anlayışı" adını verilikleri anlayışla Tür

kiye'de aşağıdaki konularda projeler geliştirilmiş ve uygu

lamaya konmuşturc 

- İşçiye istihdam garantisi~ 

İşkolu sendikacılığı yerine işyeri sendikacılığı~ 



- İşveren sendika ilişkilerinde şeffafiık ve sürekli 

bilgi alışverişi, 

- İşçinin maaşını patronundan değil ürettiği mal ve 

hizmet satılırsa alabileceği bilincinin yerleşti

rilmesic 
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Sözkonusu projeler uygulama kapsamındaki Brisa işlet-

1I.'2sinde uygulanma aşamasındadıro Sendika bu yaklaşllllıyla Tür

kiye'deki diğer işçi sendikalarından farklılaşmaktadır. 

2o 3o Sendikanın Toplu Pazarlık Süreci 

Send]~anın toplu pazarlık süreci işverenin toplu pazar

lık sürecine benzemektediro Ancak farklı hazırlanma teknikle

ri sözkonuEuduro Toplu pazarlık süreci, toplu pazarlığa hazır

lık, toplu görüşme öncesi son hazırlık, toplu görüşme, toplu 

iş sözleşmesinin imzale.nması ve uyg.Uanması aşamalarını kapsa

maktadıro 

Sendikanın toplu pazarlık sürecinde dikkat çeken en 

önemli özellik, isteJ:de:-in oluşturulrr.asında en etkili faktör 

iş9Uerin olrns.sleırC:!J: ·~ }İ:stekler tam81Jlen işçiler tarafından 

oluşturulmakta sendika kt;ı_rmayları yorumsuz etkilerde bulunmak-

tadırc 

Sendikanın toplu pazarlık sürecini aşağıdaki akış şe

masıyla özetlemek mümkündür: 

(1) İstekierin Belirlenmesine Yönelik olarak toplu sözleşme is
tek fonrıları dağı tmakta ve her sendikalı işçi bu fonrıa istek
lerini belirtmektedir. Sözkonusu for.ın Ek-4' te sunulmuştur. 
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2o Ao Sendikainın Toplu Pazarlık Sürecinde Jtu .. l).ascbcnin 

Rolü 

Yukarıd.s.ki akış şemasıyla ayrıntılı olarak aç.J._l!-1 arnaya ça

lıştığımız toplu pazarlık sürecinde mulın.sebenin rol ünü a.şağıda

ki noktalarda :toplemak mü:ınkündür: 

o Toplu pazarlık sürecinde isteklerin belirleraesinde 

karar verici esas itibariyle işçilerdir. İşletme yönetimi iş

çilerin kararlıarını etkileyecek bilgileri yıl içerisinde sürek

li olarak açıJ:rıamaktadır. Bu açıklama işçi isteklerinin makul 

düzeyde olmasını sağlamaktadır. İşveren yetkiljıeri toplu pazar

lık ilişkisinde ücretler konusunda son toplu görüşmelerde önem

li bir sorunla karşılaşmamıştır( 2). Bılgi ~çıklama işçileri 

mali istekler konusunda olumlu yönde etkilemiştir. 

o Toplu iş sözleşmesi ta.sarısırun oluştunuması aşama

sında sendika kumayları ölçüsüz iste?ıeri ayıklamada ve orta

lama istekleri oluç-turmada tamamen işletmenin finansal verile

rini laülanrnaktadır. Bu veriler, işgU.cü maliyetleri, ücret dü

zeyi, ver:Lmlilik, karlılık gibi faktörlere yönrlil:tiro Dolayı

sıyla işverenin sendika merkezine açıkladığı bilgiler iste1rıe

rin öl.çülü olmasını sağlamaktadır., 

ö. Muhasebe bilgileri, gerek toplu iş sözleşmesi tasarı

larının oluşturulması, gerekse to:plu görUşmelerde uzman bir 

( 2 ) 1990 yılında l3risa' da 109 gün süren bir grev yaşanmıştıro 
J3u grev tahlil edileJ'ek hatatın işçi işveren arasındaki 
iletişim noksanlığından ve bu dönem toplu pazarlığın: 
grup toplu iş sözleşmesiyle işveren sendikası KİPLAS 'ın 
çizdiği çerçevede yapıldığından doğduğu anlaşılmıştır~ 
Bunun üzerine işçi-işveren ilişkilerinde ·yeni arayışlar 
başlatılmıştıro 



muhasebeci tarafından analiz edilmekte ve kullanılmaktadır .. 

L~uJ1a.s e be bilgileri daha çok grafiksel anal iz. e tabi tutulrrak

tadır<> .Ancak toplu pazarlıkta ele alınan ın.a.li kc:müa:rdaki is

tek düzeyini sayısal olara1;: belirlemeye yönelik herhangi biı~ 

karar tekniği kullanılmamaktadıro Muhasebe bilı:;ileı~inin u.s.r:ıan 

mur.ı.a.sebeci tarafından analiz edilmesi ve yorumlanması toplu 

görüşmelerde istekleri savunm.ada ve işveren tekliilerini çü

rQtmede daha profesyonel bir hava yaratmaktadıro 
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Sendikalar bakımından muhasebenin toplu pazarlıkta.ki 

rolü, sendikaların davranışları üzerinde yoğunlaşmaktadır. 

İşverenin bilgi açıklamasına karşılık sendikalar uzlaşmacı ve 

işbirlikçi davranışlarda bulunmaktadır .. Sendikanın istekleri 

ölçvlü olmakta, işçinin maaşını patronundan değil ürettiği mal 

ve hizmet satılırsa, işletmenin başarısı sürdürJlürse ve reka

bet edebilirse alabileceği bilinci oluşmah.-tadır .. :Bu bilinçle 

toplu pazarlık ilişkisine giren sendika uzu.n dönemli am.açları 

gözönüne almakta ve toplu görüşmelerde daha yumuşak olmakta

dır. Toplu görüşmeler uzun sünı:ı.emekte ve kısa sürede anlaşmay

la sonuçlanmaktadırc S özleşmenin şartları hem işvereni hem de 

işçileri memnun etmektedir. 

2c5c La.spetkim-İş Sendikasındaki İncelernelerin 

Genel Değerlendirmesi 

Sendikanın toplu pazarlık ilişkisine bakışı ve işbirli

ğine gönüllü olarak katılması işçi-işveren ilişkilerini olum

lu yönde etkilemektediro İşçi-işveren ilişkilerinde işbirliği 

sağlanmasının temellerini ise bilgi paylaşımı oluşturm.akta-

dır o 

İşletme düzeyindeki toplu pazarlıkta sendikanın oluştur-
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duğu veri tab.t'nında genellikle işletı:ıenin faaliyetlerine ve 

finansal durumuna ilişkin bilgiler yer a.Lrnaktadıro :Bu bilgi

ler çalışma istatistiklerinden ve yıl içerisinde işverenle 

yapılan gö,rüşme tut2.nalr..larından elde ed.ilmektediro Ayrıca 

ülke düzeyinde sektöre yönelik bilgiler dünyada}.;::i sektöre yö

nelik bilgiler ve genel ekonomik duruma yönelik bilgiler ta

mamlayıcı bilgiler olarak derlenmektedirc Sendikada yapılan 

görüşmelerde toplu pazarlıktaki yönleridirici faktörlerin iş

letme temelliı verimlilik ödeme gücü, katma değer, ücretler, 

işgücü maliyetleri olması gerektiğinde görüş birliğine varıl

mıştırc Sözkonusu faktörlere yönelik bir iletişim sisteminin 

kurulması ve sistemden elde edilen bilgilerin toplu pazarlık 

amaçları doğrultusunda kullanılması işçi-işveren jıişkilerinin 

iyileştirilmesinin temelini oluşturacaktırc 

:Böyle bir sistemin oluşturulmasında muhasebenin rolü ol

dukça fazladıro Toplu pazarlığı yörtiendiren faktörlere iliş

kin bilgilerin tamamı muhasebe bilgi sisteminden üretilmekte

dirc Bu faktörlere yönelik bilgiler işçilerle ve sendikayla 

payıaşıldığında işçi-işveren arasındaki ortak çıkarlar belir

lenmekte toplu pazarlıkta bu ortak çıkarın maksimizasyonu için 

görüşmeler yapılmaktadır. Sendika böyle bir sistemin işletilme

si kor..usunda gönüllüdür. 

3- LASPETKİM-İ'Ş SEI\1JJİKASI VE BRİSA 'DA TOPLU PAZABLIIC 

SÜF.ECİI\T])E 1IDHASEBENİN ROLD'NÜN SAPTANM.A.SINA YÖ:N""ELİK 

İNCELETI'iENİN KARŞILAŞTIEMALI SONUÇLARI 

Toplu pazarlık sürecinde muhasebenin etkin bir rol oynaya

bilmesi için b·E--.zı şartların varolması gerekmektedirc Bunlar; 



ın 

o Toplu pazarlığın işyeri bazında ele alır~ası 

o İşverenin tam açıklama politikac:ııyla işletn:ıenen faa

liyetlerine ve fin2.nsal dururm.:ma ilişkin gı2çmiş Ye 

geleceğe yönelik bilgileri s istemli bir şekilde ve 

toplu pazarlık amaçlarına vy gLın olar<:ü: açıkla:oaya 

gönüllü olmasıo İşletmede bunu sağlaya.cak bilgi sis

teminin kurulması 

o Açıklanan bilgilerin doğruluğunun ve güvenilirliği

nin sağlanması ve bilgilendinnede uygun zamanlamanın 

yapılması 

o Sendika merkezinin, demokratik yöntemlerle seçilmiş 

işyeri sendika temsilcilerinin etkin olarak sendikal 

faaliyetlere katılımını sağlaır.asıo 

Bu şartlar gerçekleştiğinde muhasebe toplu pazarlık sü

recinde aşağıdaki noktalarda rol oynamaktadır • 

• İşçilerin etkilerımesi: Toplu pazarlıkteki isteklerin . 
belirlenmesinde asıl karar verici dur~·xnda bulunan 

işçiler işletmenin amaçlarını algılamakta, bu amaca 

ulaŞinada yönetimle işbirliğine gitmektedir. "İşletme 

üretın yapar ve ürettiğini satarsa işçi maaşını alır" 

anlayışı gelişerek toplu pazarlıkta ileri sürülen is

tekler işletmenin amaçlarıyla uyumlu olmaktadır • 

• Sendikalarda örgüt içi anlaşmanın sağlanması: İş~ile

rin isteklerini belirlemesinde endirekt etkisi olan 

sendika kurmayları doğabilecek aşırı istekleri işlet

menin faaliyet sonuçlarına ve finansal durumuna göre 

ayarlamakta ve yeni istekleri işçilere benimsetmede 

zorluklarla karşılaşmaktadır. 



SONUÇ VE ÖNERİLER 
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2l.,yüzyıla girerken dünyada hem ekonomik hem de siyasal 

ala..11da önemli değişmeler meydana gelmiştir. Ülkeler arasında 

ekonomik işbirliğine yönelik bloklaşmalar, iletişim ve vıaşım 

alanındaki gelişmelerle mesafelerin kısalması, sosyalist eko

nomik sistemin çöküşü ve yeni siyasal oluşumlar yüzyılın son 

yirmi yılındaki en belirgin gelişmelerdir. Bu gelişmelerin bir 

sonucu olarak dün,ya tek bir pazar haline gelmiş ve bu pazarda 

faaliyette bulunan işletmeler arasında rekabetin şiddetini art-

tırmıştır. :.Birçok işletme ulusal kimliklerini keybetmiş ve iş

birliğine dayalı güçlü, rekabet edebilir işietme yapıları or

taya çıkmıştır .. Dünya pazarlarında rekabet gQcü elde etmede 

önemli bir faktörün sağlıklı işçi-işveren ilişkilerinin olduğu 

genel kabul gbren bir görüştür. İşletmelerin, gerek iç pazar 

paylarını korumak, gerekse dünya pazarlarında söz sahibi ola

bilmeleri içi~ işçi-işveren ilişkilerini geliştirmeleri ve ge

lişimi sürekli kılmaları kaçınılmazdır. 

Çalışmamızda, işçi-işveren ilişkilerinde darboğazlara 

neden olan il~tişimsizlik sorunvnun çözümlenmesinde ve böyle

ce ilişkilerin geliştirilmesi ve gelişimin sürekli kılınmasın

da muhasebenin önemli rolleri olduğu kanısına varmış bulu.n!!.lak-
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tayız .. Muhase.ıbenin, toplu pazarlıkta uzlaşmacı tutumların oluş

ması ve ölçülü istek ve teklif oluştumaya yönelik olarak ek 

finansal tabloların -Oluşturulmasını 1 bunların iletilmesini ve 

bu finansal tablolarda yer alan bilg:q.erin toplu pazarlığa 

yönelik olarak analiz edilmesi ve yonuru ar.u:ı.c.sını k2.psayc:;:ı rol

ı eri vardır o 

İşletmelerin finansal, teknik ve ekonomik bil~_lerinin 

açıklanması ~oplu pazarlık ilişkisinin geliştirilmesinde bir 

koşuldur .. Bu 'koşula bağlı olarak sözkonusu bilgilerin, hem iş

letme yönetimine hem de sendikalara iletilmesi zorunlu oll.r!.ak

tadır .. Toplu pazarlık ilişkisinin geliştirilmesinde mu11asebe

nin rolleri incelenirken, kime, niçin, nasıı, ne ölçüde ve 

ne zaman bilgi iletilmesi gerektiği belirlenmeye çalışılmış

tır .. Ayrıca netilen bu bilgilerin toplu pazarlık sürecinde 

alınan kararlara temel oluşturnası bakırundan analiz edilmesi 

ve yorumlanmasına yönelik bir çerçeve oluşturulrr:uştur .. 

Toplu pazarlıkta mu_h.asebenin rolü; pazarlık sürecinde 

alınacak kararlara temel olacak bilgileri üretme, bunları dü

zenli ve karşılaştırılabilir bilgiler olarak işveren ve sen

dikaya aktarmak suretiyle sistemli bir iletişimi sağlama üze

rinde yoğunlaşmakta.dır .. Bu bağlamda muhasebenin toplu paza:r

lıktaki rollerini aşağıdaki noktalard.a toplamak olurludur: 

o Toplu pazarlığa yönelik ek bilgilerin belirlenmesi 

ve bu bilgilerin karar yöneli:mli işgi.icü raporuyla 

iletilmesi(Bilgi açıklama işlevi), 

o Firu;ınsal tablolarda açıklanan bilgilerin toplu pa-
, 

zarlıkta ele alınan konulara yönelik istek ve tek

lif oluştumada analiz ve yorınnunun yapılması(Dik

kati yöneltme ve sorun çözme işlevi), 
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o Açıklanan bilgilerin etkin olarak kullanılmasına et

ki eden bir faktör bilgilerin doğru ve gJvenilir 

olmasıdır .. Jl~uhasebe ve/veya muha.sebeci açıklanan 

bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliği kom.J..s-cı-:ıda ye

terli g'Livenceyi sağlar o İç l:oiltrol ve iç dcnet i.rn 

s istemlerinin kurulması ve işletimes inde muJıe .. sebe

nin önemli rolleri vardıro Ayrıca bağımsız dış de

netim muhasebenin kapsamı içindedir .. 

Toplu pazarlık ilişkisinde yukarıda değinilen rolleri 

üstlenen muhasebe, bu ilişkinin gelişmesine aşağıdaki nokta

larda katkı sağlamaktadır .. 

1
o Bilgi açıklama işçilerin ve işçi sendikasının toplu 

pazarlık ilişkisindeki olumsuz tutumlarını etkilemekte, uzun 

dönemde işbirlikçi tutumların oluşmasını sağlamaktadır. Ta

raflar toplu pazarlık ilişkisinde işletmenin rekabet gücünün 

koror~ası ve üretimin geliştirilmesine yönelik ortak amaca 

yönelmektedir., Uygulamanın incelenmesinde bilgi açıkla!Ilanın 

oU etkisi belirgin olarak gözlenmiştir • 

• Bilgi açıldama, sendikanın örgüt içi anlaşmasını ko

laylaştırmaktad:;.r, Özellikle işçiye dayandırılmamış istekler

le toplu paz,arlığa girişen sendika yönetimiyle işçiler arasın

da çıkabilecek sorunlar öıüerı.mektedir .. 

o Toplu pazarlık'ta ele alınan konular, işletmenin fi

nansal verilerine dayandığından istek ve teklifler ölçülü 

olmaktadıro Toplu görüşmelerde ele alınan parasal konular so

run olmaktan çıkmakta ve işletmenin çıkarlarını artırmeya 

yönelik çözümler üzerinde durulmaktadır .. 

o Toplu görüşmeler daha profesyonel geçmekte ve kısa 

sürmektedir .. 
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o Yen'i oluşan toplu iş s özleşmesi, koşulları i.şletme

nin yitklenirrılerini yerine getirmesine olanak Yermektediro 

ÖzelliYıe toplu iş sözleçmesinin uygul~~ası sürecinde orta

ya çıkabilec€ık sorunlar doğı:n2lflakta, bu da çalışma barışını 

olumlu etkilemektediro 

o TopTI..u pazarlıkta ele alınan konuları yör..l.endiı--en 

faktörlerin ölçülmesinde, anal izinde Ye yoru..'Ilunda ortak ter

minola ji birliği sağlanmaktadıro 

o Bil,gi açıklama ye bu bilgilerin toplu pazarlıkta 

kullanılmasına yönelik örgJt içi organizasyonlar işgücü ve

rimliliğini artımaktadıro Mur..a.sebe, toplu pazarlığa yönelik 

işlevleriyle delaylı olarak verimlili~i olumlu yönde etkile

mektediro 

Toplu pazarlık iJ.işkisinin geliştirilmesinde muhase

benin etkin rol oyuayabilmesi bakımından, pazarlığın işlet

me düzeyinde yapılması gerekınektediro Bunun yanında işvere

nin açıklamış olduğu bilgilerin etkili ::ılabilmesi, katılma

lı yönetim t!eknilüerinin UJrgu.lar.ılllasını gerektirmektediro Uy

gula::ı.anın incelenmesinde işletmede katılmalı yönetim tekniği 

olarak kal i te kontrol çemberierinin ey gulandığı gözlenmiş

tire Bu işletmede kalite kontrol çemberleri tekniği sendi

kanın katılımıyla uygular.tmakta böylece hem üretimin gelişti

rilmesi hem de toplu pazarlık ilişkisinin geliştirilmesi a

maçlarl. birlikte ele alınmaktadıro İşletmede toplu pazarll-k 

ilişkisinin geliştirilmesine yönelik çabalar, sistemli bir 

şekilde yürütülmektediro İşveren öncelikle toplu pazarlık i

lişkisine bakış felsefesini değiştimiş ve bu değişiklik sen

dikanında ilişkilere bakışını değiştirmiştire Eizce başlan

gıçta böyle 'bir yaklaşım yerindediro Çünh-ü sistemin işleyi

şinde tara::fların tutumlarl. son derece önemlidiro Yeni anla-
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yı ş doğrultusunda iletişim mekanizması oluştu_"r1timuş ve bu me

kanızmanın sürekliliği sağlanmıştıro 
i -

Türkiye' de işveren kes imi genelde toplu pazarlığa yöne

lik mu. .. 'ıasebe bilgisi açıkla.rrıarrıakta ve buna ba~üJ..~~ofarak sendi

kalar istelderinde işletmenin finansal verilerinden yararla.

namamaktadıro :Sunun sonucu sendikaların istel<ıerinin dayandı

ğı temeller sağlıklı olmamaktadır. 

Çalışmamızda çerçevesini belirlemeye çalıştığımız bilgi 

açıklama ve açıklanan bilgilerin analizine yönelik yaklaşım

larla muJıasebe toplu pazarlıkta üstlendiği rolleri etkin bir 

şekilde yerine getirecektir. Etkinliğin sağlanmasında işletme 

yönetimine, sendikalara, devlete ve ilgili kamu kurumlarına ö

nemli görevler düşmektedir. Toplu pazarlık sistemindeki teknik 

ve huhv.ki bazı serunlara deği.rı..meksizin önerilerimizi aşağıdaki 

noktalarda toplamak olurl"l.ı..dur: 

• Günümüz çağdaş işletmelerinde, gelişmenin temel dina

miğinin ve işletmenin en öııemli kaynağının çalışanlar oldtı.ğu 

bir gerçektir. Bu gerçek toplu pazarlık ilişkisindeki klasik 

tutumların terk edilmesini gerektirmektedir. Toplu pazarlık 

ilişkisinin geliştirilmesine yönelik çabalara girişilmeden ön

ce taraflar zLh.~iyetlerini değiştir.melidir. 

o Toplu pazarlık ilişkisinin geliştirilmesinde taraf

ların gönüllü olması gerekmektedir. Ancak bu yeterli değil

dir. Başlangıçta ilişkinin geliştirilmesine yönelik yasal 

düzenlemeler yapıldığında gelişmenin hızı artacaktır. Bu bağ

larr:da, toplu pazarlığa yönelik yasalarla sendikanın istekleri

ni oluştu:ı:mada gerekli olan bilgilerin açıklanması soru.nlulu

ğuyla birlikte hileli ve maksatlı yanlış bilgi açıklamanın 

önlenmesi bakımından da toplu pazarlık ilişkisi olan işletme

ler için bağımsız dış denetim zorunluluğu getirilmelidir; 
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o İşçi sendikaları ve işverenler veri tabanının sürek

liliğini sağlayıcı ve bu verileri işleyebilecek örgütsel dü

zerüemeler yapmalıdıro İşveren mevcut personelinden -yararla

narak bu işlevi yerine getirebilir-o Sendikalar toplu pazarlık 

ilişkisinde bulundukları işletmenin mulı...asebe bilgi sistemini 

a.rılayan ve işverenin açıkladığı bilgileri analiz edebilen uz

man muhasebecilerin hizmetinden yararlanmalıdıro 

o Toplu görüşme ekibinde, hem işveren hem de sendika 

uzman bir muh.asebea::i bulundurmalıdıro 

Türkiye' de işçi sendikaları ve işverenler toplu pazar

lık ilişkisini geliştirmeye yönelik çabalara en kısa sürede 

giriş:mek durumundadır o Aks i durunıda rekabet gücü yaratmanın 

zorluklarına yeni boyutlar eklenmiş olacaktır ki; buna işlet

melerimizin ve Türkiye ekonomisinin dayanma olasılığı çok za

yıftıro Eazı eksikliklerin olabileceğini kabul ettiğimiz ça

lış~amız, işçi-işveren ilişkilerinin geliştirilmesinde hem 

işletmelere hem de sendikalara yol gösterebildiği ölçüde ba

şo.rılı sayıl acaktırö 
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1RZ- TALEP DENGESi 

~) ÜRETI!\~ (1 990) 

a) ADET 

1 (DDO) ADET 

! KAPASiTE KULL/dWI.I 

b) TON 

lroN 
1 KAPASiTE KULLANIMI 

2) KAPASiTE FAZLASI 

a) ooo ADET 

ITOPLP.M ÜRETiM 

~PASiTESi 

\YURTiÇi SATIŞ ADEDi 

(ITHAL LASTiK HARIÇ) 

!"..APASiTE FAZLASI 

TÜRKiYE U.STiK iTHALA Tl 

1 

ı ı 

BR iSA 1 GOODYEAR 

ı ~.8491 1,3501 

<:'7 1 -. ' 531 

BR iSA i GOODYEJ\R\ 

32,598 1 36,7641 

57
1 53 

! 1991(TAHMIN) 1992 

10,815 11,355 

1 

"1,771 5,634 

1 6,044 5,721 

620 690 

YILlAR iTiBARh'LE ENFLASYON VE DEVALUASYON 

ı ENFLASYON 

·ı .. ı iNDEKS 1 "' 
1986 - 100 

1987 48.9 149 

"1988 1 66.3 251 

"198S 68.0 ı 4221 

1990 49.2 630 
'---

iii 

1 PiRELLi PETLAS 1 TOPLAM 

1,2791 ıso! <;,7.38 

52 11 1 
-

48 

PiRELLi PETLAS i TOPLAM ı 
1 

102,9861 27,471 ı s ·s- 1 ' 1 :ı ı 

52 11 ! 44 

'1993 1994 

12,185 13,215 

6,232 6,763 

5,953 6,452 

740 815 

DEVALUASYON 

% INDEKS 

- 1ool 

34.7 135 

77.8 240 

26.9 305 

27.0 387 i 



llLlASTiK Fi~'ATLARI VE SATIÇ KANALLARINDAKi DURUM 

1) YURTiÇi SATIS FIYATI ARTlŞLARI (YILLIK) -
1 

.,. 
1 iNDEKS ,., 

1985 1 -1 100 
1 

1987 1 43\ 143 1 

1988 1 
ı 

98ı 283 

1 

1 

1989 271 360 

1 5ol 
1 

1990 5391 

.. 
2) YURTDIŞI 

'*SATIŞ FiYATI VE PAZAR DURUMU 

- Dogu Avrupa lastiklerinin ucuzJ;..ığu yanı sıra Kore firmaları devlet teşvikleri, Ta)'Van, Çin ve Malezya 

!se ucuz lsçiiik avantaj: lle pazara dü~ük fiycrlla girebitmek1edir!er. Dünya ekonomisinin içinde bulund:.ıgu 

durgunluk Körtez Sava~ ının etkilerinin devam etmek1e olması firmamızın Ihracatı içinde önemli bir yer tUtan 

Av:-upa pazarlannda, özellikle ingiltere'de talebin ucuz lastiklere kaymasına neden olmuştur. 

Bu durumda lider firmalarda (Miche!in, Goodyear, Bridgestone gi!::ıO fiyatlarını düşürmü~lerdir. 

- 1990 yılında kaybedilen yurtdışı pazarların tekrar kazanıtması 6-8 aylık bir süre atmış ve fiyat 

düşUrüL'Tiesl, aiım hacmbe bağlı olarak %3'e varan özel iskontolar uygulanması gibi tavizlerin 

verilmesi L•:ırekrniştir . 

... TEŞViKLER 

- Tüıiüte de ise DFiF kademeli olarak ır..aıoı:ı!mı~tır. Bunun firmamıza getirecegi kayıp 1991 de yaklaşık 

olarak 1 milyon dolardır. Önürnüzde>ki yıllar da ise ihracatımızın% 10'u kadar kaybımiZ olacaktır. 

Ömeğin 75 mityon dolarlık ihracat için 7.5 milyon dolarlık bir ka:;•ıp söz konusudur. 

- Ayrıca Kurumlar Vergisi matrahından dü~ülen ihracat istisnası oranı% 12 1ye indiri!mi§fir. Bu da 

vergi sonrası karımızı lhracatımızın% 1.5 kadar azattacaktır. 

:.... GA TI ve Avrupa Topluluğu ile olan il!~ kiler nedeniyle ihracatın direkt parasal teivikler yerine 

.:rediter ile desteklern-ıesi beklenmektedir . 

..-DIGER 

- Bunlara ek olarak Eylül ay•ında kurulan ihracatçı birlikleri ile formaliteler artmı~ ve FOB Ihracatın 

% 0.15 ile% O.S'i arasırıda ek bir maliyet gelmiştir. 
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!\'.iTHAL LASTiGlN DURUMU 

Las!i~; endü::;trisi% 30 kor..ınmasına rağmen gumrlıklu olarak ithal edilen las1ikler daha ucuza D&lebiimefctedir. 

BAYI AUS FIYATI 

EBAT LASSA ··· SEMPERIT YOKOHAMA 

165 SR 13 TL 1 BN-300 209.800 M601 199,000 ı S701 

175/70 SR13 TL GT70 219.000 ı M601 20~.000 1 .. 
2-<7.oool 185/70 SR14 TL GT70 266,400 M601 

11.00 R 20 16PR E2500 1,758,000 E.ST 
1 

1,640,000 i Y793 

11.00 R 20 16PR E5000 1,941,000 A.ST 1,700,000 Y773 

! 12 R 22.5 16PR EG2500 1,863,000 E. ST 1,840,000 Y793 

NOT : !thal fiya11ann alındığı fiyat listeleri Ek'dE> verilmiştir. 

V.MAUYET 

1) KIŞi BAŞINA YILLIK iŞÇiLIK GiDERi 

YILLAR MILYON Tl INDEKS ($) iNDEKS 

1986 3.4 100 5,007 100 

1987 4.6 135 5,336 107 

1988 11.0 324 7,790 156 

1989 18.0 529 s.sosl 170 

1990 56.4 i,€59 21,576 431 

(*') 1991 86.7 2.550 

ENDONEzyA ı 2,190 

;TAYLAND 6,120 

irAYVAN 1.<1,540 

INGiLTERE 24,2001 

j!SPANYA ı 24,900 
-, 

JAPONYA 51,800 ı J 
(*') Uygulanmakta olan ödünç para sistemi fırmamıza 1991 faiz oranlarına göre herbt:- i§Ç! için yıllık 

3.5 milyon TL Have maliyet getirer&k yıllık işçi maliyetini 90.2 mityon TL'ye çıkarmaktadır. 

V 

2ı 

1 ,.. , .... 

ı ,6: 

1.7: 



2) TON ÜRETiM IÇIN IŞÇiLiK GiDERi 

1 
YILLAR 1 (000 TU 

198C ! 76 i 

1987 1 1021 

ı9B8 ı 2501 

1989 1 ~sol 
1990 ı 1,611 ı 

iSPANYA ı ı 
iNGiLTERE 1 

1 ı 

JAPONYA ı 1 

iNDEKS ($) 
i 

ıooı • ı 1 1 ' ı 

134 119 1 

3291 
1 

177! 

5921 21 ~, 1 

2.1201 
1 

(16/ 

1 
' 3D41 

1 295 

1 .U.7 

3) ÜRETiM MALIYETiNIN ANA MASRAF KALEMLERi iTIBARIYLE KIRILIMI . 

% 

H. MADDE 58.6 

!ENERJi 4.2 

PERSONEL 22.7 

SA.A.T ÜCRETLi 17.6 

AYLlK ÜCRETLi 5.1 

DiGER 14.3 

TOPLAM 100.0 

.ll) 1991 HAMMADDE FIYAT ARTIŞI TAHMIN!=% 73 

5) HAMMADDE FIYATLARININ.DÜNYA FiYATLARI ILE KARŞlLAŞTlRMASI 

DÜNYA iTHAL 

iNDEKS 

107 
' 1 

~591 

1921 

sss/ 

1 

BRiSI.'YA MALiYETi 
YERLi 

FiYATI IGUMRUKSUZ IGUMRUKLU ~HRAÇ KARS YURT i 

DOGAL KAUÇUK 100 101 1041 -
101 ı 

1 
su-iiL 100 119 -ı 

SENTETiK KAUÇUK 100 i01 ! 120 _ı 

iS KARASI 1 100 102 123 -
t<ORDBEZi 100 - - 105 

ÇELIK KORD 100 101 140 116 

TOPUKTELi 100 101 135 103 

DIGER . 100 102 130 - ·--
ORTAlAMA 100 101 124 -
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VI.VERiMLiLiK 

KiŞ i BAQINA TOIJ ÜRETIM 

YILLAR 

1986 

1987 

1988 

ı "1989 

1990 

iSPANYA 

iNGiLTERE 

JAPONYA 

'·TON ÜRETiM/li 

1 iŞÇi SA YI SI 

ri ... ::ı ı 

ı 

1 40 

1 351 

821 

S2 

-iı6 

INDEKS 

89 

78 

ii'IL ENFLASYON, SATIŞ FiYATI, IŞÇiliK MALiYETi, VERiMLiliK KARŞlLAŞTlRMASI 

iNDEKS 

ENFLASYON SATIŞ IŞÇILIK KIŞI BAŞINA 

FiYATI MALIYETi TON ÜRETiN 

1986 100 100 100 100 

i987 149 143 135 100 

1988 251 2831 324 98 

1989 422 360 529 89 

1990 630 539 1,659 78 

'lll. FiNANSMAN SORUNLARI 

"'YATiRIM KREDiLERi 

't: 

- Yatırımın finansmannda kullandrğımız sabit faizli orta vadeli kredilerin !irniti~·inin dolması nedeniyle 

bundan sonra kutıanaca"Qımız orta vadeli yatırım kredilerinin maliyetlerinin yıllık% 70'in üzerine 

çıkması beklenrnektedir. 

-Yatırımın finansmanında kullarıılan krediler yetersiz kald@rndan yıllık maliyeti% 10D'ü aşan kısa vadeli 

kre-diler kullanılmaktadır. 

,. KJSA VADELi KREDiLER 

- Artan enfiasyon ve iş hacmi sonucu meydana gelen işletme sermayesi ihtiyacı artışı yıllık m?.!iyati 

% ı OO'ü aşan kısa vadeli kredilerle karşılanmaictadrr. 
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X. ISTiHDAM MALiYETi - CIRO iLISKiSi 

iSÇi BABINA YILLIK MALIYET 
\(MiLYON iL) 

i 100 LiRALIK SATISII~ KARl (TL) . 

j iSÇi St..YIS! 1 

· Y!LLIKMI-.LIYET (MiLYAR .TL) 

GEREKLi CiRO (MiLYAR TL) 

80.2 

.<11 

ıo 1 30 

vii i 

50 70 ıoo 

1 

4.5 C.3j 9.0 

1131 1581 225 

\. 



BRISA 
1991 

(BIN ADET) 

IÇ SATIŞLAR 

ı LASSA iHRACAT 

IOFF-TAKE 

TOPLAM SATIŞ 

lASSA iHRACAT (BlN $) 

OFF-TAKE (BiN $) 

TOPLAM IHRACAT (BIN $) 

TOPLAM SATIŞ (TON) 

(MiLYON TL} 

IÇ SATIŞLAR 

LASSA iHRACAT 

OFF-TAKE 

TOPLAM NET SATIŞ 

SATIL.AN MAllN MAliYETI 

ORUT MARJ 

:M.ASR...4FL.AR + FAlZLEH 
--· ---·---- --· 

DiGER GELiR/GIDER 

BRüT KAR/ZARAR 

ix 

fOCAK - AGUSTOS 
ı FIILI 
ı 

ı 

1 ,OU5 

57l.l 

96 

ı 1,759 

26,430 

9,989 

36,419 

36,487. 

356,929 

112,228 

1 43,185 

512,342 
' 

· (359,35C 

152,983 

(171.195) 

(1,444' 

(19,656' 
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• ''BRE 
'·Ek-·2 

Toplantı Tarihi 

Toplantıya Katılanlar 

BRİSA - SENDİKA AYLIK TOPLANTISI 

24.12.1991, Saat : 14.oo 

02.0'1.1992 

EİD-PRS- 002 

M.NAKANISHI/ K.COŞKUN/ N.EREN/ A.ÖZGENÇ/ A.R.ORÇUNUS 

E.DİZDAR/ N.PAKEL/ V.YILDIRIM/ K.PAMİR/ D.LOSTAR 

R.ÇÖMLEKÇİD~LU/ Y.DÜZELTİCİ/ M.NEMLİ/ M.ŞAHİN 

İ.YILMAZ/ O.KESKİN 

BRİSA - Sendika olağan toplantısı 

toplandı. 

24.12.1991 günü belirlenen gündemle 

1- K.PAMİR Ocak - Aralık 1991 gerçekleşmesi ile Ocak 1992 planını açıkladı. 

Buna göre ; 

Kümülatif olarak gerçekleşme 1 nolu fabrikada %101, 2 nolu fabrikada 

%52 toplamda ise %93.5 düzeyindedir. ToplErndaki açığın nedeni 2 nolu 

fabrikada kaynaklanmaktadır. 

Aralık ayındaki gerçekleşmeler bütçe ile karşılaştırıldığında 1 nolu 

fabrikada %115, 2 nolu fabrikada %50 düzeyindedir. 

Tonaj bazında da yıl sonu itibari yle 4300 tonluk bir açık söz konusu 

olacaktır. 

Ocak 1992 ayı planı ise bütçeye g~re %1 adetsel ol~1~k fazla elmasına 

rağmen tonaj olarak düşüktür. Özellikle trahör erka ve otobüs/kamyon 

radyal ve çapraz lastiklerinde bDtçeye g~re eksik üretim sBz konusudur. 

xiv 
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2- İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği· kapsamında iç lestik ve bi tirme sshasında 

yapılan havalandırma iyileştirilmeleri açıklandı. Buna gbre 

İç lastikte kolon preslerin bulunduğu bölgede arızalı bir fsnla, emi~c 

gücü düşük olan bir fen yerine emiş gücü yüksek 2 adet fen konuldu. 

Şimdi ise çelışanlsrımız üştycruz diyerek emiş noktalarını naylonle 

kapatmaktadırlar. Bu durum he\'Elı:ındırmayı engellemektedir. 

Bitirme b~lgesinde otobUs/kamyon trimleme ile unformite rnEkinaları 

arasındaki bir MALI havalandırma yerine emiş gücü yüksek bir fen yer

leştirilde.(D.LDSTAR) 

Temsilciler tarafından Bitirme b~lgesinin ısıtma sorununun nBsıl ç~

züleceği soruldu. 

Bi tirme bölgesinde yapılan E :ı.. caklık ölçmelerinde dış ortam sı caklılı

ğı -40 C iker ortam sıcaklıkları +10D C ile -t 15 C erasında idi. Hava 

akımı hızı isE 0.5 m/sn. ile 2 m/sn erasında de~işmektedir. Nem cranın

da %60 düzeyindedir. Önlem olarak. 

Giysi takviyesi (avcı yeleği) 

Lokal ısıtma, 

Kafeslerin ambar tarafından trands ile kaplsn~ası, 

Ambar ortam ~ıcaklı~ının Erttırılmesı, 

gündeme gelmiştir. Bunun için A.R.ORÇUNUS ~aşkanlığında (bakım, işgü

venliği yetkilileri birlikte) bir dahaki toplantıya kadar acil .1e uzurı 

vadede yapılabilecek önlemleri tesbit edip, gereği için işlemlere 

başlıyacaklardır. 



··-------··..._,._, ... . ' .. 

24.09.1991 tarihinde yapılan toplantıda hasta elemsnlarımızın evlerde 

ziyaretinin, am8cl ve nasıl yspılaca~ı açıkla~mıştı. A~cak bazı yan

lış anlaşılmaların oldu~u g5zlendi§i için N.FPKEL tarafından ziyare

tin amacı bir kez daha açıklanmıştır. Ziyaretierin am8cı 

Sa~lık kuruluşlarının, Personelimizin tedavileriyle daha yakınden 11g1-

lenmelerini sa~lamak için yani doktorların daha fezle ilgi ve aleka g~s

ter·meleri, sigortade ·;apılamE'~·an Eıncak dışarıda ihtisas gerektiren uz

man kişi ve kuruluşlarda tedavi imkanının araştırılması, bu imkan var 

ise ~ncelikle sigorta kanalıyla bunun yapılmasının sa~lanması, 

Hekim ·tedavisi dışında, 

lan veya yapıl3cak olan 

hekim olmayan 

tedavileri n 

kişilerce 

doğruluğunu 

ve tedaviye buna gBre y5nlendirilmesini sağlamak, 

tedavi için yapı

bularak hcstanın 

İst2rahatin, belirli tedavi dönemlerinde kişilerle iletişim kura

rak sağlık açısındEn serekli kontrolların yapılması. 

İstirahat 

is tirehat 

lamak, 

sonuçlarını bildirmeyenler var 

bitiş terihlerini [jğrenErek, 

ise bunların kontrol veya 

e1ernen ihtiyecımızı, plan-

İstirahatin tedaviye uygun olarak yapılmasını esğlamak. 

3- Bölüm arası ele~an transferi ve: mEsaileri;ı planı ne olduğu sorundu. 

(R.ÇÖ~LEKÇİD~LU) 

Geçici elemanların bölümlerde düzgün ve dengeli dsğılmamış olduğu 

için, aralık ayında işten ayrılmaları yla birlikte bClümler ve vardi

yalar arası düzensizlikler yaşanmıştır. Ancak mE:sai sc.rununa baktığı

mızda bunun etkisinin çek olmadığını görürüz.Mesailerin ağırlıklı ne

deni öng5rülemiyen devamsızlıklardır. 

:x:vi 



Fazla messi yapılmaeının nedenleri K.PPMİR tarefından açıklandı.~ 

1 - 20 Arelık d~nemi mesaileri 1ncelerdi~indE 6ns sebebin 5ngerDlen devsm

sızlı~ın 3 katı kadar devsmsızlık olmesır.d9ndır. Bir başka eeb2pde geçici 

işçilerin aralık beşında devreden çıkması nedeniyle dengelerin yeniden ku

rulabilmeei için yepılan çallşmElardır. Bu çalışmalar bi ttiğinden, sc. n 

haftalarda devamsızlık dışında, fazla mesEiler çok düşük seviyelere 

inmiştir. (K.PA~İR) 

Ông5rDlmeyen devamsızlık çok yüksek 

işe devamsızlı~ı çek kHtU değil. 

(R.ÇÖMLEKÇİD~LU). 

görDnüyor. Oysa çalışanlarımızın 

Yanlış değerlendirmiş olmıyalım. 

Öng5rülemeyen devawsızlıklar, mazeret izinleri, hEstalık, iş kazası, 

sendikal izinler VE hEbersiz işe gelmeme durumlannın tsmarr:ını içermek

tedir. (N.PAKEL) 

bi İcra Komitesi 
Üyeleri 
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BRİSA - SEt\"'DİKA MÜŞTEREK 

A'i'LIK TOPLAı."'ITISI 

TARİH 

SMT 

29 AGusTOS 1991 PERŞEMBE 

15.oo 

YER BRİSA - 4 NOLU TOPLANTI ODr\SI 

TOPLANriTA KATILACAKLAR 

BRİSA'dan - Sn. H. NAKA.~I SHI 
- Sn.A.R.ORÇUNUS 
- Sn.H.K.COŞKUN 

- Sn.N. PAKEL 
- Sn.E.DİZDAR 

- Sn.Y.YILDIRIH 
- Sn.K.P.AHİR 

SEl'mİKA' dan - BRİSA İŞYERİ BAŞTEHSİLCİSİ VE TEMSİLCİLER 

GUND .• EM • 
' 

KONU ---------------------------
- 1991 YILI .AGuSTOS .AYI ÜRETİM PROGRAMI 

GEP ~:OO..EŞ1'1ESİ \TE EYLÜL AYI ÜRETİM PLAN1 

- İŞG~1WİGİ, tşçi,SAGL+GI VE Ç~IŞMA . 
KOŞULLARINDAKI IYILEŞTIRME FAALIYETLERI 

- SENDİKA~IN AGuSTOS AYINA KADAR Kİ 
İZLENİMLERİ VE EYLÜL .AYI İLE İLGİLİ 
GÖRÜŞLERİ 

- KARŞILIKLI HABERLEŞl'lli VE KOORDİNASYON 

xv iii 

KO:NUSMACI 

K.PAYıİR 

N.PAKEL 

R.ÇÖMLEKÇİoGLU 



TOPLANTI TARİHİ 

TOPLANTIYA KATILANLAR 

SENDİKA AYLIK TOPLANTISI 

TOPLANTI NOTU 

29.08.1991 

10.09.1991 
EİD-PRS- {;;ı(:. 

M.NAKANISHI/K.COŞKUN/A.ÖZGENÇ/E.DİZDAR/F.BULAK/ 
K.PAMİR/N.PAKEL/D.LOSTAR/R.ÇÖMLEKÇİOÖLU/Y.DUZELTİCİ/ 
M.ŞAHİN/M.NEMLİ/İ.YILMAZ/ö.KESKİN 

Ağustos ayı, Erisa-Sendika müşterek aylık toplantısı 29.08.1991 günü olağan 
gündemle toplandı. 

1. Kemal PAMİR, Ağustos ayı üretim gerçekleşmesi ile Eylül ayı üretim 
planını açıkladı. / 

I no.lu fabrikadaki yüksek üretimin nedeni 2 no.lu fabrikadaki eksik 
gerçekleşme. 

Toplarnda üretim gerçekleşmemiz sağlanmış görünmesine rağmen bazı 
gruplarda üretim bazında planın gerisindeyiz. 

Ağustos ayında adetsel olarak 6.000 adeti Otobüs-Kamyon olmak üzere 
17.000 adet açık var. (Günde 800 adet) 

Eylül ayındaki üretim programıda Ağustos ayınınki gibi olacaktır. 
özellikle mikser, ekstruder yine darboğaz olarak görünüyor. Ağustos 
ayında yaptığımız gibi tatil günlerinde imalatı çalıştırınayıp 

hazırlama gruplarını çalıştırınayı düşünüyoruz. 

Kolon ve iç lastik üretim programıda Eylül ayı da Ağustos ayı gibi 
sıkışık olacak. 

Bu üretim programıda aynı adam sayısı ilemi gerçekleşecek ? bu 
konuda bir ı:tandard varmıdır ? Elemandan yana zorlanacakmıyız ? 
(Sendika-Refik Çömlekçioğlu) 

Bu tür bir standardımız var. Eylül ayında adetsel olarak daha büyük 
rakam görünse bile tonaj bazında Ağustos ayı ile aynıdır. Bu nedenle 
elemandan yana zorlanma olmayacaktır. (Kemal PAMİR) 

Fazla mesai ve enerji harcayarak ürettiğimiz lastikler de hurda 
oranının artmış olduğunu görüyoruz. Geri gelen lastikler var diye 
duyduk, bu nedir ? Çalışandanını yoksa malzemedenmi ? Binek radyalde 
de aynı durum var diye duyduk doğrumu ? (Sendika-Yaman DOZELTİCİ) 

xix 



B Ri~ 

~1art ve Ni san ayında üretilen 0/K lastiklerinde (Çelik yapı h) 
sırt/base kullanımında karışıklık olduğunu gördük. Geri dönüşlü 

bakınca bir kısmının pazara ulaştığını. gördük. Tam olarak ne 
olduğunu bilmediğimiz i çin lastikleri topladık. Çok çeşitli U rün 
yapan bir fabrika olduğumuz için bu tür sorunlar yaşıyoruz, 

imaj hepimiz için çok önemli. Bu tecrübeye dayanarak bir daha 
yaşamamak için farklı kontrol sistemleri, denetim yolları 

oluşturduk. Yeterki kurallara uyalım. (Erkan DİZDAR) 

2. !şçi . Sağlığı ve !ş Güvenliği konusunda daha önceki toplantılarda 
gündeme getirilen konulardan ; 

Atölye ile Kazan Dairesi arasındaki duvar örme işleminin tamamlandığı 
ve bunun 5dB(A) lık bir azalma sağladığı, 

1 no.lu fabrika bitirme bölgesinçie h.s.valandırmaya destek sağlamak 

için düşünülen duv~r yıkma, ve kafes yapım işinin müteahhide 
verildiği ve Eylül ayı sonuna kadar bitirileceği, 

/ 

açıklandı. (Dilşen~LOSTAR) 

3. Çapraz kesicide yapımı istenilen yere saç· döşeme ışının tamamlanmış 

olduğu ve çalışanların araba iterken rahatladığı belirtildi ve sendika 
teşekkür etti. (Yaman DUZELTİCİ) 

Arabalardaki tekerlek bakımı, 

Liner bezlerinin hurdalanmadan, hasarıanmadan kullanımı, 

Çapraz kesicilerde wind-up bez düzeltmenin iyileştirilmesi, 

1 no.lu çapraz kesicideki caraskalın iyileştirilmesi, 

konularında birlikte çallşc=.rak si.stemleri 1yileşt1rmeyi ve sistemlere 
uyulmasJ nın şart olduğu öngör·üldü. ( fenciL:a-Refik ÇÖMLEKC!OGLU, Yaman 
DUZELTİCİ, Erkan DİZDAR) 

Toplantının 14.oo'da 
ÇöMLEKCİOGLU) 

bi. İcra Komitesi 
Uyeleri 

)· 

başlama 
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LASPETKİM-İŞ SENDİKASI 
ÇALIŞMA İSTATİSTİKLERİ SORU KAGIDI 

İşkolu 

CJ 

Soru ka§ıdı bir nlisha olarak doldurulacaktır. 

Ek-3 

Bölge 

CJ 

Her soruyu mutlaka cevaplandırınız. Cevabı yok ise "yok" yazınız. 

Sıra No 

Soru ka§ıdını doldurmadan her bölüme ait açıklamayı dikkatle okuyunuz. 

ı 

A.İŞYERİ 

ÜNV.P.NI 

A İŞYERİ Tel: Tlx: 
D 
R BÜRO Tel: Tlx: 

Faaliyet Kon 

Kuruluş veya .. 1 . . 
Devir Tarihi 

B ...... YILI ORTALAt1A TOPLAM ÇALIŞAN SAYISI 

TİS KAPS.P~INDAKİ 
İŞÇİ SAYISI (1) 

KAPSAM DIŞI 
PERSONEL ( 2 ) 

xx i 

TOPLAM ÇALIŞ.P.N 

SAYISI (1+2) 

/19 .. 



C ....... YILI ........ AY~ İTiBARIYLE ÇALIŞANLP~IN 
KIDEMLERİNE GÖRE BÖLÜNÜŞÜ 

Kıdem Yılı Çalışan Kıdem Yılı Çalışan Kı dem Yılı Çalışan 

Sayısı Sayısı Sayısı 

ı yıldan az 4 yıl 16-20 yıl 

ı yıl 5 yıl 21-25 yıl 

2 yıl 6-10 yıl 26 + yıl 

3 yıl 11-15 yıl TOPLA:t>l 

Cl ....... YILI ........... AYI İTİBARİYLE İŞYERiNDE ORTALANA KIDEM YILI 

YIL 

D. . . . . . . . . . YILI . . . . . . . . . . . AYI İTİBARİYLE SENDİKALI TÜ!•l PERSONEL 

işçi Sendikaları İşçi Sendikalarının Bağlı İşyerinizdeki 
Oldukları Konfederasyon Adı Sendikalı Personel Sayıı 

ı-

2-

t_-
•·· 

TOPLAM 

:xxii 



E. İŞYERİNİN ..... YILI TOPLP~ İŞGÜCÜ GİDERLERİ (1000.-TL) 

)oldurmadan önce tamamını okuyunuz. İŞÇİLER Dİ GER TÜI•3 
PERSONEL l)ERSONEL 

L -TOPLAM BRÜT ÜCRET ÖDEI•lELERİ 

2-İKRP.HİYE, PRİM ÖDEI>lELERİ 

~-SOSYAL YARDIMLAR 

L 1- YAKACAK YARDIMLARI TUTARI 

L 2- İZİN HARÇLIKLARI TOPLAM I 

L 3- BAYRAM HARÇLIKLARI TOPLAr-li 

.4- AİLE YARDII~LARI TOPLAMI 

). 5- ÇOCUK YARDIMLARI TOPLAMI 

L 6- TAHSİL YARDIMI TOPLAMI 

~.1-3.2-3.3-3.4-3.5-3.6 ara toplam 

L 7- YEl1EK YARDIMI (Ayni+Nakdi) 

L 8- EVLEill1E,DOGUM,ÖLÜM YARD.TOPL 

~. 9- İŞVERENCE ÖDENEN SOS.SİG.P.T 

1.10- KONUT EDİNDİRME.YARDIMI FON. 
YAPILP~ ÖDEMELER TUTARI 

1. ll- ZOR.TAS.FON.İŞVEREN PAYI .. ,· .. 

1.7-3.8-3.9-3.10-3.11 ara toplam 

3.BÖLÜM TOPLAMI 

f- Dİ GER GİDERLER 

l. ı- ÇIRAKLIK VE MESLEK EGİTİMİ 
FONUNA YAPILAN ÖDEMELER TUTAR 

l. 2- HARCIRAH VE İLİŞKİN ÖDEM.TUTAR 

l. 3- YUKARIDA GÖSTERiLMEYEN DİGER 
İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ 

4.BÖLÜM TOPLAMI 

1,2,3,4. BÖLÜMLER TOPLAMI 

xx iii 



F ...... . YILI GENEL GİDERLERİ TOPLANI 

G İ D ER KATEGOR İ s i- 1. 000. -TL -· 

İŞÇİLİK GİDERLERİ (D. BÖLÜNÜ TÜN PERS. TOPLA!1I) 

HAMMADDE,YARDIMCI MADDE VE DİGER MALZ.GİDERL. 

Dİ GER (VERGİ , AM ORT. , N ENKUL VE G.MENK.SİG,vb) 

TOPLAM 

G ....... YILINA AİT DiGER BİLGİLER {1000.-TL) 

yılı cari fiyatlarla Öz Sermayenizin değeri 

yılında fiili kapasite kullanım oranı :% ............... . 

yılında ihracat yaptınız ise tutarı (F.O.B) . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 
. yılı üretim miktarı ----------· ................ . 

.... yılında ortalama birim satış fiyatları 

, r ü t U r e t i m d e ğ e r i ---:--:--;----:-:---:--=----,;;-:-.,-;:-,....----· • • • • . • . • • . . • . • • • • 

ot: (Üretim miktarı x birim üretim maliyeti) 

(TL/yıl) 

(US Dolar/yıl) 

(Kg-ton-adet vb.) 

(TL) 

(TL/yıl) 

atışlar : ................. (TL/yıl) 
ot: Yıl içinde üretilen ürünler ile yıl sonundaki mamUl ve yarı mamUl 

stoklarının satış değeri. {Yıl başındaki mamUl ve yarımamUl stokları hariç) 

.... yılında dışarıdan alınan mal ve hizmetler : ................. (TL) 
OT: Fason imalat giderleri {dışarıdan alınan mamUl yada yarımamUlUn işletmeye giriş 

değeri) ve dışar1dan satın alınan diğer hizmetler tutarı 
EK: Temizlik hizmetleri taşoran aracılığıyla yerine getiriliyorsa bu ekibe ödenen 

tutar. İşletme temizlik malzemelerini kendisi alıyorsa hesaplamaya katılmayacaktır. 

FORMUNU DOLDURANlN 

e SOYADI 
A ONAY 

X.Xiv 



LJ\:;:rETKİ.M-tş ~~~::ım1J~11~ T 
'JO:->I .U SÖ7.LEŞ!>1E t STEK FCıR.:'1U 

j Ç~YF.R İ 
?hı .u:~n 

lS(~ndika t.Hı'ıf:ıııdan doLlurulacaktır.) 

(j;k.Nrı.) (Lşy.No.} ( j şçi No) 
------------- .. ___ ,_·---···--·- ···-··" ·---·---222]·-

•.•..••• . • • • • • • • • • • • • . i:Ş GRUBU : ••••••••••.••••• , 
. . • . • . • • . . • • • . • • • . . . • . GlitıLU K UCRETt : .•••.•.•••••.• ~ ; ; 
.................... ~~---işl:_:!_Riş -~~Ü~l~-~.:_~ ....... ~ .... . 

---·-------- _______ , ____ _,_, ____ , ··----
r.'ıNF.t·1L t 7\ÇH:Ll\MJ\LAR (Lütfen Di k}:a t] c N:uyurıu ;: ) 
Bu i.stek formunu doldurmndan önce tümünü okuyunuz. Yaza:::ağınız her bilgi 
s~ndi.kamızca işyeriniz için hazırlanacak olan sBzleşme tasıağına esas olaca
§Jndan, formu özenle ve gerçek dUşüncPlerinizc g5re doldurunuz. Talcplcrimi
~i b~lirlerkcn, işyerinizin koşullarını, benzer işyeri ve işkollarının duru
munu ve scndil;Rrrıızın işyerinizdeki örgi.itl\ilü}~ ôUzeyini. gözönüne alınız. '!~
ct~fl0rimizi gerçekçi biçimde helirlemcye Bzel dikkat göstcriniz. Önemserneden 
ya~rıcağınız istc}:lc!rin hepimizi bağlayc;r.cığ.!.nı ve salanealı sonuçlar doğura
hilc~cğini unutmayınJz. ist~klerimizin ger~ekl~şebilmesi için gerekirse grev 
y~pmnya hazırlıklı olunuz. Bilgi değcrlcrıd~rme Jşlc~i bilgisayarla yapılaca
~ındRn bUtUn istcklcrin scyyanen kaydedilmesi teknik bir zorunluluktur. 
Ödemelerin yiizdcli y.:1da başka şekilde ta}.r:p edi Jip ed:i.lmeyeceği. ortalama de
§crlcre ba§lı oldu§undan bıı durum kesiL tasarının oluşturulması sırasında 
t cır tışıJ acrıktır. Forırıda yer alacak öderrıelerden net ol cl uğu belirtilmeyenler in 
hriit tutarlar U:>,eri.ndcn işlem göreceğiri g()zönüne alınız. 

--------·····-------·-------------' 
~J._I7ı.RASAL İSTEKLER (DİKKAT: YAKACAK DIŞillDJI.lÜ (:DEMEI.EHİ TL OLARAK KAYDEDİNİZ.) 

İ ST!~K TUIJ.;_RLARI 

tiCRET ZAMMI 

GF.CF.. ZAMMI 

I ZIN lll\RÇLlGI 
(Sigorta kesintisi yapılmıyor) 

Yl\Kl\C~K ÖDENTİSİ 

ÇOCUK bDENTİSİ (Net): 

DOGUM ÖDENTİSİ 

EVLENME ÖDENTİSİ 

Ml\LULİYET ÖDENTİSİ 

GlDJ\ ÖDENTİSİ 

GİYi:M ÖDENTİSİ 

FJ\YRJ\M Hl1RÇLlGI 
(Sigorta kesintisi ya:pılmıyor) 

YEl•lEK ÖDENTİSİ 

7\İLE ÖDENTİSİ 
(Sigorta kesintisi ya:pılmıyor) 

l.YIL Il. YIL 

---------------------------------------· -------------------------------------
ÖGRENİM ÖDENTİSİ Oıta: :iüksek: 

ÖLtll•\ ÖDENTİSİ Ana,baba,kardeş: E:ş,çocuk : 
Kendisi İş Kazası: 

----------------- .. - ·--- ----------------- -·--- ---- -· ··--- .. ------ ------------------
G.İYİM EŞYASI (Ayakkabı) 

B) TOr'LU İŞ SÖZLE~iME.SlNİN UYGULANMAS1NI~~-_P-013AN .E~ORUN_hAR1N. 
--~_öZliMU ıçiN TALE:?LE:R : 
1 ) 

•7) 
3) 

C) DiGER İSTEKLER 


