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ÝLETÝÞÝM TEKNOLOJÝSÝ
VE SENDÝKALAR
(Sanal Sendika ya da
Ýnternet Sendikacýlýðý)

Giriþ
Ýletiþim teknolojisi kavramý son zamanlarda
günlük hayatta çok sýk kullanýlan bir kavram
haline gelmiþtir. Günümüzde toplumun her
kesiminde iletiþim teknolojisinin nimetlerinden yararlanmak ve geride kalmamak
için neler yapýlmasý gerektiði konusu tartýþýlmaktadýr. Bu açýdan deðerlendirildiðinde,
iletiþim teknolojisi özellikle sendikalar
açýsýndan gün geçtikçe önemli hale gelmeye baþlamýþtýr. Her ne kadar küreselleþme
ve postmodernizm süreciyle fazla bir ilgisi
olmasa da, sendikalar açýsýndan iletiþim
teknolojisi terimi çok sayýda kültürel iliþki
çerçevesinde tarihsel bir geçmiþe sahiptir.
Bu tarihsel sürecin sendikalar açýsýndan
anlamý oldukça karmaþýk ve olumsuzdur.

Teknolojik geliþme ve sendikalar arasýndaki
iliþki, 19. yüzyýlýn ilk çeyreðine kadar uzanmaktadýr. Sanayide teknolojinin kullaným
yoðunluðunun arttýðý dönem olarak bilinen
bu dönemde, sendikalarýn teknolojiye karþý
bakýþ açýlarý oldukça olumsuzdu. Bu
dönemde sendikalar teknolojiye þiddetle
karþý çýkmýþ ve genellikle sert bir tavýr takýnmýþlardýr. Sendikalarýn teknolojik deðiþime
karþý çýkmalarýndaki en önemli neden
teknolojik deðiþimin üretimle birlikte çalýþma tarzýný, dolayýsýyla çalýþma iliþkilerini
deðiþtirmesidir. Bu yüzden sendikalar 19.
yüzyýlýn sonlarýna kadar makine düþmaný
bir tavýr takýnmýþlardýr. Uzun yýllar sendikalarýn adý teknoloji karþýtlýðýyla eþ anlamda
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sendikalar enformasyon devrimi adý verilen
bu sürecin içinde sürüklenmektedir.

algýlanmýþ ve kullanýlmýþtýr. Ancak zamanla
meydana gelen geliþmeler sendikalarýn
teknoloji karþýtý olan tutumlarýný önemli
ölçüde etkilemiþtir. Özellikle 1980’li yýllardan sonra sendikalarýn teknoloji karþýtý
tavýrlarýnýn yumuþadýðý ve teknolojik geliþmeye aþýrý þekilde bir adaptasyon sürecine
girdikleri görülmektedir. Birçok sendika,
iletiþim teknolojisindeki geliþmelerle ilgili
olarak üyelerini ve örgütlerini bilgilendirme
ihtiyacýný hissetmektedir. Bu açýdan 1990
sonrasý dönem bir bakýma sendikalarýn
teknolojiyi benimseme ve uyarlama dönemi
olarak nitelendirilebilir.

Son on yýlda internet süratle evrensel iletiþimi beraberinde getirerek, evlere, sýnýflara,
iþyerlerine ve halkýn bilincine girmiþtir.
Günümüzde çalýþanlar tüm dünyadaki iþ
arkadaþlarýna ve ortaklarýna e-mail gönderirler. Ýnternet kullanýmý, bireyler, departmanlar ve tüm organizasyonlar arasýnda
iþbirliðinin güçlenmesini saðlamýþtýr.1 Yeni
dönemde sendikalarýn içinde bulunduðu
çýkmazlarýn aþýlmasý konusundaki temel
politikalardan birinin de sendikalarýn
iletiþim teknolojisinin unsurlarýndan yeterince istifade etmesi ve sendikal faaliyetlerle iletiþim teknolojisi arasýnda yakýn bir iliþki
kurulmasýna yönelik çabalarýn arttýrýlmasý
olduðu ileri sürülmektedir.2

Bu çalýþmada tartýþma odaðý teknolojinin
sendikalar üzerindeki etkilerinden ziyade
sendikalarýn teknolojinin olanaklarýndan
daha iyi nasýl yararlanabilecekleri ile ilgilidir.
Bilgi teknolojisine adapte olmaya çalýþan
sendikalarýn bu sürece bakýþ açýlarý ve nasýl
bir uyum politikasý izledikleri tespit edilmeye çalýþýlmýþtýr. Son yýllarda görünen
durum sendikalarýn iletiþim teknolojisi
alanýndaki geliþmeleri sendikal mücadelede
baþarýlý bir þekilde kullanma eðiliminin arttýðýný göstermektedir.

Sendikalar ve iletiþim teknolojisi arasýndaki
iliþki konusunda tespit edilen temel nokta,
teknolojinin son yýllarda sendikalar için iki
anlama gelebilecek þekilde bir yapý
kazandýðýdýr. Birincisi, teknoloji, sendikalar
için iletiþim teknolojisini günlük hayatta
benimseme ve kullanma konusunda olumlu
sayýlabilecek yeni bir anlayýþý beraberinde
getirmiþtir. Bu anlam ayný zamanda
sendikalarýn teknolojiye karþý çýkma yerine
teknolojiyi benimseme anlayýþýdýr. Nitekim
son yýllarda yapýlan araþtýrmalarda özellikle
ABD gibi ülkelerde sendikalarýn yýllardan
beri karþý çýktýklarý ve tepki gösterdikleri
teknolojiye karþý artan bir ilgi gösterdikleri
görülmüþtür. Teknolojinin benimsenmesi
sendikalar için bir zorunluluk þeklinde kendini göstermektedir. Ýkincisi, sendikalarýn
son zamanlarda internet teknolojisi ile sosyoekonomik faaliyetleri arasýnda karþýlaþtýrýlabilir fonksiyonlar tespit etmeye baþlamalarýdýr. Giriþimcilik, planlama sistemleri,
insan kaynaklarý yönetim sistemleri, iþ akýþý,
self-servis, bilgisayar eðitimi ve internete

I. Ýletiþim Teknolojisi ve Sendikalar
Günümüzde “Bilgi Toplumu” ya da “Bilgi
Çaðý” olarak adlandýrýlan geliþme ve bu
geliþmenin sonuçlarý hakkýnda çok þey
yazýlmýþ olmasýna raðmen, sendikalarýn
iletiþim teknolojisinden nasýl yararlanmalarý
ya da teknolojiyi kullanma biçimi ile ilgili
akademik literatür nispeten zayýf kalmýþtýr.
Teknolojik alanda meydana gelen geliþmeler toplumsal yapýnýn bütün dinamiklerini
etkilemeye devam etmektedir. Enformasyonun elektronik transferi birçok örgütte
olduðu gibi sendikalarýn yönetiminde de
devrim yaratmýþtýr. Birçok kimseye göre

1 Samuel Greengard;” HR Technology Trends : Beyond The Millennium”, Workforce, Vol: 78, Issue : 6, 1999.
2 ”The Global Challenge to Trade Unions”. Worklife Report, Vol:11, Issue: 1, 1997, ss.2-4.
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kamuoyu ile olan iliþkileri geliþtirmeye
yönelik çabalar, toplu sözleþmelerde baþarý
elde etmek ve yeni üyeleri örgütleme
konusunda kendi sektörlerindeki diðer
sendikalara karþý prestij de saðlayabilirler.
Bundan dolayý iletiþim teknolojisi, sendikalar arasýndaki rekabetin niteliðini ve
boyutlarýný da deðiþtirmektedir. Böyle bir
geliþme hem sendikalarýn üyelerine sunduðu hizmetin kalitesini arttýrma ve hem de
iþverenlerle olan rekabetinde mümkün olan
azami faydayý da saðlamaktadýr.

dayalý eðitim gibi iletiþim teknolojisine dayalý kavramlar etkin olarak sendikalarýn
yapýsýný ve üyeleriyle iliþkilerin niteliðini
deðiþtirmektedir.

Sendikalar uzun bir aradan sonra iletiþim
teknolojisinin üyelerin haklarýný korumak ve
geliþtirmek
için
gerekli
olduðunu
3
anlamýþlardýr. Sendikalar iletiþim teknolojisini çok farklý amaçlarla kullanabilirler. Bu
amaçlar diðer sendikalarla, üyelerle ve
kamuoyuyla iliþkilerin geliþtirilmesi þeklinde
olmaktadýr. Ayrýca sendikalar
internet aðlarýyla tüm ülkede Ýletiþim teknolojileri verilerin toplanmasýnda,
mevcut bilgi bankalarýna baðla- yorumlanmasýnda ve aktarýlmasýnda kullanýlan
narak, geliþmeleri takip ede- deðiþik elektronik aletleri ifade eder. Bu aletler
bildikleri gibi üyelerine bu oldukça çeþitlilik gösterir. Bunlar, bilgisayarlarý,
geliþmeler hakkýnda bilgi de uydu baðlantýlarýný, elektronik posta sistemlerini,
verebilirler.4 Bu konuda baþta
deðiþik tipte telefon baðlantýABD olmak üzere birçok ülkede sendikalar
larýný, birleþtirici kablolarý ve
önemli mesafe de almýþlardýr. Son yýllarda
diðer iletiþim cihazlarýný içermekÝsveç’te yapýlan bir araþtýrmada, Ýsveç Ýþçi
tedir.
Sendikalar Konfederasyonu (LO)’na üye her
Ýletiþim teknolojisi çok hýzlý bir þekilde iler10 iþçiden 6’sýnýn düzenli olarak evde,
lemektedir. Böyle bir deðiþimin etkileri
okulda ve iþyerinde internet kullandýklarýný
belirsiz olmakla birlikte bir o kadar da heyegöstermiþtir. Ayrýca 1996’dan beri internet
kullanýmýnda % 10’luk bir artýþ olduðu
can vericidir.6 Teknolojik alanda meydana
gözlenmiþ daha da önemlisi üyelerin %
gelen geliþmeler genelde iki temel kate20’si internete düzenli olarak her gün
goriye ayrýlýr. Bunlardan birincisi, iletiþim
girdiðini ve % 16’sý interneti bilgi kaynaðý
teknolojisi diðeri de bilgisayar teknolojisidir.
5
olarak kullandýðýný belirtmiþtir. Bu örnekler
Ýletiþim teknolojileri verilerin toplanmasýnda, yorumlanmasýnda ve aktarýlmasýnda
ve benzer diðer iletiþim teknolojisiyle ilgili
kullanýlan deðiþik elektronik aletleri ifade
geliþmeler sendikalarýn bilgi teknolojisine
eder. Bu aletler oldukça çeþitlilik gösterir.
adapte olduðunu açýk olarak göstermekteBunlar, bilgisayarlarý, uydu baðlantýlarýný,
dir.
elektronik posta sistemlerini, deðiþik tipte
telefon baðlantýlarýný, birleþtirici kablolarý ve
Sendikalar genellikle birbirleriyle rekabet
diðer iletiþim cihazlarýný içermektedir.
etmemesine raðmen, iletiþim teknolojisi
Telefon, fax, networklar ve çeþitli veri
kullaným fikri, sendikalarýn kendi üyelerine
iletiþim araçlarý anlamýna gelir. Buna karþýlýk
hizmetleri arttýrmak, siyasal sistem ve
3 Lucore, Robert E; ”Challenges and Opportunities: Unions Conforent the New Information Technologies, Journal
of Labor Research, Vol: 23, 2002, ss.201-203.
4 Makinen Helena;” On the Emergence and Structure of a New Regional Network”, Human System Management,
Vol:20, 2001, s.251.
5 Trade Unions focus on Information Technology, http://www.eiro.eurofound.ie/ 1998/03/ Feature/
NO9803155F.html
6 Fiorito Jack;” The Adoption of Information Technology by U.S National Unions”, Industrial Relations, Summer
2000, Issue 3, ss.451-452.
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ketler, sendikalarý olumsuz yönde etkilemektedir.8 Ýþletme yönetimleri yeni
ekonomik düzen içinde hayatta kalmak ve
geliþmek adýna teknolojik deðiþimi benimsemeye çalýþýrken, sendikalar uzun süre bu
sürecin dýþýnda kalmýþlardýr.

bilgisayar teknolojileri masaüstü (desktop),
dizüstü (laptop), avuçiçi (palmtop) ve ana
bilgisayar (mainframe) gibi bilgisayar
araçlarýný kapsar.7
II. Makine Düþmanlýðýndan Ýnternet
Sendikacýlýðýna

Sendikalar için iletiþim teknolojisinin kullanýlmasý oldukça yeni bir olgudur. Özellikle son yýllarda ABD sendikalarý internet
alanýndaki geliþmeleri benimsemiþ gibi
görünmektedirler. Bu konuda benimsenen
temel düþünce iletiþim teknolojisinin sendikalar açýsýndan kullanýlabilir olduðudur.
Örneðin AFL-CIO’nun internet üzerinde
kullanýcýlarýn hizmetine sunduðu güzel bir
örnektir. Bu sitede çalýþanlar veya üyeler
için her an hazýr durumda faydalý hizmetler
sunulmaktadýr. Bunlar, güncel haberlerden
finansal hizmetlere kadar geniþ bir
çerçeveyi ihtiva etmektedir

Sendikalar ve teknoloji arasýnda ilginç bir
iliþki vardýr. Sanayi Devrimi’nden sonra
çalýþmanýn, iþçi sýnýfýnýn ve sendikalarýn
ortaya çýkmasýna yol açan teknoloji,
günümüzde ayný þekilde çalýþmanýn, iþçi
sýnýfýnýn ve dolaylý olarak sendikalarýn varlýðýný tehdit eden en büyük unsur olmaktadýr. Yine sendikalarýn geleceðiyle ilgili ileri
sürülen bütün projeksiyonlarda varýlan
ortak nokta, sendikalarýn teknolojik yenilenmeden geçtiði ve teknolojik deðiþimi
yaþamalarý gerektiðidir. Sendikalar bu durumun farkýna varmýþ olsa gerek, baþta ABD
olmak üzere dünyanýn genelinde teknolojik
deðiþim saðlama konusunda artan bir çaba
gösterdikleri görülmektedir. Bu deðiþim
sendikalarýn yaþamalarýný idame ettirmeleri
açýsýndan kaçýnýlmaz gibi gözükmektedir.
Temel sorun sendikalarýn nasýl bir deðiþim
geçirmeleri ve bilgi toplumuna nasýl adapte
olmalarý ile ilgilidir. Diðer bir deðiþle yeni
model sendikacýlýk nasýl olmalýdýr? Teknolojik geliþmelere uygun olarak ortaya
çýkan yeni iþçi tipinin gereklerine ne ölçüde
cevap verecektir? Bu tip sorular günümüzde
en çok merak edilen sorulardýr.

Sendikalar yeni üretim ve yönetim anlayýþýna göre yapýlanan piyasalara ancak teknolojik donanýmý saðlayarak karþý koyabilirler.
Çünkü internet ve benzer teknolojik yenilikler sendikalar açýsýndan bir dizi yararlar
saðlamaktadýr.9 Sendikalar yeni iletiþim
teknolojisini internet üzerinden örgütlenme
kampanyalarýný oluþturmak, web siteleri
aracýlýðýyla üyelerini pazarlýklar ve grevle
ilgili yenilikler hakkýnda bilgilendirmek,
üyelerle iletiþimlerini geliþtirmek ve onlarýn
organize olmalarýnda, pazarlýk anlaþmalarýnda ve politik çalýþmalarýnda kullanabilmektedirler. Bu durum savaþ sonrasý
yýllarýn enformasyon devrimi olarak nitelendirilmektedir.10

Sendikalar son yýllarda ortaya çýkan yeni
iþletme yapýlarý ve çalýþma þekilleriyle karþý
karþýya kalmýþlardýr. Geleneksel iþletme
yapýsýndan oldukça farklý olan, farklý üretim
ve yönetim anlayýþýný benimseyen bu þir-

Ýletiþim teknolojisi ile sendikalar arasýndaki
iliþkinin
geliþmesi,
yýllardan
beri

7 Townsend Anthony M; Demarie, Samuel M; Hendricson Anthony R; “Infotmation Technology, And The New
Organization : Challenges And Opportunities for Union Survival”, Journal of Labor Research, Vol::22, Issue 2,
Spring 2001.
8 Lucore, Robert E ; a.g.m. ss.209-211.
9 Peter Kristyne; ” Labor on the Internet”, Working USA, Vol:1, 2000, ss.82-84.
10 Duncan Pruett;” Internet : The trade union web”, Trade Union World, No: 10, Dec 1999-Jan 2000, s.16.
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larýný kullanarak yürütülen mücadeleler bir
bütün olarak “Sibersendika” olarak tanýmlanmaktadýr. Bu konuda Shostak’ýn geliþtirdiði cyber-union kavramý sendikal
faaliyetlerde büyük çapta iletiþim teknolojisi
kullanýmýný kapsamaktadýr. Shostak, iþçi
sýnýfýnýn en büyük umudunun, yeni
teknolojileri en üst seviyede kullanan, sanal
ortamda organizasyonu canlandýracak ve
politik fonksiyonlarý harekete geçirecek
sendikalarýn olduðunu ortaya koymuþtur.12
Ýnternete dayalý sendikacýlýk anlayýþý,
geleneksel sendikacýlýk anlayýþýndan farklý
olarak ayný zamanda ileri görüþlülüðe, yenilikçiliðe, hizmetin niteliðine ve geleneðe
büyük önem verir. Bu çerçevede, sendikalar
iletiþim teknolojisini kapsamlý stratejik bir
yönelimle kabul ediyorlar. Shostak kendi
cyber-union kavramýyla sendikalarýn yeniden diriliþi için potansiyel görmektedir.13
Böyle bir geliþmeyle, iletiþim teknolojisinin
unsurlarýný kullanan sendikalar dünya
üzerindeki iþçi örgütlerinin farklý politikalarýnýn koordine edilmesi þeklinde bir
mekanizmayý harekete geçirebilmektedirler.

sendikalarýn aleyhinde olan teknolojinin
sendikalarýn lehinde kullanýlmasý gibi bir
durumu ortaya çýkarmýþtýr. Böylece
sendikalar iletiþim teknolojisinin nimetlerinden istifade etmekle daha da güçlenmektedirler. Bu deðiþim özellikle 1990’lardan sonra geliþme trendine girmiþtir. Bu
konuda en önemli gayreti özellikle Uluslararasý Hür Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu (ICFTU) gösterdi. ICFTU ve uluslararasý üyeleri ile Uluslararasý sendikalar
sekreteryasý, dünya üzerinde kurduklarý link
hatlarýyla büyük baþarý saðladý. Sendika her
iþçiye bir e-mail adresi vermiþtir.
Uluslararasý toplantýlar Internet aracýlýðýyla
üyelere anýnda hazýrlama ve iletme faaliyetleri yapmaktadýr. Çalýþma hayatýný ilgilendiren geliþmeler web siteleri ve e-mail
bültenleri aracýlýðýyla üye sendikalara
iletilmektedir. Çeþitli sendikalardaki uzmanlarýn
hazýrladýðý
on-line
sayfalarý,
sendikalarýn iletiþim teknolojisi ve özellikle
interneti yaratýcý ve yenilikçi þekilde kullanýmlarýný gösteren birçok örnekler içerir.
Son günlerde Amerikan Ýþçi Sendikalarý
Konfederasyonu (AFL-CIO), adlý web sitesinde “Virtual Organizing (Sanal Organizasyon)” baþlýklý bir makalede, ülke çapýnda
iþçilere ulaþmak ve onlarý organize etmek
için internetin gücünden nasýl yararlandýklarý anlatýlmaktadýr.11

Bu açýdan deðerlendirildiðinde iletiþim
teknolojisi bireylerin, gruplarýn ve kurumlarýn faaliyetlerinde ciddi bir deðiþimi
beraberinde getirmektedir. Günümüzde
bireyler, örgütler ve sosyal gruplar günlük
hayatlarýnda iletiþim teknolojisini benimseme konusunda ciddi bir faaliyet göstermektedirler. Bundan dolayý toplumsal
yapýyý oluþturan bütün alt sistemler hýzlý bir
yeniden yapýlanma süreci geçirmektedirler.
Sendikalarýn bu süreçte gösterecekleri
baþarý onlarýn gelecekteki yaþamlarý ve varlýklarýnýn devamý açýsýndan büyük önem
taþýmaktadýr. Böyle bir geliþme sendikalar
açýsýndan hem zorunlu hem de gereklidir.

III. Ýnternete Odaklý Yeni Sendikacýlýk
Modeli
Sendikalarýn iletiþim teknolojileri ile tanýþmalarý, küreselleþme süreciyle yeni bir ivme
kazanmýþtýr. Bu durum geleneksel sendikacýlýðýn yerine yeni sendikal model
arayýþlarýný gündeme getirmektedir. Sendikalar tarafýndan teknolojinin argüman-

11 Lazarovici Laureen;” Virtual Organizing”, America@ Work , Vol: 4, 1999, s.9
12 Bennett, James T. Taras, Daphane G; ”E-Voice : Information Technology and Unions”, Journal of Labor
Research, Spring 2002, Vol:23, s.172.
13 Shostak Arthur B, “Trustees, Cyberunions, and Tomorrow’s Labor Relations.” Employee Benefits Journal, Vol.
22, No: 4 , 1997, s.10.
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baðýmsýz çalýþmayý tercih edenlerin kurduðu
ve adýna “Guilde Japan” dedikleri sanal
özellik taþýyan sendika faaliyet göstermektedir.16 Bu sendika, bünyesinde altý milyona
yakýn iþçiyi barýndýrmaktadýr. Bu konuda bir
baþka giriþim ABD’dedir. Bir sendika organizatörü olan Courtney, internet yoluyla
dünyanýn en büyük sendikasýný kurmaya
çalýþmaktadýr. Bilgi toplama ve çalýþanlarýn
sorunlarýný belirlemeye yönelik forum oluþturmak için kaynak saðlayan sendikalarýn
organize olmalarýna yardýmcý olmaktadýr.
Courtney bu amaca ulaþmak için online sistemi kullanmaktadýr.17

Çünkü bu durum sendikalarýn varlýklarýný
sürdürmeleri ve geliþmeleri için kaçýnýlmazdýr.14 Bu açýdan yeni model sendikacýlýk konusunda ortaya atýlan baþlýca
tartýþma konularý;
• Ýþbirliði kavramýnýn geliþtirilmesi,
• Yeni üyeleri cezbetme misyonu,
• Ýleriye doðru projeksiyon belirleme
misyonu,
• Yeni ve esnek bir örgütsel yapý,
• Teknolojik donanýma sahip
sendikacýlýk modeli, vb’dýr.

Sendikalarýn teknolojiyi benimsemeleri ve
olanaklarýndan yararlanmalarý konusundaki
Son zamanlarda yapýlan araþtýrmalarda
politikalarý, iþçinin vasýflarýyla birlikte,
sendikalarýn iletiþim teknolojisinden olendüstri iliþkileri sistemi içindeki rollerini
dukça etkilendikleri görülmüþtür. Aslýnda
koruma ve arttýrmaya yöneliktir. Çünkü
sendikalar bilgi teknolojisi için önemli bir
endüstri iliþkileri sisteminin
önemli aktörleri olarak sendi- 1997’de UPS grevi devam ederken, sendika, grev
kalar, yeni geliþmelere uyum hakkýndaki geliþmeleri üyelerine ve kamuoyuna
saðlayamamalarý durumunda bildirmek için özel web siteleri kullandý. Yine,
pasif bir konuma girme gibi bir Bridgestone’da yapýlan ve “SiberGrev” olarak
adlandýrýlan grevde, sendika þirdurumla karþý karþýya kalacakketi toplu sözleþme imzalamaya
lardýr. Bu yüzden bazý araþtýrmacýlar iletiþim
zorlama
konusunda internetten
teknolojisindeki geliþmeleri sendikalarýn
önemli ölçüde faydalanmýþtýr.
benimsemesinin çok önemli olduðunu ve
günümüzdeki sendikalarýn teknolojik
geliþmeleri yakalama konusunda yetersiz
potansiyele sahiptirler. Birçok sendika daha
kaldýðýný, dolayýsýyla yeni bir sendika modeetkili bir faaliyet sergilemek amacýyla web
line ihtiyaç olduðunu belirtmektedirler.
sayfalarý kurmuþtur. Sanal sendikacýlýk
Sanal sendika ya da internet sendikasý
konusunda en önemli örnekler ABD’de
olarak adlandýrýlan bu geliþme geçmiþte
görülmektedir. Sendikalar, e-mail ve fax
rastlanmayan yeni bir sendikacýlýk modeiletme, çeþitli kararlar için web sayfalarý
15
lidir. Ýnternet sendikacýlýðý ya da sanal
kurmuþtur. E-mail ve faks iletileri telefon
görüþmeleri kadar sýradan hale gelmiþtir.
sendikacýlýk, sendikacýlýkla ilgili olarak
Sendikalar bilgi teknolojisi yoluyla hem
bütün hizmetlerin internet üzerinden
daha iyi pazarlýk yapmakta ve hem de
yürütülmesini ifade etmektedir. Ýnternet
kamuoyu oluþturmada baþarýlý olmaktadýrsendikacýlýðý konusunda özellikle Japonlar. 1997’de UPS grevi devam ederken,
ya’da ciddi mesafeler alýnmýþtýr. Japonya’da
sendika, grev hakkýndaki geliþmeleri
geleneksel çalýþma iliþkileri tarzýný reddedip
14 Alan Mitchell; “New Model Unions”, Management Today, July, 1998.
15 Shostak, Arthur B; “Trustees,.. a.g.m., ss. 9-11.
16 Sayým Yorgun, “Küreselleþme Sürecinde Sendikalarda Yeniden Yapýlanma ve Sendikal Eðitim” Türk-Ýþ ”Çalýþma Yaþamýndan Beklentiler “ Toplantýsýna Sunulan Teblið, 16-18 Nisan 2001, Kýzýlcahamam, Ankara, s.14.
17 Sixel, L.M; “Look for the Union web site label”, Inter@active Week, Vol:7, 2000. s.68.
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sendikalarýn iletiþim ve internet teknolojisi
araçlarýný tanýmlar. Bunlar,

üyelerine ve kamuoyuna bildirmek için
özel web siteleri kullandý. Yine,
Bridgestone’da yapýlan ve “SiberGrev”
olarak adlandýrýlan grevde, sendika þirketi
toplu sözleþme imzalamaya zorlama
konusunda internetten önemli ölçüde faydalanmýþtýr. Sendikalar interneti dýþarýya
yayýlma için kullanýyor olsalar da sendikal
mücadeleyi idame ettirmek ve kamuoyu
oluþturma konusunda güzel örnekler vardýr.
Ancak internet sendikacýlýðýn daha çok
teknoloji yoðun çalýþmayý uygulayan iþyerlerinde ve sanal çalýþan iþçiler açýsýndan
geçerli olsa da, gelecekte daha geniþ kesimleri kapsayabileceðini söylemek mümkündür.

1- Sendika, yöneticileri, çalýþanlarý ve
üyeleri arasýnda, özellikle daðýnýk
olmalarý durumunda bile, internet yoluyla etkili bir iletiþim saðlamak,
2- Sendikalar, üyelerin yayýnlardaki önceliklerini ve tercihlerini belirleyerek,
yayýnlarýyla üyeleri ve toplumu bilgilendirmek,
3- Araþtýrma faaliyetleri, iþçiler ile ilgili bilgi
toplama, yayýnlarý takip etme, faaliyetlerle ilgili üyeleri bilgilendirmek,
4- Þikayetleri belirlemek ve etkili çözüm
bulmaya yönelik faaliyetler,
5- Sendikalarýn görüþleri hakkýnda potansiyel seçmeni bilgilendirmek,18
6- Üyelerinin ilgilerini ve ihtiyaçlarýný belirlemek amacýyla, üyelerle düzenli ve
iletiþim halinde incelemelerde bulunmak,
7- Sendikadaki geliþmeler hakkýnda üyeleri
bilgilendirmek veya onlardan bilgi almak
için elektronik posta ve web siteleri kullanmak,
8- Üyeler ve çalýþanlar arasýnda tam ve eþ
zamanlý diyaloglarýn saðlanmasý için
elektronik posta kullanmak,
9- Üyelerin iletiþim teknolojisi donanýmlarýný düzenli olarak güncellemek ve
üyelerin iletiþim teknolojilerini benimsemeye teþvik etmek, gibi temel politikalarý içerir. 19

Bu geliþmelerle birlikte, sendika performansýný ve çevresel iliþkileri analiz etmeye ve
adaptasyonu saðlamaya yönelik giriþimlerin
bir aracý olarak “üye odaklý sendikacýlýk”
önemli bir unsur olarak belirginleþmektedir.
Çünkü bir sendika için en deðerli varlýk üyesidir. Sonuçta sendika gücünü üyelerinden
almaktadýr. Güçlü vasýflarla donatýlmýþ üye,
güçlü sendika anlamýna gelir. ”Üye odaklý
sendikacýlýk” modeli bu açýdan önemli bir
geliþme gibi görülebilir. Bu yüzden sendikalar üyelerine sunduðu yada sunacaðý
hizmetlerin çeþidini ve kalitesini arttýrmak
zorundadýr. Üyelerin sendikanýn yapýsýndan
ve kendilerine sunduðu hizmetten memnun
kalma dereceleri sendikalarýn geleceklerini
de belirleyecektir. Geleneksel ücret ve çalýþma koþullarýna iliþkin kazanýmlar yetersiz
olmaktadýr. Bunlara ilaveten çalýþanlarýn
vasýf düzeyinin yükselmesi ve teknoloji ile
özdeþleþmeleri böyle bir geliþmeyi zorunlu
kýlmaktadýr.

Sendikalarýn iletiþimi üzerindeki etkilere ek
olarak, toplu pazarlýk görüþme hazýrlýklarý,
idari anlaþmalar, politik faaliyetler, iletiþim
teknolojisi uygulamalarýný yaygýnlaþtýrýr
hatta sendikalarda sosyal deðiþimi üretebilir.
Bu þekilde deðiþim geçiren sendikalar, “bilimsel sendikalar” olarak ta nitelendirilmektedir.20 Yaygýn bir iletiþim teknolojisi uygula-

Bu çeþit geliþmelerle ilgili olarak literatür
kýsýtlý bilgiler saðlarken, iletiþim teknolojisi,

18 Bknz, Lee, Eric. The Labour Movement and the Internet: The New Internationalism. London: Pluto Press, 1997.
19 Shostak, Arthur B. CyberUnion: Empowering Labor through Computer Technology. Armonk, N.Y.: M.E. Sharp,
1999. s.44
20 Greer Charles R; “E-Voice: How Information Technology ýs Shaping Life within Unions”.Journal of Labor
Research, Spring 2002, Vol:23, Issue:2, s.218.
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landýðý sözleþmeleri incelemek ve çalýþanlarýn finansmaný ile ilgili bilgileri vermek gibi
günlük iþler için de bilgisayarý kullanmaktadýrlar.22 Ayrýca, bilgisayarlaþma idari tablolarýn etkin kullanýmýný saðlamýþtýr. Örneðin
haberleþme departmanlarý, word prosesleri
yardýmýyla, sendikalý kesimin birbirleriyle
bilgi alýþveriþi kabiliyetini yükseltmiþtir. Üyelik kayýtlarýnýn daha güncel tutulmasýný
saðlamýþtýr. Teknoloji geliþtikçe, sendika
bünyesinde faaliyet gösteren bir bilgi iþlem
merkezi oluþturmak internetin kullanýmýný
daha yaygýn hale getirmektedir. Ýnternet
dizayncýlarý, heyecan verici ve çok programlý siteler yaratmýþlardýr. Ancak sendikalar
bu geliþmeleri tam olarak benimseyememiþlerdir. Bu konudaki temel görüþlerden biri Pizzigati’den gelmiþtir. Ona göre;
bazý sendikalar internetin saðladýðý geniþ
olanaklardan etkilenmiþ fakat etkin bir þekilde hayata geçirememiþlerdir.23

malarý sonucunda, böylesi deðiþimler
geçiren sendikalarýn, üyeleri üzerinde daha
etkili olduklarý ve demokratikleþmeye önem
verdikleri ileri sürülmektedir. Daha belirgin
olarak, iletiþim teknolojileri yoluyla deðiþim
geçiren sendikalarýn iletiþim teknolojilerine
dayanan katýlýmcý uygulamalarý benimsedikleri iddia edilmektedir.21
IV. Ýletiþim Teknolojisi Kullanýmýnýn
Kurumsal Çerçevesi

Sendikalarýn yeni geliþmeler karþýsýnda varlýklarýný korumak ve idame ettirme konusunda bir yol ayýrýmýnda görünmektedirler.
Bu zaman diliminde iletiþim teknolojisi
olarak adlandýrýlan ve bilgisayar, iletiþim ve
mikro elektronik teknolojileri kapsayan
teknoloji post-endüstriyel dönüþüm sürecini
yaþayan ülkelerin ekonomik hayatýnda aðýrlýklý hale gelmiþtir. Kuþkusuz
böyle bir geliþme üretim sü- Sendikalar gittikçe karmaþýklaþan üye sayýsýnýn
recinde, iþgücünün yapýsýnda, ve profilinin durumunu muhafaza etmek için veriiþin ve iþyerinin organizasyo- tabanýna sahip olmak zorundadýrlar. Yine iþçilerin
nunda büyük deðiþikliklere ücret ve sözleþmelerle ilgili verilerin saklandýðý
veritabanlarý sendikalara büyük
neden olmaktadýr. Sendikalar
kolaylýklar saðlamaktadýr.
iletiþim teknolojisinin bir sonucu olarak üye
kayýplarýný telafi etmenin yanýnda mevcut
üyelerinin iletiþim teknolojisinin gerektirdiði
Ýletiþim teknolojisinin araçlarý genel olarak
yeniliklere uyumlarýný saðlama gibi sorunbenimsenirken ayný zamanda yaygýn olarak
larla da ilgilenmek zorunda kalmýþlardýr.
(örneðin e-mail, web siteleri, video konferanslarý) uygulamada sýklýkla baþvurulan
Sendikalar gittikçe karmaþýklaþan üye
yöntemlerde (örneðin üyelerle karþýlýklý
sayýsýnýn ve profilinin durumunu muhafaza
iletiþim, organizasyon, þikayet iletme
etmek için veritabanýna sahip olmak zorun–çözme, diyalog) kullanýlmaktadýr. Ýletiþim
dadýrlar. Yine iþçilerin ücret ve sözleþmelerteknolojisinin sendikalar tarafýndan kullanýlle ilgili verilerin saklandýðý veritabanlarý
masýný savunanlarýn geniþ bir çoðunluðu,
sendikalara büyük kolaylýklar saðlamaktadýr.
iletiþim teknolojisinin sendikalarýnda hizBöyle bir iþlevin, modern bilgi sistemi
metlerin kalitesini ve etkilerini artýrdýðýný
olmadan yürütülmesi olanaksýzdýr. Sensavunmaktadýrlar. Sonuçlar gösteriyor ki,
dikalar, ücretlerin takip edildiði ve hesapiletiþim teknolojisi sendikalar tarafýndan kul21 Shostak, Arthur B; CyberUnion.., a.g.m., ss.44-45
22 Lucore, Robert E;” Challenges and Opportunities: Unions Conforent the New Information Technologies”,
Journal of Labor Research, Vol:23, 2002, ss.204-206.
23 Bennett, James T. Taras, Daphane G; ”E-Voice : Information Technology and Unions”, Journal of Labor
Research, Spring 2002, Vol:23, s.171.
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geliþmesi ve aktif olmalarý söz konusu olacaktýr.27 Ýnternet sayesinde kararlara katýlma
ve sendika seçimlerinde aday olma oldukça
kolaylaþmaktadýr. Templer ve Solomon’un
yaptýklarý araþtýrmalarda, sendika büyüklüðü
ile iletiþim teknolojisi kullanýmý arasýnda
ortak bir iliþki kurulabileceði konusunda
önemli bulgulara ulaþmýþlardýr.28 Sendika liderlerinin teknolojik yenilenmeye uygun bir
düþünceyi algýlamalarý, organizasyona, politikaya, sözleþmeye, üyelere hizmet etmeye
ve çalýþanlarýn sendikaya ilgisini arttýrdýðý
tespit edilmiþtir.29 Bugün dünyanýn her
tarafýnda büyük sendikalarýn “web” sayfalarý
mevcuttur. Sendikalar bu web sayfalarýyla
sendikal mücadeleyi baþarýlý bir þekilde
sürdürmektedirler. Üstelik elveriþli web
siteleri geliþtirmenin ve sürdürmenin
maliyeti çok olsa da sendikalarýn bu konuda
elde edecekleri fayda daha fazladýr.

lanýmýnýn muhtemel sebep ve sonuçlarýyla
ilgili olarak bütün hipotezler olumlu
sonuçlar vermektedir.24 Yýllar süren uzun
araþtýrmalar, internetin aktif bir haberleþme
kanalý olarak kullanýlýrsa etkili olabileceðini
ortaya koymuþ ve sendikalarýn üyelerine
kiþisel zevklerini ve demografik özelliklerini
içeren kiþisel mesajlar göndermesi gerektiðini ortaya koymuþlardýr. Ancak Greer’in yaptýðý araþtýrmalardan sendikalarýn iletiþim
teknolojisini iki yönlü olarak kullanmadýðý
sonucuna varmýþtýr. Yani bilgi alýþveriþi þeklinde deðil de sadece bilgi veriþi þeklinde
internet kullanýmý karþýmýza çýkmaktadýr.25
Sendikalarýn iletiþim teknolojisini benimsemeleri konusunda önemli nedenlerden bir
diðeri de istihdamýn hizmetler sektörüne
kaymasýdýr. Özellikle yüksek teknolojilere
dayalý istihdamýn yaygýnlaþmasý hem çalýþanlar açýsýndan ve hem de sendikalar açýsýndan
bir benimsenme anlayýþýnýn geliþmesine yol
açmýþtýr. Çünkü ortaya çýkan yeni çalýþma
biçimleri yüksek bir teknolojik formasyonu
gerektirdiðinden çalýþanlarýn yüksek vasýflara
sahip olmalarýný gerekli kýlmaktadýr. Böyle bir
geliþme ise, sendikanýn teknolojiyi benimsemesi ve günlük faaliyetlerinde kullanmasýný
zorunlu kýlmaktadýr. Ayrýca yapýlan araþtýrmalar internetin sendikalarý daha demokratik
yaptýðý sonucunu yansýtmaktadýr. ABD’de
demokrasi hayatýnda etkin hale gelen iletiþim
teknolojisi teknikleri sendikalar açýsýndan da
önemli bir örnek teþkil edebilir.26 Üyeler
daha fazla bilgi elde ettiði zaman hem iþ
piyasasý hem de sendikalarla iliþkilerin

V. Ýletiþim Teknolojisi Odaklý Yeni
Sendikal Stratejiler
Enformasyon teknolojisinin sendikal faaliyetlerin niteliðinin ve etkinliðinin artmasýna
büyük etkisi olduðu ileri sürülmektedir.
Webster, makineleþme sanayi toplumu için
ne kadar önemliyse bilgisayar teknolojisinin
de bilgi toplumu ve özellikle sendikalar için o
kadar önemli olduðunu vurgulamaktadýr.30
Sendikalarýn iletiþim teknolojisi ile ilgili pek
çok strateji geliþtirmeleri mümkündür. Bu
açýdan sendikalarýn iletiþim teknolojisinin
benimsenmesi ve kullanýlmasý konusunda

24 Jack Fiorito;” Unions and Information Technology : From Luddites to Cyberunions ?”, Labor Studies Journal,
Winter 2000, Vol; 24, s.4.
25 Bennett, James T. Taras, Daphane G; a.g.m., s.172.
26 Bu konuda daha geniþ bilgi için Bknz,” Wendy Melillo; ” Digital Democracy”, Mediaweek, Feb 21, 2000, s.54.
27 Lucore, Robert E ;” Challenges and Opportunities: Unions Confront the New Information Technologies”, Journal
of Labor Research, Vol:23, 2002, ss.210-211.
28 Templer, Andrew and Solomon Norman ; “ Unions and Technology : A survey of Union use of Information
Technology “ Relations Industrilles, Vol: 43, 1988, ss.380-382,
29 Fiorito, Jack, Paul Jarley, and John T. Delaney. “National Union Effectiveness in Organizing: Measures and
Influences.” Industrial and Labor Relations Review, Vol: 48, 1995, ss. 613-614.
30 Webster, Frank. “The information Society: Conceptions and Critique,” in: Encyclopedia of Library and
Information Science, Vol. 58, 1996. s.78.
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pek anlam ifade etmezse de önümüzdeki
yýllarda böyle bir geliþme ile karþý karþýya
kalacaklarýný söylemek mümkündür. Bu açýdan geleceðin grevlerinin sanal özellik taþýma ihtimalleri yüksektir. Çünkü teknolojik
alandaki geliþmeler dikkate alýndýðýnda
hemen hemen bütün iþletmeler internet
teknolojisine baðýmlý hale geleceklerdir.
Çalýþanlarýn çoðu sanal bir ortamda faaliyetlerini sürdüreceklerdir. Bu da yapýlacak
grevlere sanal bir özellik kazandýracaðý gibi
geleneksel grevin de yapýsýný deðiþtirecektir.
Artýk iþyeri önünde toplanmanýn pek fazla
bir anlamý olmayacaktýr.

sendikalara her zaman destek verilmelidir.
Daha önemlisi iletiþim teknolojisi iþverenlerle çalýþma yeri hakimiyeti formu üzerinde
rekabet edilmesinde potansiyel bir güç sunar.
Sendikalar için daha hýzlý bir enformasyon
iletiminin önemi hiçbir zaman göz ardý
edilmemelidir. Her ne kadar enformasyon
teknolojisi çok hýzlý olmanýn ötesinde baþka
elementleri kapsýyorsa da pazarlýk geliþmelerine ya da kampanyalarý organize
ederken iþverenlerin aktivitelerine çok çabuk
cevap verebilmek kendi içinde önemli bir
deðere sahiptir. Örneðin organize edilmiþ bir
kampanyanýn her aný çok hassastýr. Beklenmedik iþveren taktiklerine karþý cevap vermedeki gecikmeler sendikayý destekleyen
üyeleri için caydýrýcý ve çalýþanlarýn gözündeki sendikanýn deðerini olumsuz yönde etkileyebilir. Yirmi yýl içinde sendikalarýn
kazandýðý en büyük iþçi mücadeleleri internet kullanarak gerçekleþtirilmiþtir. Ýnternetin
sendikalarýn faaliyetlerinde saðlayacaðý
kolaylýklar þöyle özetlenebilir:

Dolayýsýyla, farklý ülkelerde ve bölgelerde
faaliyet gösteren iþletmelerde iþçileri
örgütleyen sendikalar iletiþim teknolojisi
yardýmýyla birbirine baðlanan sistemler
yoluyla iþçileri örgütleyerek sanal bir greve
gidilmesini mümkün kýlacaklardýr. Sanal
grev deðiþik ülkelerde veya bölgelerde
çalýþan iþçileri iletiþim teknolojisi araçlarýyla
örgütleyip ayný yerde çalýþýyorlarmýþ gibi iþi
býrakmalarýný ve greve gitmelerini ifade
eder. Geleceðin sanal grevi belki de tek kiþilik bir protesto ya da tek kiþinin iþi býrakmasýyla da gerçekleþtirilebilecektir. Çünkü
yüksek vasýflý bir iþçi iþletme açýsýndan
stratejik bir öneme sahip olabilir. Stratejik
öneme sahip bir iþçinin iþi býrakmasý durumunda iþletmenin ciddi anlamda zarar
görmesi söz konusu olabilir.

- Görüntülü telefon (konferans)
görüþmeler için temel araç olacaktýr.
Gerekli araçlar, gerçek olmayan
görüþmeleri sýradan hale getirecektir.
- Birleþtirilmiþ mesajlaþma, üyelere tek
bir makineden farklý çeþitte dosya gönderip almayý saðlayacaktýr.
- Ýletiþim kurma yaygýnlaþacak, iþ
geleneksel ofisler yerine belli konumlardan yapýlacaktýr.
- Sendikalarýn tüm çalýþmalarý internet
üzerinden yürütülecek ve kitle iletiþim
yetenekleri standart hale gelecektir.

5.2- Kamuoyu Oluþturma
Sendikalar, web siteleri yoluyla bütün
dünya üzerinde milyonlarca insana çok kýsa
sürede ulaþmakta ve büyük bir taraftar kitlesi toplayabilmektedirler. Bu durum sendikalarýn amaçlarýna daha çabuk ulaþmalarýný saðlamaktadýr. Küçük bir G. Afrika
sendikasý olan Afrika Belediye Ýþçileri
Sendikasý, Ýngiliz çokuluslu þirketi, Blawater
PLC‘ye karþý çok büyük bir enformasyon
mücadelesi vermiþ ve oldukça baþarýlý
olmuþtur. Son yýllarda birçok ülkede benzer

Bu açýdan deðerlendirildiðinde sendikalarýn
iletiþim teknolojisini kullanmalarý ile geleneksel sendikacýlýðýn bütün öðelerinde ciddi
deðiþimler beklenmektedir.
5.1- Sanal Grev
Günümüzde sanallýk ve sanal grev iletiþim
teknolojisini kullanan sendikalar açýsýndan
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mesajýn gecikmesine de yol açabilir. Bu açýdan bir çok sendika e-posta ve “web” kullanmak suretiyle üyeleriyle iliþkiyi geliþtirmektedir. Bu sayede hem maliyet ve hem
de zaman avantajý saðlanmaktadýr.

durumlar yaþanmaktadýr. Uluslararasý Kimya, Enerji, Maden ve Genel Ýþçiler Sendikasý
Federasyonu (ICEM) Brigestone ve Rio Tinto
gibi çokuluslu þirketlere karþý online araçlarýyla karþý koymuþlar ve büyük baþarýlar
elde etmiþlerdir. Artýk iþverenle bir anlaþmazlýk olmasý durumunda sendika internet
üzerinden bütün dünyaya bilgi vermekte ve
kamuoyu oluþturmaya çalýþmaktadýr. Sendikalarýn bu tip çokuluslu þirketlerin hem
kendi ülkesinde hem de faaliyette bulunduðu ülkelerde hatta dünyada imaj kaybetmesine yol açmakta ve þirketi uzlaþmaya
zorlamaktadýr.

5.4- Ýþçi Sýnýfý Arasýndaki Kaynaþmayý ve
Ýþbirliðini Geliþtirme
Çalýþma hayatýnda esnekleþme tartýþmalarýnda sendikalarý endiþelendiren en
önemli geliþme iþçi sýnýfýnýn bölünmesidir.
Emek piyasasýnýn parçalanmasýyla iþçiler
arasýndaki kaynaþmanýn azalacaðý ve
sendikal mücadelenin zayýflayacaðý korkusu
vardýr. Ýletiþim teknolojisi bu sorunu ortadan
kaldýracak gibi gözükmektedir. Üyelerinin
bilgilerini koruma ve yönetimi interaktif
hale getirmenin bir yolu olarak internet iyi
bir araç olacaðý tahmin edilmektedir. Çünkü
üyeleriyle iyi bir iletiþim aðý kuran bir sendika bir tuþla ayný anda bütün üyelerine
ulaþabilir. Hatta üyeler kendi aralarýnda
günün her saatinde iletiþim saðlayabilirler.
Ortak sorunlarý paylaþabilir, daha yakýn
iliþkilere girebilirler. Böylece meslekler ve
iþyerleri farklý bile olsa birçok iþçi arasýnda
eskiden mevcut olan “sýnýf bilinci” ortamý
oluþturulabilir. AFL-CIO tarafýndan üyeleri
arasýnda iþbirliðini geliþtirmek amacýyla
oluþturulan sitesinde her üyenin kendi sayfasýný oluþturmasý istenmektedir. Bu sayede
üyelerin hem sendikayla ve hem de diðer
iþçilerle kaynaþmasý amaçlanmaktadýr.32

5.3- Çalýþma Hayatýndaki Geliþmeleri
Üyelerine Bildirme
Bilgi toplumunda ekonomik ve sosyal alandaki deðiþimler büyük bir hýzla geliþmektedir. Bu durum çalýþma hayatý açýsýndan da
geçerlidir. Bilgi akýþ hýzýnýn artmasý ve karar
verme sürecinin kýsaltýlmasý “bilgi toplumu”nun da ön koþulu haline gelmiþtir.
Hem ulusal ve hem de uluslararasý alanda
ortaya çýkan geliþmelerin sendika üyelerine
bildirilmesi bu açýdan büyük önem arz
etmektedir. Birçok sendika internet veya
web yoluyla üyesine ücretler, çalýþma
koþullarý gibi kendilerini ilgilendiren konularda ücretsiz bilgi verebilecektir.31 Çünkü
iletiþim teknolojisi ile üyelerin sendikalarla
olan iletiþimi hýzlanacak ve çabuk cevap
alma kolaylýðý saðlayacaktýr. Ayrýca internet,
sendikalarýn daðýnýk durumda bulunan ve
iletiþimde zorlandýðý üyelerine daha iyi
hizmet vermesine yardýmcý olabilir.

Küreselleþme uluslararasý organizasyonlarýn
ortaya çýkmasýna neden olmaktadýr. Gerek
büyük kuruluþlar, gerek her türlü sosyal, bilimsel, sportif ve diðer uluslararasý organizasyonlar bu konuda rehberlik etmektedirler. Ancak bu süreçte en önemli eksiklik
iþçi örgütlerindedir. Uluslararasý sermayenin
gücüne karþý koyacak bir uluslararasý iþçi
örgütü oluþturmanýn en uygun yolu inter-

Üyelerle iletiþim saðlama sendikalar için
hem zor ve hem de pahalý bir faaliyettir.
Baský ve posta masraflarý sendikalara
oldukça büyük mali külfet getirmektedir.
Ayrýca belirli periyodlarla basýlan dergi ya
da broþürler, iþçilere verilmesi gereken

31 Sixel, L.M; “Look for the Union web site label”, Inter@active Week, Vol: 7, 2000, s.69.
32 Townsend Anthony M, Demarie, Samuel M, Hendricson Anthony R, a.g.m., s. 280.
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metre uzakta olduklarý zaman bile sanki
nettir. Çünkü internet uluslararasý sendikal
beraber çalýþýyorlarmýþ gibi bir durum yaramücadeleyi saðlama açýsýndan önemli
tacaktýr. Farklý mekanlarda olmalarýna raðavantajlar saðlamaktadýr. Nitekim ABD‘de
men, sanki toplantý yerindeymiþ gibi
sendikalar bu konuda oldukça mesafe
görüþme yapabilmeyi saðlayacaktýr. Böyle
almýþlardýr. Eðer uluslararasý iþçi sendikalarý
bir uygulama dýþardan birçok üyenin de
ve dünya üzerindeki meslektaþ ve üyeleri
görüþmelere katýlýmýný saðlayabildiði gibi
interneti keþfedip nimetlerinden faydalantaraflardan birinin hata yapma olasýlýðýna
abilseler gelecekte büyük baþarýlar elde
karþýlýk o tarafýn mensuplarýnýn ikazý yoluyetmeleri kaçýnýlmaz olabilecektir. Senla hatasýný telafi edebilme þansý da vermekdikalar açýsýndan temel düþünce bilgi
teknolojisindeki geliþmelerden
faydalanarak sendikal poli- Üyelerinin bilgilerini koruma ve yönetimi interaktikalarýn buna göre oluþturul- tif hale getirmenin bir yolu olarak internet iyi bir
masýdýr. Bu sayede tahmin araç olacaðý tahmin edilmektedir. Çünkü
üyeleriyle iyi bir iletiþim aðý
edilenin aksine sendikacýlýðýn
kuran bir sendika bir tuþla ayný
altýn yýllar olarak adlandýrýlan 1970’li yýllaranda bütün üyelerine ulaþabilir.
dan daha güçlü bir hale gelme temennisi
vardýr. Sonunda sendikalar interneti yoluyla
tedir. Diðer taraftan sendika liderlerinin
bütün dünyayý keþfedebilme gibi bir
toplu pazarlýk görüþmelerinde takýndýklarý
durumla karþý karþýyadýrlar Dünyanýn hertavýr ve sergiledikleri tutum iþçiler tarafýnhangi bir tarafýndaki bir kimse veya üye
dan görülebilecektir. Ýnternet bir yandan
web sitesinden dokümanlarý anýnda izleyesendikalarýn direkt olarak bütün üyeleriyle
bilir. Ýstediði veriye veya geliþmeyi senhaberleþmesine imkan saðlarken, diðer yandikasýna sorabilir. Ayrýca iþçiler sendikaladan da karþýt görüþlerin güçlenmesini ve
rýyla daha samimi ve yakýn iliþki içine giretoplu pazarlýk sýrasýnda rekabet þartlarýný
bilirler.
zorlaþtýrmaktadýr.
5.5- Ýnternet Üzerinden Toplu Pazarlýk
E-toplu pazarlýk adý verilen ve internet
Görüþmeleri
üzerinden yapýlan toplu pazarlýk uygulamasýnýn, günümüzdeki toplu pazarlýðýn
Teknolojik geliþme sendikalarýn en önemli
mücadele araçlarýndan biri olan toplu
yerini alacaðý tahmin edilmektedir 34.
pazarlýðý olumsuz yönde etkilemektedir.
Akvaryumda görüþme olarak nitelendirilen
Grev, toplu pazarlýk gibi sendikal faaliyete-toplu pazarlýk, web siteleri ya da e-mail
lerin niteliði büyük deðiþim geçirmektedir.
vasýtasýyla ilerlemeleri yakýndan takip etmek
Örneðin önümüzdeki on yýlda bir amaç
entegre görüþme yaklaþýmýna engel oluþiçin toplanmak pek bir þey ifade etmeyeturabilir, çünkü görüþmeleri yapanlar üyelecektir.33 Sendikalar toplu pazarlýk müzarine karþý daha fazla sorumluluk hissetmelerine neden olabilir. Görüþmecilere
kerelerinde iþçilerle ve diðer sendikalarla
duyulan güven web sitelerinin ya da e-mailiþbirliði yapýp sanal toplantý salonlarýnda
lerin sýk bir þekilde yayýnlanmasý sonucu
müzakereye baþlayacaklardýr. Bu durum
doðan bir tür “seyirci etkisi”nden kayonlarýn aslýnda birbirlerinden binlerce kilo33 Bknz, Samuel Greengard; ” HR Technology Trends : Beyond The Millennium”, Workforce, Vol: 78, Issue 6, Jun
1999.
34 E-Toplu Pazarlýk konusunda daha geniþ bilgi için bknz; Anne-marie Greene; E-collectivism and Distributed
Discourse: New Opportunities for Trade Union Democracy, Paper presented at the TUC/LSE Conference on
Unions and the Internet, May 12, 2001, ss.6-9
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naklanabilir. Bu güven, görüþmeyi yapanlarýn daha rekabetçi yaklaþýmlar benimsemesine neden olabilir.35 Üstelik sendika
üyeleri karþý tarafýn kozlarý hakkýnda bilgi
sahibi olmadan yanlýþ deðerlendirmelerde
bulunmalarý ve haksýz bir þekilde baský yapmalarý da söz konusu olabilir. Ayrýca sendika üyeleri için performanslarýndaki düþüklüðü örtmek daha da zor hale gelebilir.
Ancak yakýn gözlemin yokluðunda ve çok
fazla sorun olduðunda, görüþmeleri yapanlar bazen bir sorun hakkýnda görüþme yapýlmasýna izin veriyorlar ve bunun da kendi
hatalarý olduðunu kabul etmek zorunda
kalmýyorlar.36

tadýr. Günümüz eðitim yapýsý yeniden elden
geçirilmeye ihtiyaç duymaktadýr. Çevresel
geliþmelere ayak uyduramayan iþçilerin
eðitimlerini sürdürebilmeleri için deðiþik
eðitim programlarý yapmalarý zorunlu hale
gelmektedir. Yeni iþçi profili sendikalarýn
yükümlülüklerini arttýrmak þeklindedir ve
tüm gün süren iþlerde çalýþýrken eðitimlerini
tamamlamalarý üzerine odaklanmýþtýr. Bu
iþçiler dünyanýn her tarafýndan olabildiði
gibi, eðitim sistemi günün her saatinde
devam edebilir. Sanal eðitim, Interaktif uzaktan eðitim, e-eðitim gibi deðiþik kavramlarla ifade edilen bu eðitim biçimi, geleneksel sendikacýlýk eðitiminin yerini alacaðý tahmin edilmektedir.

Ýnternetin toplu pazarlýk alanýnda kullanýlmasý uluslar-üstü düzeyde toplu pazarlýk
yapma olanaðý da saðlamaktadýr. Ayrýca ileri
teknoloji kullanan yeni organizasyonlar
yüksek beceriye sahip çalýþanlarý talep
etmesi toplu pazarlýðýn yapýsýný etkilemektedir. Bu etkileþim sendikalarýn yüksek
düzeyde bilgiye sahip elemanlarý istihdam
etme ya da iþbirliði yapmalarýný gerektirmektedir

Son yirmi yýlda örgütsel güç odaklý
örgütlenme yerini bilginin ön planda tutulduðu bir örgütlenme sürecine geçiþ yaþanmaktadýr. Bilgi toplumunda temel eðilim
çalýþanlarýn sürekli eðitilmesini gerektirmektedir. Teknolojik geliþme insanlarýn bilgiye
olan ilgilerini de deðiþtirmektedir. Bu açýdan
sendikalar üyenin ihtiyaçlarýna göre þekillenen eðitim programlarý, bilgi toplumunun
gereklerine uygun bir yapýlanma göstermektedir.38 Eðitim düzeyi düþük bir iþçi
iletiþim teknolojisini kullanma konusunda
yetersiz ise bu durum sendikalarýn iletiþim
teknolojisi kullanma giriþimlerini de olumsuz etkileyecektir. Bu açýdan sendikalarda,
üyelerine internet kullanma konusunda
gerekli eðitimi vermelidirler. Birçok ülkede
sendikalar üyelerine ücretsiz bilgisayar
kurslarý düzenlemektedirler.

5.6- Ýþçi Eðitimi
Teknolojik geliþmeler eðitimin doðasýný ve
faaliyet alanýný önemli ölçüde etkilemektedir. Bu geliþmeler iki çeþit eðitim ortaya
çýkarmýþtýr. Birincisi iþin yönetimine yönelik
eðitim, diðeri iþi yerine getirecek olanlara
yönelik eðitimdir. Yeni anlayýþ ve organizasyonel yapýlar bilgi ile hareketi, fikir ile
uygulamayý, akýl ile elleri birleþtirmeyi
hedeflemektedir.37 Geleneksel eðitim kavramý, 21. Yüzyýlda ihtiyaç duyulan hayat
boyu öðrenim kavramlarýyla baðdaþmamak-

Eðitim sistemi geleceðin iþçilerine kültürel,
sosyal ve ekonomik sorunlara nasýl tepki
vermeleri, nasýl davranmalarý, teknolojinin

35 Lewicki, Roy J., David M. Saunders, and John M. Minton; Negotiations, 3rd ed. Boston: McGraw-Hill, 1999.
s.14.
36 Walton, Richard E. and Robert B. McKersie. A; Behavioral Theory of Labor Negotiations: An Analysis of a
Social Interaction System. New York: McGraw-Hill, 1965. ss.16-19
37 Casanova, Pablo Gonzales; “The Future of Education and The Future of Work” , NACLA Report on the
Americans, , Issue 4, Jan/Feb 2000, s.38
38 Sayým Yorgun; a.g.t. s.31.
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argümanlarýný nasýl kullanmalarý gerektiðini
öðretecek þekilde geliþtirilmelidir. Ayrýca
çalýþanlarýn nasýl örgütlenmeleri, plan yapmalarý ve iletiþim teknolojisinin argümanlarýný nasýl kullanmalarý gerektiði de öðretilmelidir. Evrensel eðitim sistemi sadece
teknik bir problem deðil, ayný zamanda bilgi
için mücadeledir. Ýletiþim teknolojisine dayalý eðitimde baþarýya ulaþmak için sendikanýn ekonomik yatýrýmlarýna ve eðitim
araçlarýnýn nasýl kullanýlacaðýna ihtiyacý
vardýr. Bu açýdan sendikalara çok iþ düþmektedir. Çünkü sendikalar bu konuda
öncü rol almaz ve yol göstermezlerse bilgisayarlar bir oyun aracý olarak kullanýlmaktan öteye gitmeyecektir.

Sonuç
Sonuç
Son 20 yýldýr sendikalarýn içinde bulunduðu
durum incelendiðinde sendikal faaliyetlerin
teknolojik geliþmeler tarafýndan ciddi derecede deðiþime zorlandýðý görülmektedir.
Ýletiþim teknolojilerinin hýzlý ve yaygýn
olarak benimsenmesi, “iletiþim teknolojilerinin sendikalarda hayatý nasýl deðiþtireceði” þeklinde ilginç bir soruyu ortaya koymaktadýr. Ekonomik geliþmelerin yanýnda
teknolojik geliþmelerin de gerisinde kalan
sendikalar faaliyetlerini yeniden gözden
geçirerek deðiþimlerin geniþ kalýplarýna ayak
uydurma faaliyetlerine giriþmektedirler.
Sendikacýlýðýnýn geleceði konusunda yapýlan yorumlarda sendikacýlýðýn farklý yaklaþýmlara ve stratejilere ihtiyacý olduðu belirlenmiþtir. Ancak bunun nasýl çözümlenebileceði hala karmaþýklýðýný korumaktadýr.

5.7- Örgütlenme
Sendikalarýn örgütlenmeye yönelik faaliyetleri iletiþim teknolojisinin geliþmesiyle eski
önemini kaybetmeye baþlamýþtýr. Günümüzde birçok sendika internet vasýtasýyla
örgütlenme faaliyetleri yürütmektedir.
Birçok sendika, tamamen web siteleri ve
e-mail yoluyla baþarýlý bir örgütlenme kampanyasý yürütmektedir.

Son yýllarda sendikalarýn geçirdiði deðiþim
sürecinin nasýl sonuçlanacaðý toplumun en
çok merak ettiði konulardan biridir. Akademik kesimde ve toplumda oluþan genel
kanaat bu sürecin sendikalar açýsýndan pek
olumlu sonuçlanmayacaðýdýr. Bu konuda
yapýlan araþtýrmalar ve projeksiyonlarýn büyük
çoðunluðu -sendikalar tarafýndan yapýlanlar
hariç- olumsuz bir sonuca ulaþmaktadýr. Bütün
örgütler iletiþim teknolojisine adapte olma ve
bu teknolojiyi uyarlama konusunda aþýrý bir
hassasiyet göstermelidirler. Ýleri düzeyde bilgiye dayalý bilgisayar programlarý, self-servis ve
iþ akýþý, ileri teknolojik donanýmlý iþletme
yönetimi gibi yaratýcý düþünce ve uygulamalar,
geleceðin þirketlerinin temelini oluþtururken
sendikalarýn bu geliþmelere karþý nasýl bir tavýr
takýnacaklarý ve nasýl bir strateji izleyecekleri
net olarak belirmiþ deðildir.

Ýnternet yoluyla örgütlenme oldukça kolaydýr. Bu yöntem sendikaya iki açýdan fayda
saðlamaktadýr. Birincisi, iletiþim teknolojisinin kullanýlmasý örgütlenme için karþýlanan maliyetleri önemli ölçüde azaltmaktadýr. Ýkincisi, daha geniþ bir kitleye daha
kýsa zamanda ulaþmayý mümkün kýlmaktadýr. Özellikle ABD ve Japonya gibi ülkelerde sendikalar örgütlenme konusunda
teknolojik donanýma sahip departmanlar
oluþturmakta ve bu departmanlar internet
üzerinden çok çeþitli yöntemler geliþtirerek
üyeleri cezbetme ve sendikalarýna üye
olmaya ikna etmektedirler. Ayrýca sendikalar bu sayede yüksek vasýflý iþçileri de
örgütleyebildikleri gibi uluslararasý düzeyde
de örgütlenme saðlayabilirler. 39

Bu açýdan deðerlendirildiðinde sendikalara
yeni geliþmelere uyum saðlama dýþýnda pek
fazla alternatif gözükmemektedir. Eðer

39 Scott D. Rechtschaffen; “The New Strategy of Union Organizing”, HR Focus, June 1998, Vol: 75, s.3.
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sendikalar yeni teknolojiye uyum saðlama
konusunda gereken adýmlarý atmazlarsa
üyelerini kaybetme tehlikesiyle karþý karþýya
kalacaklardýr. Çünkü üyeleri piyasanýn taleplerine uygun bilgi ve donanýma sahip olmak
zorunda kalacaklardýr ki bu durum üyeleri
sendikadan uzaklaþtýracaktýr. Sendikanýn
kendisine hitap etmediðini düþünen üstün
vasýflý iþçi sendikayý gereksiz görecektir.
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Dolayýsýyla sendikalarýn teknolojik deðiþime
karþý tavýr almalarý ve teknolojik deðiþimi
yavaþlatýcý faaliyetlere giriþmeleri neredeyse
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