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ÖZET
Sanayinin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan ekonomik, sosyal ve siyasi değişimler
çalışan sınıfını hak ve menfaatlerini koruma konusunda yeni arayışlara itmiş, bu süreçte
sendikalar işçi mücadelelerinin temel aracı olarak belirmiştir. Her ülkenin kendi içsel
dinamikleri, uluslararası arenadaki gelişmelerle birlikte sendikal gelişmelerin gideceği
yönü tayin etmiş, ülkeler kendilerine özgü hukuki düzenlemelerle çalışma standartları,
işçi-işveren ve sendika-siyaset ilişkilerini belirli bir sistematiğe kavuşturma çabasına
girişmişlerdir.
Tarihi gelişim çizgisi itibariyle kendine özgü bir model ortaya koymaktan ziyade
sorunlar ve krizler karşısında kırılgan bir yapı sergileyen Türk Sendikacılığının
kurumsal bir yapıya sahip olması amacıyla yapılan yasal düzenlemeler son dönemlerde
yoğunlaşmıştır. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile özellikle
sendika özgürlüğünün sağlanması, sendikal faaliyetlerde kısıtlayıcı unsurların ortadan
kaldırılması,
toplu iş görüşmeleri ve grev hakkının taraf üyelerin çıkarlarını
gerçekleştirmek üzere etkin bir şekilde kullanabilmesi konularında yeni yaklaşımlar
geliştirilmiştir. Bir taraftan Avrupa Birliği’nin (AB) ve Uluslararası Çalışma
Örgütü’nün (UÇÖ) Türk çalışma hayatına ve çalışma mevzuatına yönelik eleştirilerini
karşılamak, diğer taraftan sendikal özgürlükler konusunda AB ve UÇÖ standartlarını
yakalamak hedefiyle ortaya konulan yeni Kanun sendikalara üyelik, sendikal faaliyetler
ve sendikal güvenceler konusunda kolaylaştırıcı ve yenilikçi bir tutum sergilemesine
karşın, özellikle toplu iş ilişkileri konularında ihtiyatlı bir görünüm arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Türk Sendikacılığı, Avrupa Birliği, Uluslararası Çalışma Örgütü,
6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, sendikal güvenceler ve sendikal
özgürlükler.
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GİRİŞ

Sendikalar, işçi ve işverenlerin çalışma ilişkilerinde ortak ekonomik ve sosyal hak ve
menfaatlerini korumak ve geliştirmek için meydana getirdikleri mesleki örgütlerdir
(Aktay, 2006, s.267). Çalışan sınıfının ortak çıkarlar noktasında birleşmek suretiyle
vücuda getirdikleri sendikaların mevcudiyeti ve etkinliği çalışma hayatında hayati bir
önem arz etmektedir. Sanayi Devrimiyle beraber izlenen liberalizm yanlısı iktisat
politikalarının çalışma hayatına ilişkin olumsuz yansımaları sendikaları emek-sermaye
arasındaki güç dengesinin kurulması ve örgütlü işçi mücadeleleri noktasında çalışma
hayatının temel aktörlerinden birisi konumuna getirmiştir.
Sanayi Devrimi sonrası süreçte ortaya çıkan ekonomik, sosyal ve siyasi değişimler
sendikal hakları uluslararası çalışma sözleşmelerinin temel konuları arasına sokmuş,
sendikal özgürlükler ve sendikal örgütlenmeler çalışma standartlarının belirlenmesi
noktasında en önemli kriterlerden birisi haline gelmiştir. Zaman içerisinde yaşanan
siyasi açmazlar ve ekonomik krizlere rağmen sendikal dönüşüm gelişim çizgisini
olumlu yönde korumayı başarmıştır.
Türkiye’de sendikal hakların ve sendikalaşma kavramının kökenleri Osmanlı
İmparatorluğu’na dayanmaktadır. Kapitalizm olgusunun gecikmeli de olsa ülke
sathındaki tedrici gelişmesi işçi sınıfının ortaya çıkmasına vesile olmuş, sanayileşme
çabalarının tetiklediği yorgunluk ve sıkıntılar bu sınıfı örgütlü hareket etmeye
yöneltmiştir. Uluslararası arenada yaşanan krizlerin ülke içi dinamiklerle birleşmesiyle
ortaya çıkan olumsuz tablo, Osmanlı’nın son dönemlerinden Türkiye Cumhuriyeti’ne
sirayeti kırılgan ve yeterince kurumsallaşmamış bir sendikacılık anlayışını ortaya
çıkarmıştır. Tarihi gelişim seyri içerisinde “Devlet” sendikal gelişimlere seyirci
kalmamış; işçi ve işveren dışında üçüncü ve güçlü bir aktör olarak çalışma hayatında
önemli bir rol üstlenmiştir. Sendikaların milli birlik ve beraberliği bozan zararlı bir
tezahür olduğu yönündeki anlayış zaman içerisinde etkisini kaybetmiş, hem sosyal hem
kamusal alanda bu dayanışma birlikleri gün geçtikçe önem kazanmıştır.

1

Türkiye’de sendikal hakların belirgin bir şekilde ortaya çıkması 1947 Sendikalar
Kanunu aracılığıyla olmuş, 1961 Anayasası ile de sendikal haklar anayasal bir ilke
haline gelmiştir. 1963 tarihli 274 ve 275 Sayılı Kanunlarla grev ve lokavt yasakları
kaldırılarak, toplu pazarlık hakları işlevsel hale getirilmiştir. 1981 Anayasası ile beraber
sendikalara getirilen katı ve yasakçı tutum sendikal hakların ayrılmaz parçası
mahiyetindeki grevlerle esnetilmiştir. 2821ve 2822 Sayılı Kanunlarla ortaya koyulan
yeni politikalar vasıtasıyla çalışma ilişkilerinin tekrar düzenlenmesi yoluna gidilmiştir.
2000’li yılların başında ortaya çıkan nihai durumun sendikal özgürlükler ve toplu iş
ilişkileri anlamında mevcut engelleri kaldırmada yaşadığı başarısızlıklar çalışan
kesimince sık sık dile getirilmiştir. Yapılan kısmi düzenlemelerden ziyade sendikal
sorunlara güçlü çözümler getirme, yeni bir kanun yapma gereği su götürmez bir gerçek
haline dönüşmüştür.
07.11.2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6356 sayılı
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu bir taraftan Avrupa Birliği (AB) ile
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (UÇÖ) çalışma hayatımıza ve çalışma mevzuatımıza
yönelttiği eleştirileri karşılama, diğer taraftan sendikal hak ve özgürlükler ile toplu
pazarlık süreçlerine dair daha özgürlükçü bir tutumu benimseme niyetindedir. UÇÖ
normları, Türkiye’nin AB’ye üyelik perspektifi, çalışma hayatının yapısal sorunları,
yargı içtihatları ve doktrindeki eleştiriler Kanunun hazırlık safhasında dikkate
alınmıştır1.
Çalışmanın amacı UÇÖ’nün sendikal özgürlükler ve toplu iş ilişkileri alanındaki
Sözleşme ve uygulamaları ile Avrupa Birliği’nin sendikal konulara dair kurumsal
düzeydeki temel yaklaşım ve düzenlemelerini dikkate alarak 6356 sayılı Kanun’un 2821
ve 2822 sayılı Kanunlar’dan farklılaşan yönlerini ortaya koymak ve yeni Kanun’un
Türk çalışma mevzuatında ve hayatında meydana getirdiği, getirmeyi amaçladığı
muhtemel etkileri incelemektir. Çalışmada sendikal hak ve özgürlükler ile toplu iş
ilişkileri ve toplu iş sözleşmesi konuları işçi ve işveren sendikaları özelinde incelenmiş,
memur sendikacılığı kapsam dışında bırakılmıştır.

1

Toplu İş İlişkileri Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Sağlık, Aile, Çalışma ve
Sosyal İşler Komisyonu Raporları (1/567), s.4-5).
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Bu kapsamda ilk bölümde Türk sendikacılığının tarihsel gelişim süreci ana hatlarıyla
anlatılmış, sendikal özgürlükler ve toplu iş ilişkilerine dair yapılan yasal düzenlemelerin
çalışma hayatımızda ortaya çıkardığı temel değişimler incelenmiştir. Osmanlı
İmparatorluğu’nun son dönemlerinden 2000’li yıllara ulaşan çalışma ilişkileri
tarihimizin, işçi-işveren ve devlet tarafının sendikal faaliyetlere, grev ve lokavt
konularına

yaklaşımı örnekleriyle anlatılmaya çalışılmıştır. Çalışmanın ikinci

bölümünde ise 6356 sayılı Kanun’un sendikaların kuruluşu, sendika-üye ilişkileri,
sendikal faaliyetler, sendikal güvenceler ile toplu iş ilişkileri alanında toplu iş
sözleşmesinin uygulanması, toplu iş sözleşmelerinden yararlanma yolları ve toplu iş
uyuşmazlıklarının çözümü konularında 2821 ve 2822 sayılı Kanunlardan farklılaşan
yönleri detaylarıyla ortaya koyulmuştur. Sosyal diyalog mekanizmalarının etkin şekilde
işletilmesiyle hazırlanan 6356 sayılı Kanunun sosyal tarafların beklentilerini karşılama
seviyesinin

görülmesi

bakımından

söz

konusu

incelemenin

önemli

olduğu

düşünülmektedir. Üçüncü bölümde ise esas itibariyle 6356 sayılı Kanun’un UÇÖ’nün
örgütlenme özgürlüğü, toplu sözleşme hakkı ve grev hakkı etrafında yoğunlaşan
eleştiriler karşısında uluslararası sendikal standartlara uyum sağlama konusunda ortaya
koyduğu yeni yaklaşımlar ve getirdiği yasal değişiklikler incelenmiştir. Kanun’un
sosyal tarafların kaygılarını karşılama konusunda olumlu etkiler doğurması yanında
mevcut tartışmalı bazı konuların UÇÖ eleştirileri itibariyle varlığını devam ettirdiği
görüşü gerekçeleriyle beraber ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Yine bu bölümde
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 1900 ve 2000’li yıllar itibariyle yaşadığı tarihsel
gelişim süreci ve Türkiye ile UÇÖ ilişkileri temel hatlarıyla anlatılmıştır. 87 ve 98
Sayılı Sözleşmeler başta olmak üzere, UÇÖ’ün sendikal konulardaki temel
antlaşmalarında ve diğer uluslararası sözleşmelerde sendikal hak ve özgürlüklerin ne
şekilde ifade edildiği kısaca anlatılmıştır.
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1. BÖLÜM: SENDİKAL HAKLARIN TÜRKİYE’DE GELİŞİMİ

1.1 Osmanlı İmparatorluğu Dönemi Sendikal Hakların Gelişimi
Türkiye’de sendikaların ve sendika benzeri örgütlerin ortaya çıkması Cumhuriyet
öncesinde yaşanan gelişmelere dayanmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti
olan İstanbul’da yoğunlaşan ve çoğu ordunun gereksinimlerini karşılamaya yönelik
olarak kurulan fabrikalarda görülen ilk işçi örgütlenmeleri Avrupa’da gelişen işçi
hareketinden çok sonra ortaya çıkmıştır (Aydoğanoğlu, 2007, s.112).
Osmanlı İmparatorluğu özellikle son yıllarında Avrupalı devletlerle ekonomik ve
siyasal alanda sıkı ilişkilere sahip olmasına karşın nüfusunun büyük ölçüde toprağa
bağımlı olması ve feodal bir yapı üzerinde kurulması nedeniyle kapitalizm Avrupalı
devletlerden daha geç gelişmeye başlamıştır. Savaş sonrası elde edilen ganimetler
yüzyıllar boyunca devletin temel gelir kaynağı olmuş, bu nedenle ekonomiye ve üretime
gereken önem verilmemiştir. Diğer taraftan, yerli sanayinin sanayi devriminin getirdiği
yeni tekniğe uyum sağlayamaması (Yazgan, 1982, s.35), kapitülasyon rejimi, Avrupa
ülkeleri ile imzalanan ticaret anlaşmaları ve sonucunda Duyun-u Umumiye gibi bir borç
ödeme idaresinin ortaya çıkması, uzun yıllar süren savaşların ekonomi üzerinde
oluşturduğu ağır yük, yeni teknolojiye uyum sağlayacak nitelikli insan gücüne sahip
olamaması da kapitalizme geçişte uyum sürecini olumsuz etkilemiştir (Talas, 1997,
s.49).
Sendikal hareketin oluşmasında, “sınıf bilinci” önemli bir olgudur ve sınıf bilincinin
oluşmasında bir sınıfa aidiyet duygusu önemli bir unsurdur. Osmanlı sınıf yapısı
uyumcu ve dayanışmacı olduğu için toplumsal kesimde keskin farklılaşma ve statü
ayrışmalarına rastlanmamaktadır. Bu yapı temelinde Osmanlı’da Batı anlamında bir
proleterleşme süreci de yaşanmamıştır (Türkdoğan, 1988, s.127-139). Sınıf çatışması
oluşmamasında, kuşkusuz Türk toplum yapısındaki bireyler arasında her türlü imtiyazı
reddeden anlayış ve Osmanlı döneminde “aristokrasi” sınıfının oluşmasını engelleyen
“mirî arazi rejimi” uygulaması etkili olmuştur.
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Bugünkü anlamıyla işçi kavramı, Osmanlı’da ancak 19. yüzyılın ilk yarısından sonra
kullanılmaya başlanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu yönetiminin gayr-ı Müslim sermaye
ve yabancı sermaye yatırımları ile milli bir sanayi kurma çabaları, ilk modern sanayi
aynı zamanda modern anlamda ilk istihdamın dolayısıyla da işçiliğin de ortaya çıkışını
ifade etmektedir (Aydoğanoğlu, 2007, s.114). İşçilerle işverenler arasındaki ücret ve
çalışma koşullarıyla ilgili ilk anlaşmazlıklar da aynı dönemde meydana gelmiştir
(Şişmanov, 1990, s.126).
Çalışma koşulları ve yaşam standartları itibariyle işçi kesiminin yüzleşmek zorunda
kaldığı sorunlar, geç gelişen ancak gelişme nüveleri itibariyle Avrupa’yla ortak bir
nedenler silsilesine sahip olup Osmanlı’da hak arama özgürlüğü adına örgütlenme
düşüncesini de beraberinde getirmiştir. Çalışanların istismar edilmesi ve düşük
ücretlerle çalıştırılmasının sebepleri ise muhteliftir; ancak Osmanlı’nın ilk sanayi
tesislerinde olumsuz çalışma koşullarının varlığını etkileyen önemli faktörlerden birisi
1854-1864 yılları arasında Kırım, Kafkasya ve Balkanlardan İstanbul ve Anadolu’ya
göç ile oluşan işgücü arzı fazlalığıdır. Bu dönemde, göç ile gelen yaklaşık 600 bin
göçmen, Osmanlı işletmelerinde işçiler için var olan sorunlara yeni boyutlar getirerek
doğacak işçi hareketi için uygun şartları da hazırlamıştır (Ağralı, 1967, s.18).
1870-1908 dönemi işçileşme sürecinin Osmanlı’da bir sınıf yarattığı ve ekonomik
amaçlı sınıf dayanışmasına yöneldiği yönünde tespitlerin yanında, 1870’ler sonrasında
bünyesinde işçi çalıştıran işletmelerin gittikçe güçlendiği ve çoğaldığı da ifade
edilebilir. 1908 yılı başında yalnız İstanbul’da 50 bini aşan bir işçi kitlesinin olduğu
dikkate alınırsa, Osmanlı işçi hareketinin yüzyılın başındaki potansiyeli konusunda fikir
sahibi olunabilir (Türkdoğan, 1981, s.13).
Osmanlı’da “işçi” kelimesinin karşılığı “amele”dir ve ilk işçi örgütlenmeleri amele
adıyla kurulmuştur. Bu örgütlenmelerin yaşandığı dönemde sendikal tarihimizde bilinen
önemli grevlerden biri gerçekleşmiştir. 1863 yılında Zonguldak kömür madeni işçileri
tarafından gerçekleştirilen grev, Osmanlı tarihindeki ilk grevdir. İşçilerin 1870’lere
kadar geliştirdikleri direniş ve mücadele biçimleri arasında; işi savsaklamak, işi terk
ederek memlekete dönmek, bir üst makama şikâyette bulunmak gibi eylemler vardır.
Osmanlı’da işçi hareketinin ilk döneminde 31’i İstanbul’da ve 8’i Selanik’te olmak
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üzere 50 grev gerçekleşmiştir (Şehmus, 1985, s.792). Grev yapan işçilerin temel
talepleri, ücretlerinin arttırılması ve çalışma sürelerinin kısaltılmasıdır. O zaman greve
Tatil-i Esgal denilmektedir (Aydanoğlu, 2007, s.119).
Tam bir tarih verilememesine rağmen genellikle 1871’de İstanbul’da Ameleperver
Cemiyeti’nin kurulması ve 1 yıl sonra 1872’de tersane işçileri grevinin yaşanması Türk
sendikacılık hareketinin başlangıcı kabul edilir (Gülmez, 1985,). 1872 yılında o
günlerde adı Kasımpaşa Tersanesi olan Taşkızak Tersanesinde üç aydır ücretlerini
alamayan işçiler greve çıkmış ve kararlılıklarıyla taleplerini işverene kabul
ettirmişlerdir. Ancak kimi uzmanlar, Ameleperver Cemiyeti’nin, işçileri desteklemek
üzere kurulmuş aydın destekli bir dernek olduğu fikrini savunmaktadır. Söz konusu
uzmanların bazılarına göre, 1871’de İstanbul’da kurulan bu cemiyet aydınların
desteğinde olması, işsizlere iş bulması ve yoksul işçilere yardım etmeyi amaçlaması
bakımından işçi cemiyeti olmaktan daha çok bir hayır cemiyetidir (Gülmez, 1985, s.17).
Osmanlı’da ilk işçi örgütlenmeleri arasında tartışmalı bir yere sahip olan Osmanlı
Ameleperver Cemiyeti’nden sonra Osmanlı Amele Cemiyeti ilk ciddi işçi örgütü olarak
karşımıza çıkmaktadır. Tophane Fabrikası işçileri tarafından kurulmuş Osmanlı Amele
Cemiyeti, uzun dönem II. Abdülhamit’e karşı mücadele eden bir dernek niteliğine
bürünmüştür. XIX. yüzyılın son yıllarında II. Abdülhamit tarafından kapatılan Cemiyet,
1909-1912 yılları arasında yeniden faaliyete geçmiştir (Çelik, 2003, s.335).
Osmanlı’da ilk yaygın işçi eylemleri ve grevlerine 1908’de başlayan yeni dönemin
hemen başında rastlanmaktadır. 1908 darbesinin akabinde başlayan ve İmparatorluğun
işçi potansiyeli nispeten fazla bulunan hemen hemen bütün önemli şehirlerinde iki ay
boyunca devam eden grevler, Türk işçi tarihinin kuluçka dönemi sayılabilir (Güzel,
1985, s.794). 1908 yılının Ağustos ve Eylül aylarında birçok grev yapılmıştır. Bu
grevlerin üç önemli sonucu olmuştur. Bunlardan birincisi işçi basınında bir canlanmaya
yol açması; ikincisi işçileri örgütlenmeye, sendika kurmaya itmesi; üçüncüsü ise
kurulan siyasi partilerin dikkatini çekerek ülkede bir işçi sorunu olduğunu bu nedenle
parti programlarında buna yer vermek gerektiği düşüncesini ortaya çıkarmış olmasıdır
(Akkaya, 2002). Temelde politik bir öz taşımayan 1908 Ağustos-Eylül Grevleri çalışma
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koşulları ve ücretlerin iyileştirilmesi yönünde taleplere yeterli ölçüde duyarlı olmayan
İttihat ve Terakki İktidarına karşı yapılmıştır (Yazıcı, 2010, s.42).
Devletin sendikalara ilişkin tutumunun köklerinin ise İkinci Meşrutiyete kadar
uzandığını söylemek mümkündür. Ancak Meşrutiyetten önce genel yasalar içerisinde
çalışma hayatı ile ilgili bazı kurallar yer almıştır. Düşük ücret politikaları ve ağır
çalışma koşullarının olumsuz etkilerini en saf biçimde gösterdiği maden ocaklarında,
işçilerin yaşadığı sağlık ve güvenlik sorunları ilk yasal düzenlemelerin yönünü de tayin
etmiştir. Ayrıca madenlerde çalışma hayatını düzenleyen tüzükler de çıkarılmıştır
(Talas,

1992,

s.39).

Nizamnamesi”nde

Çalışma

işçileri

de

hayatı

ile

ilgilendiren

ilgili

olarak

polislere

1845

verilmiş

tarihli
görevlerle

“Polis
ilgili

düzenlemelere rastlanır. Polis Nizamnamesi ile işçi örgütlenmesi ve işçi hareketleri
yasaklanmakta

ve

polisler

yapılacak

eylemleri

engellemek

ve

bastırmakla

görevlendirilmektedir (Yazıcı, 2010, s.123). Nizamnamede o tarihlerde usta-çırak
ilişkisi dışında çalışanların cemiyet kurmalarının önlenmesinden, grevden ve greve
katılanların cezalandırılmasından bahseden hükümlere rastlanmaktadır (Yazgan, 1982,
s.32).

1863

tarihli

“Mevadd-ı

Medeniyyeye

Dair

Nizamname’de/

Maden

Nizamnamesi”nde zorla çalıştırma ve angarya yasağından bahsedilir. 1865 tarihli
“Dilaver Paşa Nizamnamesi” maden ocağındaki işçilerin çalışma şartlarını, ücretleri
düzenlemektedir. Sosyal siyaset tarihimizde önemli yeri olan ve üretimi artırmak
amacıyla çıkarılan Dilaver Paşa Nizamnamesi uygulama olanağı bulamamıştır. 1869
tarihli “Maadin Nizamnamesi” zorla çalıştırmayı yasaklayan ve maden ocaklarında işçi
sağlığı ve güvenliğini sağlamaya yönelik bir nizamnamedir. “1887 ve 1906
Nizamnameleri” de diğer nizamnamelerdeki esaslar tekrar etmiş özellikle işçilerin kendi
istekleriyle ve yüksek ücretle çalıştırılmaları gerektiği belirtilmiştir (Yazgan, 1982,
s.33-36).
Bu dönemde çıkarılan ve çalışma ilişkilerine de yer veren kanunların başında ise 1876
tarihli “Mecelle” gelir. Özellikle Batıda etkili olan liberal ekonomik düşüncenin
etkisiyle sözleşme serbestisi ve devletin işçi-işveren ilişkisinden tamamen uzak olması
gerektiği fikri ile oluşturulmuş bir kanundur (Yazgan, 1982, s.36). Dönemin medeni
kanunu olan Mecelle içinde “işçi” kendisini bir ücret karşılığında kiraya veren kişidir.
Mecellede iş sözleşmesinin sadece işçiliği meslek edinenlerle yapılabileceği kuralı
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getirilmiştir. Ayrıca Mecelle çalışma saatlerini belirlemekte ve ücretlerin mal olarak
ödenmesini yasaklamaktadır (Talas, 1992, s.39-40).
II. Meşrutiyet Anayasası sendikal örgütlenme konusunda ise yasak olan dernekleri
saymış ve bunların dışındakileri serbest bırakmıştır. 1908 yılında Anayasa’nın tekrar
yürürlüğe girmesi ile birlikte işçi teşkilatlarının sayılarının artması üst örgütlenmeyi de
beraberinde getirmiştir. Yahudi vatandaşların kontrolündeki Selanik Sosyalist İşçi
Federasyonu bu dönemdeki üst örgütlenmeye; yine Bulgar işçiler tarafından kurulan
Sosyalist İşçi Birliği işçi teşkilatlarına birer örnek teşkil eder (Yazıcı, 1996, s.100-102).
Selanik Sosyalist İşçi Federasyonu Osmanlı Parlamentosu’nda görüşülmekte olan Tatili Eşgal Kanunu’nun işçiler lehine düzenlenmesini sağlamak amacıyla 19 Haziran
1909’da siyasal niteliği ön plana çıkan büyük bir miting düzenlemiştir. Bu tür eylemlere
İzmir Kavala, Drama ve Edirne’de de başvurulduğu görülür. 1909 yılının işçi hareketi
açısından bir diğer özelliği de 1 Mayıs’ın Osmanlı topraklarında ilk kez bu yıl kutlanmış
olmasıdır (Aydoğanoğlu, 2007, s.123).
9 Ağustos 1909’da kabul edilen “Tatil-i Eşgal Kanunu (TEK”) ile umuma müteallik
hizmetler gören kurumlarda çalışanların sendikalaşma hakkı kesinlikle yasaklanmış ve
önceden kurulan sendikaların varlığına da son verilmiştir (Gülmez bt, s.360). Ancak
kamuya yönelik hizmetler dışında kayda değer bir işgücünün olmayışı nedeniyle kanun
sendikal örgütlenme olanağını ortadan kaldırmıştır (Ekin, 1987, s.229). Bu kanun
demiryollarında, liman ve rıhtımlarda, yükleme boşaltma işlerinde, aydınlatma, su,
tramvay ve kent içi vapur ulaştırmasında çıkan iş uyuşmazlıkları ile ilgili düzenlemeleri
içermiştir. Kanun ayrıca iş uyuşmazlıklarını çözmek amacıyla bir uzlaşma sistemi
getirmiş, uzlaşmanın mümkün olmaması halinde grevi kabul etmiştir (Aslan ve Gül,
2004, s.88). Uzlaştırma sonuna kadar işçilerin işi bırakmasını yasaklamıştır (Çelik,
2003, s.7).
1909 yılında çıkarılan “Cemiyetler Kanunu” ise kamu dışında çalışanların
örgütlenmesini düzenlediği için çalışma ilişkileri bakımından önem taşıyan diğer bir
hukuki düzenlemedir. Kanun bir yandan Tatil-i Eşgal Kanunu dışında kalan işçileri
kapsarken diğer taraftan sendikalaşması engellenen işçilerin cemiyetler şekline bir araya
gelerek örgütlenmesinin önünü açmıştır. İşçiler ve özellikle öğretmenlerin cemiyetler
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şeklinde örgütlenerek sendika niteliği taşıyan dernekler oluşturmaya başladığı
bilinmektedir (Aydoğanoğlu, 2007, s.124).
1.2 1923-1946 Tek Parti Dönemi Sendikal Gelişmeleri
Türk sendikacılığı, Batı ülkelerinde olduğu gibi işçi sınıfı tarafından verilen
mücadeleler sonrası varlığını kabul ettirmiş bir oluşum değildir. Başka bir ifade ile
Türkiye'de sendikacılık bir işçi hareketinin sonucunda değil, demokratikleşme sürecine
paralel olarak siyasal otoritenin gerekli gördüğü bir kurumlaşma şeklinde ortaya
çıkmıştır (Koray, 1994, s.55). Bu bakımdan, Türk sendikacılığı doğuşu itibarıyla ne
"ideolojik" bir temel üzerine oturmuş, ne de "sınıf bilinci" taşıyan bir hareket olmuştur.
Türkiye için 1923 -1946 dönemi çalışma hayatının belirgin özelliklerinden birisi,
kendisi de büyük bir işverene dönüşen devletin bireysel işçi-işveren ilişkileri
bakımından işçileri gözeterek bazı haklarla donatması, böylece paternalist bir devlet
anlayışını benimsemesi iken; toplu iş ilişkileri konusundaysa yasaklayıcı, devlet
müdahalesini ön planda tutan otoriter bir anlayışı benimsemiş olmasıdır. Dönem
boyunca önce sendikaların yasaklanması yönünde bir eğilim taşınması daha sonra
sendikal kuruluşlara izin verilmesi ve sendikaların sıkı bir denetimi ve gözetimi altında
tutularak yapılandırılması devletin işçi sınıfına baskısındaki kaygıyı göstermektedir
(Akkaya, 2002, s.158).
Bu noktada devletin Türkiye’de çalışma hayatının gelişmesine ilişkin korkuları vardır.
Bu korkular büyük ölçüde Batı Avrupa toplumlarının endüstrileşme deneyiminin
sonuçlarından kaynaklanır. Cumhuriyet yöneticileri, gereken önlemleri alarak teorik bir
çerçeve dâhilinde Türkiye’de sınıf mücadelelerinin ortaya çıkmasına engel olma
niyetindedir. Bu teorik çerçeve, Batı Avrupa’dan Osmanlı İmparatorluğu’na, Osmanlı
İmparatorluğu’ndan Cumhuriyet dönemine sarkan ve dayanışmacı bir sosyolojik anlayış
çerçevesinde şekillenen halkçılık ilkesince sağlanmıştır. Halkçılık ilkesine göre Türk
toplumunda çıkarları birbirleriyle çelişen farklı toplumsal sınıflar yoktur, çıkarları
birbirleriyle uyumlu ya da uyumlaştırılabilecek olan, farklı işlerde çalışan değişik
meslek erbabı vardır. Atatürk’ün 1920’li yıllarda, özellikle 1923’te Türkiye’nin birçok
yerinde yaptığı konuşmalarda da bu tarz bir sınıfsal analiz görülmektedir (Makal, 2008,
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s.1). Sınıf çıkarlarını savunma anlayışına dayalı sendikacılığı da gereksiz bulmuştur.
Sınıfsız toplum yapısının esas olduğunu belirten Cumhuriyet yöneticileri ideolojilerini
de bu yönde dile getirmişler ve sendika, toplu pazarlık ve grev hakkının sınıflaşmanın
sonucu değil, nedeni olduğunu iddia etmişlerdir (Mahiroğlu, 2001, s.165).
1920’li yıllardaki sanayileşme çabalarının yetersiz kalması yanında, 1929 dünya
ekonomik bunalımının etkileri, Türkiye’yi 1930’lu yılların başında yeni arayışlara
yöneltmiş ve pragmatik bir yol olarak devletçi iktisat politikaları gündeme gelmiştir.
Bu dönemde devletçi iktisat politikalarının temel araçlarından biri “planlama”
olmuştur. İktisadi Devlet Teşekkülleri de devletçi sanayileşmenin motoru olarak
yeniden organize edilip, geliştirilmişleridir. Bu politikaların sonucunda Türkiye
tarihinde nadir görülen bir iktisadi büyüme sağlanırken, işçi kesimi de işçi sayısı
bakımından önemli bir nicel artış sağlamıştır. Sanayileşme sürecine koşut olarak
çalışma yaşamının giderek gelişmesi ve işçi-işveren ilişkisinin yaygınlaşması, bu
ilişkileri genel çizgileriyle düzenleyecek bütüncül bir yasa çıkarılması düşüncesinin
tedrici biçimde oluşmasına yol açmıştır (Makal, 2007, s.516).
1930’lu yıllarda çalışma hayatını düzenleme ihtiyacı ortaya çıktığı zaman halkçılık
ilkesi ve farklı çıkarların uyumlaştırılabileceği düşüncesi çerçevesinde yasal
düzenlemeler yapılarak işçi hareketlerinin yolu kesilmeye çalışılmıştır. 1936 tarihli
“3008 sayılı İş Kanunu”, Tatil-i Eşgal Kanunu’nu yürürlükten kaldırmıştır.
“Devletçilik” anlayışının doğurduğu toplum yararını gözeten ve sınıf çatışmalarının
çıkmaması için uyuşmazlıkların engellenmesi anlayışı benimseyen Kanun’da grev ve
lokavt yasağı yerini almıştır. Kanun’un özelliklerine ve kapsamına bakıldığında 3008
sayılı İş Kanunu bütün işyerlerinde değil, niteliği itibariyle günde en az 10 işçi
çalıştırmayı gerektiren işyerlerinde uygulanacaktır ve tarım, deniz, hava ve fikir işçileri
ile ev çalışmasına katılanları kapsamamaktadır. Ayrıca çalışanları fikren ve bedenen
çalışanlar olarak ikiye ayırmıştır. Bedenen çalışanları İş Kanunu kapsamına alırken,
fikren çalışanlar Borçlar Kanunu kapsamına bırakılmış (Çelik, 2003, s.9-10) ve işçiişveren uyuşmazlıklarını zorunlu uzlaştırma ve hakem sistemine bağlamıştır. İşçilere
sendika hakkı tanınmayan Kanun’da toplu pazarlıktan hiç bahsedilmemiştir. Onun
yerine “işçi temsilciliği” kurumu getirilerek açık kapatılmaya çalışılmıştır.
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Bütün bu eksikliklere rağmen, 3008 sayılı İş Kanunu işçiyi koruma bakımından
günümüzde de geçerli olan birçok hüküm içermektedir. Kanun ile Türkiye tarihinde ilk
defa, çalışma ilişkileri bireysel ve toplu boyutlarıyla ve bütüncül bir biçimde
düzenlenmiştir. Bireysel iş ilişkileri alanında işçiyi koruyucu önlemler getiren yasa,
toplu iş ilişkileri alanında dönemin özelliklerine uygun otoriter düzenlemeler
getirmiştir. Çalışma ilişkileri sisteminin asli iki aktörü olan işçi ve işveren geriye itilirken, devlet belirleyici bir ağırlık kazanmıştır (Türk-İş, 2013, s.95). 3008 sayılı
Kanun’un toplulukla iş uyuşmazlığına ilişkin maddeleri 1939’da yürürlüğe girmiş ve
1963’e kadar yürürlükte kalmıştır (Yazgan,1982, s.49).
Türkiye’nin 1932 yılında Milletler Cemiyeti, dolayısıyla Uluslararası Çalışma Örgütü
(UÇÖ) üyesi olması, bunun yanında örgütün ilke ve standartlarına uymayı taahhüt
etmesi Kanunun hazırlanışında etkili olmuştur (Pekin, 1985, s.244).
1938 yılında “Cemiyetler Kanunu” çıkartılarak sınıf esasına veya adına dayanan
cemiyetler kurulması açık bir biçimde yasaklanmış hem sendikaların hem de bu esasa
dayalı siyasal partilerin kurulması engellenmiştir. Çünkü o dönemde siyasal partiler de
Cemiyetler Kanunu’na tâbi birer cemiyettir. Cemiyetler Kanunu derneklerin
kuruluşunda bir ön izin, tescil sistemi getirmiştir. Buna göre, bir dernek ancak mülki
idare amiri tarafından tescil edildikten sonra faaliyette bulunabilecektir.
28 Haziran 1938 tarih ve 3512 sayılı Cemiyetler Kanunu’nun öngördüğü “sınıf esasına
ve adına” dernek kurma yasağını kaldırmayı amaçlayan girişimler sonrası Kanun’un
ilgili maddelerinde gerekli değişiklikler yapılarak sendika hakkı yasal olarak
tanınmıştır.
Tek Parti Dönemi’nin baskıcı uygulamalarına rağmen belli bir örgütlenme ve mücadele
geleneğine sahip işçiler Cemiyetler Kanunu değişikliğinden sonra hızla örgütlenmeye
başlamış, işçilerin kısa dönemli kesimsel çıkarlarını korumak amacıyla kurdukları ve
“kendiliğindenci” yanının ağır bastığı örgütlerin sendikal örgütlenmelerin sayısı hızla
artmıştır (Akkaya, 2002, s.154). Bu yaklaşımla Türk işçi tarihine “1946 Sendikacılığı”
olarak geçecek bir dönemin sonuna gelinmiştir.
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2. Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan uluslararası arenada yerini almaya çalışan Türkiye,
içsel dinamiklerinin de etkisiyle, siyasi ve iktisadi alanda olduğu gibi çalışma ilişkileri
alanında da önemli değişimler geçirmiş ve siyasi hayatının en önemli bileşenlerinden
olan çok partili siyasal yaşama geçmiştir.
1940 yılında çıkarılan ve aralıklarla 1960 yılına kadar uygulamada kalan “Milli
Korunma

Kanunu

(MKK)”,

savaş

döneminde

yaşanan

sürecin

en

önemli

bileşenlerindendir. Olağanüstü durumlarda Bakanlar Kurulu’na geniş yetkiler veren bu
Kanun ile çalışma hayatına ilişkin önemli düzenlemeler getirilmiş, birçok kanunun
ücretlileri koruyucu sosyal hükümleri askıya alınmıştır (Çelik, 2003, s.10). Bu dönemde
3008 sayılı İş Kanununu uygulamakla görevli İş Dairesi yerini 1946 yılında Çalışma
Bakanlığı’na bırakmıştır. Aynı yıl İşçi Sigortaları Kurumu ile İş ve İşçi Bulma Kurumu
kurulmuştur (Eki bt, s.236).
Sendikal örgütlenmeyi kontrol altına tutmak amacıyla 1947 yılında “5018 sayılı İşçi ve
İşveren Sendikaları ve Sendika Birlikleri Hakkında Kanun” çıkarılmıştır. Sendikalar
Kanunu Tasarısı’nın gerekçesinde sınıf esası üzerinden dernekler kurulmasına izin
verilmesinden sonra Türkiye’de “özel bir kanuna ihtiyaç” olduğu dile getirilmiştir
(Akkaya, 2002, s.156). Liberal düşüncenin popülerlik kazanması, dönemin sanayileşme
çabaları, Batının tatbik ettiği demokrasi tecrübesinde sendikalaşmanın hayati önemi, bu
Kanun’un çıkarılmasında etkili olmuştur (Yazgan, 1982, s.52). 5018 Sayılı Kanun
çalışanların kendi örgütlerini kurmaya yönelik faaliyetlerde bulunmalarını sağlayan ilk
yasal başlangıç olması nedeniyle büyük önem taşır. 5018 Sayılı Kanun’un diğer bir
özelliği, sendika özgürlüğü sorununun Birleşmiş Milletler düzeyinde tartışıldığı ve
UÇÖ’nün Sendika Özgürlüğü ve Sendika Hakkının Korunmasına İlişkin 87 sayılı
Sözleşmesi’nin hazırlandığı bir dönemde ortaya çıkmış olmasıdır (Pekin, 1985, s.248).
Kanun, “genel sözleşme” adı altında sendikalara toplu sözleşme yapma yetkisi tanırken,
İş Kanunu’nun grev ve lokavt konusunda koymuş olduğu yasakları da sürdürmüştür
(Makal, 2002, s.223-245). Ayrıca 3008 sayılı İş Kanunu’nda olduğu gibi “greve teşvik
eden”

sendika

yöneticilerinin

cezalandırılması

ve

sendikalarının

kapatılması

öngörülmüştür (Mahiroğlu, 2001, s.167). 5018 Sayılı Kanun’un 11. maddesinde
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düzenlendiği üzere sendikalar, Cemiyetler Kanununun 28, 29, 30 ve 31.2 maddelerine
göre her zaman denetlenebilecektir (Pekin, 1985, s.248).
Sendikaların siyasi akımlar karşısında temel amaçlarından sapacağı düşüncesi nedeniyle
sendikaların siyasi faaliyet dış kalmalarına yasada önemle yer verilmiştir. Bu özelliği ile
Türk sendikacılığında 1947 sonrasında oluşan “partiler üstü sendikacılık” anlayışının
temelleri de atılmıştır (Pekin, 1985, s.248). 1947'de Sendikalar Kanun Tasarısı'nın
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) görüşülmesi sırasında dönemin iki partisi;
iktidardaki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile muhalefetteki Demokrat Parti (DP)
sözcüleri sendikalara "siyaset yasağı" getirilmesi konusunda tam bir mutabakat
içerisinde hareket etmişlerdir. İktidar ve muhalefet kanadının sendikalara getirilen
siyaset yasağı ile ilgili mutabakatında, Batı'da sendikacılığın kuruluş yıllarında geçirdiği
acı tecrübelerin Türkiye'de yaşanmaması düşüncesi önemli bir etken olmuştur (Dereli,
1974, s.328). Dönemin Çalışma Bakanı Sadi Irmak, Mecliste Sendikalar Yasası'ndaki
siyaset yasağı ile ilgili yaptığı konuşmada, "Prensibimiz sendikaları gayr-ı siyasi
yapmaktır. Arkadaşlar, mesleğe faydalı olacak teşekküllerin gayr-ı siyasi oluşunda
memleketin ve meslek teşekkülünün büyük menfaati olacağına kaniyiz. Günlük iç ve
dış cereyanlara alet olan veya o siyasî cereyanların emrinde çalışan sendikaların hakiki
gaye ve menfaatlerinden inhiraf ettikleri görülmüştür. Bu itibarla sendikaları bu siyasi
cereyanların dışında tutmak memleketimizin kamu menfaatleri bakımından faydalı
mütalaa edilmiştir." (Çalışma Dergisi, 1947, s.57-58) diyerek siyaset yasağının
mantığını ve amacını izah etmeye çalışmıştır. Muhalefet partisi mensupları, Hükümet
kanadının sendikalara siyaset yasağı getirilmesi yönündeki görüşlerini memnunlukla
karşılamışlardır (Işıklı, 1995, s.158).

2

3512 Sayılı Cemiyetler Kanunu “Teftiş ve murakabe” başlıklı dördünce faslında ilgili maddeler
şöyledir;
28. madde; Cemiyetlerin muameleleri, defterleri ve hesapları mahalli hükümet tarafından her zaman teftiş
ve tetkik edilebilir.
29. madde: Zabıta cemiyetlerin merkez ve müesseselerine mahallin en büyük mülkiye amirinden verilen
ve istenildiği zaman ibraza mecbur olduğu yazılı emri hamil olarak her zaman girmeğe salahiyetlidir.
30. madde: Mevzuları itibariyle hususi murakabeye tabi tutulmuş olan cemiyetler üzerinde ait olduğu
makamların murakabesine müteallik hükümler bakidir.
31. madde: Cemiyetlerin umumi içtimalarında mahalli Hükümet lüzum görürse bir Hükümet komiseri
bulundurur.
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1947 tarihli Sendikalar Kanunu’nda, sendikalara yasaklanan siyasetin kapsam, detay ve
muhtevası açıkça çizilmemiş; ancak metinde kesin ifadeler kullanılarak sendikaların
siyasi faaliyette bulunmaları, partilerle ilişki kurmaları, kısaca dar ve geniş manada
siyaset yapmaları yasaklanmıştır. Ayrıca sendikal örgütlerin Batı’daki benzerleriyle
ilişki içerisine girerek kontrol dışına çıkmalarını engellemek için uluslararası
kuruluşlara üyelikleri konusu Bakanlar Kurulu’nun iznine bağlanmıştır (Berksun, 1989,
s.684-685).
Kanun sendikalara üye olabilecek işçi sayısını dar ve kapsamlı tutarak, kurulacak
sendikaların büyük ölçekli ve güçlü bir baskı grubu olmalarını önlemek istemiştir.
Kanun’ un çıktığı 1947 yılında İş Kanuna tabi olan ve sendikalaşma hakkına sahip olan
işçi sayısı 289.147 iken, 1950 yılında bu sayı 373.961’e yükselmiştir (Çalışma
Bakanlığı, 1978).
Sendikalar Kanunu hazırlanırken sendikaların siyasetten ve siyasal partilerden uzak
durmalarında hemfikir olan gerek iktidardaki CHP, gerekse muhalefetteki DP, 1947
sonlarından itibaren kurulmuş, ya da yeni kurulacak sendikaları kendi yanlarına çekmek
için çaba sarf etmekten de geri kalmamıştır. Bu bağlamda, CHP, 1947 sonlarında
partiye bağlı bir "işçi bürosu" oluşturarak kendi doğrultularında sendikalar kurmaya
çalışmıştır. Nitekim İstanbul İşçi Sendikaları Birliği, CHP'nin öncülüğünde ve
paralelinde 1948 yılında kurulmuş sendikal üst örgüttür (Işıklı, 1995, s.159).
1948 yılından sonra sendikacılık faaliyetlerinde belirgin bir canlanma görülmüştür.
Zamanla sendikacılık hareketinde bölünmeler meydana gelmiş, 1952’de Türkiye İşçi
Sendikaları Konfederasyonunun kurulması ile nispeten birlik sağlanmış, daha güçlü bir
mücadele ortaya çıkmıştır (Çelik, 2003, s.336).
1950’ye kadar Cumhuriyet Halk Partisi’nin çalışma hayatına ilişkin bakışında çok fazla
bir yumuşama olduğunu söylemek mümkün değildir. Cumhuriyet Halk Partisi’nin tek
parti yönetimine muhalif olan bütün toplumsal kesimler Demokrat Parti’ye
kendiliğinden yönelmiştir. Dolayısıyla Demokrat Parti diğer toplumsal kesimler
içerisinde olduğu gibi işçi kesimi içerisinde de herhangi bir çaba göstermeye gerek
kalmaksızın benimsenmiştir.
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1.3 1950-1960 Dönemi Sendikal Gelişmeleri
2. Dünya Savaşı sonrasında yaşanan sıkıntılar Batı ülkelerinde Keynesyen politikaları
ve sosyal refah devleti uygulamalarını ortaya çıkarmıştır. Bu doğrultuda devletlerin
ekonomik ve sosyal yaşama müdahalesi ve emek-sermaye arasındaki çatışmaları
ortadan kaldırmaya, en azından yumuşatmaya yönelik çabaları yoğunlaşmıştır.
Türkiye’de 1946 yılında çok partili rejime geçilmesiyle birlikte sosyal politika alanında
hızlı bir gelişme ve dönüşüm sürecine girilmiştir Savaş sonrasında Türkiye’nin
Birleşmiş Milletlere ve Uluslararası Çalışma Örgütü’ne katılmasıyla beraber çalışma
ilişkilerine yönelik düzenlemelerin temel standartları belirlenmeye başlanmıştır.
Tek Parti dönemindeki sınıfsız toplum anlayışının ortaya çıkardığı sosyal bunalım işçi
sınıfı desteğini Demokrat Parti’ye (DP) yönlendirmiştir. Mayıs 1950 Genel
Seçimlerinde iktidara gelen DP muhalefetteyken "grev hakkı"nın işçilere verilmesi
gerektiğini savunmasına, hükümet programında tekrarlamasına ve iktidar olduğu yıl
grev hakkı ile ilgili kanun tasarısı hazırlatmasına rağmen, on yıllık iktidarı boyunca bu
hakkı yasalaştıramamıştır. Parti politikalarının siyasi parti-sendikalar ilişkisini
iktidarları açısından bir tehdit olarak yorumlaması ve toplu iş ilişkileri konusunda
tanınacak hak ve özgürlüklerin ortaya koyacağı olası huzursuzluklar, toplu
örgütlenmeye dair sert bir tutumu da beraberinde getirmiştir.
İktidar partisi DP'nin, muhalefetteyken vaat ettiği grev hakkını vermeye yanaşmaması,
kendi çizgisinde hareket etmeyen sendikaları baskı altında tutma girişimleri işçi
kesimini hayal kırıklığına uğratmıştır. 1950’den sonra Sendikalar Kanunu’nun
sendikaların siyaset yapma yasağını düzenleyen 5. maddesine aykırı hareket ettiği için
birçok sendika kapatılmış ya da faaliyetleri bir süre durdurulmuştur (Işıklı, 2005, s.489490).
Bu dönemin önemli bir gelişmesi DP iktidarının ilk yılında (1951’de) 98 sayılı UÇÖ
Sözleşmesini kabul etmesidir. 1954 yılında ilk Çalışma Meclisi toplanmıştır. 1950-1960
arasında basın ve deniz işçileri ile sosyal güvenliğe ilişkin çıkarılan kanunlar, 1959
yılında 7826 Sayılı Kanun ile sendika özgürlüğüne daha ileri güvenceler getiren Ek
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dışında, sendika özgürlüğü ve sosyal haklar konusunda herhangi bir gelişme
yaşanmamıştır. 1950 sonrasında Türkiye sendikacılık hareketinde, “partiler üstü
sendikacılık” anlayışı yoğunlaşmıştır (Pekin, 1985, s.252- 253).
1950-1960 dönemi sanayileşme bakımından önemli atılımların gerçekleştiği, işçi
sayısında belirgin artışların yaşandığı bir dönemdir. Bu artışlar önemli bir gelişmeyi de
beraberinde getirmiş ve işçi hareketinin tek çatı altında toplanması fikri somutlaşmıştır.
Toleyis Sendikası, İzmir İşçi Sendikaları Birliği, Çukurova İşçi Sendikaları Birliği,
İstanbul İşçi Sendikaları Birliği, Eskişehir-Sakarya Bölge İşçi Sendikaları Federasyonu,
Tarsus Akdeniz Bölgesi İşçi Sendikaları Birliği ve Zonguldak Maden İşçileri
Sendikası’nın birleşmeleri sonucu 31 Ekim 1952’de Türk işçi hareketi için tarihi bir
gelişme olarak kabul edebileceğimiz Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRKİŞ) kurulmuştur (Yazıcı, 1996, s.132).
İşçi kesimi ve kimi sendikacılar, DP'den umduğunu bulamayınca, 1953'te grev hakkını
ve memurlara sendika hakkı verilmesini programına alan CHP'yi umut olarak
görmüştür. Dolayısıyla, 1954 sonrası CHP yanlısı sendika sayısı giderek artmaya
başlamış; DP ile CHP arasında TÜRK-İŞ yönetimini ele geçirme mücadelesi de iyice
belirginleşmiştir.
Demokrat Parti yıllarında, toplu ilişkilere ilişkin otoriter eğilimler içerisine girilirken,
bireysel ilişkiler alanında Cumhuriyet Halk Partisi’nin özellikle son dönemlerinde
olduğu gibi koruyucu önlemler alınmaya devam edilmiştir. Öğle Dinlenmesi Kanunu,
Yıllık Ücretli İzin Kanunu çıkartılmış, kamu kesiminde çalışanlara yılda bir maaş
tutarında ilave ödeme yapılmasına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. 1945 yılında
kurulan İşçi Sigortaları Kurumu ve o Kurum çerçevesinde yürütülen değişik sigorta
kolları 1950’li yıllarda hızlanarak devam ettirilmiştir.
Demokrat Parti iktidarının ilk yıllarında sendika sayısı ve sendikalı işçi sayısında
önemli artışlar olmuştur. Sendika sayısı 1951 yılında 137’ye yükselirken sendikalı işçi
sayısı da 78.000’den 110.000’e çıkmıştır. Sendikalaşma oranı %26’ya yükselmiştir.
1950-1960 dönemi bir bütün olarak değerlendirildiğinde DP’nin iktidarda bulunduğu bu
yıllarda İş Kanunu kapsamındaki işçi sayısı iki kat artarak 373.961’den 754.875’e
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yükselmiştir; sendika sayısı da yaklaşık beş kat artarak 78000’den 280786’ ya
yükselirken sendikalı işçi oranı da %21’den %37’ye çıkmıştır (Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Dergisi bt.).
1960 öncesi dönemde sendikalar çalışma koşulları üzerinde, İş Kanunu uyarınca
çıkardıkları iş ihtilafları yoluyla sağlayabildikleri kısmi ücret artışları dışında etkili
olamamışlar; çabalarını daha çok örgütlenme, varlıklarını sürdürebilme ve İş
Kanunu’nun yeterince uygulanmayan, örneğin çalışma süreleri gibi hükümlerinin
yaşama geçirilmesi için mücadeleye yöneltmişlerdir. Kuşkusuz, dönem içerisinde
sendikal hareketin güçsüzlüğü üzerinde; dışsal etmenler yanında, hareketin kendisinden
kaynaklanan eğitim, liderlik, kadro sorunlarıyla mali sorunlar da etkili olmuştur (Makal,
2002, s.312-314).
Sonuç olarak, 1950-1960 dönemi, yasalaştırmalarla özellikle bireysel düzeyde işçilere
tanınan hakların ciddi ölçüde geliştiği, ama toplu haklar, yani sendika hakkı, toplu
pazarlık hakkı üzerinde ciddi sınırlamaların, otoriter eğilimlerin gözlendiği bir dönem
özelliğini göstermiştir. Sendikaların Demokrat Parti döneminde yeterli ölçüde gelişme
olanağına kavuşamamasının tek sebebi partinin baskıları değildir. Sendikalar bir
taraftan Demokrat Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki siyasi çekişmenin alanı
haline gelirken, diğer taraftan da sendikal hareketin gelişeceği gerekli toplumsal,
kültürel, eğitsel koşullar yeterince olgunlaşmamıştır. Bu yüzden 1950’li yılları bazı
olumlu gelişmelere rağmen sendikaların varlıklarını koruma yönünde çaba gösterdikleri
ama çok fazla gelişemedikleri bir dönem olarak nitelendirmek mümkündür.
1.4 1960-1980 Dönemi Sendikal Gelişmeleri
1960 sonrası dönem, iktisadi ve siyasi açıdan olduğu kadar, çalışma ilişkileri açısından
da Türkiye tarihinin önemli bir dönemidir. Türkiye 1961 Anayasası ile beraber siyasi
alanda önemli gelişmelere tanık olurken iktisadi alanda da 1963’ten itibaren ithal
ikameci politikaların izlendiği bir planlı kalkınma deneyimi yaşamıştır.
Dönemin temel hukuksal düzenlemesi olan 1961 Anayasası, çalışma ilişkileri alanına
yönelik özgürlükçü düzenlemeler getirmiştir. 1961 Anayasası’yla birlikte sendika
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kurma ve sendikaya üye olma hakkı, toplu sözleşme ve grev hakkı anayasal teminat
altına alınmıştır (Çeçen, 1970, s.47-48). Anayasanın “Sosyal ve İktisadi Haklar ve
Ödevler” başlıklı bölümünde; sendikal örgütlenme, toplu pazarlık, grev, çalışma ve
sözleşme hürriyeti, çalışma hakkı ve ödevi, çalışma şartları, dinlenme hakkı, ücrette
adalet sağlanması, sosyal güvenlik hakkı, sağlık hakkı yanında, diğer bazı toplumsal
kesimler açısından da kooperatifçiliği geliştirme, tarımın ve çiftçinin korunması gibi
alanlarda da önemli düzenlemeler yapılmıştır.
1961 Anayasası 46. maddesi ile sendika hakkını tüm “çalışanlar”a tanıdığı için,
memurların sendikal haklara kavuşmasının önü açılmıştır. 47. madde ile de “işçilere”
toplu pazarlık ve grev hakkı verilmiştir. 1960 yılında 800 bini aşkın iş mevzuatı
kapsamına giren işçi ve 300 bine yakın sendikalı işçi vardır (Yazıcı, 1996, s.137-138).
1967 yılına gelindiğinde sendikalı işçi sayısı 834.680’e ulaşmıştır (Yazıcı, 1996, s.143).
1961 Anayasası ile getirilen toplu iş sözleşmesi, grev hakkı ve lokavt, Türk çalışma
hayatına yeni bir boyut kazandırmıştır.
Anayasanın getirdiği esaslar doğrultusunda, kolektif iş ilişkilerinde yeni bir döneme
girilmesi anlamına gelen iki kanun yürürlüğe sokulmuştur. Bunlar 5018 Sayılı Kanunu
yürürlükten kaldıran 15 Temmuz 1963 tarihli ve “274 sayılı Sendikalar Kanunu” ile
3008 sayılı İş Kanununun birçok maddesini özellikle grev ve lokavt yasağı ile ilgili
hükümlerini kaldıran “275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu”dur
(Çelik, 2003, s.11). Söz konusu yasal düzenlemelerle grev ve lokavt yasağı kaldırılarak
toplu pazarlık hakkı işlerlik kazanmıştır. Yasal çerçevedeki bu köklü değişim nedeniyle
sendikacılık önemli bir sürece girmiş (Mahiroğlu, 2001, s.168-171) ve Türk çalışma
hayatında "Grev Hakkı Toplu Pazarlık Dönemi" başlamıştır (Koç, 1992, s. 41).
Toplu iş görüşmeleri alanında ihtiyati bir tutum sergileyen 275 sayılı Kanun, 1961
Anayasası'nın çok geniş bir biçimde tanıdığı grev hakkını aşağıdaki konularda
kısıtlamıştır;
 Sendika üyesi olmayan işçilerin grev yapması yasaklanmıştır.
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 Yürürlükte bir toplu iş sözleşmesi varken, beklenmedik olumsuz ekonomik
gelişmeler karşısında işçilerin yeni menfaat sağlamak için yeni toplu iş
sözleşmesi yapmaları ve bu amaçla greve gidebilmeleri yasaklanmıştır.
 Sendika kararı olmadan grev yapmak yasaklanmıştır.
 Genel grev, dayanışma grevi iş yavaşlatma, siyasal amaçlı grev yasaklanmıştır.
 Savaşta ve genel veya kısmı seferberlikte grev yasaklanmıştır.
 Sağlıkla ilgili işyerlerinde (ilaç üretimi dışında), su- elektrik ve havagazı üretim
ve dağıtım işlerinde ve eğitim kurumlarında grev yasaklanmıştır.
 Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı işyerlerinde grev
hakkı sınırlandırılmıştır.
 Sıkıyönetim

dönemlerinde

grev

hakkının

kullanımı,

sıkıyönetim

komutanlıklarının iznine bağlanmıştır.
 Bakanlar Kurulu'na, "Milli Güvenlik" veya "Genel Sağlığa Aykırılık" iddiasıyla,
grevleri önce 30 gün, daha sonra da 60 gün süreyle erteleme yetkisi tanınmıştır
(Özerkmen, 2003, s.245-246).
275 sayılı Kanun ile grev hakkına getirilen bazı yasakların sendikal haklar konusundaki
uluslararası standartlar göz önünde bulundurulduğunda (87 ve 98 sayılı Sözleşmeler
açısından) otoriter bir eğilim gösterdiği söylenebilir. Özellikle grev yasaklı işyerleri,
yasak grev türleri ve grev yasağının uygulanmasına yönelik resmi makamlara tanınan
yetki genişliği 275 sayılı Kanun’un 1961 Anayasası’na rağmen sendikal haklara ilişkin
tedrici bir gelişme sergilediğini ortaya koymaktadır.
1961 Anayasası’nın işçilere tanımış olduğu grev hakkını düzenleyen 275 sayılı
Kanun’un 55. maddesi ile "Devlet, İl Özel İdaresi ve Belediye kararlarına etki amacıyla
grev ve lokavt yapılamayacağı" yolunda bir hüküm öngörülmüştür. Ayrıca aynı
kanunda genel grev hakkına da yer verilememiştir. Bütün bunlara karşın grev hakkının
sınırlı bir biçimde de olsa tanınmış olması, sendikaların siyasal ağırlıklarını ve
ekinliklerini dolaylı olarak arttırıcı yönde sonuçlar doğurmuştur (Işıklı, 1995, s.173).
274 sayılı Sendikalar Kanunu, sendikaların siyasetle uğraşma konusunda, eski kanuna
göre daha liberal bir nitelik taşımaktadır. Sendikaların siyasi partilerle mali ve organik
ilişkilerini yasaklayan 16. maddesine rağmen Kanun’un çeşitli siyasal eylem
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biçimlerine imkân tanıdığı söylenebilir. Gerçekte, 1961 Anayasasının 46. maddesinde
sendika hakkı tanınırken bu yönden herhangi bir sınırlandırmaya gidilmiş de değildir
(Işıklı, 1995, s.175).
1965’te çıkarılan “624 Sayılı Devlet Personeli Sendikaları Kanunu” ile memurların
sendikal hakların düzenlenmiş olmasına rağmen 12 Mart 1971’de yaşanan askeri
darbenin ardından 1488 sayılı Kanun ile Anayasada “çalışanlar” yerine “işçiler” ifadesi
konulmuş ve memurların sendika hakkı ortadan kaldırılmıştır. Yani ‘işçi niteliği
taşımayan kamu hizmeti görevlilerinin bu alandaki hakları kanunla düzenlenir’ hükmü
Anayasadan

çıkarılarak

memurların

sendikalara

üye

olmaları

yasaklanmıştır.

Memurların daha önce kurmuş oldukları sendikaların da faaliyetlerinin sona ereceği
belirtilmiştir (Işıklı, 2005, s.501).
Sonuç olarak grev ve toplu sözleşme yapma hakkı zaten olmayan memur sendikaları
1971 değişikliği ile tamamen ortadan kaldırılmıştır (Tanör, 1978: 185-186). 12 Mart
sonrasındaki mevzuat değişiklikleri sendikaların siyasi manevra kabiliyetlerini
azaltmaya ve sendikal faaliyetleri konusunda kısıtlayıcı önlemler almaya yöneliktir.
1960 ile 1970 yılları arasında ideolojik ve sınıf sendikacılığı bilincini ön planda tutan
sendikalar kurulmuştur. Bu dönemde, Türk sendikacılığında sendika-siyasi parti
ilişkileri; "partiler üstü politika" anlayışı çerçevesinde tüm partilere eşit mesafede bir
duruşun sergilenmesi, sendikaların öncülüğünde işçi kesiminin kendi partisini kurarak
bağımsız siyasallaşması ya da partilerin öncülüğünde sendikalar oluşturulması ve parti
listelerinden sendika kökenli adayların seçimlerde aday gösterilmesi şeklinde
gelişmiştir. Diğer taraftan, ideolojik örtüşmeler, bu dönemde sendikaların siyasal
partilerle ilişki kurma nedenleri arasında yer alan önemli unsurlardan biri olmuştur.
1967 yılında Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) kurulmuştur. Daha çok
kamu işyerlerinde örgütlü olan Türk-İş partiler üstü sendikacılığı savunurken, daha çok
özel işyerlerinde örgütlü olan DİSK siyasal partilerle ilişkilerinde daha etkin bir ilişki
anlayışının taraftarı olmuştur. DİSK siyasi sendikacılık hareketini yani işçilerin yalnız
mesleki mücadele değil siyasi mücadele de yapmaları gerektiğini savunmuştur.
Milliyetçi İşçi Sendikaları Konfederasyonu (MİSK) ve yedi sendikanın birleşmesiyle
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Türkiye Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu da (HAK-İŞ)

yine bu dönemde

kurulmuşlardır.
İşçi cephesinde bu gelişmeler yaşanırken işverenler hem işkolu bazında MESS gibi
sendikaları, hem de 1962 yılında güçlü bir konfederasyon olan Türkiye İşveren
Sendikaları Konfederasyonu’nu (TİSK) kurmuşlardır (Çelik, 2003, s.338).
1961 Anayasası’nın sendikal haklar konusundaki özgürlükçü tutumu ve sendikaların
siyasi- sosyal arenada işçi haklarını savunulmasına dair hareket yeteneklerini
geliştirmesi, 1960 sonrası dönemde Türk toplumunda örgütlenme düşüncesine ve bu
konudaki toplumsal bilince bir dinamizm kazandırmıştır. Bu dönemde aktif yurttaşlar
sivil veya siyasal örgütlere etkin bir katılımda bulunmuşlardır. 1960’da 18.958 olan
dernek sayısı 1970’te 42.170’e çıkmış; 1960’da 282.967 olan sendikalı işçi sayısı
1971’de 1.200.000’e yükselmiştir. Bu dinamizm olumsuz yansımalarını 12 Mart 1971
ve 12 Eylül 1980 askeri müdahalelerinin gerçekleşmesine yönelik etkileri ile
göstermiştir (Aslan ve Kaya, 2004, s.219, 220).
27 Mayıs 1960 tarihinden sendikal kanunların çıkarıldığı 24 Temmuz 1963’e kadar
işçiler çeşitli nedenlerle çok sayıda sessiz yürüyüş, miting, grev, oturma grevi, sakal
bırakma, “Açların Yürüyüşü” gibi eylemler gerçekleştirmişlerdir. Bu arada 31 Aralık
1961 günü 1. Koalisyon Hükümeti programında grev hakkına yer vermemesi üzerine
100.000’i aşkın işçi sendikal kanunların çıkarılması talebi ile İstanbul’da Saraçhane
Mitingi’ni gerçekleştirmiştir. Bu miting işçilerin; sendika özgürlüğü ve sosyal haklara
ilişkin taleplerini dile getirdikleri ilk büyük toplantı olması nedeniyle önem taşımaktadır
(Pekin, 1985, s.252-253).
1963’ten itibaren toplu iş hukukunun tümüyle İş Kanunu dışına çıkmasıyla, daha önceki
dönemlerde yapılan değişiklikler ve çıkarılan farklı kanunlara rağmen günün
ihtiyaçlarına cevap veremeyen İş Kanunu 1967’de yerini “931 Sayılı İş Kanunu”na
bırakmıştır. Yaklaşık 3 yıl uygulanmasının ardından 931 Sayılı İş Kanunu Anayasa
Mahkemesi tarafından 12 Kasım 1970 tarihinde şekil yönünden iptal edilmiş ve oluşan
hukuk boşluğunu doldurmak amacıyla 931 Sayılı Kanun’un birkaç hükmünün
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değiştirilmesi suretiyle 1971 yılında “1475 Sayılı İş Kanunu” çıkarılmıştır (Çelik, 2003,
s.11).
Yeni İş Kanunu ile kapsam, tek işçi çalıştıran işyerlerini ve fikir işçilerini içerecek
biçimde genişlemiştir. Dönem içerisinde Basın İş Kanunu ve Deniz İş Kanunu da
değiştirilmiş ve mevcut haklarda artışlar sağlanmıştır. 1951 yılından itibaren bazı il ve
işkolları itibariyle yapılmasına başlanan asgari ücret uygulamaları da, bu dönemde tüm
illere yaygınlaştırılmıştır. 1971’de Esnaf, Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar
Sosyal Sigortalar Kurumu’nun (Bağ-Kur) kurulmasıyla, işçi ve memurlardan sonra,
bağımsız çalışanlar da sosyal güvenlik kapsamına alınmışlardır. 1945’ten itibaren
tedrici ve dağınık biçimde gelişen sosyal sigorta mevzuatı, 1964’te çıkarılan 506 sayılı
Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu’yla toplu ve sistematik hale getirilirken, sağlanan
haklarda da olumlu gelişmeler olmuştur. (TÜRK-İŞ, 2013, s.103)
Kısa bir değerlendirme yapılacak olursa, 1960-1980 dönemi, 12 Mart sonrası dönemin
ilk yılları ve 1970’lerin son yılları hariç tutulursa, siyasal ve iktisadi açıdan olduğu
kadar, çalışma yaşamı açısından da önemli gelişmelerin ve açılımların sağlanmış olduğu
ve bunun ücretlilerin çalışma ve yaşama koşullarına olumlu yönde yansıdığı bir dönem
olarak tezahür etmektedir (TÜRK-İŞ, 2013, s.105).
1.5 1980 Sonrası Dönemde Sendikal Gelişmeler
12 Eylül 1980’de ordu ülke yönetimine el koyarak parlamentoyu, siyasal partileri,
sendikaları ve demokratik kuruluşları kapatmış, 1961 Anayasası’nı da askıya almıştır.
1980 sonrası dönem sendikal örgütler ve ücretler üzerinde sınırlandırıcı uygulamalara
gidildiği, çalışma ilişkileri alanının iktisadi ve siyasi yaşamdaki oluşumlara koşut olarak
yeniden biçimlendirildiği bir dönem olmuştur (Makal, 2003, s.12).
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 12 Eylül 1980 harekâtından sonra, yasama ve yürütme
yetkilerinin

yeni

hükümet

kuruluncaya

Milli

Güvenlik

Konseyince

(MGK)

kullanılmasına karar verilmiştir. 12 Eylül başta DİSK, MİSK ve bunlara bağlı
sendikaların faaliyetleri olmak üzere Türkiye sendikal hareketine ağır bir darbe
indirmiş, tüm grev ve lokavtlar ertelenmiştir. MGK’nın 15 numaralı bildirisinde
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belirtilen nedenler dışında hiçbir nedenle işçi çıkarılamayacağı belirtilmiştir (Çelik,
2003, s.13). Bu dönemde, sadece TÜRK-İŞ’in faaliyetlerine devam etmesine izin
verilmiştir.
1961 Anayasası'nda tek madde ile düzenlenen sendika hakkı “1982 Anayasası”nda,
sendikal hareketi "disiplin" altına alma amacıyla "sendikal yasakları" da içerecek
şekilde düzenlenmiştir (Turan, 2000, s.12). 1982 Anayasası ve onun temel
düzenlemeleri doğrultusunda çıkarılan “1983 tarihli ve 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu”
ile “2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu” çalışma ilişkilerini yeni
politikalar doğrultusunda kalıcı bir biçimde düzenlemeye yönelmiştir (Talas, 1992,
s.249-296). 1983 yılında kabul edilen 2821 ve 2822 sayılı Kanunlar hizmet akdi ile
çalışanların yanı sıra basın ve denizde çalışanları da kapsamına almıştır (Serim, 1995,
s.44).
1982 Anayasası ve 1983 yılında yürürlüğe giren 2821 sayılı Kanun ile sendikaların
siyasal faaliyetleri kesin bir şekilde yasaklanmış; dahası kendi faaliyetleri de katı
kurallara tabi tutulmuştur. 1980’de 5.721.074 olan sendikalı işçi sayısı, 1985’te
1.711.254’e gerilemiştir. 1979 yılı ile 1985 yıllarının işçi ücretleri karşılaştırıldığında
getirilen yasak ve kısıtlamaların etkisiyle işçi ücretlerinde yarı yarıya bir düşüş olduğu
görülmektedir (Aslan ve Kaya, 2004, s.219). Örgütlenme hakkına doğrudan yasak ve
kısıtlamalar yanında toplu sözleşme hakkına kısıtlamalar getirilmiş, grev yasakları
başlamıştır. Grev yasaklarının kapsamı grevi sadece toplu sözleşme sürecinin sonunda
gerçekleştirilen basit bir eylem biçimine indirgeyerek genişlemiştir. Hak grevi, genel
grev yasaklanmış, genel grev çağrısı yapılması da hapis cezasına bağlanmıştır.
1983 sonrasında tekrar parlamenter hayata geçilmesi ile faaliyetlerine yeniden başlayan
sendikalar yeni sendikal kanunların hür sendikacılık ilkelerine aykırı olduğu iddiası ile
çeşitli taleplerde bulunmuşlardır. Bu talep ve sonrasında baskılar neticesinde 2821 sayılı
Sendikalar Kanunu ve 1982 Anayasası’nda sendikacılık ilkelerine sınırlamalar getiren
düzenlemelerde çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Bu dönemde UÇÖ’nün örgütlenme
hakkı ile ilgili olan 87 ve 151 sayılı Sözleşmeleri Türkiye tarafından onaylanmıştır
(Aktay, 2006, s. 285).

23

Bu dönemi önemli kılan bir diğer özellik 1990’lı yılların başlarından itibaren işçilerin
yanında kamu emekçilerinin de artık sınıf mücadelesinin asli unsurlarından birisi olarak
sendikal alanda örgütlenmeye başlamasıdır. 1980 öncesinin deneyimli sendikal siyasal
kadrolarının önderliğinde kurulan pek çok sendika ve onların bir araya gelmesiyle
oluşan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve bağlı sendikaları, bu
dönemden itibaren fiili mücadele anlayışıyla hareket ederek sadece ekonomik haklara
ilişkin değil toplumun geniş kesimlerine ilişkin siyasal talepler noktasında büyük bir rol
oynamıştır. 1980 sonrası dönemde işçi sınıfı ve sendikal hareketin en kitlesel, en yaygın
eylemleri ve grevleri 1990’lı yılların ortalarından itibaren gerçekleşmiştir. Tarihe
“Bahar Eylemleri” olarak geçen bu süreç uzun zamandır ayrı kulvarlarda mücadele eden
işçi ve kamu emekçilerinin mücadelesini büyük ölçüde birleştirici rol oynamış ve ülke
gündeminin uzun süre belirleyicisi olmuştur (Yazıcı, 1996, s.53-154).
Aşağıdaki tabloda da belirtildiği üzere 2000’li yıllar itibariyle işçi kesiminde
sendikalaşma oranının % 58 düzeyinde, seyrettiği söylenebilir.
Tablo 1 Toplam İşçi Sayısı Bakımından Temmuz 2002-Temmuz 2009 Arası
Sendikalaşma Düzeyi
Yayım Dönemi

Toplam İşçi Sayısı

Sendikalı İşçi
Sayısı

Sendikalaşma
Oranı(%)

Temmuz2002

4.572.841

2.680.966

58,63

Temmuz2003

4.781.958

2.755.191

57,62

Temmuz2004

4.916.421

2.854.059

58,05

Temmuz2005

5.022.584

2.945.929

58,65

Temmuz2006

5.154.948

3.001.027

58,21

Temmuz2007

5.154.948

3.001.027

58,21

Temmuz2008

5.414.423

3.179.510

58,72

Temmuz2009

5.398.296

3.232.679

59,88

Kaynak:
(Çalışma
ve
Sosyal
Güvenlik
Bakanlığı
http://www.csgb.gov.tr/article.php?category_id=50&article_id=665)

İstatistikleri-
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2. BÖLÜM: 6356 SAYILI SENDİKALAR ve TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ
KANUNU’NDA ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELERİN 2821 SAYILI
SENDİKALAR KANUNU İLE 2822 SAYILI TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GREV ve
LOKAVT KANUNU’NA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

2.1 6356 sayılı Kanun’un Kabulü ve Gerekçesi
Endüstriyel ilişkiler sistemimizde reform yapmayı amaçlayan Toplu İş İlişkileri Kanun
Tasarısı 18 Ekim 2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından
kabul edilerek 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu adıyla 7 Kasım
2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Türkiye'de sendikalar
ve toplu iş sözleşmesi konusunda küresel rekabet ve artan işsizlik karşısında güç
kaybeden sendikacılığın çoğulcu demokrasinin kaçınılmaz bir öğesi olarak teşvik
edilmesi ve güçlendirilmesi, 12 Eylül 1980 döneminin kısıtlayıcı ve günümüze dek
uluslararası kuruluşlarca eleştirilen düzenlemelerini değiştirip, özellikle Uluslararası
Çalışma Örgütü’nün (UÇÖ) 87 ve 98 sayılı Sözleşmelerine uyum sağlanması ve çeşitli
sebeplerle esas itibariyle de işkolu barajının etkisiyle tıkanan toplu pazarlık süreçlerinin
önünün açılması amacıyla yeni bir yasal düzenleme yapılması gerekliliği 6356 sayılı
Kanun’un varlık sebebi olmuştur (Dereli, 2013, s.42).
Kanun Tasarısını tali komisyon olarak görüşen TBMM Avrupa Birliği Uyum
Komisyonu’nun Raporunda belirtildiği üzere, “…2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile
2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu’nun yerini alacak olan bu
düzenleme, Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal
Programı'nda 19'uncu Fasıl olan Sosyal Politika ve İstihdam Faslı kapsamında
çıkarılması taahhüt edilen düzenlemelerden birisidir. Avrupa Birliği ile ülkemiz
arasında devam eden müzakereler çerçevesinde 19'uncu Faslın müzakereye açılabilmesi
için Avrupa Birliği tarafından bildirilen iki adet açılış kriterinden ilki, özellikle
örgütlenme, grev ve toplu sözleşme hakkı açısından, sendikal hakların Avrupa Birliği ve
ilgili Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleri ile uyumlu olmasının
sağlanmasıdır. Bunun için de ülkemizin mevcut kısıtlamaları ortadan kaldırması ve
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kamu ve özel sektörü de kapsamak üzere, bu alanda tamamen gözden geçirilmiş bir
mevzuatı kabul etmesi gerekmektedir.”3
Kanunun çıkarılış amacı konusunda genel gerekçeye göre ise, “…2821 ve 2822 sayılı
Kanunlarla Türk sendikacılığını ve dolayısıyla toplu sözleşme düzenini daha ileriye
taşımak mümkün değildir. Dahası bu kanunlarda yapılan kısmi değişiklikler bir
bütünlük arz etmediğinden uygulamada karşılaşılan sorunların çözümünde yeteri kadar
başarılı olamamıştır. Çoğu zaman özgürlükçü bir yaklaşımla getirilen bu değişiklikler
kanunların değiştirilmeyen diğer maddeleri içinde anlamsız hale gelmiştir.
Türkiye’nin UÇÖ’ye üye olduğu 1932 yılından günümüze değin, sendikal hak ve
özgürlükler ile serbest toplu pazarlık ve toplu iş uyuşmazlıklarının çözüm yolları,
Türkiye-UÇÖ ilişkilerinde belirgin rol oynamıştır. Mevcut düzenlemeler nedeniyle,
özellikle 1980 sonrası ülkemiz, UÇÖ’nün denetim mekanizmasının etkisiyle
uluslararası alanda hak etmediği muameleye maruz kalmıştır. Bu durumun farkında
olarak, Kanunda sendikal hak ve özgürlükler ile serbest toplu pazarlık süreçleri, 87 ve
98 sayılı UÇÖ Sözleşmeleri dikkate alınarak yeniden düzenlenmiştir. Sendika kurma,
sendikaya üyelik, sendika yöneticisi olma, sendikal güvenceler, sendikal faaliyetler,
sendikaların işleyişleri, denetimleri, serbest toplu pazarlık, iş uyuşmazlıklarının çözümü
ve toplu iş sözleşmelerinin düzeyi, 87 ve 98 No.lu sözleşmeler paralelinde
düzenlenmiştir. Kanunda, Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı’nın (GG ASŞ)
örgütlenme hakkını düzenleyen 5. maddesi ile toplu iş sözleşmesi ve grev hakkını
düzenleyen 6. maddesi başta olmak üzere birçok hükmü de dikkate alınmıştır. 6356
sayılı Kanunda, sendikal hak ve özgürlükler ile serbest toplu pazarlık hakkı ve toplu iş
uyuşmazlıklarının çözümü, evrensel ilkeler dikkate alınarak düzenlenmiştir.” (Astarlı,
2013, s.141).
2.2 “Sendika” Tanımı Konusunda 6356 sayılı Kanun’da Öngörülen Düzenlemeler
Sendikalar, açık ve özgür toplum anlayışının ayrılmaz bir parçası olan, özel hukuk tüzel
kişiliğine sahip ve kişi topluluğu şeklinde kurulan, üyelerinin ekonomik ve sosyal
durumlarını ve çalışma şartlarını iyileştirme amacıyla ve işçi ve işverenler tarafından
3

22.02.2012 tarihli TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu’nun Raporu, Esas No: 1/567 Karar No: 8.
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kurulan örgütlerdir (Demir, 2007, s.1). Yürürlükten kaldırılan 2821 sayılı Sendikalar
Kanunu sendika kavramını; “İşçilerin veya işverenlerin çalışma ilişkilerinde, ortak
ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için meydana
getirdikleri tüzel kişiliğe sahip kuruluşlara denilir” şeklinde tanımlamıştır. 6356 sayılı
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 2. maddesi 1. fıkrasında sendika kavramını
şu şekilde tanımlamıştır: “İşçilerin veya işverenlerin çalışma ilişkilerinde, ortak
ekonomik ve sosyal hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için en az yedi işçi veya
işverenin bir araya gelerek bir işkolunda faaliyette bulunmak üzere oluşturdukları tüzel
kişiliğe sahip kuruluşları… ifade eder”
6356 sayılı Kanun “sendikalar” tanımında işçi ve işveren sendikalarının kuruluşu
bakımından bir araya gelmesi gereken en az kişi sayısından da bahsetmiştir. Buna göre
hem işçi hem de işveren sendikalarının kuruluşu açısından en az yedi işçi veya işverenin
bir araya gelmesi gerekmektedir4. Şüphesiz ki, işçi sendikaları açısından bir araya
gelmesi gereken en az yedi kişinin gerçek kişi niteliğinde olması gerekir. İşveren
sendikaları ise gerçek kişiler yanında, tüzel kişiliği temsil eden gerçek kişilerce veya
işveren vekilleri tarafından da kurulabilir (Akyiğit, 2013, s.347).
Kanunda sendika tanımında “işkolunda faaliyette bulunmak üzere” ifadesine yer
verilerek işkolu esasına göre sendikalaşma ilkesine vurgu yapılmıştır. 6356 sayılı
Kanun’un 3. maddesi 1. fıkrasına göre, “Sendikalar, Kanun’daki kuruluş usul ve
esaslarına uyarak önceden izin almaksızın kurulur. Sendikalar kuruldukları işkolunda
faaliyette bulunur.”
2.3 Sendikaların Yapısı ve Kuruluşuna Konusunda 6356 sayılı Kanun’da
Öngörülen Düzenlemeler
Yeni Kanun, 2821 sayılı önceki Kanun’un 3. maddesindeki “işçi ve işveren kuruluşları
işkolu esasına göre ve Türkiye çapında faaliyette bulunmak amacı ile bu işkolundaki
işyerlerinde çalışan işçiler tarafından kurulur” tanımlamasına yer vermemiştir. 6356

4

Belirtilen husus gerekçede: “5253 sayılı Dernekler Kanunundaki düzenleme esas alınarak sendikaların en
az yedi gerçek veya tüzel kişi ile kurulacağı hükmü getirilmiştir” şeklinde ifade edilmiştir. Bkz. Türkiye
Büyük Millet Meclisi, Toplu İş İlişkileri Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Sağlık,
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporları, 1/567, s.5.
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sayılı Kanun’un 3. maddesi, sendikaların önceden izin alınmaksızın kurulabileceği
ilkesini koyduktan sonra, "sendikalar kuruldukları işkolunda faaliyette bulunur” demek
suretiyle sendikal yapının işkolu sendikacılığı olacağını dolaylı biçimde belirtmiştir.
Ayrıca 4. maddede işkollarının bu Kanuna ekli (1) sayılı cetvelde gösterileceğini,
işkollarının tespitinde göz önüne alınacak esasları ve 5. maddede bir işyerinin girdiği
işkolunun tespiti yöntemini açıklayarak işkolu sendikacılığı ilkesini vurgulamaktadır.
6356 sayılı Kanun’un 4. maddenin 3. fıkrasında “bir işkoluna giren işlerin işçi ve
işveren konfederasyonlarının görüşü alınarak ve uluslararası normlar göz önüne
bulundurularak Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle saptanacağı” belirtilmiştir.
Belki siyasi iktidarların sendikaların yapılanması üzerindeki olası etkisini azaltmak için
bu işin yönetmelik yerine, değiştirilmesi daha güç olan tüzüğe dayandırılması daha
doğru olurdu. 5. maddenin 2. ve 3. fıkralarına göre, yeni bir toplu iş sözleşmesi için
yetki süreci başlamış ise işkolu değişikliği tespiti bir sonraki dönem için geçerli olacak,
işkolu tespit talebi ve buna ilişkin açılan davalar yetki işlemlerinde ve yetki tespit
davalarında bekletici neden sayılmayacak ve işkolu değişikliği yürürlükteki toplu iş
sözleşmesini etkilemeyecektir (Dereli, 2013, s.44).
6356 sayılı Kanun’da kurucular için eski Kanun’daki “Türk vatandaşı olma, Türkçe
okur-yazar olma ve sendikanın kurulacağı işkolunda fiilen çalışır olma koşulları”
kaldırılmış, sadece “fiil ehliyeti”ne sahip gerçek ve tüzel kişilerin kurucu olabileceği
belirtilmiş, kuruculuk için tüzükte öngörülen koşullarla yetinilebileceği ifade edilmiştir.
6. madde kuruculuğa engel olacak suçları azaltmış, cezaların miktarını ise
sınırlamamıştır. Bunun gibi kuruluş için gerekli işlemler sadeleştirilmiş, idareye
başvuruda kurucuların yapacağı yazılı beyanlar yeterli görülmüştür. Ayrıca kuruluş
ilanının Bakanlık tarafından internet ortamında yapılması yeterli görülmüş; tüzük ve
belgelerde eksiklik ya da kanuna aykırılık olması halinde valiliğin bir ay içerisinde
eksiklikleri gidermesini ya da kanuna aykırı düzenlemelerin giderilmesini istemesine
imkân sağlanmıştır (Canpolat, 2012, s.11).
Kuruluşla ilgili diğer düzenlemeler 2821 sayılı Kanun’daki gibidir. 6356 sayılı Kanun,
2821 sayılı Kanun’un sendika organlarına ilişkin düzenlemelerini aynen benimsemiştir.
Seçimler gizli oy, açık sayım ilkesine göre yargı denetiminde yapılacaktır. Ayrıca, 26.
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maddenin 1. ve 2. fıkralarında yerinde bir yeni düzenleme yapılmıştır. Buna göre,
"genel kurul dışında yapılan delege seçimleri üyeler tarafından serbest, eşit, gizli oy,
açık sayım ve döküm esasına ve tüzük hükümlerine göre yapılır” ve “genel kurul
dışında yapılan delege seçimlerine seçim sonuçlarının ilanından sonra iki gün içinde
yapılacak itirazlar mahkeme tarafından kesin olarak karara bağlanır. Delege seçiminin
iptal edilmesi halinde seçimler on beş gün içinde yenilenir.” Böylece işyerlerinde işçiler
tarafından yapılacak şube düzeyindeki delege seçimlerinin doğrudan yargı denetimine
tabi olamayışından doğan sakıncalar daha açık bir düzenlemeyle hafifletilmeye
çalışılmıştır (Dereli, 2013, s.45).
2.4 Sendika Üyeliği Konusunda 6356 sayılı Kanun’da Öngörülen Düzenlemeler
6356 sayılı Kanun’la 15 yaşını dolduranlara sendikaya üyelik hakkı tanınarak asgari
çalışma yaşı ile paralellik sağlanmıştır. 6356 sayılı Kanun 17. maddesinde, önce işçi ve
işverenlerin aynı işkolunda ve aynı zamanda birden çok sendikaya üye olamayacakları
genel kuralını koymakta işçi ve işverenlerin bu hükme aykırı olarak birden çok
sendikaya üye olmaları halinde -sistemimizde öteden beri mevcut olan- “sonraki
üyeliklerin geçersiz olacağı” düzenlemesini tekrarlamaktadır. Ancak, 17. maddenin 3.
fıkrasına göre "aynı işkolunda ve aynı zamanda farklı işverenlere ait işyerlerinde çalışan
işçiler birden çok sendikaya üye olabilir." Böylece 2010 yılında 5982 sayılı Kanun’la
yapılan Anayasa değişikliğinde kabul edilen değişiklik 6356 sayılı Kanun’a da
geçirilmiş olmaktadır. UÇÖ eleştirilerinde pek de gündemde olmayan bu sorun, yapılan
bu düzenleme ile esnek zamanlı çalışanlara aynı işkolunda farklı işverenlerle iş
sözleşmesi yapılması hallerinde birden çok sendikaya üye olma olanağı sağlamaktadır.
(Dereli, 2010, s.2431). 6356 sayılı Kanun’a göre, bir iş yerinde yardımcı işlerde çalışan
işçiler de, iş yerinin girdiği iş kolunda bir sendikaya üye olabileceklerdir.
6356 sayılı Kanun ile sendika üyeliğini kazanılmasında ve kaybedilmesinde ulusal ve
uluslararası çevrelerde öteden beri eleştirilen “noter koşulu” kaldırılmıştır. Kanun, üye
olmanın şeklî koşulları ile ilgili olarak yürürlükten kaldırılan 2821 sayılı Sendikalar
Kanunu’na nazaran oldukça yeni hükümler içermektedir. 2821 sayılı Kanun’un 22.
maddesi 3. fıkrasına hükme göre, “İşçi sendikasına üyelik, işçinin beş nüsha olarak
doldurup imzaladığı ve notere tasdik ettirdiği üye kayıt fişini sendikaya vermesi ve
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sendika tüzüğünde belirlenen yetkili organın kabulü ile” kazanılmaktadır. 2821 sayılı
Sendikalar Kanunu’nda düzenlenmiş olan noter şartının üyeliği zorlaştırdığı ve sendikal
özgürlüklere aykırı olduğu gerekçesiyle karşı çıkılmıştır (Işıklı, 2005, s.192-193). 6356
sayılı Kanun’un 17. maddesinin 5. fıkrasına göre sendikaya üyelik Bakanlıkça
sağlanacak elektronik başvuru sistemine e-Devlet uygulaması üzerinden üyelik
başvurusunda bulunulması ve sendika tüzüğünde belirlenen yetkili organın kabulü ile eDevlet uygulaması üzerinden kazanılacaktır. Ancak uygulamada sistemin sahtecilik
uygulamalarına karşı sağlıklı işlemesi için sağlam bir denetim sistemi ile donatılması
gerekmektedir (Tuncay, 2010, s.158).
Bakanlıkça sağlanacak sistem aracılığıyla üyelik başvurusu zorunlu olmakla birlikte
Bakanlık üyeliğe kabul ile ilgili karar vermeye yetkili değildir. 6356 sayılı Kanun’un
17. maddesinin 5. fıkrasına göre üyeliğe kabul konusunda sendika tüzüğünde belirlenen
yetkili organın kabulü aranacaktır. 6356 sayılı Kanun’un 11. maddesinin 1. fıkrasının
(k) bendinde düzenlenen hükme göre Sendika Genel Kurulu, “Mevzuat veya tüzükte
Genel Kurulca yapılması öngörülen diğer işlemleri yerine getirme ve başka bir organa
bırakılmamış konuları karara bağlama” konusunda yetkili görülmüştür. Söz konusu
hükme istinaden, sendika tüzüğünde üyeliğe kabul konusunda başka bir organa yetki
verilmemiş ise, bu yetki Sendika Genel Kuruluna ait olacaktır (Demir, 2007, s.85). 6356
sayılı Kanun’un 17. maddesinin 5. fıkrasına göre üyelik başvurusu, sendika tarafından
otuz gün içinde reddedilmediği takdirde üyelik talebi kabul edilmiş sayılır. Hükümde
belirtilen otuz günlük sürenin hangi andan itibaren başlayacağı konusunda bir açıklık
yoktur. Burada üyelik talebini içeren başvurunun, e-Devlet sistemi üzerinden sendikaya
ulaştığı andan itibaren otuz günlük sürenin başlatılmasının uygun olacağı kanaatine
varılabilir (Yiğit, 2013, s.58).
6356

sayılı

Kanun’un

sağlayamayanların

üyelik

17.

maddesine

başvuruları

göre

üye

reddedilecektir.

olmaya
Örneğin

ilişkin

koşulları

yaş

koşulunu

sağlayamayanlar, 6356 sayılı Kanun kapsamında işçi olarak çalışmayanlar, işveren
niteliğine sahip olanlar, aynı zamanda ve aynı işkolunda kurulu birden fazla sendikaya
(ancak aynı işkolunda ve aynı zamanda farklı işverenlere ait işyerlerinde çalışan işçiler
hariç–6356 sayılı Kanun’un 17. maddesi 3. fıkrası gereğince) üye olanlar, çalıştığı
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işkolundan başka bir sendikaya üye olanlar, üyelik talebinde bulundukları takdirde bu
talep sendikaca reddedilecektir5.
2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun, sendika üyeliğinin kazanılmasını düzenleyen 22.
maddesinde yer almayan, ancak uygulamada sorun teşkil eden, mahkeme kararı ile
üyeliğin gerçekleşmesi durumunda üyelik anının tespitinin hangi andan itibaren
yapılacağına ilişkin çözüm, 6356 sayılı Kanun’un 17. maddesinin 5. fıkrasında ele
alınan konulardan biri olmuştur. Bu konudaki hükme göre, “Mahkemenin davacı lehine
karar vermesi hâlinde üyelik, red kararının alındığı tarihte kazanılmış sayılır”. Böylece
işçi sendikası üyeliği talebi reddedilen çalışanın, mahkeme kararı ile üyeliğine karar
verilmesi halinde, üyelik hakları, bu talebin sendika tarafından reddedildiği tarihten
itibaren başlatılacaktır (Yiğit, 2013, s.62).
Sendika üyesi her birey e-Devlet uygulaması üzerinden çekilme bildiriminde bulunmak
suretiyle üyelikten çekilebilecek, e-Devlet çekilme bildirimi yine elektronik ortamda eş
zamanlı olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ve sendikaya bildirilecektir.
Çekilme sendikaya bildirimden itibaren bir ay sonra geçerlilik kazanacaktır. Üye bu bir
aylık süre içinde başka bir sendikaya üye olduğu takdirde yeni üyelik bu sürenin
sonunda geçerlilik kazanacaktır. Sendika üyeliğinden çıkarılma kararı Genel Kurulca
verilebilecek, karar yine e-Devlet uygulaması üzerinden Bakanlığa elektronik ortamda
bildirilecek ve üyeye yazılı olarak tebliğ edilecektir. İşçi üye, kararın yazılı tebliğinden
itibaren otuz gün içinde mahkemeye itiraz edebilecek, mahkeme iki ay içinde kesin
kararını verecektir; üyelik çıkarılma kararı kesinleşene kadar devam edecektir.
İşçi sendikası üyesi iken, geçici bir süre işsiz kalmak 6356 sayılı Kanun’un 19.
maddesinin 9. fıkrasında sendika üyeliğini etkilemeyen bir hal olarak düzenlenmiştir.
2821 sayılı Kanun geçici işsizliğin süresine ilişkin bir süre sınırı getirmemiştir.
(Şahlanan, 1996, s.186). Ancak 6356 sayılı Kanun’da düzenlenen hükümde, “İşçi
sendikası üyesinin bir yılı geçmemek üzere işsiz kalması üyeliğini etkilemez” denilerek,
süreye açıklık getirilmiştir ( Yiğit, 2013, s.60).

5

Öğrencilerin ve din ve ibadet işlerinde çalışanların, özel okul öğretmenlerinin, özel güvenlik
görevlilerinin, asker kişilerin üye olamayacaklarına ilişkin yasaklar kaldırılmıştır.
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2.5 Üyelik Aidatı Konusunda 6356 sayılı Kanun’da Öngörülen Düzenlemeler
2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 23. maddesi işçi ve işveren sendikalarının üyelerinden
alabilecekleri aidata üst sınır (tavan) getirmiştir. Örneğin, bir işçi sendikasının
üyesinden talep edebileceği aylık aidatın üst limiti, üyenin bir günlük çıplak ücreti ile
sınırlandırılmıştır. Ayrıca, sendika tüzüklerine aidat dışında, üyelerden başka bir aidat
alınacağına dair hükümler de konulamamıştır. 6356 sayılı Kanun, 18. maddesi ile üyelik
aidatındaki tavanı kaldırarak üyelik aidat miktarını kuruluşların tüzüklerine bırakmıştır.
6356 sayılı Kanun faaliyeti durdurulmayan işçi ve işveren sendikasına ödenecek üyelik
aidatı üst sınırı, “faaliyeti durdurulmayan” koşuluyla birlikte kaldırmış ve bu konuda
genel kurul kararıyla, sendika tüzüğüne serbestçe hüküm konulabileceğini kabul
etmiştir. Ayrıca üyelik aidatı dışında işçilerden başka bir aidat alınacağına ilişkin
hükümler konulamayacağına da yeni Kanun’ da yer verilmemiştir. Yetkili işçi
sendikalarının yazılı başvuruları üzerine üyelik aidatı işçinin ücretinden kesilmek
suretiyle ödenecek olup talebe rağmen kesmeyen veya kesmesine rağmen sendikaya
ödemeyen işverenlerin bildirim şartı aranmaksızın işletme kredilerine uygulanan en
yüksek faiziyle sorumlu olacağı düzenlenmiştir (Canpolat, 2012, s.11).
2.6 Sendika Yöneticileri ve Sendikal Özgürlükler Konusunda 6356 sayılı Kanun’da
Öngörülen Düzenlemeler
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu profesyonel sendika
yöneticilerinin iş güvencesine yeni bir boyut getirmiştir. Bilindiği üzere profesyonel
yönetici, sendika yöneticiliği sıfatıyla sendikal faaliyette bulunmak üzere işyerinden
ayrılan, bunun karşılığında da sendikadan belirli bir ücret alan işçidir (Astarlı, 2013,
s.141). Profesyonel sendika yöneticisi olarak adlandırılan kişiler bu görevleri kabul
ederek işlerinden ayrılırken onların belli bir gelecek güvencesiyle hareket etmelerini
sağlamak isteği endüstriyel ilişkiler sistemimize ilk kez 1963 tarihli 274 sayılı
Sendikalar Kanunu ile yansımış, bunu izleyen tüm sendikal mevzuat düzenlemelerinde
tekrarlanmıştır. Sendika yöneticilerinin güvencesi diyebileceğimiz bu yaklaşımın
nedenleri arasında ülkemizde profesyonel sendika yöneticilerinin gelişmesini teşvik
etmek, yöneticinin seçim sürecinde tekrar seçilmeme olasılığını önlemesine yönelik
direncini hafifleterek sendika demokrasisine katkıda bulunmak, bu yolla gelir ve statüsü
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yükselecek yöneticinin işveren karşısında görevini daha güvenle ve etkin biçimde
yapmasını sağlamak gibi saikler yer almıştır (Savaş, 2012, s.124).
6356 sayılı Kanun’un 23. maddesi işçi kuruluşu yöneticiliğinin güvencelerini
düzenlemektedir. Dolayısıyla öncelikle işçi kuruluşu ve bunların yöneticilerinin kim
olduğunun belirlenmesi gerekir. Kanunun “tanımlar” başlıklı 2. maddesine göre “işçi
kuruluşu”, sendika ve konfederasyonları, “yönetici” ise, kuruluşun ve şubesinin yönetim
kurulu üyelerini ifade eder. Buradan hareketle güvenceye sahip yöneticilerin, işçi
konfederasyonları, sendikaları ve sendika şubelerinin yönetim kurulu üyeleri şeklinde
anlaşılması daha isabetli olur (Mollamahmutoğlu, 2012, s.486). 2821 sayılı Kanun’dan
farklı olarak, 6356 sayılı Kanun’un 2. maddesinin 1. fıkrası i bendinde denetim kurulu
üyeleri yöneticiler arasında sayılmamıştır. Ancak denetim kurulu üyelerinin yönetici
tanımı içinde yer almamış olmaları, profesyonel sendika yöneticilerine tanınan
güvenceden yararlanacakların kapsamında eskiye oranla herhangi bir daralmaya neden
olmamıştır. Zira 2821 sayılı Kanun döneminde de, denetim kurulu üyeleri yönetici
sayılmalarına ve 29. maddenin başlığında da işçi sendikası ve konfederasyonu
yöneticiliğinin teminatı ibarelerinin yer almasına rağmen, 29. madde metninde
sayılmadıkları için denetim kurulu üyelerinin yöneticilik güvencesinden yararlanmaları
mümkün olmamıştır (Astarlı, 2013, s.143).
6356 sayılı Kanun’da, güvenceden yararlanan sendika yöneticilerinin 2821 sayılı
Kanunun 29. maddesi “Sendika ve konfederasyonların yönetim kurullarında veya
başkanlığında görev aldığı için kendi isteği ile çalıştığı işyerlerinden ayrılan işçiler”
ibaresiyle, sendika yönetim kurulu veya başkanlığında görev almak nedeniyle işçinin
işinden ayrılmasının bir işçi feshi niteliğinde olduğunu kabul etmiştir. Bu durumda
yöneticilik görevine seçilen işçi ya açık bir şekilde ya da çalışmamak suretiyle zımni
olarak iş sözleşmesini feshetmek durumunda kalmıştır. İş sözleşmesinin yönetici işçinin
feshi suretiyle sona ermesi nedeniyledir ki, 2821 sayılı Kanun’ un 29. maddesi işverene,
işyerinde “işe alınmalarını” isteyen yöneticileri “işe alma zorunluluğu” getirmiştir. İş
sözleşmesi yapma zorunlulukları kapsamında değerlendirilen bu yükümlülüğe
aykırılığın cezai yaptırımını kanun koyucu belirlemiştir. Kanunun 59. maddesi uyarınca
29. maddenin 1. fıkrasına göre iş sözleşmesi yapma zorunluluğuna aykırı davranan
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işveren hakkında idari para cezası düzenlenecektir. Bu yükümlülüğe aykırılığın cezai
yaptırımını öngören kanun koyucu, hukuki bir yaptırıma ise Kanun’da yer vermemiştir.
2.6.1 Yöneticilik Görevi Nedeniyle İşyerinden Ayrılan İşçinin İş Sözleşmesinin
Feshi ve Kıdem Tazminatı Talep Hakkı
6356 sayılı Kanun’un 23. maddesinin 1. fıkrasına göre, kural olarak, işçi kuruluşunda
yönetici olduğu için çalıştığı işyerinden ayrılan işçinin iş sözleşmesi askıda kalır.
İşyerinden ayrılan yöneticinin iş sözleşmesinin askıda kalması yönündeki hukuki sonuç
kanunda öngörülmüş olup, bu sonucun doğabilmesi için bu konuda iş sözleşmesi
taraflarınca herhangi bir anlaşma yapılmasına ihtiyaç bulunmamaktadır. Yönetici
seçilen işçinin bu yönde açık bir irade beyanında bulunmasına da gerek yoktur (Başbuğ,
2012, s.77). Yönetici dilerse işten ayrıldığı tarihte iş sözleşmesini bildirim süresine
uymaksızın veya sözleşme süresinin bitimini beklemeksizin fesheder ve kıdem
tazminatına hak kazanır. Kanun koyucunun burada öngördüğü fesih hakkı, bir
bildirimsiz/olağanüstü fesih hakkıdır. Çünkü işçi iş sözleşmesini, belirsiz süreli ise
bildirim süresine uymaksızın, belirli süreli ise, sözleşmede öngörülen vadeyi
beklemeksizin derhal sona erdirebilecektir. Burada yönetici işçiye kanunun sağladığı
avantaj, yöneticilik görevi nedeniyle iş sözleşmesini askıya almak yerine haklı nedenle
sona erdirmeyi tercih eden işçinin, kıdem tazminatına da hak kazanacak olmasıdır.
Yönetici, yöneticilik süresi içerisinde iş sözleşmesini feshederse kıdem tazminatı fesih
tarihindeki emsal ücret üzerinden hesaplanır. Görüldüğü gibi, işçi isterse yönetici
seçildiğinde, isterse yöneticilik süresi içinde (yani, iş sözleşmesi askıda iken) iş
sözleşmesini feshettiği takdirde, diğer şartlar da uygunsa, kıdem tazminatına hak
kazanacak, bundan sonrasında ise haliyle yöneticilik güvencesi söz konusu
olmayacaktır (Dereli, 2013, s.51). Diğer bir ifade ile iş sözleşmesi varlığını devam
ettirmekle birlikte, tarafların bu sözleşmeden doğan temel edim yükümlülükleri olan, iş
görme ve ücret ödeme borçları askı süresince hüküm doğurmayacaktır. Diğer taraftan
askıya alınan sadece işçinin iş görme ve işverenin bunun karşılığı olan ücret ödeme
borcudur; bunlar dışında iş sözleşmesinden işçi ve işveren bakımından doğan borçlar,
örneğin işçi bakımından sadakat, işveren bakımından gözetme borçları varlıklarını
sürdürmektedirler (Astarlı, 2013, s.145).
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Belirli süreli iş sözleşmelerinde askıda kalma sırasında sözleşmenin süresi kesilmeyip
işlemeye devam ettiğinden, belirli süreli iş sözleşmesinin süresi askı dönemi içinde sona
ererse, iş sözleşmesi kendiliğinden sona erer (Süzek, 2012, s.517-518, 520.). Bu hukuki
sonuçlar, iş sözleşmesi kanun gereği askıda olan yöneticinin belirli süreli iş sözleşmesi
ile çalışıyor olması hali için de geçerli olacaktır. Başka bir deyişle, yöneticilik görevi
sırasında iş sözleşmesinin süresi dolan bir yönetici, yöneticilik görevinin Kanun’da
belirtilen hallerden biriyle sona ermesi üzerine Kanuna dayanarak işe başlatılmasını
talep edemeyecektir. Zira işe alınmayı talep hakkı, iş sözleşmeleri askıya alınan ve
yöneticilik görevi sonuna kadar sona ermemiş olan yöneticilere tanınan bir haktır
(Özkaraca, 2013, s.181).
6356 sayılı Kanun’un 23. maddesinin 1. fıkrasında, yöneticilik süresi içerisinde iş
sözleşmesini fesheden yöneticinin kıdem tazminatının fesih tarihindeki emsal ücret
üzerinden hesaplanacağı belirtilmiştir. Böylece, Yargıtay’ın, iş sözleşmesinin askı süresi
içinde feshi halinde kıdem tazminatının hesabında iş sözleşmesinin askıya alınmasından
önce hak kazanılan son ücretin dikkate alınacağına ilişkin içtihadının sendika
yöneticileri hakkında uygulanması, Kanunun açık hükmü gereği mümkün olmayacaktır
(Özkaraca, 2013, s.183).
6356 sayılı Kanun, yönetici olduğu için işten ayrılan işçinin iş sözleşmesinin, 2821
sayılı eski Kanun’da olduğu gibi işçi tarafından sona erdirildiğini değil, askıya
alındığını kabul etmiştir. Dolayısıyla yönetici işçi, işyerinden ayrılırken veya görevin
devamı sırasında iş sözleşmesini derhal sona erdirmemişse iş sözleşmesi askıda
kalmaya devam edecektir. 6356 sayılı Kanun’un 23. madde hükmünde de iş sözleşmesi
askıya alınan yöneticinin bu görevinin sona erme nedenine bağlı olarak uygulanmak
üzere farklı düzenlemeler öngörülmüştür Kanunda, askı halinin bitimi ile iş
sözleşmesinin kendiliğinden hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam etmesi kabul
edilmemiş; yöneticiliğin sona erme nedenine bağlı olarak ya sözleşmenin sona ereceği
veya işçinin başvurusu ve işverenin kabulü halinde işçinin tekrar işe başlayacağı aksi
halde sözleşmenin işverence feshedilmiş sayılacağı öngörülmüştür. Kanuna göre işe
başlatılmak üzere işverene başvurma hakkı sadece iş sözleşmesi askıya alınan ve
yöneticilik görevi boyunca askıda kalan yöneticiye tanınmıştır (Ulucan ve Nazlı, 2011,
s.1676; Canbolat, 2012, s.206).
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Kanun koyucu iş sözleşmesi askıya alınan yöneticinin görevinin 6356 sayılı Kanun’un
23. maddesinin 2. fıkrası gereğince sendikanın tüzel kişiliğinin sona ermesi, seçime
girmemek, yeniden seçilmemek veya kendi isteği ile çekilmek suretiyle sona ermesi
hallerinde, sona erme tarihinden itibaren bir ay içinde ayrıldığı işyerinde işe başlatılmak
üzere işverene başvurabileceğini; işverenin de, talep tarihinden itibaren bir ay içinde bu
işçiyi o andaki şartlarla eski işine veya eski işine uygun bir diğer işe başlatmak zorunda
olduğunu kabul etmiştir. Kanunda her ne kadar “zorundadır” ifadesi kullanılmışsa da,
bu mutlak bir zorunluluk olmayıp, işe başlatmamanın sonucu iş sözleşmesinin işveren
tarafından feshedilmiş sayılması olarak belirtilmiştir (Kılıçoğlu, 2013, s.186). Bunun
sonucu olarak söz konusu hukuki durumlara ilişkin ihbar tazminatı, kıdem tazminatı,
bakiye süre ücreti tutarında tazminat gibi yaptırımlar bu konudaki esaslara uygun olarak
uygulanacaktır. Tazminata esas ücret konusunda yine fesih tarihindeki emsal ücret esas
alınmalıdır.
Bu nedenler içerisinde yeni olan “sendika tüzel kişiliğinin sona ermesi” halidir. 2821
sayılı Kanun’un uygulanması döneminde tereddüt oluşturan bu halin Kanun’a alınması
ile birlikte tartışmalar da son bulmuş olacaktır. Bu durumda sendika veya şubenin
herhangi bir nedenle tüzel kişiliğinin sona ermesi halinde de sona erme tarihinde işçi
kuruluşlarında yönetim kurulu üyesi olanlar, daha önce iş sözleşmelerini sona
erdirmemiş olmak kaydıyla işverenlerine işe başlatılmak üzere başvurabileceklerdir.
İşe başlatılmak üzere işverene başvurma hakkı, yöneticilik görevinin sona erdiği tüm
hallerde kullanılabilecek bir hak da değildir. Bu hak ancak yöneticilik görevinin
Kanun’da sınırlı olarak sayılan, sendikanın tüzel kişiliğinin sona ermesi, seçime
girmemek, yeniden seçilmemek veya kendi isteği ile çekilmek suretiyle sona ermesi
halinde kullanılabilir. 2821 sayılı Kanun’daki üç aylık başvuru süresi 6356 sayılı
Kanunda bir aya indirilmiştir (Akyiğit, 2013, s.486).
Sözleşmesi askıya alınan yöneticinin görevi Kanun’da sayılan nedenler dışında sona
ererse, yönetici 23. maddenin 2. fıkrasında olduğu şekilde işverenden işe başlatılmasını
talep edemeyecek, ancak 3. fıkra hükmü dolayısıyla işverenden kıdem tazminatı
talebinde bulunabilecektir.
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2821 sayılı Kanun’un 29. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen yöneticilik görevleri
nedeniyle hüküm giymiş olanların yöneticilik güvencesinden yararlanma imkânının
bulunmadığına ilişkin hüküm yeni Kanun’a alınmamıştır (Ulucan-Seçkin, 2013,
s.1676). 6356 Saylı Kanun’un 23. maddesi 3. fıkrası gereğince görevi kanunda sayılan
nedenler dışında sona eren yöneticiye ödenecek kıdem tazminatının hesabında,
işyerinde çalışılmış süreler göz önünde bulundurulacak ve fesih anında emsalleri için
geçerli olan ücret ve diğer hakları esas alınacaktır. Kanunun bu hükmünden işçinin iş
sözleşmesinin fesih suretiyle sona erdiği anlaşılmaktadır. Buradaki feshin işçi tarafından
yapılmış ancak kendisine kıdem tazminatı hakkı kazandıran bir fesih olarak
değerlendirilmesi daha yerinde olur. Çünkü görevin Kanun’da sayılmayan nedenlerle
sona ermesi üzerine işverene kıdem tazminatı talebi yöneltmek, sözleşmenin en geç bu
taleple işçi tarafından sona erdirildiği anlamına gelmektedir.
Bu noktada, işe başlatılmayan işçinin işe iade davası açıp açamayacağı sorusu akla
gelmektedir ki, bu soruya olumlu yanıt verilmelidir. Her ne kadar Tasarı’nın TBMM’de
görüşülmesi sırasında, maddenin 2. fıkrasına iş sözleşmesi feshedilmiş sayılan işçinin
işe iade davası açabileceğini belirtmek amacıyla “Bu durumda yöneticinin, iş güvencesi
haklarını düzenleyen ilgili İş Kanunu maddeleri gereğince dava açma hakkı saklıdır.”
şeklinde bir cümle eklenmesine ilişkin önerge kabul edilmemiş ise de, bunu söz konusu
hakkın bulunmadığının bir göstergesi olarak kabul etmemek gerekir. Esasen ortada bir
işveren feshi bulunduğuna göre, artık iş sözleşmesinin feshine bağlı tüm sonuçların
uygulanacağında şüphe etmemek gerekir. Zira asıl olan kanunların bir hukuki duruma
bağladığı sonuçların aynı nitelikteki tüm olaylarda uygulanmasıdır. Kanun koyucunun
farklı bir düzenleme getirmek istediği takdirde bunu açıkça öngörmesi gerekir.
Yöneticilik görevi ve aynı zamanda askıda olan iş sözleşmesi ölüm ile sona eren işçinin
mirasçılarının kıdem tazminatına hak kazanıp kazanmayacakları üzerinde de kısaca
durulmalıdır. 6356 sayılı Kanun’un 23. maddesinin 2. fıkrasında sayılan nedenler
dışında yöneticilik görevi sona eren sendika yöneticinin işveren tarafından kıdem
tazminatı talep edebileceği düzenlenmiştir. Ölüm ile yöneticilik görevinin sona ermesi
de, ikinci fıkrada sayılan haller dışında bir sona erme halidir; dolayısıyla da 3.fıkra
kapsamında değerlendirilerek mirasçılarının kıdem tazminatına hak kazanacaklarının
kabul edilmesi gerekir (Savaş bt., s.121).
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6356 sayılı Kanun’ da ayrıca 9. maddesinin 6. fıkrası gereğince kuruluş ve şube yönetim
kurulu üyelerinin görevlerinin, milletvekili veya belediye başkanı seçilmeleri halinde
kendiliğinden son bulacağı, Kanun’un 12. maddesi gereğince de kuruluş veya şubenin
ilk genel kurulu ile olağan genel kurullarını süresi içinde yapmayan kuruluş veya şube
yönetim kuruluna, kuruluşun üyelerinden birinin veya durumu tespit eden Bakanlığın
başvurusu üzerine, mahkeme kararıyla işten el çektirileceği öngörülmüştür.
2.6.2 İş Sözleşmelerini Kanunun Yürürlük Tarihinden Önce Yöneticilik Görevi
Nedeniyle Sona Erdirmiş Yöneticilerin Hukuki Durumu Konusunda 6356 sayılı
Kanun’da Öngörülen Düzenlemeler
6356 sayılı Kanun’ un 23. madde hükümleri Kanun’un yürürlüğe girdiği 07.11.2012
tarihi ve sonrasında yöneticiliğe seçilenler hakkında uygulanacaktır. Belirtilen tarihten
önce yönetici seçilen kişilerin durumu Kanunun geçici 5. maddesinde düzenlenmiştir.
Sözü edilen hükme göre, “Kanunun yayımı tarihinde sendika yöneticisi olduğu için iş
sözleşmesini feshetmiş olan yöneticiler hakkında 23. maddenin 2. ve 3. fıkra hükümleri
uygulanır. Ancak 23. maddenin 2. fıkrasındaki nedenlerden biri ile görevi sona eren
yöneticiler, bu tarihten itibaren bir ay içerisinde işverene başvurmak kaydıyla emsal
ücret üzerinden kıdem tazminatına hak kazanır.”6
Maddede, 23. maddesinin 2. fıkra hükmünün uygulanacağı belirtildikten hemen sonra,
yöneticilik görevi 2. fıkrada belirtilen hallerden biriyle sona erse de, işe başlatılmayı
talep hakkının kullanılamayacağı, sadece bir ay içinde işverene başvurmak kaydıyla
emsal ücret üzerinden kıdem tazminatı alınabileceği öngörülmüştür (Başbuğ, 2012,
s.47). Kanun koyucu bu hükümle Kanun’un yürürlük tarihinden önce işyerlerinden
yöneticilik görevi nedeniyle ayrılan sendika yöneticilerine de 23. maddede öngörülen
yöneticilik güvencesinin kısmen uygulanacağını kabul etmiştir. Buna göre iş
sözleşmesini feshederek işyerinden ayrılan yöneticiler 23. maddenin 1. fıkrasındaki
imkândan yararlanamayacaklar, yani bunların iş sözleşmelerini askıya alındığı kabul
6

Geçici 5. madde Kanun Tasarısının ilk şeklinde yer almayıp Alt Komisyonda, “Tasarı ile sendika
yöneticiliği yapanların iş sözleşmelerinin feshedilmesi yerine askıya alındığı bir sisteme geçiş yapılması
dikkate alınarak, halen sendika yöneticiliği yapmakta olanların yeni sisteme aktarılmaları” gerekçesiyle
eklenmiştir (TBMM, Yasama Dönemi: 24, Yasama Yılı: 2, S. Sayısı 197, Toplu İş İlişkileri Kanunu
Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu
Raporları (1/567), 34).
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edilemeyecektir. Ancak geçici maddede de belirtildiği üzere maddenin 2. ve 3.
fıkralarında belirlenen güvenceden yararlanmaları mümkün olabilecektir. Geçici 5.
madde hükmü dolayısıyla kanunun yürürlüğü tarihinden önce yöneticilik görevi
nedeniyle işyerinden ayrılmış yöneticiler hakkında 23. maddenin 3. fıkrası da uygulama
alanı bulacak ve 23. maddenin 2. fıkrasında sayılan nedenler dışında bir nedenle
yöneticilik görevi sona eren yönetici de işverene başvurarak kıdem tazminatı talep
edebilecektir. Geçici maddenin görevi sona eren yöneticiler hakkında 23. maddenin 2.
fıkrasının uygulanacağına söylemek yanında bunları işe başlatılmayı değil kıdem
tazminatı talep edebileceklerini kabulü karşısında aslında yöneticilik görevi 23.
maddenin 2. fıkrasındaki nedenlerle sona eren yöneticilerle, bu nedenler dışında görevi
sona eren yöneticilerin talep hakları bakımından bir fark bulunmamaktadır. Her ikisi de
kıdem tazminatı talebinde bulunacaktır (Astarlı, 2013, s.153).
2.7 İşyeri Sendika Temsilcisinin Güvencesi Konusunda 6356 sayılı Kanun’da
Öngörülen Düzenlemeler
2.7.1 İşyeri Sendika Temsilcisinin Güvencesi Konusunda 2821 Sayılı Kanun’da
Öngörülen Düzenlemeler
Sendikaların işverenlerle ilişkilerinde rol alan ve sendikanın işyerine uzanmış gözü,
kulağı ve eli gibi fonksiyon gören işyeri sendika temsilcileri sendika üyesi isçilerin
haklarının savunucusu olarak (Tuncomağ, 1985, s.159) sürekli bicimde işverenle
muhatap olduklarından, işverenle ilişkileri zaman zaman gerginleşmekte, isten
çıkarılma veya işyeri değişikliği gibi uygulamalara sıkça maruz kalmaktadırlar. Bu
nedenle, işyeri sendika temsilcilerinin özel olarak korunmaları zorunluluğu doğmuş ve
bu amaçla yasal düzenlemeler yapılmıştır (Göktaş bt., s.307).
2821 sayılı Kanun’un 4773 sayılı Kanun ile değiştirilmeden önceki halinde, 30.
maddesinin 1.fıkrası gereğince işverenin işyeri sendika temsilcisinin iş sözleşmesini
haklı bir neden olmaksızın ve nedenini açık ve kesin şekilde belirtmeksizin
feshedemeyeceği; fesih halinde temsilcinin veya üyesi bulunduğu sendikanın fesih
bildiriminin tebliğinden itibaren bir ay içinde dava açabileceği, davanın mahkemece seri
yargılama usulüne göre iki ay içinde kesin olarak karara bağlanacağı; mahkemenin işe
iade kararı vermesi halinde feshin geçersiz sayılarak iş gördürülmemiş olsa bile,
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temsilcinin işten çıkarıldığı tarihten itibaren yeniden temsilciliğe atanma hali de dâhil
olmak üzere temsilcilik süresinin devamınca ücreti ve diğer bütün haklarının ödeneceği,
ancak işine iade kararı verilen işçinin altı işgünü içinde işe başlamaması halinde
mahkemece öngörülen tazminatın ödenmeyeceği düzenlenmiştir.
2821 sayılı Kanun’un 30. maddesinde 4773 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler
sonrası işyeri sendika temsilcileri için öngörülen bu koruma zayıflatılmış, işyeri sendika
temsilcilerinin feshe karşı korunması normal iş güvencesi rejimi için alınmıştır. 2821
sayılı Kanun’un 30. maddesinin söz konusu değişiklikler sonrası metnine göre, “İşyeri
sendika temsilcisinin belirsiz süreli hizmet akdinin işveren tarafından feshinde İş
Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır. Temsilcinin hizmet akdinin sadece temsilcilik
faaliyetlerinden dolayı feshedilmesi halinde, İş Kanununun 21. maddesinin 1. fıkrası
uyarınca en az bir yıllık ücreti tutarında tazminata hükmedilir. İşveren, yazılı rızası
olmadıkça işyeri temsilcisinin çalıştığı işyerini değiştiremez veya işinde esaslı bir tarzda
değişiklik yapamaz. Aksi halde değişiklik geçersiz sayılır. Bu düzenleme ile işyeri
sendika temsilcilerine tanınan güvencenin kapsamı oldukça daraltılmış, bu sıfatı
taşımayan herhangi bir işçi ile eşit düzeye getirilmiş, sadece temsilcinin iş
sözleşmesinin temsilcilik faaliyetinden dolayı feshi halinde işe başlatmama tazminatının
4-8 ay yerine en az bir yıllık ücreti tutarında hükmedileceği belirtilmiştir7. Kanun’un
değişik halindeki feshe karşı korumanın iş güvencesi kapsamındaki herhangi bir işçinin
feshe karşı korunmasından tek farkı, işyeri sendika temsilcisinin işe başlatılmaması
halinde hukuki yaptırım olarak öngörülen iş güvencesi tazminatının işçinin en az bir
yıllık ücreti tutarında hesaplanacak olmasıdır.
7

Bu dönemde Yargıtay’ın, 01-03 ve 05.05.2004 tarihlerinde işyerine gelmeyen ancak diş tedavisi
nedeniyle istirahat raporu bulunduğu anlaşılan bir işyeri sendika temsilcisinin, iş sözleşmesinin sendikal
faaliyeti nedeniyle feshedildiği iddiası bulunmadığından, işe başlatmama tazminatının 4 aylık ücret
tutarında tespit edildiği bir kararı için bkz. Yarg. 9. HD, 29.01.2007 E. 2006/29928 K. 2007/1032,
www.kazanci.com bunlar referans sitelerse erişim tarihleri lütfen. İşyeri sendika temsilcisinin sendikal
faaliyeti nedeniyle işveren ve oğlu tarafından hakaret ve müessir fiile maruz bırakılarak işten çıkarıldığı
vicdani kanaatine varıldığını belirttiği bir kararında işe başlatmama tazminatının 18 aylık ücret tutarında
belirlenmesine karar veren Antalya 1. İş Mahkemesinin kararı Yargıtay tarafından onanmıştır. Bu konuda
bkz. Yarg. 9. HD, 05.05.2008, E. 2007/33558 K. 2008/11288 www.legalbank.net. İşyeri sendika
temsilcisinin iş sözleşmesinin işletme gerekleri ile feshedildiği bir durumda işe iade davasının reddine
karar verilmesi gerektiği yönünde, Yarg. 9. HD, 21.10.2004, E. 2004/6558 K. 2004/23719,
www.legalbank.net. Söz konusu karara göre, “…Fesih tarihinde yürürlükte olan 1475 sayılı İş
Kanununun 4773 sayılı yasa ile değişik 9. maddesi ile sendikalar kanununun 30. maddesi tamamen
değiştirilmiştir. Bu değişiklik ile sendika temsilcisinin aktinin feshinde 1475 sayılı Yasa hükümlerinin
uygulanacağı hükmü getirilmekle, davacının salt işyeri temsilcisi olmasının aktinin feshine engel
olacağından söz etmek olanağı kalmamıştı.”
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2.7.2 İşyeri Sendika Temsilcisinin Güvencesi Konusunda 6356 sayılı Kanun’da
Öngörülen Düzenlemeler
6356 sayılı Kanun “işyeri sendika temsilcilerinin güvencesi” başlıklı 24. maddesiyle,
2821 sayılı Kanun’un değişik 30. maddesine karşı yöneltilen eleştirileri dikkate alarak
işyeri sendika temsilcilerine etkili bir koruma sistemi öngörmüştür. Aslında Kanun’un
bu hükmü, 2821 sayılı Kanun’un 30. maddesinin 4773 sayılı Kanun ile değiştirilmeden
önceki haline ana hatları bakımından benzemektedir. Kanun koyucu değişiklikle
zayıflattığı korumayı, yeniden tesis etmiştir (Tuncay, 2011, s.160).
İşyeri sendika temsilcilerinin güvencesi 6356 sayılı Kanun’da, 2821 sayılı Kanun’un
gerek 4773 sayılı Kanun’la yapılan değişiklikten önceki gerek sonraki şeklinden daha
ileriye götürülecek şekilde düzenlenmiştir. Temsilcilere etkili bir güvence sağlanmasını
öngören, Ülkemiz tarafından da onaylanan 135 sayılı UÇÖ Sözleşmesi ve temsilcilerin
görevleri dikkate alındığında, 4773 sayılı Kanun’la yapılan değişiklik sonucu öngörülen
sistemin terk edilmiş olması isabetlidir8.
6356 sayılı Kanun’ la bu güvenceden yararlanacak kişilerin kapsamı da genişletilmiş ve
işçi kuruluşlarında yönetici olmalarına rağmen işyerinde çalışmasını sürdüren işçilerin
(amatör yöneticilerin) de 24. maddesinin 5. fıkrasında işyeri sendika temsilcilerine
tanınan güvenceden yararlanabilecekleri isabetli olarak belirtilmiştir.
2821 sayılı Kanun’un 4473 sayılı Kanun’la değişik 30. maddesinde, işyeri sendika
temsilcisinin “belirsiz süreli hizmet akdinin” işveren tarafından feshinde İş Kanunu’nun
ilgili hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. Bu nedenle Kanunda öngörülen bu feshe
karşı korumadan sadece belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan işyeri sendika
temsilcileri faydalanabilmiştir. Kanun’un belirsiz süreli iş sözleşmelerini esas alması ve
işyeri sendika temsilcilerinin feshe karşı korunmasının klasik iş güvencesi sistemi
8

Kanun Tasarısının TBMM’ye sevk edilen ilk şeklinde, işyeri sendika temsilcilerinin güvencesi, 2821
sayılı Kanunun 4773 sayılı Kanunla değişik şeklinde olduğu gibi etkili bir güvence sağlamayacak şekilde
düzenlenmekteydi. Tasarı’nın Alt Komisyonda görüşülmesi sırasında, 24. madde “2821 sayılı Sendikalar
Kanununda işyeri sendika temsilcisine diğer işçilerle aynı düzeyde güvence sağlayan düzenlemenin, daha
etkili bir koruma sağlanmasını öngören ILO’nun 135 ve 138 sayılı sözleşmeleri ile çelişmesi de dikkate
alınarak, sendika işyeri temsilcisinin güvencesini artırmak” suretiyle kabul edilerek TBMM’de kabul
edilen şeklini almıştır. Bkz. TBMM, Yasama Dönemi: 24, Yasama Yılı: 2, S. Sayısı 197, Toplu İş
İlişkileri Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler
Komisyonu Raporları (1/567).
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içerisinde sağlanmaya çalışılması karşısında farklı bir şekilde düşünmeye imkan
kalmamıştır. Ancak 6356 sayılı Kanun, bu problemi ortadan kaldırmıştır. Kanunun 24.
maddesinde işyeri sendika temsilcilerinin iş sözleşmelerinin “haklı bir neden olmadıkça
ve nedeni yazılı olarak açık ve kesin şekilde belirtmedikçe” feshedilemeyeceği
belirtilirken, iş sözleşmesinin türleri konusunda bir ayrım yapılmamıştır. Dolayısıyla
hem belirli süreli hem belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan işyeri sendika temsilcisi,
24. maddedeki güvenceden yararlanacaktır (Kutal, 2008, s.80).
6356 sayılı Kanun’un 24. maddesinin 1. fıkrasına göre, “İşveren, işyeri sendika
temsilcilerinin iş sözleşmelerini haklı bir neden olmadıkça ve nedenini yazılı olarak açık
ve kesin şekilde belirtmedikçe feshedemez”. Bu hüküm, yazılı şekil şartı dışında 2821
sayılı Kanun’un değişiklikten öncesi 30. maddesi ile aynıdır. Buna göre işveren işyeri
sendika temsilcisinin iş sözleşmesini ancak İş Kanunu’nda veya Borçlar Kanunu’nda
belirtilen haklı nedenlerle sona erdirebilecektir. Bu yolla işyeri sendika temsilcisinin iş
sözleşmesinin haklı nedenler dışında bir nedenle, bu kapsamda özellikle haklı neden
ağırlığına ulaşmamış geçerli nedenlerle sona erdirilmesinin önü kapatılmıştır. İşveren
işyeri sendika temsilcisinin iş sözleşmesini İş Kanunu 18. maddesindeki işçinin
davranışına, verimliliğine veya işletmeye ilişkin nedenlerle feshedemez. Fesih
nedeninin İş Kanunu’nda ve Borçlar Kanunu’nda belirtilen haklı nedenler ağırlığında
bir neden olması gerekir.
Hukukumuzda iş güvencesi hükümlerinin kabulünden sonra haklı neden-geçerli neden
ayırımı ortaya çıkmış olup, 6356 sayılı Kanun’un açık ifadesi karşısında işyeri sendika
temsilcisinin iş sözleşmesinin ancak (temsilcinin tabi olduğu mevzuata göre) haklı
nedenle feshedilebileceği kanaatine varılabilir (Yiğit, 2012, s.23). Bu noktada özellikle
işçinin davranışlarından kaynaklanan fesih nedenleri konusunda İş Kanunu’nun
gerekçesinde yer verilen örnekler dikkate alındığında, işverenin işyeri sendika
temsilcisinin “işverene zarar vermek ya da zararın tekrarı tedirginliğini yaratmak;
işyerinde rahatsızlık yaratacak şekilde çalışma arkadaşlarından borç para istemek;
arkadaşlarını işverene karşı kışkırtmak; işini uyarılara rağmen eksik, kötü veya yetersiz
olarak yerine getirmek; işyerinde iş akışını ve iş ortamını olumsuz etkileyecek bir
biçimde diğer kişilerle ilişkilere girmek; işin akışını durduracak şekilde uzun telefon
görüşmeleri yapmak; sık sık işe geç gelmek ve işini aksatarak işyerinde dolaşmak;
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amirleri veya iş arkadaşları ile ciddi geçimsizlik göstermek, sıkça ve gereksiz yere
tartışmaya girişmek gibi” davranışlarına katlanmak zorunda olup olmadığı ve bu
düzenlemenin isabet taşıyıp taşımadığı sorusu ortaya çıkmaktadır (Şahlanan, 2013,
s.149). Gerekçede, işçinin yeterliliğinden ve davranışlarından kaynaklanan geçerli
sebeplerin 25. maddede belirtilenlerin dışında kalan, 25. maddede belirtilenler kadar
ağırlıklı olmamakla birlikte, işin ve işyerinin normal yürüyüşünü, işyerlerinde işin
görülmesini önemli ölçüde olumsuz etkileyen hal ve sebepler olduğu ifade edilmiştir.
Yukarıda belirtilen nitelikteki geçerli sebep sayılan hal ve davranışların, geçerli sebep
sayılacak seviyeye ulaşmasından sonra da devam etmesi ve buna bağlı olarak
işyerindeki olumsuzlukların sürekli bir hal alması durumunda artık geçerli sebebin haklı
sebebe dönüştüğünün kabul edilmesi gerekir (Özkaraca, 2013, s.194). İşyerinin
bütünüyle kapatılması durumu ile ilgili olarak belirtmek gerekir ki, işyeri sendika
temsilcisi bir işyerine özgü olarak atandığından, işyerinin kapatılması durumunda
esasen temsilcilik görevi de sona ereceğinden (Yürekli, 2004, s.33), muvazaalı bir
durum olmadığı sürece böyle bir ihtimalde temsilcinin özel güvence hükmünden
yararlanması mümkün olmayacaktır.
Feshin hukuka uygun olmadığı iddiasında bulunan sendika temsilcisi veya üyesi
bulunduğu sendika, fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içerisinde dava
açabilir. Açılacak bu dava aslında bir tespit davası niteliğindeki işe iade davasıdır.
Kanun dava açma hakkını, 2821 sayılı Kanun’un 4773 sayılı Kanun ile
değiştirilmesinden önce de olduğu gibi, temsilcinin üyesi olduğu sendikaya da
vermiştir. Bireysel nitelikte bir dava olan işe iade davasını sendikanın açabilmesi için,
sendika temsilcisinin 26. maddeye göre yazılı başvurusunun bulunması gerekir (UlucanSeçkin, 2011, s.1678). Sendika temsilcinin dava açma iradesi yokken veya sendikaya
dava açma konusunda yazılı başvuru yapmamışken sendika bu davayı kendisi açamaz
(Astarlı, Muhittin, 2013, s.157). Dava basit yargılama usulüne göre sonuçlandırılacak,
mahkemece verilen kararın temyizi halinde Yargıtay kesin olarak karar verecektir. 6356
sayılı Kanun’daki düzenleme, mahkemenin davayı sonuçlandırması için bir süre
öngörmemesi itibariyle 4773 sayılı Kanun öncesi dönemden ve bu Kanunun atıfta
bulunduğu İş Kanunu hükümlerinden farklılık arz etmektedir. Bu hususta asıl farklılık,
4773 sayılı Kanun öncesi dönemde yerel mahkeme kararının kesin olduğu
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belirtilmesine karşın, 6356 sayılı Kanun ile isabetli olarak temyiz yolunun açılmış
olmasıdır (Özkaraca, 2013, s.195).
Mahkeme işveren feshinin haklı nedenlere dayanmadığını veya usulüne uygun olarak
yapılmadığını tespit ederse, feshin

geçersizliğine karar verecektir. Buradaki

geçersizliğin hukuki niteliği kesin hükümsüzlüktür; yani fesih hüküm ve sonuç
doğurmaz. Bu durumda iş sözleşmesi, hiç feshedilmemiş gibi varlığını devam
ettirecektir. İşveren geçersiz bir fesihle işçinin iş sözleşmesinden doğan iş görme
edimini haklı bir nedene dayanmaksızın kabulde temerrüt ettiğinden, burada bir alacaklı
temerrüdü hali olan işveren temerrüdü söz konusu olacaktır.
İşe iade davasının sonuçları açısından da 4773 sayılı Kanun öncesi dönemden farklı
düzenlemeler getirilmiştir. Kanuna göre, temsilcinin işe iadesine karar verilirse fesih
geçersiz sayılarak temsilcilik süresini aşmamak kaydıyla fesih tarihi ile kararın
kesinleşme tarihi arasındaki ücret ve diğer hakların ödeneceğini amirdir (Astarlı, 2013,
s.157). Kararın kesinleşmesinden itibaren altı iş günü içinde temsilcinin işe başvurması
şartıyla, altı iş günü içinde işe başlatılmaması halinde, iş ilişkisinin devam ettiği kabul
edilerek ücreti ve diğer hakları temsilcilik süresince ödenmeye devam edilir. Bu hüküm
yeniden temsilciliğe atanma halinde de uygulanır (Odaman- Karaçöp, 2011, s.23).
Temsilci işçinin, feshin geçersizliği karşısında boşta geçen sürenin ücretine hak
kazanması için, İş Kanunu 21. maddesinin 5. fıkrasında belirtildiği üzere, işe
başlatılmak için işverene başvurmuş olması zorunluluğu yoktur. Feshin geçersizliğini
tespit eden mahkeme kararının kesinleşmesinden sonra altı iş günü içerisinde işe
başlatılmak üzere işverene başvurmasa da temsilci, boşta geçen sürenin ücretine hak
kazanacaktır. Çünkü kanun koyucu, işçinin altı iş günü içerisinde işe başlamak için
başvurusunu, sadece işe başlatılmanın, diğer bir ifadeyle işverenin işe başlatma
yükümlülüğünün başlaması için bir şart olarak öngörmüştür. Üstelik İş Kanunu 21.
maddesinin 5. fıkrasında olduğu gibi, işçinin on iş günü içerisinde işe başlamak için
işverene başvuruda bulunmaması halinde, işverence yapılmış feshin geçerli hale
geleceğine ilişkin bir hükme de Kanun’da yer verilmemiştir. Netice itibariyle işçi işe
başlamak için süresinde başvursun veya başvurmasın, temsilcilik süresini aşmamak
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kaydıyla, fesih tarihi ile mahkeme kararının kesinleşmesine kadar geçecek süreye ilişkin
ücret ve diğer haklarını talep edebilecektir (Astarlı, 2013, s.158).
6356 sayılı Kanun’un 24. maddesinin 3. fıkrası uyarınca temsilcinin kararın
kesinleşmesinden sonraki süre için de ücrete hak kazanabilmesi, kesinleşmeden itibaren
altı işgünü içinde işe başlamak amacıyla işverene başvurması koşuluna bağlıdır. Böyle
bir ihtimalde, işveren tarafından altı işgünü içinde işe başlatılmayan temsilciye, yeniden
temsilciliğe atanma hali de dâhil olmak üzere, temsilcilik süresinin devamınca ücreti ve
diğer hakları ödenecektir. Kanunda kararın kesinleşmesinden itibaren altı işgününden
söz edilmişse de, bunun kesinleşen kararın tebliği olarak anlaşılması gerekir (Özkaraca,
2013, s.196).
İşverenin, kesinleşmiş mahkeme kararına ve süresi içerisinde kendisine başvurulmasına
rağmen sendika temsilcisini işe başlatmamış olmasının hukuki yaptırımı, İş Kanunu’nun
21. maddesinde öngörülen iş güvencesi sisteminden farklı bir şekilde düzenlenmiştir. İş
Kanununun 21. maddesinde işverenin işe başlatma yükümlülüğüne aykırılığının hukuki
yaptırımı iş güvencesi tazminatıdır. Bu durumda işverenin işe başlatmaması, feshin
geçersizliği karşısında, yeni bir fesih olarak kabul edilmekte ve işveren feshin sonuçları
yanında hukuki bir yaptırım olarak iş güvencesi tazminatı da ödemek zorunda
kalmaktadır. Oysa burada kanun koyucu işyeri sendika temsilcilerinin işe başlatılmamış
olmalarını yeni bir fesih olarak değerlendirmemiş ve bu itibarla da bir iş güvencesi
tazminatı öngörmemiştir. Kanun işe başlatmamayı bir işveren temerrüdü olarak ele
almaktadır. Zira geçersizliğine hükmedilen fesih ile birlikte iş sözleşmesi hiç
feshedilmemişçesine kesintisiz bir şekilde devam etmekte, devam eden bir iş
sözleşmesinde iş görme edimini usulüne uygun olarak işverene sunan işçi karşısında,
edimi haklı bir neden bulunmaksızın kabulden kaçınan işverenin temerrüde düşmesi söz
konusu olmaktadır. Nitekim bunun sonucu olarak da Kanun, iş ilişkisinin devam ettiğini
kabul ederek temerrüde düşen işverenin, temsilcinin ücretini ve diğer haklarını
temsilcilik süresince ödenmeye devam edeceğini öngörmüştür (Astarlı, 2013, s.162).
6356 sayılı Kanun’da, işverenin, yazılı rızası olmadıkça işyeri temsilcisinin çalıştığı
işyerini değiştiremeyeceğine veya işinde esaslı bir tarzda değişiklik yapamayacağına,

45

aksi halde değişikliğin geçersiz sayılacağına ilişkin düzenlemeye yine yer verilmiştir 9.
6356 sayılı Kanun’da da yer verilen bu düzenleme işyeri sendika temsilcisine İş Kanunu
22. maddesi hükmünden bağımsız ve daha ileri bir hak tanımakta olup, temsilcinin iş
sözleşmesinde değişiklik kaydı bulunduğu veya toplu iş sözleşmesinde herkes için
geçerli genel ilkelerin belirlendiği hallerde dahi temsilcinin işyeri ve çalışma şartları
değiştirilemeyecektir (Başbuğ, 2012, s.82).
2.8.1 İşe Alınma, Çalışma Şartları ve Sendikal Faaliyetler Bakımından Sendikal
Nedenle Ayrım Yasağına Aykırılığın Yaptırımı olan Sendikal Tazminat
Konusunda 6356 sayılı Kanun’da Öngörülen Düzenlemeler
6356 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 25. maddesi 2821 sayılı Kanun’un 31. maddesinde
öngörülen, sendika özgürlüğünün güvencelerini düzenlemektedir. Kanun temel olarak
iki konuda koruma getirmektedir. Birincisi sendika üyeliği ve sendikal faaliyetlerin
güvencesi, ikincisi ise sendikal feshe karşı korumadır.
6356 sayılı Kanun önceki düzenlemelerde olduğu gibi, 25. maddesinin 1. fıkrasında
işçilerin işe alınmalarının belli bir sendikaya girmeleri veya girmemeleri, belli bir
sendikadaki üyeliği sürdürmeleri veya üyelikten çekilmeleri veya herhangi bir
sendikaya üye olmaları veya olmamaları şartına bağlı tutulamayacağı; 25. madde 2.
fıkrasında ücret, ikramiye, prim ve paraya ilişkin sosyal yardım konularında toplu iş
sözleşmesi hükümleri saklı kalmak üzere, işverenin, bir sendikaya üye olan işçilerle
sendika üyesi olmayan işçiler veya ayrı sendikalara üye olan işçiler arasında, çalışma
şartları veya çalıştırmaya son verilmesi bakımından herhangi bir ayrım yapamayacağı,
25. madde 3. fıkrasında işçilerin, sendikaya üye olmaları veya olmamaları, iş saatleri
dışında veya işverenin izni ile iş saatleri içinde işçi kuruluşlarının faaliyetlerine
katılmaları veya sendikal faaliyette bulunmalarından dolayı işten çıkarılamayacağı veya
farklı işleme tabi tutulamayacağı belirtilmiştir. Bu hükümle, Anayasanın 51.
maddesinde yer alan sendikaya üye olma veya olmama özgürlüğü güvenceye

9

TBMM, Dönem 21, Yasama Yılı 4, S. Sayısı 893. Yargıtay’a göre, “…Gerek Borçlar Hukuku'nun
hizmet akdi hükümlerinde ve gerekse 4857 sayılı İş Kanunu'nda, işverenin yönetim hakkı kapsamında
işçinin işyerini veya işini değiştirmesi durumunda, bu işlemin iptali için öngörülmüş bir dava türü
bulunmamaktadır. Bu konuda tek hüküm sendika işyeri temsilcileri ile ilgili 2821 sayılı Sendikalar
Kanunu'nun 30/3 maddesidir…”, Yarg. 9. HD, 05.07.2010, E. 2010/26625 K. 2010/21829; aynı yönde,
Yarg. 9. HD, 08.10.2012, E. 2012/32285 K. 2012/33332, www.kazanci.com.
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alınmaktadır. Anayasa’nın 51. maddesinin 1. fıkrasına göre, “Çalışanlar ve işverenler…
serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir. Hiç kimse bir
sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz”. Üstelik bu özgürlüğün
ihlali 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 118. maddesinde hapis cezasına bağlanmıştır
(Astarlı, 2013, s.161).
Önceki düzenlemelerle paralellik arz eden 6356 sayılı Kanun, fesih dışında işverenin
sendika özgürlüğüne aykırı davranışlarında sendikal tazminat ödenmesini öngören
düzenlemenin kapsamına, 25. madde 1. fıkrasında işçilerin işe alınmalarının belli bir
sendikaya girmeleri veya girmemeleri, belli bir sendikadaki üyeliği sürdürmeleri veya
üyelikten çekilmeleri veya herhangi bir sendikaya üye olmaları veya olmamaları şartına
bağlı tutulamayacağı şeklinde ifade edilen yasaklara aykırı davranışları da alması
açısından oldukça önemli ve isabetli bir yenilik getirmektedir. Gerçekten, 25. maddenin
ilk 3 fıkrasında sendikal nedenle ayırım yasakları belirtildikten sonra, 4. fıkrasında
“İşverenin fesih dışında yukarıdaki fıkralara aykırı hareket etmesi halinde işçinin bir
yıllık ücret tutarından az olmamak üzere sendikal tazminata hükmedilir” ifadelerine yer
verilerek, iş ilişkisi kurulduktan sonra çalışma koşullarının uygulanmasına ilişkin
aykırılıkların yanı sıra işe alım sırasındaki aykırılıklar da sendikal tazminat yaptırımına
bağlanmıştır. Sendikal tazminatın alt sınırının işçinin bir yıllık ücret tutarı olarak
belirlenmiş olması karşısında, sendikal nedenlerle işe alınmayan işçinin talep
edebileceği tazminata esas ücretin nasıl belirleneceği sorusu akla gelmektedir. Söz
konusu işçi işe alınmadığından bir ücreti bulunmayacaktır. Çünkü Kanun’un 25.
maddesinin 4. fıkrasında “işçinin bir yıllık ücret tutarından az olmamak üzere”
belirlenecek sendikal tazminattan bahsedilmektedir. Henüz işçilik sıfatı kazanmamış ve
bu anlamda tazminatın hesabına esas ücreti söz konusu olmamış kişi bakımından
sendikal tazminatın nasıl belirleneceği belirli değildir. Ancak bu durumda işçi adayının
başvurduğu, ancak sendikal ayrımcılık nedeniyle alınmadığı işte söz konusu olacak
ücretin, bu belirli değilse emsal ücretin sendikal tazminat hesaplanırken esas alınması
uygun olabilir (Ulucan-Nazlı, 2011, s.1680-1681).
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2.8.2 Sendikal Feshe Karşı Koruma Konusunda 6356 sayılı Kanun’da Öngörülen
Düzenlemeler
2.8.2.1 İş Güvencesi Kapsamında Olan İşçiler Bakımından Koruma
2.8.2.1.1 İşe İade Davası, Feshin Geçersizliğinin Tespiti ve Sendikal Tazminat
2821 sayılı Kanun’un 31. maddesinin 6. fıkrasındaki düzenleme neticesinde doktrinde
ve yargı kararlarında sendikal nedenle iş sözleşmesinin feshedildiği iddiasında olan iş
güvencesi kapsamındaki işçinin feshin geçersizliğinin tespiti için bir işe iade davası
açması gerekeceği, bunun yerine doğrudan sendikal tazminat talebiyle bir dava
açamayacağı kabul edilmiştir. Yargıtay da, bu dönemde, iş güvencesi kapsamındaki
işçilerin bir aylık hak düşürücü süre içinde işe iade davası açmamaları halinde, sendikal
tazminat isteyemeyecekleri gibi, toplu iş sözleşmeleri ile kararlaştırılan cezai şartların
da uygulanamayacağına karar vermiştir10. Kanundaki düzenlemenin neden olduğu bu
sonuç sendikal feshin yaptırımsız kalmasına neden olmuştur. 6356 sayılı Kanun’da bu
konuda işe iade süreç ve işlemleri ile bağlantı kesilerek isabetli düzenlemeler
öngörülmüştür.
Kanuna göre, “Sendikal bir nedenle iş sözleşmesinin feshi halinde işçi, 4857 sayılı
Kanun’ un 18., 20. ve 21. madde hükümlerine göre dava açma hakkına sahiptir. İş
sözleşmesinin sendikal nedenle feshedildiğinin tespit edilmesi halinde, 4857 sayılı
Kanun’un 21. maddesine göre işçinin başvurusu, işverenin işe başlatması veya
başlatmaması şartına bağlı olmaksızın sendikal tazminata karar verilir. Ancak işçinin işe
başlatılmaması halinde, ayrıca 4857 sayılı Kanun’un 21. maddesinin 1. fıkrasında
belirtilen tazminata hükmedilmez. 6356 sayılı Kanun’un 25. maddesinin 5. fıkrası
uyarınca İşçinin 4857 sayılı Kanun’un yukarıdaki hükümlerine göre dava açmaması
ayrıca sendikal tazminat talebini engellemez.”
Bu durumda işçinin önünde iki ihtimal bulunmaktadır: feshin geçersizliğinin tespiti ve
işe başlatılması için işe iade davası açmak veya mevcut koşulların değerlendirilmesi
sonucu işe başlatılmayı, tekrar aynı işyerinde çalışmayı istemiyorsa doğrudan sendikal
tazminat talebi ile dava açmak.
10

bkz.Yarg. 9. HD, 04.05.2010, E. 2009/3695 K. 2010/12612, www.kazanci.com.
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Sendikal fesih karşısında işe iade davası açılması halinde eğer mahkeme feshin
geçersizliğini tespit ederse yargılama sırasında boşta geçen süre ücretinin tespitine ve
işçinin bir yıllık ücreti tutarından az olmamak üzere sendikal tazminatın tahsiline karar
verilebilecektir. Kanun “iş sözleşmesinin sendikal nedenle feshedildiğinin tespit
edilmesi halinde, … sendikal tazminata karar verilir” dediğinden, sendikal tazminat İş
Kanunun 21. maddesindeki işe iade tazminatı gibi, işe başlatmamanın bir hukuki
yaptırımı değil, feshin sendikal nedenle yapılmasının ve bu nedenle geçersiz olmasının
bir sonucudur. Türk iş güvencesi sistemi, uzun süren yargılama sonunda işçiyi işe
başlamak için işverene başvurmak zorunda tutan ancak işverene işçiyi işe başlatmak
veya tazminat ödemek hususunda seçim hakkı tanıyan mevcut yapısı itibari ile tarafların
gerçek iradelerine aykırı davranışlarda bulunmalarına neden olmakta, bu sistemde
geçersiz fesih yaptırımsız kalabilmektedir (Özkaraca, 2012, s.104). Sendikal nedenle
yapılan feshin şarta bağlı olmayan bir yaptırıma tabi tutulması isabetli olmuştur.
Mevcut düzenleme karşısında, iş sözleşmesinin sendikal nedenle feshedildiği,
kesinleşmiş yargı kararı ile tespit edilen işçi, bu kararın kendisine tebliğinden itibaren
on işgünü içinde işverene başvuracak, işveren tarafından bir aylık işe başlatma süresi
içinde işe başlatılmak istenmesi durumunda da işe başlayacaktır. İşe başlamak için
başvurmayan veya davet edilmesine rağmen işe başlamayan işçi boşta geçen süre
ücretine hak kazanamayacak, ancak sendikal tazminat alabilecektir (Özkaraca, 2013, s.
209). Bu durumdaki işçi, aynı zamanda geçersiz sayılan (ancak süresi içinde işe
başvurmaması/başlamaması nedeniyle geçerli hale gelen) fesih tarihine göre kıdem ve
ihbar tazminatlarını alabilecektir. İşçinin işe başlatılmaması halinde ayrıca bir iş
güvencesi tazminatı talep hakkı ortaya çıkmayacaktır. Zira 6356 sayılı Kanun’un 25.
maddesinin 5. fıkrasına göre, ancak işçinin işe başlatılmaması hâlinde, ayrıca 4857
sayılı Kanunun 21. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen tazminata hükmedilmez.
2.8.2.1.2 İş Güvencesi Kapsamında Olmayan İşçiler Bakımından Koruma
Toplu İş İlişkileri Kanunu Tasarısı’nda, kanunlaşma sürecinde bir önerge ile değişiklik
önerilmiş ve 25. madde bu değişiklik önerisi ile kabul edilmiştir. Önerge ile maddenin
4. fıkrasına “İşverenin” ifadesinden sonra gelmek üzere “fesih dışında” ifadesi eklenmiş
ve 5. fıkranın ilk cümlesi de “Sendikal bir nedenle iş sözleşmesinin feshi halinde işçi,
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4857 sayılı Kanun’un 18., 20. ve 21. madde hükümlerine göre dava açma hakkına
sahiptir” şeklinde değiştirilmiştir11. Değişiklik önergesi neticesinde maddenin sendikal
fesihlerin yaptırımı düzenleyen 5. fıkrası ise şu hale gelmiştir: “Sendikal bir nedenle iş
sözleşmesinin feshi hâlinde işçi, 4857 sayılı Kanunun 18., 20. ve 21. madde
hükümlerine göre dava açma hakkına sahiptir. İş sözleşmesinin sendikal nedenle
feshedildiğinin tespit edilmesi hâlinde, 4857 sayılı Kanun’un 21. maddesine göre işçinin
başvurusu, işverenin işe başlatması veya başlatmaması şartına bağlı olmaksızın sendikal
tazminata karar verilir. Ancak işçinin işe başlatılmaması hâlinde, ayrıca 4857 sayılı
Kanun’un 21. Maddesinin 1. fıkrasında belirtilen tazminata hükmedilmez. İşçinin 4857
sayılı Kanunun yukarıdaki hükümlerine göre dava açmaması ayrıca sendikal tazminat
talebini engellemez”. Bu değişiklikler neticesinde kanunun lafzına baktığımızda,
sendikal fesihlere karşı korumanın sadece İş Kanunu’nun 18. maddesi kapsamındaki
işçiler bakımından söz konu olacağı, işçi iş güvencesi kapsamında ise 4857 sayılı
Kanunun 20. ve 21. maddelerine göre dava açabileceği ve işçinin başvurusu veya
işverenin işe başlatmasından veya başlatmamasından bağımsız olarak sendikal
tazminata hak kazanacağıdır. Üstelik iş güvencesi kapsamında olan ve iş sözleşmesi
sendikal nedenle feshedilen işçi, feshin geçersizliği iddiası ile bir işe iade davası açmak
yerine doğrudan sendikal tazminat talebinde de bulunabilecektir.
Buna karşılık kanunun lafzına bağlı kalınırsa İş Kanunu’nun 18. maddesi kapsamı
dışında kalan işçilerin sendika üyeliğinin güvencesi, fesih dışında kalan alanlarla
sınırlandırılmış olacaktır. Buna göre, işe alınmada, çalışma koşullarında veya sendikal
faaliyetlere katılmada sendikal nedenlerle bir ayrımcılığa maruz kalan iş güvencesi
kapsamında olmayan işçi, 25. maddenin 4. fıkrası uyarınca sendikal tazminat talep
edebilecektir. Ancak iş sözleşmesi, sendika üyeliği veya sendikal faaliyetlere katılma
11

Değişiklik Önergesi: Görüşülmekte olan 197 Sıra Sayılı Toplu İş İlişkileri Kanunu tasarısının
25.maddesinin 4.fıkrasındaki “İşverenin” ifadesinden sonra gelmek üzere “fesih dışında” ifadesinin
eklenmesini, 5.fıkrasının ilk cümlesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini, 6.fıkrasının 2. Cümlesinde yer
alan “ispat ettiği” ifadesinin “ileri sürdüğü” olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. “Sendikal bir
nedenle iş sözleşmesinin feshi halinde işçi, 4857 sayılı Kanunun 18, 20. ve
21.maddehükümlerinegöredavaaçmahakkınasahiptir.”
Gerekçe:
Maddenin 5. maddesinin ilk cümlesinde yapılan değişiklikle iş güvencesi kapsamında olan işçilerin
sendikal tazminat alması düzenlenmiştir. 6.fıkradayapılandeğişiklik, işveren dayandığı haklı neden ya da
geçerlinedeniispatladığıtakdirdeartıksendikalnedeninişçitarafındanispatlanamayacağı başka bir ifade ile
ispat yükünün yer değiştirmeyeceğine ilişkin yaklaşıma uyum sağlamayı amaçlamaktadır.
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nedeniyle feshedilirse, sendikal tazminat talebiyle dava açamayacaktır. Çünkü
maddenin 4. fıkrasında işverenin “fesih dışında”ki ayrım yasaklarına aykırı hareket
etmesi halinde işçinin bir yıllık ücret tutarından az olmamak üzere sendikal tazminata
hak kazanacağı öngörülmüştür. Kanuna göre, sendikal nedenle işten çıkarılan iş
güvencesi kapsamı dışındaki işçi, sendikal tazminat talebinde bulunamayacağı gibi,
sendikal feshin geçersizliği iddiasıyla 5. fıkra hükmüne göre İş Kanunu 20. ve 21.
madde hükümlerine göre işe iade davası da açamayacaktır. Zira 5. fıkranın ilk
cümlesinde işçinin sendikal bir nedenle iş sözleşmesinin feshi halinde, 4857 sayılı
Kanun’un 18., 20. ve 21. madde hükümlerine göre dava açma hakkına sahip olduğu
yazılıdır. Bu durumda kanun maddesinin sadece lafzı dikkate alındığında, iş güvencesi
kapsamında olmayan bir işçinin iş sözleşmesini kanuna aykırı bir şekilde sendikal
nedenlerle fesheden işveren herhangi bir hukuki yaptırımla karşılaşmayacaktır. Diğer
bir ifade ile iş sözleşmesi sendika üyeliği veya sendikal faaliyetleri dolayısıyla
feshedilen ancak İş Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca iş güvencesi kapsamında
olmayan işçi Tasarıda öngörüldüğü şekliyle ne işe iade davası açabilecek ne bundan
bağımsız olarak sendikal tazminat talebinde bulunabilecektir. Doktrinde Kanun bu
düzenlemesine rağmen iş güvencesi kapsamında olmayan işçinin 6356 sayılı Kanunun
25. maddesinin 5. fıkrasının son cümlesine göre sendikal tazminat talebinde
bulunabileceği yönünde görüşler de mevcuttur (Başkan, 2013, s.167).
Kanunda ispat yükü konusunda da fesih ve fesih dışı aykırılıklar konusunda ayırım
yapılmıştır12. Buna göre, iş sözleşmesinin sendikal nedenle feshedildiği iddiası ile
açılacak davada, feshin nedenini ispat yükümlülüğü işverene aittir. 6356 sayılı
Kanun’un 25. maddesinin 6. fıkrası gereğince feshin işverenin ileri sürdüğü nedene
dayanmadığını iddia eden işçi, feshin sendikal nedene dayandığını ispatla yükümlüdür.
12

Düzenlemenin gerekçesine göre, “Sendikal nedenin ispat edilebilmesi bakımından fesih ile diğer
ayrımcılık halleri arasında fark gözetilerek yeniden düzenlenmiştir. Fesih halinde sendikal nedenin ispat
yükümlülüğü işverene getirilmiştir. Ancak bu durumda işverene feshin sendikal nedene dayanmadığını
değil, fesih işleminin nedenini ispat yükümlülüğü getirilmiştir... Fesih işleminin nedeninin işveren
tarafından ispat edilmesi yeterli görülerek bunun bir “geçerli neden” ya da “haklı neden” olması koşulu
aranmamıştır. Fesih nedeninin işverenin gösterdiği nedene dayanmayıp sendikal nedene dayandığının
iddia edilmesi halinde ispat yükü yer değiştirmiştir. Fesih dışındaki sendikal nedene dayanan ayrımcılık
hallerinde ispat yükümlülüğü bunu iddia eden işçiye aittir. Ancak işçinin sendikal ayırımcılık yapıldığını
güçlü biçimde gösteren bir durumu ortaya koyduğu hallerde bu yükümlülük yer değiştirerek işverene
yüklenmiştir. Bu durumda işveren davranışının nedenini ispat etmekle yükümlü olacaktır.”, (TBMM,
Yasama Dönemi: 24, Yasama Yılı: 2, S. Sayısı 197, Toplu İş İlişkileri Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği
Uyum Komisyonu ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporları (1/567)).
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6356 sayılı Kanun’un 25. maddesinin 7. fıkrasına göre fesih dışında işverenin sendikal
ayrımcılık yaptığı iddiasını işçi ispat etmekle yükümlüdür. Ancak işçi sendikal
ayrımcılık yapıldığını güçlü biçimde gösteren bir durumu ortaya koyduğunda, işveren
davranışının nedenini ispat etmekle yükümlü olur. Fesih dışı sendikal ayrımcılık halleri
için öngörülen ve İş Kanunu 5. maddesinin son fıkrasında göre ayırımcılık yasaklarına
aykırılığın ispatı hususunda yer verilen düzenleme ile paralel olan hükmün, fesih haline
de teşmil edilmemiştir (Başbuğ, 2012, s.76). Ancak bu düzenleme biçiminin
uygulamada Yargıtay tarafından benimsenen sendikal nedenle fesih karinesinde
(Yenisey, 2006, s.76) bir değişikliğe yol açmayacağı kanaatine varılabilir (Özkaraca,
2013, s.210).
2.9 Sendikaların Faaliyetleri Konusunda 6356 sayılı Kanun’da Öngörülen
Düzenlemeler
6356

Sayılı

Kanun’da

işçi

ve

işveren

kuruluşlarının

hangi

faaliyetlerde

bulunabileceklerinin belli bir madde altında sıralanması yerine bu konunun tüzüklere
bırakılması

yeğlenerek

bu kuruluşların

serbestçe faaliyette bulunması

ilkesi

benimsenmiştir. Buradaki bir amaç da yasakların azaltılmasıdır.
6356 sayılı Kanun’un 26. maddesinin 7. fıkrasına göre, “kuruluşlar siyasi partilerin ad,
amblem, rümuz ve işaretlerini kullanamaz.” 8. fıkraya göre kuruluşlar ticaretle
uğraşamazlar; ancak genel kurul kararıyla nakit mevcudunun yüzde kırkından fazla
olmamak kaydıyla genel kurul kararıyla sanayi ve ticaret kuruluşlarına yatırımda
bulunabilirler. Fakat elde ettikleri gelirleri üyeleri ve mensupları arasında dağıtamazlar
(Sendikaların grev ve lokavt suresince üyelerine yapacakları yardımlar ile eğitim amaçlı
yardımları bu hükmün dışındadır.). Söz konusu ifadeler 2821 sayılı Kanun’un cümleleri
ile aynıdır. Ancak 2821 sayılı Kanun’un 32. maddesindeki yardımlara ilişkin ayrıntılı
düzenlemeler yerine serbesti alanını genişleten bir yaklaşım benimsenmiştir. Öte
yandan 2821 sayılı Kanun’un 44. maddesinde giderlerle ilgili bir zorunluluk olarak
zikredilen işçi sendikalarının “....ayrıca gelirlerinin en az yüzde onunu üyelerinin
eğitimi ile mesleki bilgi ve tecrübelerinin arttırılması amacıyla kullanmaları”
zorunluluğu kaldırılmıştır (Dereli, 2013, s.52).
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6356 sayılı Kanun’un 28. maddesi sendika özgürlüğü ve bağımsızlığı ilkesini korumak
amacıyla kuruluşların siyasi partilerden ve kamu kurum ve kuruluşlarından, işveren
kuruluşlarının işçi kuruluşlarından, işçi kuruluşlarının da işveren kuruluşlarından mali
yardım ve bağış almalarını yasaklamıştır. Kuruluşların yurt dışındaki kişi, kurum ve
kuruluşlardan yardım almaları yasaklanmayarak sadece Bakanlığa önceden bildirimde
bulunma zorunluluğu getirilmiştir. Ancak 28. maddenin 3. fıkrasında işçi kuruluşlarının
yurt dışındaki işveren kuruluşlarından, işveren kuruluşlarının ise işçilerden ve işçi
kuruluşlarından bağış ve yardım almaları yasaklanmıştır. Yeni Kanun’la, ayrıca,
kuruluşlara, yönetim kurulu kararıyla, nakit mevcudunun yüzde onunu aşmamak
kaydıyla, yurt içindeki ve yurt dışındaki doğal afet bölgelerine doğrudan veya yetkili
makamların aracılığıyla konut, eğitim ve sağlık tesisleri kurulması amacıyla kamu
kurum ve kuruluşlarına ayni ve nakdi yardımda bulunabilme imkânı sağlanmıştır.
2.10 Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Konusunda 6356 sayılı Kanun’da Öngörülen
Düzenlemeler
6356 sayılı Kanun’a göre işçi ve işveren sendikaları ve konfederasyonlarının bu
alandaki uluslararası işçi/işveren örgütlerine üyelikleri mümkündür. Ancak ülkemizin
bu konuda sancılı ve değişken bir evre yaşadığını söyleyebiliriz. 2821 sayılı Sendikalar
Kanunu’nun ilk metninde kimi ağır koşullara bağlanan bu tür üyelikler, 4101 sayılı
Kanun ile 1995’de yapılan değişiklik sonrası basit bir hal almış ve nihayette ise 6356
sayılı Kanun ile daha da özgürlükçü bir yapıya erişmiştir. 6356 sayılı Kanun’un 21.
maddesinin 1. fıkrası uyarınca Türk işçi/işveren sendikaları ve/veya konfederasyonları
uluslararası işçi-işveren kuruluşlarına önceden izin almadan, serbestçe kurucu veya üye
olabilir, mevcut üyelikten çekilebilir, onlarla işbirliğinde bulunabilir, onlara üye veya
temsilci gönderebilir yahut onların temsilcilerini kabul edebilir yahut da yabancı
ülkelerde dış temsilcilikler açabilirler (Akyiğit, 2013, s.56).
İşçi-işveren kuruluşlarının uluslararası kuruluşlara üyeliği ve orada temsilcilik açması
ile uluslararası kuruluşların da Türk işçi-işveren üst kuruluşlarına üyeliği veya
temsilcilik açmasının nasıl gerçekleşeceği konusunda detaylı bir düzenleme yoktur.
Ancak 6356 sayılı Kanun’un 11. maddesinin i bendine göre Türk işçi-işveren
kuruluşlarının uluslararası işçi-işveren kuruluşlarına kurucu veya normal üyeliği ve
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üyelikten çekilme konusunda kendi genel kurulunun bu yöndeki kararı şarttır. Ancak
6356 sayılı Kanun’un 11. maddesi k bendine göre de Kanun’da başka bir organa
bırakılmadığından, uluslararası kuruluşlara temsilci göndermek ve dış temsilcilik açmak
ve işbirliği konusunda da yine genel kurul kararını aramak uygundur. Uluslararası
kuruluşların Türk üst kuruluşlarına üyeliğinin, başvuru üzerine otomatikman
gerçekleşeceği söylenemez. İlgili üst kuruluşun 30 günlük sürede üyelik konusunda
olumsuz karar vermesi üzerine mahkemeye müracaat ve ilgili diğer süreç yasada
belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir. (Akyiğit, 2013, s.56).
2.11 Sendikaların Denetimi, Faaliyetlerin Durdurulması, Kapatma Konusunda
6356 sayılı Kanunda Öngörülen Düzenlemeler
6356 sayılı Kanun’un 29. maddesi gereğince kuruluşların denetimi, denetim kurulları
veya denetçilerce gerçekleştirilecek, ancak genel kurulun gelir ve giderlere ilişkin
bağımsız mali denetimi 3658 sayılı Kanun’a göre denetim yetkisine sahip yeminli mali
müşavirlerce yapılacaktır. Mali denetim, en geç iki yıllık dönemler biçiminde ve her
genel kurul döneminde gerçekleştirilecektir.
6356 sayılı Kanun’un 29. maddenin 4. fıkrasına göre ise, kuruluşların ve şubelerin
kurucuları ve yöneticileri kendileri, eşleri ve velayetleri altında bulunan çocuklarına ait
mal bildirimlerini ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak vermek zorundadırlar.
6356 sayılı Kanun uyarınca, Anayasa’da belirtilen Cumhuriyet’in niteliklerine ve
demokratik esaslara aykırı faaliyetlerde bulunan bir kuruluş, Cumhuriyet Başsavcısının
talebi üzerine mahkeme kararıyla kapatılabilecektir. Aykırı davranış, bireysel olarak
yönetici tarafından gerçekleştiği takdirde, kuruluşun kapatılması yerine, sadece o
yöneticinin görevine son verilmesi söz konusudur. Böylece yöneticilerin kişisel
sorumluluğu ilkesi benimsenmiş ve sendika tüzel kişiliğinin korunması esas alınmıştır.

54

2.12 6356 sayılı Kanun’da Toplu İş İlişkileri Alanına İlişkin Öngörülen
Düzenlemeler
2.12.1 6356 sayılı Kanun ve Toplu İş Sözleşmesi İlişkisi
Toplu iş sözleşmesinin uygulanma alanı bulabilmesi için, her şeyden önce işyerinde
veya işletmede toplu iş sözleşmesi yapma ehliyeti ve yetkisini haiz işçi sendikası ile
işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren arasında bağıtlanmış bulunan
kanunen geçerli bir toplu iş sözleşmesinin varlığına ihtiyaç vardır (Aktay-Arıcı-Kaplan,
2013, s. 478).
Toplu iş sözleşmesi önemini iş sözleşmeleri üzerinde zorlayıcı etki meydana getiren
muhtevasından almaktadır. 6356 sayılı Kanun’un 2. maddesinin 1. fıkrası h bendinde
yapılan tanıma uygun olarak, 33. maddesinin 1. fıkrasında, iş sözleşmesinin yapılması,
içeriği ve sona ermesine ilişkin hükümleri içereceği belirtilmiştir. Belirtilen konular
toplu iş sözleşmesinin normatif (düzenleyici) kısmını teşkil etmektedir. 2822 sayılı
Kanun’da olduğu gibi toplu iş sözleşmesinin varlığı için normatif kısım zorunludur
(Çelik, 2012, s.516, Narmanlıoğlu, 2012, s.352). Toplu iş sözleşmesinin en önemli
özelliği, kolektif niteliğe sahip bulunması ve iş sözleşmeleri üzerindeki normatif
etkisidir. Bu kolektif nitelik, gerek toplu iş sözleşmesinin tarafları, gerek konusu ve
gerekse etkileri itibariyle kendisini gösterir. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş
Sözleşmesi Kanunu’nun 33. maddesinin 1. fıkrasında toplu iş sözleşmesinin “iş
sözleşmesinin yapılması, içeriği ve sona ermesine ilişkin hükümleri içerir” hükmü de,
toplu iş sözleşmesinin normatif etkisinin konusunun iş sözleşmeleri olduğunu gösterir.
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 36. maddesinin 1. fıkrasında da “Toplu
iş sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe iş sözleşmeleri toplu iş sözleşmelerine aykırı
olmaz. İş sözleşmelerinin toplu iş sözleşmesine aykırı hükümlerinin yerine, toplu iş
sözleşmesindeki hükümler alır" şeklinde belirtilen hüküm ile normatif etkinin niteliği
belirtilmektedir (Kandemir, 2013, s.170).
Toplu iş sözleşmesi de bir sözleşme olduğuna göre, bu sözleşmede tarafların karşılıklı
bir takım hak ve borçlarının bulunması tabiidir. İşte, toplu iş sözleşmesinin taraflarının
hak ve borçları ile ilgili hükümleri borç doğurucu hükümler olarak adlandırılır (Çelik,
2012, s.516). Bir tüzel kişiliğe sahip işçi sendikalarının yapacakları toplu iş
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sözleşmelerinin normatif hükümleri (düzenleyici bölüm), taraf işçi sendikasının
üyelerinin iş sözleşmeleri üzerinde doğrudan doğruya ve zorlayıcı bir etki yapacaktır
(Esener, 1978, s. 415). Düzenleyici bölümün doğrudan etkisi toplu iş sözleşmesinin
yürürlük zamanı ile uyum gösterir. Ancak, toplu iş sözleşmesinin yanları, doğrudan
etkinin sona ermesine ilişkin bir kararlaştırma yapmamış ve toplu iş sözleşmesiyle
düzenlenmiş çalışma koşullarının niteliğinden de sona erme zamanı saptanmamışsa, bu
durumda, toplu iş sözleşmesinin süresinin dolmasıyla toplu iş sözleşmesi kurallarının
ard etkileri söz konusu olacaktır. Nitekim 6356 sayılı Kanun’un 36. maddesinin 2.
fıkrasında, “sona eren toplu iş sözleşmesinin iş sözleşmesine ilişkin hükümleri yenisi
yürürlüğe girinceye kadar iş sözleşmesi hükmü olarak devam eder” hükmüyle bu durum
düzenlenmiştir. Toplu iş sözleşmesinin ard etkisi, toplu iş sözleşmesinin tüm
hükümlerine değil, sadece düzenleyici bölümüne uygulanır. Çünkü toplu iş
sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte borç doğurucu bölüm son bulur (TunçomağCentel, 2013, s.88-389).
Hukuk sistemimizde benimsenen ve toplu iş sözleşmesinden sadece taraf sendika üyesi
işçilerin iş sözleşmelerinin etkilenmesini öngören prensibin sendika güvenliğini ön
plana çıkararak sendika üyeliği özgürlüğünü zedelemesi, birçok işçiyi sendikalara,
özellikle, taraf sendikaya girmeye zorlaması ve taraf teşekkülün üyesi olmayan işçilerle,
taraf teşekküllerin üyeleri arasında birinciler aleyhine ortaya çıkaracağı muhtemel
olumsuzlukları önlemek amacıyla kanun koyucu 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş
Sözleşmesi Kanunu'nda toplu iş sözleşmelerinin normatif hükümlerinin etki alanını taraf
sendika üyeleri dışına taşırmıştır. Kanun, toplu iş sözleşmesine genel bağlılık prensibi
olan üyelik dışında, dayanışma aidatı ve teşmil gibi kurumlar getirerek normatif
hükümlerin etki alanını genişletmek istemiştir.
6356 sayılı Kanun’da 2822 sayılı Kanun’da olduğu gibi, işyeri düzeyini benimsemiş,
Kanun’a yeni giren çerçeve sözleşmenin dışında, işkolu toplu iş sözleşmesi yapılmasına
olanak tanımamıştır. Bu nedenle, 2822 sayılı Kanun döneminde bu konuya ilişkin
olarak yapılan değerlendirme ve varılan sonuçlar 6356 sayılı Kanun açısından da
(Tunçomağ-Centel, 2013, s. 344) geçerliliğini sürdürecektir. Ancak, işletme toplu iş

sözleşmesine ilişkin düzenleme bu konuda 2822 sayılı Kanundan farklı şekilde kaleme
alınmıştır.
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2.12.2 6356 sayılı Kanun’da Toplu İş Sözleşmesi Düzeyi ve Türleri
Toplu iş sözleşmelerinin kapsam ve düzeyi bağlamında yapılan bir uyarlama, 2010
Anayasa değişikliği kapsamındadır. 5982 sayılı Kanunun 6. maddesiyle, Anayasa’nın
53. maddesinin 4. fıkrasında yer alan, “Aynı iş yerinde, aynı dönem için birden fazla
toplu iş sözleşmesi yapılamaması ve uygulanamaması” hükmü kaldırılmıştır.
Düzenlemenin gerekçesinde, bu hükmün UÇÖ’nün 98 sayılı Sözleşmesi ile uyumlu hale
getirilmesi amacından bahsedilmiştir. Söz konusu uyarlamayla, aynı iş kolunda birden
fazla toplu iş sözleşmesinin yapılabilmesi mümkün hale gelmiştir. Bununla beraber,
toplu sözleşme düzeninde, üst üste toplu sözleşme yapılması toplu sözleşmelerin
çakışması riskini de beraberinde getirmiştir. Aslında anayasal kural, 1980 öncesi
yürürlükte bulunan 275 sayılı eski Kanun döneminde, işyeri ve işkolu sözleşmelerinin
geçmişte yarattığı sorun ve ikilikleri ortadan kaldırmak amacıyla getirilmiştir ve
uygulamada da toplu sözleşme sistemimizin disiplin ve bütünlüğüne önemli katkı
sağlamıştır.
6356 sayılı Kanun’a göre, işyeri düzeyinde üç türde toplu iş sözleşmesi yapılabilecektir.
Bu çerçevede, ilk olarak bir işverenin tek bir işyerini kapsayan bir toplu iş sözleşmesi
yapılabilecektir ki, buna işyeri toplu iş sözleşmesi denilir.
İkinci olarak, bir işverenin aynı işkolunda faaliyette bulunan birden çok işyerini
kapsamına alacak olan bir sözleşme yapılması da olanaklı olup, bu durumda, işletme
toplu iş sözleşmesi söz konusu olacaktır. Yeni Kanun böylece 2822 sayılı Kanun’daki
düzenlemeyi aynen benimsemiş olmaktadır. Ancak geçmiş dönemde işletme toplu iş
sözleşmesine ilişkin bazı sorunlar tarafları ve yargı organını meşgul etmiştir. Bu
bağlamda burada önemli olan düzenleme esas itibariyle “işyerinin veya bir bölümünün
devri” başlığı altında 38. maddede getirilmiştir. Eski Kanun döneminde işletme
sözleşmesinin yapılmasından sonra işletme kapsamına giren ya da kapsamın dışına
çıkan işyerlerinde toplu iş sözleşmesinin devamı sorunu mevcut belirsizlikler
dolayısıyla ortaya önemli sorunlar çıkarıyordu. Yeni Kanun 38. maddesinde bu alanda
üç alternatifi dikkate alarak çözümler getirmeye çalışmıştır. Buna göre;
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1. İşletme toplu iş sözleşmesi kapsamında olan ya da toplu iş sözleşmesi bulunan
bir işyeri veya işyerinin bir bölümünün devrinde, devralan işverenin aynı
işkoluna giren işyeri veya işyerlerinde yürürlükte bir toplu iş sözleşmesi var ise,
devralınan işyeri veya işyerlerinde uygulanan toplu iş sözleşmesinden doğan hak
ve borçlar, iş sözleşmesi hükmü olarak devam eder,
2. Devralan işletmenin işyeri ya da işyerlerinde uygulanan bir toplu iş sözleşmesi
yok ise, devralınan işyerinde yürürlükteki toplu iş sözleşmesinden hak ve
borçlar, yeni bir toplu iş sözleşmesi yapılıncaya kadar toplu iş sözleşmesi hükmü
olarak devam eder,
3. Toplu iş sözleşmesi bulunmayan bir işyerinin işletme toplu iş sözleşmesi tarafı
olan bir işverence devralınması durumunda işyeri, işletme toplu iş sözleşmesi
kapsamına girer. 38. maddede yapılan bu düzenlemeler geçmişte bu alanda
yaşanan sorunlara farklı alternatifleri dikkate alarak çözüm getirmeyi
amaçlaması nedeniyle isabetlidir.
6356 sayılı Kanun’da 2822 sayılı Kanun’da yer alan “Ancak, kamu kurum ve
kuruluşlarına ait müessese ve işyerleri ayrı tüzelkişiliğe sahip olsalar dahi, bu kurum ve
kuruluşlar için tek bir işletme toplu iş sözleşmesi yapılır” şeklindeki hükme yer
verilmemiştir. Böylece, kamu kurum ve kuruluşlarına ait farklı tüzel kişiler, aynı
işkolunda bulunmalarına rağmen birbirinden bağımsız olarak düşünülecek ve aynı
işkolunda faaliyette bulunan kamu tüzel kişilerinin işyerleri için ayrı toplu iş sözleşmesi
yapılacaktır (Narmanlıoğlu; 2013, s.316; Canbolat, 2013, s.67-68).
Aynı işkolunda birden fazla işverene ait işyerlerini kapsayacak bir toplu sözleşme
yapmak olanaklı olup, buna da grup toplu iş sözleşmesi denilmektedir. 2822 sayılı
Kanun döneminde de birden çok işverene ait olup aynı işkolunda yer alan işyerlerinin
ve işletmelerin her birinde yetkili olan işçi sendikası ile bu işverenlerin üyesi bulunduğu
işveren sendikasının anlaşmaları halinde grup toplu iş sözleşmesi yapabilmiştir. İşçi
sendikası bu tür bir sözleşme yapmak istemediği hallerde işveren sendikasının onu buna
zorlayacak bir imkâna sahip olmamasına rağmen işçi sendikasının işveren sendikasını
grev yolunu kullanarak grup toplu sözleşmesi yapmaya zorlayabilmiştir.
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Grup toplu iş sözleşmesi kavramına ilk kez 6356 sayılı Kanun’da değinilmekte, grup
toplu iş sözleşmesinin işveren sendikası ile işçi sendikası arasında aynı işkolunda kurulu
birden çok işverene ait işyerleri ve işletmeleri kapsamak üzere yapılabileceği hükmüne
yer verilmektedir. Gerekçedeki açıklamaya göre, taraflar grup toplu iş sözleşmesi
yapmak üzere anlaşmayı her zaman yapabileceklerdir. Bu doğrultuda anlaşma yetki
tespiti başvurusundan önce yapılmış ise Bakanlıkça işçi sendikasına çoğunluğa sahip
olduğu işyerlerini esas alarak grup toplu iş sözleşmesi yapma yetki belgesi verilecektir.
İşçi sendikasının işyerleri için ayrı ayrı yetki belgesi almasından sonra da grup toplu iş
sözleşmesi yapma anlaşması yapılabilecektir. Taraflar grup toplu iş sözleşmesi yapma
konusunda anlaşma yaptıkları tarihten sonra tek toplu iş sözleşmesi yapılmasına ilişkin
süreç başlatılacaktır. Bu kapsamda, grup toplu iş sözleşmesi yapılması sırasında çıkan
uyuşmazlıklarda tek arabulucu atanacak, tek grev ve lokavt kararı alınacaktır (Dereli,
2013, s.55).
6356 sayılı Kanun’da toplu iş sözleşmesinin bu türleri yanında, 2. maddesinin 1. fıkrası
b bendinde, Ekonomik ve Sosyal Konseyde temsil edilen işçi ve işveren
konfederasyonlarına üye işçi ve işveren sendikaları arasında işkolu düzeyinde yapılan
ve çerçeve sözleşme olarak nitelenen bir sözleşmeye de yer verilmiştir. 33. maddenin 3.
fıkrasına göre, “çerçeve sözleşme, sözleşmenin tarafı olan işçi ve işveren sendikasının
üyeleri hakkında uygulanır ve mesleki eğitim, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal sorumluluk
ve istihdam politikalarına ilişkin düzenlemeleri içerebilir.” Hukuk sistemimize ilk defa
giren düzenlemeyle, çerçeve sözleşmenin, taraflardan birinin çağrısı ve karşı tarafın
çağrıya olumlu cevap vermesi ile en az bir, en çok üç yıl için yapılacağı ve çerçeve
sözleşmelerin, Anayasaya ve kanunların emredici hükümlerine aykırı düzenlemeler
içeremeyeceği hüküm altına alınmıştır. Belirtmek gerekir ki, 6356 sayılı Kanun’un 2.
maddesinde yer alan tanımda, çerçeve sözleşmenin “işkolu” düzeyinde yapılabileceği
belirtilmesine rağmen, 33. maddesinde, çerçeve sözleşmenin tarafı olan işçi ve işveren
sendikasının

“üyeleri

hakkında”

uygulanacağı

belirtilmektedir.

Böylece,

aynı

işkolundaki üye olmayan işçi ve işveren sendikaları yönünden bağlayıcı olmayacağı, bu
sözleşmenin de işyeri düzeyinde olduğu anlaşılmaktadır (Canbolat, 2013, s.69).
Diğer taraftan çerçeve sözleşme, toplu iş sözleşmesinin normatif bölümünü oluşturan ve
toplu iş sözleşmesine niteliğini kazandıran, iş sözleşmesinin yapılması, içeriği ve sona
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ermesine ilişkin hükümleri içermemektedir. Bu yönüyle toplu iş sözleşmesi niteliği
taşımaktan uzak bir görünüm sergilemektedir. 6356 sayılı Kanun’da çerçeve
sözleşmesinin yapılması herhangi bir süreç ve işleme bağlanmamış, tarafların gönüllü
anlaşması yeterli görülmüştür. Kuşkusuz böyle bir sözleşmenin etkinliği ve bağlayıcılığı
sorgulanacaktır (Alpagut, 2013, s.132; Dereli, 2013, s.54). Çerçeve sözleşmeye
ulaşmada taraflar arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların ne şekilde çözümleneceği sorusu
da, cevaplanması gereken bir soru olarak ortaya çıkmaktadır.
2.12.3 Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanmaya İlişkin 6356 sayılı Kanun’ da
Öngörülen Düzenlemeler
Toplu iş sözleşmesinin kişiler açısından uygulanma alanı, toplu iş sözleşmesinin
getirdiği hak ve borçlar yönünden kimlerin o toplu iş sözleşmesinin kapsamına
gireceklerini ifade eder (Tuncay, 2010, s.204). Toplu iş sözleşmesinin normatif
hükümlerinin kanunun belirlediği kişilere uygulanması “sözleşmeden yararlanma”,
toplu iş sözleşmesini yapan işçi ve işveren taraflarının sözleşme karşısındaki durumları
da “sözleşme ile bağlılık” kavramları ile anlatılır. Nitekim 2822 sayılı Kanun’da
işçilerin toplu iş sözleşmesinin normatif hükümlerinin etkisi altına girmesi “yararlanma”
(madde 9), işverenlerin toplu iş sözleşmesinin normatif etkisine girmesi “bağlılık”
(madde 10) kavramı ile anlatılmıştır. 6356 sayılı Kanun’da da işçiler açısından
yararlanma (madde 39) ve işveren tarafı açısından da bağlılık (madde 37) kavramlarına
yer verildiği görülür (Kandemir, 2013, s.174).
Toplu iş sözleşmesinden yararlanma isteğe bağlı olup, bağlılık genel olarak irade dışı
bir yükümlülük üstlenilmesi durumunda söz konusudur (Tuncay, 2010, s.204; Ekmekçi,
1996, s.109-110). Bu anlamda, 6356 sayılı Kanun’a göre işçi, sendika üyesi olmakla
(madde 39) veya üye olmak istemiyorsa dayanışma aidatı ödemek suretiyle (madde
39/4) toplu iş sözleşmesinden getirilen haklardan yararlanabilir. Yine, işçi sendika
üyeliğinden ayrılarak veya dayanışma aidatı ödemekten vazgeçerek toplu iş
sözleşmesinin normatif etkisinin dışına çıkabilecektir. Ancak, sendika üyesi işveren,
sendikadan ayrılsa bile, sendikanın imzalamış bulunduğu toplu iş sözleşmesi ile bağlı
kalmaktadır. Hatta işyeri el değiştirse bile yeni işveren işyerinde uygulanan toplu iş
sözleşmesi ile bağlı olacaktır (madde 37/3, madde 38/1).
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2.12.3.1 İşveren Bakımından Toplu İş Sözleşmesinden Faydalanma
Bir toplu iş sözleşmesinin kapsamına giren işyerinin işvereni, sözleşmeyi kendisinin
veya

üyesi

bulunduğu

sendikanın

yapmış

olması

durumları

arasında

fark

gözetilmeksizin, toplu iş sözleşmesi ile bağlıdır. Bu sözleşmeye uymak ve sözleşmeyi
uygulamak zorundadır. İşveren, toplu iş sözleşmesinin, hem iş sözleşmesini etkileyen
normatif hükümlerine hem de borç doğurucu bölümün getirdiği yükümlülüklere
uyacaktır (Oğuzman bt., s.67; Tunçomağ- Narmanlıoğlu, 2013, s.398-399). İşverenin,
toplu iş sözleşmesi ile olan bu bağlılığı, işveren sendikasıyla ilişkisinin kesilmesi yani
üyelikten çıkması veya çıkarılması durumunda da son bulmaz ve devam eder. Nitekim
6356 sayılı Kanun 37. maddesinin 3. fıkrasında, toplu iş sözleşmesinin imzalanması
tarihinde taraf işveren sendikasının üyesi olan işverenin, o sendika ile ilişkisinin daha
sonra herhangi bir şekilde kesilmesi halinde bile işverenin yapılmış olan sözleşme ile
bağlı kalacağını ayrıca düzenlemiş bulunmaktadır. Ayrıca, toplu iş sözleşmesinin
imzalanmasından sonra, işveren sendikasının feshi, infisahı veya faaliyetten men
edilmiş olması durumlarında da, işveren, toplu iş sözleşmesi ile bağlı olacaktır
(Kandemir, 2013, s.175).
Toplu iş sözleşmesi yapılmış bir işyerinin başkasına devrolunması durumunda veya
işverenin ölümü sonucu işyerinin mirasçılara geçmesi halinde toplu iş sözleşmesi
devam eder. Bu durumda, yeni işveren veya mirasçılar, önceki işveren veya miras
bırakan tarafından yapılmış olan toplu iş sözleşmesine bağlanır (Tunçomağ-Centel,
2013, s.376; Narmanlıoğlu, 2013, s.399). Kanun’un 37. maddesi 1. fıkrasında yer alan
“...toplu iş sözleşmesinin uygulandığı işyerlerinde işverenin değişmesi toplu iş
sözleşmesini sona erdirmez” hükmü bu esası dile getirmektedir. 6356 sayılı Kanun bu
hükümle, işyerinin devri durumunda, işveren tarafı açısından toplu iş sözleşmesine
bağlılığı, işyerine bağlamış, işverenin şahsını toplu iş sözleşmesine bağlılık için temel
almamıştır (Tunçomağ-Centel, 2013, s.376).
2.12.3.1.1 Teşmil Konusunda 6356 sayılı Kanun’da Öngörülen Düzenlemeler
Teşmil; bir işkolunda bir kısım işverenlerin toplu iş sözleşmesi dışında kalmalarının
işverenler arasında yaratacağı haksız rekabet koşullarını giderecek, toplu iş
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sözleşmesinin uygulanmasını geniş bir alana yayarak işçilerin hayat seviyesini
yükseltecek, eşit işe eşit ücret ilkesinin gerçekleşmesine ve işkolunda benzer kuralların
yerleşmesine yardımcı olacak bir yoldur. Böylece, bir işkolunda faaliyet gösteren
işletmeler arası ücret ve çalışma koşullarındaki farklar azaltılacaktır. Bu nedenlerin her
birinde, ekonomik ve sosyal sorunların toplum yararına çözümlenmesi amaçlanarak,
kamu yararı, sosyal adalet ve toplumsal gelişmenin gerçekleşmesi hedeflenmiştir.
Teşmil; hukuki, sosyal, ekonomik ve siyasi boyutları olan çok yönlü bir kurumdur
(Subaşı, 2013, s.479).
Değişik biçimlerde birçok ülkede uygulanmakta olan teşmil, Türk İş Hukukuna ilk kez
1963 yılında 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu’nun 8. maddesi ile
girmiştir. Bu Kanunun yerini, bugün yürürlükten kalkmış olan 2364 sayılı Toplu İş
Sözleşmelerinin Sosyal Zorunluluk Hallerinde Yeniden Yürürlüğe Konması Hakkındaki
Kanunun 4. maddesi almıştır. 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu
ile yeni bir düzenlemeye tabi tutulan teşmil, sınırlı uygulamalar yönünden bekleneni
sağlayamamış hatta sosyal huzursuzlukları artırmıştır.
2822 sayılı Kanun’da teşmil, eskiye oranla oldukça farklı bir biçimde düzenlenmiştir.
6356 sayılı Kanun, teşmil edilecek toplu iş sözleşmesinin niteliğinden çok, bu
sözleşmeyi yapan işçi sendikasının niteliği üzerinde durmuştur. Teşmil, 1963-80
döneminde hiç uygulanamamıştır. Batı ülkelerinde en önemli sosyal politika
araçlarından biri olan teşmilin, ülkemizde işlerlik kazanamamasının bir nedeni de, 275
sayılı Kanun’daki hükümler olmuştur. 2822 sayılı Kanun ise, teşmil yolunun daha kolay
kullanılabilmesi için yeni bazı hükümler getirmiştir. Gerçi son yıllardaki çok sınırlı
uygulamalar

bu

kurumdan

beklenen

yararları

sağlayamamış,

hatta

sosyal

huzursuzlukları artırmıştır. Kuşkusuz, bu durum kanunu hatası değildir (Kutal, 1988,
s.188).
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu “teşmil” kurumunu 2822 sayılı
Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu’na göre bazı farklarla yeniden
düzenlemiştir. 2822 sayılı Kanun’da yer alan düzenlemede Bakanlar Kurulu’nun, bağlı
bulunduğu işkolunda çalışan işçilerin en az yüzde onunu temsil eden işçi
sendikalarından en çok üyeye sahip bulunan sendikanın yapmış olduğu bir toplu iş
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sözleşmesini teşmil edebileceği hükmü yer almıştır. 6356 sayılı Kanuna göre; Bakanlar
Kurulu; teşmili yapılacak işyerinin kurulu bulunduğu işkolunda en çok üyeye sahip
sendikanın yapmış olduğu bir toplu iş sözleşmesini, o işkolundaki işçi veya işveren
sendikalarının veya ilgili işverenlerden birinin ya da Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı’nın talebi üzerine, Yüksek Hakem Kurulu’nun görüşünü aldıktan sonra
tamamen veya kısmen ya da zorunlu değişiklikleri yaparak, o işkolunda toplu iş
sözleşmesi bulunmayan işyeri veya işyerlerine teşmil edebilir (m.40/1). Yüksek Hakem
Kurulu görüşünü on beş gün içinde bildirmelidir. Teşmil kararı, gerekçesi ve yürürlüğe
gireceği tarih Resmi Gazetede yayımlanacaktır. Yürürlük tarihi Resmi Gazete’de yayım
tarihinden önceki bir tarih olamayacaktır. 2822 sayılı Kanun’da olduğu gibi tarafların
hak ve borçlarına ilişkin hükümlerle özel hakeme başvurulmasını düzenleyen hükümler
teşmil edilemeyecektir. Yine, yetki için başvuru yapıldıktan sonra yetki süreci boyunca
veya yetki belgesi alındıktan sonra, yetki devam ettiği sürece kapsama giren işyerleri
için teşmil kararı alınamayacaktır (Kandemir, 2013, s.104).
6356 sayılı Kanun teşmil konusunda getirdiği diğer bir yeni düzenleme, teşmile konu
olan işyeri veya işletmede her zaman yetki için başvuru yapılabilecek ve bu gibi
yerlerde yeni bir toplu iş sözleşmesinin yapılması ile teşmil uygulaması sona erecektir.
Kuşkusuz, önceki düzenlemede olduğu gibi, teşmil edilen toplu iş sözleşmesinin sona
ermesiyle teşmil kararı ortadan kalkacak, ayrıca Bakanlar Kurulu gerekli gördüğünde
gerekçesini de açıklayarak teşmil kararını yürürlükten kaldırabilecektir.
2.12.3.1.2 İşçi Bakımından Toplu İş Sözleşmesinden Faydalanma
6356 sayılı Kanun 39. maddesinin 1. fıkrasıyla toplu iş sözleşmesinden yararlanma
konusunda, 2822 sayılı Kanun’un 9. maddesinin 1. fıkrasındaki temel esası
tekrarlamıştır. Buna göre; “Toplu iş sözleşmesinden taraf işçi sendikasının üyeleri
yararlanırlar”. 6356 sayılı Kanun’da yer alan bu hükmün uygulanabilmesi için; taraf işçi
sendikası üyesi bir işçinin, sözleşme kapsamında bulunan bir işyerinde, işveren ile
yapılmış olan bir iş sözleşmesi ile çalışıyor olması gerekir.
39. maddede toplu iş sözleşmesinden yararlanmaya ilişkin kurallar 2822 sayılı Kanuna
paralel biçimde düzenlenmiştir. Madde kural olarak toplu sözleşmeden taraf işçi
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sendikasının üyelerinin yararlanacağını vurguladıktan sonra, sözleşmenin imzalanması
tarihinde taraf sendikaya üye bulunanların yürürlük tarihinden, imza tarihinden sonra
üye olanların üyeliklerinin taraf işçi sendikasınca işverene bildirildiği tarihten itibaren
yararlanacaklarını –eski yasadaki hükümleri tekrarlayarak- belirtmektedir. Geçmişte
yararlanmayla ilgili bazı sorunlar yargı organının gündemine taşınmış, Yargıtay verdiği
kararlarla bu sorunları çözmeye çalışmıştır. Örneğin, Yargıtay imza tarihinde işyerinde
çalışmayan işçinin toplu sözleşmenin geriye götürülen hükümlerinden yararlanmasının
yasada düzenlenmediği halde, toplu sözleşmede buna ilişkin düzenleme olduğu takdirde
imza tarihinden önce işyerinden ayrılan işçilerin sözleşmenin yürürlük tarihinden
itibaren sözleşmeden yararlanmalarının mümkün olduğuna karar vermiştir13. 2822 sayılı
Kanun’un yararlanmaya ilişkin 9. maddesi bu konuda bir açıklık taşımamaktadır. Bu
nedenle de, maddede sözü edilen hükmün emredici olup olmadığı, düzenlemenin,
imzadan önce işyerinden ayrılanlar hakkında, tarafların yapacakları anlaşmaları
kapsayıp kapsamadığı konusunda öğretide değişik görüşler ileri sürülmüştür (Çelik,
2012, s.591-592; Narmanlıoğlu, 2013, s.419-420). 6356 sayılı Kanun 39. maddesinin 3.
fıkrasında bu görüşü metnine yansıtarak bir boşluğu doldurmuştur. Buna göre “Toplu iş
sözleşmesinin imza tarihi ile yürürlük tarihi arasında iş sözleşmesi sona eren üyeler de,
iş sözleşmelerinin sona erdiği tarihe kadar toplu iş sözleşmesinden yararlanırlar.”
6356 Sayılı Kanun’un 39. maddesinin 2. fıkrasındaki “Toplu iş sözleşmesinin imzası
sırasında taraf sendikaya üye olanlar yürürlük tarihinden... itibaren yararlanırlar.”
şeklindeki anlatımına sadık kalınırsa, imza tarihinde işyerinde çalışmakta olup taraf işçi
sendikasının üyesi bulunan işçinin, yürürlük tarihinde sendika üyesi statüsünü taşımasa
dahi yürürlük tarihi toplu iş sözleşmesinden yararlanacağı sonucu çıkarılabilir
(Tunçomağ-Centel, 2013, s.367; Oğuzman bt. s.83). Ancak, toplu iş sözleşmesinden
yararlanmaya ilişkin kanunun genel esprisi içinde konuya yaklaşılırsa, toplu iş
sözleşmesinin yürürlük tarihinin imzası tarihinden önceki bir tarihe taşınmış olması
durumunda, başlangıçtan itibaren yararlanabilmenin de o tarihte taraf sendika üyeliğine
sahip işçilere tanındığı söylenebilecektir.

13

Yargıtay, 9.HD, 26.3.1987,E.2921,K.3181; 25.12.1986, E10427, K.11716.
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Yürürlük tarihinde taraf işçi sendikasının üyesi olmasına rağmen, sözleşmenin imzası
tarihinde üye bulunmayan işçilerin toplu iş sözleşmesinden geçmişe etkili olarak
yararlanmaları da mümkün değildir. Çünkü Kanun, bu olanağı, imza tarihinde işyerinde
çalışmakta olan taraf sendika üyeleri için tanımıştır (Tunçomağ-Centel, 2013, s.378;
Narmanlıoğlu, 2013, s.418). Ancak, burada şunu da belirtmek gerekir ki, yürürlük
tarihinin imza tarihinden daha sonraki bir tarihe bırakılması durumunda, imza tarihinde
üye olmakla birlikte, yürürlük tarihinde işyerinde çalışmayanlar toplu iş sözleşmesinden
yararlanamayacaklardır (Ekmekçi, 1996, s.122-123). Diğer

yandan, toplu iş

sözleşmesinin yürürlük tarihi ile imza tarihi arasında işyerine giren ve imza tarihinde
taraf sendikanın üyesi işçiler, işe giriş tarihinden itibaren toplu iş sözleşmesinden
yararlanırlar (Tunçomağ-Centel, 2013, s.377; Ekmekçi, 1996, s.123). Çünkü yürürlük
tarihinden itibaren yararlanabilmek için, yürürlük süresince işyerinde çalışıyor olmak
gerekir.
2.12.3.1.2.1 Taraf Sendika Üyesi Olmayan İşçilerin Toplu İş Sözleşmesinden
Yararlanmaları
Toplu iş sözleşmesinden yararlanabilmek için, kural olarak, toplu iş sözleşmesini yapan
işçi sendikasının üyesi olmak gerekir. Bu yönüyle, hukukumuzda, toplu iş
sözleşmesinden esas olarak bu sözleşmenin uygulandığı işyerinde çalışmakla birlikte,
toplu iş sözleşmesinin tarafı olan işçi sendikasının üyesi olmayan işçiler
yararlanamazlar. 2822 sayılı Kanun’da olduğu gibi, 6356 sayılı Kanun’da da
benimsenen bu temel ilkenin yanında, toplu iş sözleşmesinin tarafı olan sendikanın
üyelerinin dışında, bu sendikanın üyesi olmayan işçilerin de bazı koşullarla taraf
sendikanın üyeleri gibi toplu iş sözleşmesinden yararlanmalarına olanak tanıyan
düzenlemeler yer almaktadır (Aktay-Arıcı-Kaplan, 2013, s.538).
Kanun’daki düzenlemelerden biri, toplu iş sözleşmesinden dayanışma aidatı ödeyerek
yararlanma (madde 39/4) ve diğeri de sendikanın yazılı muvafakatı (madde 26/4) ile
sözleşmenin üye olmayanlara da uygulanmasını sağlayan düzenlemedir. Yine, bu iki
düzenlemeye paralel sonuçlar doğuran bir başka düzenleme de, toplu iş sözleşmesinin
uygulandığı işyeri ya da işletmenin dışında, başka işyerlerine ve bu kapsamda bu
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işyerlerinin işçilerine toplu iş sözleşmesinin idari bir tasarrufla uygulanmasına olanak
tanıyan teşmil uygulamasıdır (madde 40).
Hukukumuzda, işverenin toplu iş sözleşmesiyle bağlanması, ancak kendisinin veya
sendika üyesi ise, üyesi bulunduğu sendikanın Kanunda öngörülen usule uygun şekilde
yapılan bir toplu iş sözleşmesi ile olanaklı olup, işverenin aidat ödeyerek toplu iş
sözleşmesine bağlanması 2822 sayılı Kanun’da (Ekmekçi, 1996, s.146) olduğu gibi
6356 sayılı Kanun’da da düzenlenmemiştir. Bu anlamda, işverenin yapılmış bir toplu iş
sözleşmesine tabi olabilmesi için o sözleşmeyi yapan işveren sendikasına üye olması
gerekir (Tunçomağ-Centel, 2013, s.379).
Dayanışma aidatı, sendikasız veya başka bir sendikaya üye olan işçilerin, yapılmış bir
toplu iş sözleşmesinden yararlanabilmek için, taraf sendikaya ödemekle yükümlü
oldukları bir miktar parayı ifade eder (Tunçomağ-Centel, 2013, s.379). 6356 Sayılı
Kanun’un 39. maddesinin 4. fıkrasında dayanışma aidatı ödemek suretiyle toplu
sözleşmeden yararlanacaklara ilişkin düzenleme yapılmıştır. Buna göre “Toplu iş
sözleşmesinin imzası sırasında taraf işçi sendikasına üye olmayanlar, sonradan işe girip
de üye olmayanlar veya imza tarihinde taraf işçi sendikasına üye olup da ayrılanlar veya
çıkarılanların toplu iş sözleşmesinden yararlanabilmeleri, toplu iş sözleşmesinin tarafı
olan işçi sendikasına dayanışma aidatı ödemelerine bağlıdır. Bunun için işçi
sendikasının

onayı

aranmaz.

Dayanışma

aidatı

ödemek

suretiyle

toplu

iş

sözleşmesinden yararlanma talep tarihinden geçerlidir. İmza tarihinden önceki talepler
imza tarihi itibariyle hüküm doğurur”. Söz konusu fıkradaki son cümle yenidir. Böylece
öğretide öne sürülen bir husus, yani dayanışma aidatı ödemek suretiyle toplu iş
sözleşmesinden yararlanabilmek için oluşmuş bir toplu iş sözleşmesinin varlığının
gerektiği belirtilmiş olmaktadır (Dereli, 2013, s.59).
Ayrıca dayanışma aidatının sınırı da kaldırılmıştır. 2822 sayılı Kanun’da dayanışma
aidatı, sendika üyelik aidatının üçte ikisi olarak maktu tespit edilmiştir. Dayanışma
aidatı ile ilgili olarak 6356 sayılı Kanun, 2822 sayılı Kanun’dan farklı bir düzenleme
getirmiştir. 6356 Sayılı Kanun’un 39. maddesinin 5. fıkrasına göre, dayanışma aidatının
miktarı üyelik aidatından fazla olmamak üzere sendika tüzüğünde belirlenecektir.
Ülkemizdeki sendikalı işçilerin sayısı da düşünülünce, 2822 sayılı Kanun’un bu konuya
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ilişkin hükmüne göre, kanun koyucunun bu düzenlemesinin isabetli olduğunu söylemek
mümkündür (Canbolat, 2013, s.77). Buna göre “dayanışma aidatının miktarı üyelik
aidatından fazla olmamak kaydıyla sendika tüzüğünde belirlenir” (5. fıkra).
Dayanışma aidatı ödeyerek toplu iş sözleşmesinden yararlanılmasına dair Kanun’un
aradığı koşulların kaybedilmesi durumunda ise, dayanışma aidatı ödeyerek toplu iş
sözleşmesinden yararlanma olanağı da ortadan kalkmış olacaktır. Bu nedenle, işçinin
işçi sıfatını kaybetmesi, sözleşmenin kapsamı dışında bir işyerinde çalışmaya başlaması,
işyerinin kesin olarak kapatılması, toplu iş sözleşmesinin süresinin dolması, sözleşmeye
taraf işçi sendikasına üye olunması hallerinde dayanışma aidatı ile toplu iş
sözleşmesinden yararlanma da son bulacaktır (Narmanlıoğlu, 2013, s.438).
6356 sayılı Kanun’un 37. maddesinin 1. fıkrası uyarınca sözleşmeye taraf işçi
sendikasının tüzel kişiliğinin sona ermesi, faaliyetinin durdurulması, işçi sendikasının
yetkiyi kaybetmesi, toplu iş sözleşmesinin uygulandığı işyerlerinde işverenin veya
işyerinin girdiği işkolunun değişmesi toplu iş sözleşmesini sona erdirmeyeceğinden işçi
toplu iş sözleşmesinden yararlanmaya devam edecektir.
6356 sayılı Kanun, bu düzenlemelerin dışında, taraf sendika üyesi olamayan işçilerin
toplu iş sözleşmesinden yararlanmalarına olanak tanıyan bir başka düzenlemeye de yer
vermiştir. 6356 sayılı Kanun’un 26 maddesinin 4. fıkrasına göre “Kuruluşların kendi
faaliyetleri ile üyelerine sağladıkları hak ve çıkarların üyesi olmayanlara uygulanması,
bu Kanunun yedinci ila on ikinci bölümlerinde yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla
yazılı onaylarına bağlıdır.” Böylece, 2821 sayılı Sendikalar Kanununun “Sendika ve
Konfederasyonların Faaliyetlerinden Yararlanma” başlıklı 36. maddesinde yer alan
hükme, değişik ifadelerle 6356 sayılı Kanunda da yer verilmiştir.
2.12.4 Toplu İş Sözleşmesi Yetkisine İlişkin 6356 sayılı Kanun’da Öngörülen
Düzenlemeler
1980’li yıllardan bu yana endüstriyel ilişkiler sistemimizin ulusal ve uluslararası
platformlarda en çok eleştiri alan boyutlarının başında toplu sözleşme yetkisi için
yasanın gerekli gördüğü ön koşullar ve özellikle işkolu barajı gelmiştir. 2822 sayılı
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Kanun döneminde bir işçi sendikasının bir işyerinde ya da işletmede toplu iş sözleşmesi
yetkisi elde edebilmesi için öncelikle kurulu bulunduğu işkolunda çalışan işçilerin en az
yüzde 10’unu, bu koşulu sağladıktan sonra da işyeri ya da işletmede çalışan işçilerin
yarıdan bir fazlasını, yani salt çoğunluğunu temsil etmesi gerekmiştir. Türkiye her yıl
UÇÖ Uygulama Komitesi’nde yüzde on (10) işkolu barajını ülkede güçlü bir işçi
sendikacılığı yaratma amacıyla savunmuştur. Buna karşı UÇÖ’nün yanı sıra AB’nin de
bu eleştirilere katılması ve AB üyelik müzakerelerinde sosyal politika faslının
açılmasının bu ve benzeri sorunların çözümüne bağlanması sonucunda yıllar içinde
hazırlanan değişiklik taslaklarında işkolu barajı düşürülmüş, ancak, bir tasarı istisnası
ile tamamen kaldırılması hiçbir taslakta öngörülmemiştir. TBMM’de Komisyonun
kabul ettiği tasarı, işyeri ve işletme toplu sözleşmesi yapacak sendikanın 2000 üyesinin
bulunması, kurulu bulunduğu işkolunda çalışan işçilerin asgari yüzde 1’inin üyesi
bulunması, işyerinde çalışan işçilerin yarıdan fazlasını, işletme sözleşmesinde ise yüzde
40’ının üyesi bulunması koşulunu öngörmüştür. İşletmede sözleşmesinde birden çok
sendikanın yüzde 40 ya da daha fazla üyeye sahip olması halinde başvuru tarihinde en
çok üyeye sahip sendikanın toplu sözleşme yapma yetkisine sahip olacağı belirtilmiştir
(Dereli, 2013, s.57).
6356 sayılı Kanun eskiden olduğu gibi işkoluna göre örgütlenme esasını kabul etmiş ve
yetki yönünden de ikili baraj sistemini korumuştur. Kanunun 41. maddesine göre kurulu
bulunduğu işkolunda çalışan işçilerin en az yüzde üçünün (3) üyesi bulunması şartıyla
işçi sendikası, toplu iş sözleşmesinin kapsamına girecek iş yerinde başvuru tarihinde
çalışan işçilerin yarıdan fazlasının, işletmede ise yüzde kırkının kendi üyesi bulunması
halinde bu işyeri veya işletme için toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkilidir. İşletme toplu
iş sözleşmeleri için işyerleri bir bütün olarak dikkate alınır ve yüzde kırk (%40)
çoğunluk buna göre hesaplanır. İşletmede birden çok sendikanın yüzde kırk veya daha
fazla üyesinin olması durumunda başvuru tarihinde en çok üyeye sahip sendika toplu iş
sözleşmesi yapmaya yetkilidir.
6356 Sayılı Kanun 41. maddesinin 5. fıkrasına göre işkolunda çalışan işçilerin yeterlilik
sayısına ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın her yıl Ocak ve Temmuz
aylarında yayınlanan istatistiklerine göre karar verilir. Yayınlanan istatistikler, gelecek
döneme kadar o işkolunda çalışan işçi sayısının tespiti bakımından geçerli olur. Yetki
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belgesi almak isteyen sendika Bakanlığa başvurduktan sonra yayınlanan istatistikler
durumu değiştirmez.
Yetki tespiti başvurularına ilişkin esaslar 2822 sayılı Kanun’a paralel olarak
düzenlenmiş olmasına rağmen Kanun’un 42. maddesine Komisyon tarafından Hükümet
teklifinde olmayan 4. fıkra eklenmiştir. Buna göre önceki Kanun’dan farklı olarak,
yetkili sendikanın belirlenmesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kendisine
gönderilen üyelik ve çekilme bildirimleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK)
yapılan işçi bildirimlerini esas alacaktır. Sigortalılığın başlangıcı ile sona ermesine
ilişkin bildirimleri yasal süresi içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılmayanlar,
yetkili işçi sendikasının tespitinde göz önünde bulundurulmayacaktır. Burada
amaçlanan işverenlerin işyerlerinde çalışan işçi sayısını yükselterek yetki başvurularını
bertaraf edebilmek için cezai yaptırımları göze alarak geriye doğru işe giriş bildirimleri
vermelerinin önüne geçmektir. Ancak madde metninde başvuru tarihinden sonra
ibaresine yer verilmediği için işe giriş ve çıkış bildirimleri süresinde yapılmayanlar
hiçbir işçinin yetki tespitinde dikkate alınmayacağı anlamı çıkmaktadır (Canbolat, 2012,
s.18).
İşkolunun girdiği işyerini belirleyen Bakanlık tespiti yargı denetimine açıktır. 2822
sayılı Kanun’dan farklı olarak sistem yumuşatılmış, 5. maddeyle “yeni bir toplu iş
sözleşmesi için yetki süreci başlamış ise işkolu değişikliği tespiti bir sonraki dönem için
geçerli olur. İşkolu tespit talebi ve buna ilişkin açılan davalar, yetki işlemlerinde ve
yetki tespit davalarında bekletici neden sayılmaz” hükmü getirilerek, kötü niyetli işkolu
tespitleri ile yetki sürecinin uzatılmasının önüne geçilmek istenmiştir. (Özveri, 2012,
s.104).
İşkolu barajındaki yüzde yedilik indirime rağmen sendikacılığımız ve UÇÖ ilkeleri
yönünden işkolu barajının önemi devam edecektir. Bunun üç nedeni vardır. Birinci
neden, esasen işkolu barajının varlığı yüzünden bir süredir tıkanmış bulunan toplu
sözleşme süreci sonucunda işçi sendikalarının uğradığı üye kayıplarıdır. İkinci neden
işkolları sayısının 20’ye düşürülmesine ilişkin olarak çeşitli işkolları arasında yapılacak
birleşmeler sonucu işkollarındaki çalışan rakamlarının haliyle büyümesidir. Üçüncü bir
neden ise yüzde üç oranının uygulanacağı çalışan sayısının tespitinde 41. maddenin 7.
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fıkrası uyarınca “Bakanlığın yetkili sendikanın belirlenmesi sürecinde istatistiklerin
düzenlenmesinde kendisine gönderilen üyelik ve üyelikten çekilme bildirimleri ile
Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılan işçi bildirimlerini esas alması” koşuludur. Diğer
taraftan işçi ve işveren sendikalarının görüşleri dikkate alınarak hazırlanan bu iş kolu
düzenlemesinin UÇÖ standartlarına paralellik arz ettiği ve güçlü, kurumsallık arz eden
bir sendikacılık meydana getirmede önemli olacağı görüşü Kanun’daki değişiklik
gerekçesinin önemli bir arka plan unsuru olmuştur.
6356 sayılı Kanun geçici 6. maddesinde çeşitli işkollarında tıkanan toplu sözleşme
süreçlerini yeniden geçirmek amacıyla belirli geçiş süreleri öngörülmüştür. Buna göre,
işçi sendikalarının toplu sözleşme yetki başvurusunda bulunabilmesi için kurulu
bulunduğu

işkolunda

çalışan

işçilerin

Ekonomik

ve

Sosyal

Konsey’e

üye

konfederasyonlara bağlı işçi sendikaları için Ocak 2013 istatistiğinin yayımından
itibaren 2016 yılı Temmuz istatistiğine kadar yüzde bir (1,) 2018 Temmuz istatistiğine
kadar yüzde iki (2), 2018 yılında yayımlanacak olan Temmuz istatistik döneminden
itibaren ise tüm sendikaların yüzde üçünü (3) üye kaydetmiş olması gerekmektedir.
Anılan geçici altıncı madenin 2., 3. ve 4. fıkralarında ise, devam eden yetki sorunlarının
çözümü için hükümler getirilmiştir. Şöyle ki, “en son yayımlanan 2009 istatistiği
sonrasında 15.09.2012 tarihine kadar kurulmuş ve Ekonomik ve Sosyal Konsey’e üye
konfederasyonlara üye olmuş işçi sendikalarının bu Kanun’un yürürlük tarihinden Ocak
2013 istatistiklerinin yayımlandığı tarihe kadar yetki tespit talepleri 41. maddenin 1.
fıkrasında yer alan işyeri veya işletme çoğunluğu şartlarına göre sonuçlandırılacaktır.
Ocak 2013 istatistiklerinin yayımlandığı tarihe kadar Bakanlığa yapılmış olan yetki
tespit başvuruları ile taraf oldukları bu kanunun yürürlüğünden önce imzalanmış toplu iş
sözleşmesi Ocak 2013 istatistiklerinin yayımı tarihinden sonra sona erecek olan
sendikaların bir sonraki toplu iş sözleşmesiyle sınırlı olmak üzere yapacakları yetki
tespit başvuruları 2822 sayılı Kanun’ un 12. maddesine göre Bakanlıkça yayımlanmış
Temmuz 2009 istatistiklerine ve 2822 sayılı Kanunda belirtilen hükümlere göre
sonuçlandırılacaktır. Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce başlamış toplu iş sözleşmesi
görüşmeleri ve toplu iş uyuşmazlıkları ise 2822 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayalı tüzük
ve yönetmeliklere göre sonuçlandırılacaktır.
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Ayrıntılı ve karışık ifadelere dayansa da bu geçiş hükümlerinin toplu pazarlık
süreçlerini iyi niyetle tekrar hayata geçirmeyi amaçladığı açıktır. Ne var ki, ilgili
fıkralarda değinilen “Ekonomik ve Sosyal Konseye üye konfederasyonlara üye işçi
sendikaları…” kısıtlamasının işkolu barajı gibi UÇÖ normları ve eşitlik ilkesi
bakımından tartışmaya açıktır. Kanun metninde yetki için gerekli şartlar arasında
zikredilmediği halde, bu geçiş hükümlerinde üst kuruluşa üyelik koşulunun getirilmiş
olmasının ayrı bir eleştiri nedeni olması muhtemeldir (Dereli, 2013, s.58).
2.12.4.1 Yetki İtirazı Konusunda 6356 sayılı Kanunda Öngörülen Düzenlemeler
Yetki tespitine ilişkin itiraz usulü 2822 sayılı Kanun’a paralel şekilde düzenlenmiştir.
Ancak Kanun’un Hükümet teklifinde ve Komisyonca kabul edilen metinde olmayan 43.
maddenin 3. fıkrasına ilk cümle olarak “İtiraz dilekçesinde veya ekinde somut delillerin
yer almaması halinde itiraz incelenmeksizin reddedilir” hükmü ilave edilmiştir. Bu
hükmün amacı yerinde olmakla birlikte, itiraz dilekçesi ve ekinde yer alması gereken
“somut delilden” ne anlaşılması gerektiği açık değildir. Diğer taraftan 6100 sayılı
Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda delillerin sunulmasına ilişkin hükümler de bununla
uyumlu değildir. İşçi sendikasının başvurusunda yetki koşullarını sağlamadığı tespit
edilmesi halinde buna ilişkin bilgi sadece başvuran sendikaya verilecektir (Canbolat,
2013, s.10).
2822 sayılı Kanun’da yer verilmeyen Bakanlığın olumsuz yetki tespitine karşı itiraz
işlemine açıklık getirmek için 6356 sayılı Kanun’un 43. maddesinin 4. ve 5. fıkralarında
olumlu bir düzenleme yapılmıştır. Buna göre, “kendisine yetki şartlarına sahip olmadığı
bildirilen işçi sendikası altı iş günü içinde yetkili olup olmadığının tespiti için dava
açabilir. Mahkeme açılan davayı o işkolunda çalışan işçilerin en az yüzde üçünü (3) üye
kaydeden işçi sendikaları ile işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işverene de
bildirir. Mahkeme davayı iki ay içinde sonuçlandırır. İtiraz karar kesinleşinceye kadar
yetki işlemlerini durdurur.” 2822 sayılı Kanun’un konuya dair yeterince açık olmaması
ve geçmişte Yargıtay’ın yetki tespiti itiraz işlemleriyle ilgili davaları kabul edip aynı
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doğrultuda sonuçlandırdığı14 dikkate alınırsa 6356 sayılı Kanun düzenlemesinin yerinde
bir düzenleme olduğu rahatlıkla söylenebilir (Dereli, 2013, s.58).
2.13 Grev ve Lokavt Konularında 6356 Sayılı Kanun’da Öngörülen Düzenlemeler
6356 Sayılı Kanun’un 68. maddesinde 2822 sayılı Kanun’a paralel bir grev tanımı
yapılmıştır. Buna göre grev “işçilerin topluca çalışmamak suretiyle işyerinde faaliyeti
durdurmak veya işin niteliğine göre önemli ölçüde aksatmak amacıyla, aralarında
anlaşarak veya bir kuruluşun aynı amaçla topluca çalışmamaları için verdiği karara
uyarak işi bırakmaları”dır. 58. maddenin 2. fıkrasına göre “Toplu iş sözleşmesinin
yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde işçilerin ekonomik ve sosyal durumları
ile çalışma şartlarını korumak ve geliştirmek amacıyla, bu Kanun hükümlerine uygun
olarak yapılan greve kanuni grev denir” hükmüne yer vermiştir. 58. maddenin 3.
fıkrasında da “Kanuni grev için aranan şartlar gerçekleşmeden yapılan grev kanun
dışıdır” şeklinde bir düzenlemeye gidilmiştir (Canbolat, 2012, s.18).
2010 yılında 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde
Değişiklik Yapılması Hakkından Kanun ile uluslararası sözleşmeler ve evrensel işçi
hakları ile bağdaşmadığı gerekçesiyle Anayasanın 53. maddesinin 7. fıkrasında yer alan
“siyasi amaçlı grev ve lokavt, dayanışma grev ve lokavtı, genel grev ve lokavt, işyeri
işgali, işi yavaşlatma, verimi düşürme ve diğer direnişler yapılamaz” hükmü
kaldırılmıştır. 6356 sayılı Kanun 58. ve 59. maddelerinde söz konusu eylemlerin kanun
dışı sayılacağı ifadesini çıkararak grev ve lokavtın tanımını yeniden düzenlemiştir. Buna
karşılık, Kanun’da artık işyeri işgali, işi yavaşlatma, verimi düşürme ve diğer direnişler
hakkında kanun dışı grevin müeyyidelerinin uygulanacağına ilişkin bir hüküm olmadığı
için bu gibi eylemler hakkında, kanun dışı grev değil, duruma göre İş Kanunu’nun 25.
maddesinin eyleme uyan bendine göre işlem yapılması gerekir. Eğer yapılan eylem grev
tanımına uygun ancak Kanunda belirlenen koşulları taşımıyorsa, bu durumda bu
eylemlerin kanun dışı grev sayılması da mümkün olabilecektir.
6356 sayılı Kanun’un 59. maddesi lokavt kavramını ise “işyerinde faaliyetin tamamen
durmasına neden olacak tarzda, işveren veya işveren vekili tarafından kendi kararıyla
14

Örneğin bakınız: Yargıtay, 9. HD, 10 Kasım 1989, E.9545,K.9685.
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veya bir kuruluşun verdiği karara uyarak, işçilerin topluca işten uzaklaştırılması”
şeklinde tanımlanmış, lokavtı da toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında uyuşmazlık
çıkması ve işçi sendikası tarafından grev kararı alınması hâlinde başvurulabilecek
yöntem olarak belirlemiştir.
2.13.1 Grev Oylaması Konusunda 6356 sayılı Kanun’da Öngörülen Düzenlemeler
6356 Sayılı Kanun’un grev ve lokavt konusunda getirdiği yeniliklerden birisi de grev
oylamaları ile ilgilidir. Buna göre; grev kararının işyerinde ilan edildiği tarihte o
işyerinde çalışanların en az dörtte birinin ilan tarihinden itibaren altı işgünü içinde
işyerinin kayıtlı bulunduğu görevli makama15 başvurusu halinde işyerinde grev
oylaması yapılacaktır. 6356 sayılı Kanun’un 61. maddesine göre oylamanın, talebin
yapılmasından başlayarak altı işgünü içinde yapılması gerekmektedir. 61. maddenin 3.
fıkrasında, “oylamada grev ilanının yapıldığı tarihte işyerinde çalışan işçilerden
oylamaya katılanların salt çoğunluğu grevin yapılmaması yönünde karar verirse bu
uyuşmazlıkta alınan grev kararı uygulanamaz” denmiştir. Niteliği gereği zaten grev
hakkının olumsuz boyutu demek olan grev oylamasının 2822 sayılı Kanuna göre esas
alınacak çoğunluk “grevin ilan edildiği tarihte iş yerinde çalışan işçi sayısına göre”
belirlenmekteyken, 6356 sayılı Kanunda “oylamaya katılanların” salt çoğunluğunun
aranacağı düzenlenmiştir.
2.13.2 Grev Kararının Alınması ve Uygulanmasına İlişkin 6356 sayılı Kanun’da
Öngörülen Düzenlemeler
Kanunda grev kararının alınması ve uygulanmasına ilişkin olarak da bazı değişiklikler
yapılmıştır. 6356 sayılı Kanun’un 60. maddesinin 1. fıkrasına göre, grev kararı
uyuşmazlık tutanağının tebliği tarihinden itibaren altmış gün içinde alınabilir ve bu süre
içerisinde altı iş günü önceden karşı tarafa bildirilecek tarihte uygulamaya konulabilir.
Grev kararının uygulanması konusunda 2822 ve 6356 Sayılı Kanunların paralel
düzenlemeler ihtiva ettiği düşünülse de başlangıç tarihi itibariyle bu iki Kanun
15

2822 Sayılı Toplu iş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu (TİŞGLK) uyarınca grev oylaması mahallin
en büyük mülki amirine yapılırken, yeni yasada bu talep görevli makama (yani Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürlüğü; birden fazla İl Müdürlüğünün yetki alanına giren işyerleri için de Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı’na ) yapılacaktır.
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birbirlerinden farklı hükümler içerdiği ve işçi sendikalarının aldıkları grev kararını en
uygun zamanda uygulama olanaklarının birazda kısaltıldığı söylenebilir. Gerçekten
daha önce altmış günlük grevi uygulama süresi grev kararının alındığının karşı tarafa
tebliğinden itibaren başlarken, artık bu süre uyuşmazlık tutanağının tebliği tarihinden
itibaren başlamaktadır (Caniklioğlu, 2013).
6356 sayılı kanunun 60. maddesinin 4. fıkrasına göre süresi içinde grev kararı
uygulamaya konulmamışsa ve alınmış bir lokavt kararı yoksa veya lokavt da süresi
içinde uygulamaya konulmamışsa yetki belgesinin hükmü kalmaz. Anılan yeni
hükümler isabetlidir.
6356 sayılı Kanun ile 2822 sayılı Kanun’daki grev uygulamaları konusundaki kısıtlayıcı
hükümler esnetilmiş ve grev yapılan işyeri ve çevresine “Bu işyerinde grev vardır”
ibaresinin dışında afiş ve pankart asılmasının yasak olduğuna ilişkin hükme yeni
Kanun’da yer verilmemiştir. Ayrıca işyeri ve çevresinde grevciler veya grev gözcüleri
için kullanılan kulübe, baraka ve çadır gibi barınma vasıtaları kurulamayacağı
yönündeki ifadeler de kaldırılmıştır (TİSK, 2013, s.75).
2.13.3 Grevin Ertelenmesine İlişkin 6356 sayılı Kanun’da Öngörülen Düzenlemeler
Grev ertelemesinin temelinde yatan hukuki gerekçenin devletin güvenliği ile kamu
güvenliği, kamu düzeni, halkın sağlığı, genel ahlak ve grevle ilgisi olmayanların
haklarının korunması olduğu söylenebilir (Aktay, 1993, s.252). Bunlara zarar verecek
bir durumun ortaya çıkması halinde grev ertelemesine başvurularak işçilerin grev hakkı
ile toplum ve kamu menfaati arasında olması gereken denge kurulmaktadır (Uşan-Kaya,
2011, s.1721).
Hukukumuzda ilk olarak 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu’nun
21. maddesi ile düzenlenen grev ertelemesinin esasları da bu Kanun’dan ilham alınarak
belirlenmiştir (Kuta bt., s.46-50). 17 yıllık bir uygulamanın ardından (Topalhan, 2003,
s.2) 275 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılarak yerine 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi
Grev ve Lokavt Kanununun çıkarılması üzerine konu bu defa 2822 sayılı Kanunun 33.
ve 34. maddelerinde düzenlenmiştir. 2822 sayılı Kanun’da idarenin grev hakkına
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müdahale hak ve yetkisi çok daha geniş bir şekilde belirlenmiştir. Nitekim bu nedenle
grev ertelemesi gerek grev erteleme kararının alınma şekli, gerek sebepleri gerekse
sonuçları itibariyle 2822 sayılı Kanun döneminde oldukça büyük eleştirilere neden
olmuştur.
2822 sayılı Kanun’da iki ayrı maddede düzenlenen grev ertelemesi kurumu 6356 sayılı
Kanun’da tek bir madde içine alınmış, yine eski düzenlemeden farklı olarak erteleme
kararına karşı Danıştay’a başvurulabileceğine ilişkin hükme yer verilmemiştir. Bunun
dışında erteleme süresinin sonunda anlaşma sağlanamazsa, altı iş günü içinde
taraflardan birinin başvurusu üzerine uyuşmazlık Yüksek Hakem Kurulunca çözüleceği,
eğer Yüksek Hakem Kuruluna başvurulmazsa işçi sendikasının yetkisinin düşeceği
hüküm altına alınmıştır (Caniklioğlu, 2012, s.289).
2822 sayılı Kanun’da olduğu gibi 6356 sayılı Kanun’a göre de ancak kararı alınmış
veya uygulanmaya başlanmış olan bir kanuni grevin ertelenmesi söz konusu olabilir.
Henüz grev kararı alınmadan Bakanlar Kurulu erteleme kararı alamaz (Zararsız, 1991,
s.5). Öte yandan Bakanlar Kurulu her grev için ayrı bir erteleme kararı almak
zorundadır.
2822 sayılı Kanunda yer alan “Bakanlar Kurulunun erteleme kararları aleyhine
Danıştay’da iptal davası açılabilir ve yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi
istenebilir” ifadelerine ise 6356 sayılı Kanunda yer verilmemiştir. 1982 Anayasası’nın
125 maddesine göre idarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolu açıktır. Aksi
bir durum, yani idarenin yargı denetiminden yoksun bir erteleme kararı verebilmesinin
kabulü hukuk devleti ilkesine ters düşer (Kabakçı, 2004, s.174). Bu nedenle Kanunda
yer verilmemiş olsa dahi grevin ertelemesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararına karşı
Danıştay’da iptal davası açılması mümkündür (Akyiğit, 2013, s.538). Bilindiği gibi
1982 tarih ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun 24. maddesine göre Danıştay Bakanlar
Kurulu Kararlarına karşı açılacak davalarda ilk derece mahkemesi olarak görev yapar.
Dolayısıyla Bakanlar Kurulu’nun grevi erteleme kararının Danıştay’ca iptali halinde
grevin uygulanması söz konusu olabilecektir (Caniklioğlu 2013, s.309).
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6356 sayılı Kanun’un 63. maddesinde karar verilmiş veya başlamış olan kanuni bir
grevin genel sağlığı veya milli güvenliği bozucu nitelikte olması durumunda belirli bir
süre ertelenebileceği belirtilmiştir. 6356 sayılı Kanunun 63. maddesinde yer verilen bu
iki neden örnek olarak verilmemiş, sınırlı olarak sayılmıştır. Başka bir deyişle kıyas
yoluyla grev ertelemesi sebeplerinin genişletilmesinin imkânı yoktur. Örneğin ülke
ekonomisinin zarara uğraması gibi bir sebeple Bakanlar Kurulunun grevi ertelemesi
mümkün değildir (Kabakçı, 2004, s.174).
Bakanlar Kurulu bir uyuşmazlıkta grev ve lokavtı altmış gün süre ile erteleyebilir. Bu
konuda erteleme süresi 2822 sayılı Kanun’da olduğu gibi belirlenmiştir. Ayrıca bu süre
kesin olup bu sürenin azaltılması veya artırılması mümkün değildir (Kabakçı, 2004,
s.174). 6356 sayılı Kanun’un 63. maddesinin 1. fıkrasına göre erteleme süresi, kararın
yayımı tarihinde başlar. Kanun’a göre erteleme kararının yürürlüğe girmesi üzerine, 60.
maddenin 7. fıkrasına göre belirlenen arabulucu, uyuşmazlığın çözümü için erteleme
süresince her türlü çabayı gösterir. Maddede sözü geçen fıkraya göre kanuni grev kararı
alınan bir uyuşmazlıkta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı uyuşmazlığın çözümü için
bizzat arabuluculuk yapabileceği gibi bir kişiyi de arabulucu olarak görevlendirebilir
(madde 63/II). 2822 sayılı Kanunda Bakanın kendisinin arabuluculuk yapmak yerine
başka birini arabulucu olarak görevlendirmesi 2822 sayılı Kanunda ancak resmi listeden
birinin görevlendirilmesi ile sınırlı iken 6356 sayılı Kanun bu konuda Bakana istediği
herhangi birini görevlendirme serbestisini sağlamıştır.
Arabulucunun çabalarının yetersiz kalması veya erteleme süresinde tarafların aralarında
anlaşarak uyuşmazlığı özel hakeme götürmemesi halinde ne olacağı ise 6356 sayılı
Kanunun 63. maddesinin 3. fıkrasında düzenlenmiştir. Buna göre, erteleme süresinin
sonunda anlaşma sağlanamazsa, altı iş günü içinde taraflardan birinin başvurusu üzerine
uyuşmazlık Yüksek Hakem Kurulunca çözülecektir. Erteleme süresinin sonunda grevin
devam etmesi olanağı bulunmamakta; Yüksek Hakem Kurulu’nun yetkili olduğu
Zorunlu Tahkim Kurumu devreye sokulmaktadır. Öğretide, bu düzenlemenin bir
erteleme değil, yasaklama niteliğinde olduğu belirtilmiştir (Işıklı, 2010, s.188).
Yüksek Hakem Kurulunun kararı toplu iş sözleşmesi hükmündedir. Yüksek Hakem
Kurulu kararlarının kesin olması, Yüksek Hakem Kurulu kararıyla toplu iş sözleşmesi
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yapılması sürecinde taraflar arasındaki uyuşmazlığın nihai olarak sona ermesi ve buna
ilişkin başka bir süreç ya da aşamanın bulunmaması anlamına gelmektedir. 2822 sayılı
Kanunda. 34. maddesinin 3. fıkrası uyarınca erteleme süresinin sonunda anlaşma
sağlanamaması halinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın Yüksek Hakem
Kurulu’na başvurması bir zorunluluk olarak düzenlenmişken, 6356 sayılı Kanun’da bu
başvuru bir yetkiye dönüştürülmüş ve bu konudaki yetki de taraflara tanınmıştır
(Caniklioğlu, 2013, s.78).
Grevin erteleme kararının altmış günden önce Bakanlar Kurulu tarafından kaldırılması
halinde veya Danıştay’ın erteleme kararını iptal etmesi halinde grevin hangi koşullarla
uygulanabileceğine ilişkin olarak 2822 sayılı Kanunun 37. maddesinin 3. fıkrasındaki
gibi bir hükme 6356 sayılı Kanunda yer verilmemiştir. Bununla birlikte gerek yukarıda
sayılan durumlarda gerekse Danıştay tarafından yürütmenin durdurulması kararı
verilmesi halinde grev uygulamasının önünde bir engel kalmayacağından grevin
uygulanması mümkün olabilecektir (Narmanlıoğlu, 1990, s.188).
2.13.4 Grev ve Lokavt Yasakları Konusunda 6356 sayılı Kanunda Öngörülen
Düzenlemeler
Uluslararası Çalışma Örgütü 2822 Sayılı Kanun’da grev ve lokavt yapılamayacak
yerlerin geniş olduğunu, sadece yaşamsal hizmetler konusunda grevin yasak olması
gerektiğini belirterek 2822 Sayılı Kanun’u eleştirmiştir (UÇÖ 335. Rapor, Olay No:
2303, par. 377 ve 339, Olay No: 2329, par.1279).
6356 sayılı Kanun’la grev ve lokavt yasaklarının kapsamı daraltılmış (Canpolat, 2012,
s.8-19) ve 62. maddesinde ifade edildiği şekliyle, noter hizmetleri, aşı ve serum imal
eden işyerleri, hastane dışındaki klinik, sanatoryum, prevantoryum, dispanser ve eczane
gibi sağlıkla ilgili işyerlerinde, eğitim ve öğretim kurumlarında, çocuk bakım yerleri ve
huzur evlerinde grev ve lokavt yasağı kaldırılmıştır. Hava taşıma işinde son zamanlarda
getirilen grev yasağından da vazgeçilmiştir. Grev ve lokavt yasağı sadece hayatî nitelik
gösteren temel kamu hizmetleri ile sınırlandırılmıştır. 2822 sayılı Kanun’daki grev
yasakları ve bu arada bankacılık hizmetlerindeki grev-lokavt yasağı devam edecektir.
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6356 sayılı Kanun’un 62. maddesinin 1. fıkrasında grev ve lokavt yasaklarına ilişkin
olarak ”Can ve mal kurtarma işlerinde, cenaze işlerinde ve mezarlıklarda, şehir şebeke
suyu, elektrik, doğal gaz, petrol üretimi, tasfiyesi ve dağıtımı ile nafta veya doğalgazdan
başlayan petrokimya işlerinde, bankacılık hizmetlerinde, Milli Savunma Bakanlığı ile
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca doğrudan işletilen
işyerlerinde, kamu kuruluşlarınca yürütülen itfaiye ve şehir içi toplu taşıma
hizmetlerinde grev ve lokavt yapılamaz”. 3. fıkrasında ise “Başladığı yolculuğu yurt
içindeki varış yerlerinde bitirmemiş deniz, hava, demir ve kara ulaştırma araçlarında
grev ve lokavt yapılamaz” ifadesine yer verilmiştir.
6356 sayılı Kanun’un 67. maddesinin 1. fıkrası gereğince kanuni greve katılan, greve
katılmayan veya katılmaktan vazgeçip de grev nedeniyle çalıştırılamayan ve kanuni
lokavta maruz kalan işçilerin iş sözleşmeleri grev ve lokavt süresince askıda
kalmaktadır. Bu bağlamda Kanun’un 68. maddesinin 1. fıkrasına göre işveren, kural
olarak, kanuni bir grev veya lokavt süresince, iş sözleşmeleri askıda kalan işçilerin
yerine, sürekli ya da geçici olarak başka işçi alamaz veya başkalarını çalıştıramaz. Söz
konusu düzenleme ile kanuni bir grev veya lokavt süresince işverenlerin, iş sözleşmesi
askıda olan işçilerin yerine belirli veya belirsiz süreli iş sözleşmesiyle tam süreli veya
kısmi süreli işçi istihdamı engellenmiştir. Aynı şekilde 4857 sayılı İş Kanunu’nun 7.
maddesi uyarınca işverenlerin geçici iş ilişkisi çerçevesinde başka bir işverenin işçisini
kendi işyerinde çalıştırmasının da önüne geçilmiştir. Nihayet greve katılan işçilerin
boşalttığı iş ve işler, alt işverene ya da işyerinde işçi çalıştıran diğer işverenlere de
verilemeyecektir. Böylece grevin etkinliğinin yeni işçi alımı veya geçici iş ilişkisi
kurulması yoluyla zayıflatılmaması amaçlanmıştır (Oğuzman, 1984, s.226). İşverenin
bu yasağa aykırı hareketi, taraf sendikanın yazılı başvurusu halinde görevli makamca16
denetlenir.
İşverenlerin, grev ve lokavt süresince iş sözleşmeleri askıda kalan işçilerin yerine kural
olarak başka işçileri çalıştırmasının yasaklanmasına paralel olarak iş sözleşmesi askıda
16

Görevli Makam, 6356 sayılı Kanunun 2/1/c maddesi uyarınca, işyeri toplu iş sözleşmesi için işyerinin,
işletme toplu iş sözleşmesi için işletme merkezinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürlüğü’nü, aynı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nün yetki alanına giren işyerleri için yapılacak
grup toplu iş sözleşmelerinde bu işyerlerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nü,
birden fazla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nün yetki alanına giren işyerlerini kapsayacak grup
toplu iş sözleşmesi için ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını ifade eder.
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kalan işçiler de kanuni bir grev veya lokavt süresince başka bir işverenin yanında
çalışamaz. Aksi hâlde bu işçilerin iş sözleşmesi işverence haklı nedenle feshedilebilir.
Görüldüğü gibi, yasağa aykırılığın sonucu sözleşmenin derhal feshidir ve varsa
işverenin bu yüzden uğradığı zararların tazmininden ibarettir. Grev ve lokavt sırasında
sözleşmesi askıda olan işçinin, başka bir işveren yanında çalışmasına ait sözleşme, bu
yüzden geçersiz sayılmaz (Akyiğit, 2013, s.546). 2822 sayılı Kanun’da grev nedeniyle
iş sözleşmeleri askıda kalan işçilerin başka bir iş tutmaları yasaklanırken (madde 43/3);
6356 sayılı Kanun’da başka bir işverenin yanında çalışmaları yasaklanmıştır (madde
68/3). Dolayısıyla işçilerin grev sırasında bağımsız olarak gelir getirici bir faaliyette
bulunmaları mümkün hale gelmiştir (Caniklioğlu, 2012, s.55).
Yeni Kanun ile birlikte grev ve lokavtta işçi alma ve başka işe girme yasağı konusunda
2822 sayılı Kanundaki esaslar korunmakla birlikte uygulamada tartışmalara neden olan
greve katılamayacak işçilerden ölen veya kendi isteğiyle ayrılanların yerine işçi alınıp
alınamayacağına açıklık getirilmiştir. Şöyle ki, greve katılamayacak ve lokavta maruz
bırakılamayacak işçilerden, ölen, kendi isteği ile ayrılan veya iş sözleşmesi işveren
tarafından feshedilenlerin yerine yeni işçi alınabilecektir. 6356 sayılı Kanun’un 64.
maddesine göre greve katılamayan veya katılmaktan vazgeçen işçiler, kendi işlerinde
çalıştırılabilecekler fakat bu işçilere greve katılan işçilerin işleri yaptırılamayacaktır.
6356 sayılı Kanun’da, 2822 sayılı Kanun’dan farklı olarak düzenlenen bir diğer husus
ise doğrudan kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanlara ilişkindir. 6356 sayılı Kanun’un
68. maddesinin 3. fıkrasındaki düzenlemeye göre, kısmi süreli çalışan işçiler, kanuni
haftalık çalışma süresini tamamlayacak süreyi aşmamak üzere başka bir işverenin
işyerinde çalışabileceklerdir. Söz konusu hükmü grev veya lokavt kararının alındığı
tarihte değil; grev ve lokavtın uygulamaya başlanacağı tarihte kısmi süreli olarak o
işyerinde çalışan ve grev nedeniyle sözleşmesi askıda olan işçinin grev sırasında başka
işyerlerinde çalışabileceği şeklinde anlamak gerekir. Kısmi süreli çalışanlar için istisnai
nitelikte tanınan bu imkân özellikle 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren işçilerin
kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalıştıklarının kabulü için öngörülen ölçüt nedeniyle
haksızlık yaratacak niteliktedir. Gerçekten bu durumda örneğin haftalık çalışma süresi
32 saat olan bir işçi bu olanaktan yararlanamayacaktır. Böyle bir ayrımın isabetli olup
olmadığı ise tartışmalı bir konudur (Caniklioğlu, 2012, s.22). Diğer iş kanunlarının
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kapsamına girenler için ise böyle bir ayırım yapılması söz konusu olmayacak, kısmi
süreli iş sözleşmesi ile çalıştıkları sürece, yasal çalışma süresine kadar olan kısımda
başka bir işveren yanında çalışabileceklerdir (Caniklioğlu, 2012, s.20).
2.13.5 Grev Sırasında Zarardan Sorumluluk Konusunda 6356 sayılı Kanun’da
Öngörülen Düzenlemeler
6356 sayılı Kanunda, kanuni bir grev sırasında kusurlu hareketler sonucu bir zarar
meydana gelmişse, sendika tüzel kişiliğinin sorumluluğu yerine kusurlu görülen işçi ya
da yöneticilerin şahsi sorumluluğuna gidilecektir. 6356 Sayılı Kanun’un 64. maddesinin
5. fıkrasına göre, grev esnasında sendika kararı olmadan gerçekleştirilen bireysel
eylemlerden kaynaklanan işyeri zararlarının sorumluluğu eylemi gerçekleştirenlere
yüklenerek, sendikalar üzerindeki sorumluluk kaldırılmıştır. Ceza hükümleri yönünden
ise 6356 sayılı Kanun 79. maddesiyle 2821 sayılı Kanun’da yer alan ve hapis
hükümlerini içeren cezaları maktu idari para cezalarına dönüştürmüştür.
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3. BÖLÜM: 6356 SAYILI SENDİKALAR ve TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ
KANUNU’NUN AVRUPA BİRLİĞİ ve ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ
NORMLARI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

3.1 Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Tarihi Gelişimi
Sanayi Devrimi’nin ekonomik, sosyal ve siyasal alanda yarattığı büyük dönüşümler
sonucunda emeğiyle geçinmek zorunda olan geniş kitleler için ortaya çıkan sorunlar,
sosyal politika önlemlerinin doğuşunu da beraberinde getirmiştir. Öncelikle ulusal
düzlemde, çocuklar, kadınlar, gençler gibi çalışma yaşamındaki risk gruplarına;
madencilik gibi riskli sektörlere; çalışmaya başlama yaşı ve çalışma süreleri gibi
bireysel iş ilişkileri alanına yönelik sınırlı düzenlemeler ile başlayan sosyal politika
önlemleri, süreç içerisinde gerek koruma sağladığı kişiler gerekse de konular açısından
kapsam genişlemesine sahne olmuştur. Sosyal politika düzenlemeleri bir yandan içerik
açısından genişlerken; diğer yandan ulusal düzlemden uluslararası düzleme geçiş
bağlamında da genişleme yaşamıştır (Şenay, 2013, s.198).
1. Dünya Savaşı sonrasında uluslararası alanda örgütlenen işçi sınıfı, savaş sonrası
dönemi belirleyecek Barış Antlaşması’nda işçilerin durumunu iyileştirecek yönde
uluslararası

sosyal

politika

önlemlerinin

yer

almasını

ve

bu

önlemlerin

uygulanmasından sorumlu olacak bir uluslararası örgütün kurulma isteğini düzenlediği
çeşitli konferanslarla ortaya koymuştur. “Paris Barış Konferansı” 1919’da toplandığı
zaman yaptığı ilk işlerden biri barış anlaşmasına katılacak öneriler hazırlamak üzere
Uluslararası Çalışma Mevzuatı Komisyonu’nu görevlendirmek olmuştur. Komisyonun
ele aldığı sorunlar arasında farklı sanayileşme düzeylerindeki ülkelerin Uluslararası
Çalışma Örgütü (UÇÖ) üyeliği de vardır; örneğin Hindistan ve Japonya Batı Avrupa
ülkelerinden çok farklı bir düzeyde bulunuyordu; bir başka sorun, çalışma
standartlarının uygulanması açısından Avrupa ülkelerinin sömürgelerinin durumu
olmuştur. Çözüm olarak Uluslararası Çalışma Sözleşmeleri ve Tavsiyelerinin, ülkelerin
sanayileşme düzeyleri ve yerel koşullarını da dikkate alarak değiştirilmesi önerilmiştir.
Komisyonun çalışmaları Versailles Barış Antlaşması’nın emek başlıklı on üçüncü
bölümünü oluşturmuştur. Bu bölümde, uluslararası sosyal politikanın uygulanmasından
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sorumlu olacak Uluslararası Çalışma Örgütü’nün yapısı, amaçları, organları ve görevleri
tanımlanarak, çözümü ivedilik taşıyan sorunlara yönelik dokuz ilkeden çalışma şartı ilan
edilmiştir: ( Ateşoğlulları, s.6)
 Emeğe yalnızca bir mal ya da ticaret metaı gözüyle bakılmaması,
 Örgütlenme hakkı,
 Makul bir yaşam düzeyi sağlamak üzere yeterli ücret ödenmesi,
 Günde 8 saat ya da haftada 48 saat çalışma,
 En az 24 saatlik dinlenme izni,
 Çocuk istihdamının yasaklanması,
 Eşit işe eşit ücret,
 Bir ülkedeki tüm işçilere adil ekonomik muamele (yani göçmen işçilerle yerli
işçilere eşit muamele) ve
 İşçinin korunmasına yönelik yasaların uygulanmasını sağlayacak bir denetim
sistem.
Böylece sendika özgürlüğü ilkesinin doğrulanması, UÇÖ Anayasası’nı oluşturan Barış
Antlaşması’nın XIII. Bölümünün “Çalışmanın Düzenlenmesi” başlıklı altbölümünün
önsözünde yer almıştır ( Gülmez, 1984, s.4).
UÇÖ’nün kurulmasıyla ve sendika özgürlüğünün “anayasal” bir ilke olmasıyla
sonuçlanan bu gelişmelerde rol oynayan birçok etken vardır: “Özellikle, Birinci Dünya
Savaşı sırasında Batı Avrupa ülkelerinde sendika yöneticileri ile hükümetler arasında
“Kutsal İttifak” denilen toplumsal uzlaşma ve işbirliğinin yapılmış olması, çalışanların
savaş sırasında büyük özverilerde bulunması, siyaset adamlarının savaş sonrası için
çalışanlara “yeni bir dünya düzeni” sözü vermesi, 1917 Sovyet devriminin etkisi ve işçi
örgütlenmelerinin daha iyi yaşam koşullarıyla ilgili özlemlerinin Barış Antlaşması’nda
yer alması için gösterdikleri çaba ve baskılar” (Gülmez, 1984, s.5) bu etkenlerin başında
gelmektedir.
Kuruluş aşamasında komisyonda tartışılan en önemli konulardan birisi de örgütteki
oylama biçimiyle ilgilidir. Konferansa katılan devletlerin temsilcileri, UÇÖ’de
hükümetlerin işçi ve işveren temsilcileri karşısında eşit sayıya sahip olmasını istemişler
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ve sonunda da, tüm kurullarda işçi ve işveren kuruluşları için birer kişi ile temsil (%50)
esası kabul edilmiştir. Böylece hükümet-işçi-işveren temsiline dayalı “Üçlü Yapı”
içinde çalışacak bir UÇÖ ortaya çıkmıştır. UÇÖ Anayasası’nın 7. maddesinde bu durum
açıkça görülmektedir. Uluslararası Çalışma Konferansı üçlü yapıyla ilgili olarak değişik
tarihlerde kararlar almışsa da, bunlardan 1971 kararında UÇÖ’nün tüm çalışmalarda
üçlü yapı ilkesinin güçlendirilmesi, 1977 kararında ise üçlü yapının, UÇÖ standartları
bağlamında ele alınması sürece etki eden önemli dönüm noktalarından olmuştur.
UÇÖ, karar alma ve yönetim mekanizmalarında üye ülkelerin devlet temsilcileri ile en
fazla üyeye sahip işçi ve işveren örgütleri tarafından temsil edildiği üçlülük ilkesi
temelinde işleyen ve bu anlamda diğer uluslararası kuruluşlardan ayrılan bir örgüttür.
UÇÖ’nün amacı, sosyal adalet ve buna bağlı olarak evrensel barışın sağlanması olarak
tanımlanmıştır (Pekin, 1985, s.132-133).
3.1.1 1919-1939 Dönemi
UÇÖ’nün kuruluşundan 2. Dünya Savaşı’na kadar geçen dönemde klasik liberal
anlayışın işçi sınıfı açısından ortaya çıkardığı sorunlar bir anlamda giderilmeye
çalışılmıştır. Bu dönemde diğer dönemlere göre görece daha az sayıda sözleşme ve
tavsiye üretilmiştir. Her ne kadar süreç içerisinde Uluslararası Adalet Divanı ortaya
çıkan uyuşmazlıklar kapsamında sözleşmeleri kişi ve kapsam açısından genişletici
yönde yorumlasa da, bu dönemde UÇÖ’nün kuruluşundan önceki dönemlerde sıklıkla
dile getirilen risk gruplarına (kadınlar, çocuklar), bireysel çalışma ilişkileri alanına giren
konulara (çalışma ve istihdamın düzenlemesi gibi) ve öncelikle sanayi sektöründeki
çalışma ilişkilerine yönelik olarak kurallar üretilmiştir (Gülmez, 2008). Örneğin bu
dönemde geliştirilen çalışma mevzuatının eğildiği en önemli alanlardan biri
sömürgelerdeki çalışma koşulları olmuştur. UÇÖ sömürgelerdeki göç, istihdam, sağlık,
kaza, kadın ve çocuk işçiler, sanayileşmenin sonuçları, kamu işleri, büyük ölçekli tarım,
mesleki ve genel eğitim sorunları üzerinde çalışmaya başlamıştır. Bunun sonucu, her ne
türden olursa olsun zorunlu ya da zorla çalışmanın mümkün olan en kısa zamanda
yasaklanmasını amaçlayan zorla çalıştırma sözleşmesi (1930) ile göçmen işçilerin
istihdamının daha iyi denetlenmesini, bu işçilere sağlık hizmetleri sağlanması ve yol
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giderlerinin karşılanması ve aileleri ile birlikte olma olanaklarının araştırılmasını
öngören Yabancı İşçi İstihdam Sözleşmesi (1936) olmuştur.
UÇÖ çalışma yaşamı ile ilgili araştırma dokümantasyon ve yayın alanında daha önce
benzeri görülmemiş bir kapasite geliştirmiş ve 1930’dan itibaren Çin, Küba, Mısır,
Yunanistan, Fas, ABD ve Venezuela dâhil çeşitli ülkelerde teknik yardım sağlamaya
başlamıştır. 1929’da başlayan Ekonomik Bunalım döneminde UÇÖ, işsizlik ve
ekonomik durgunluk sorunlarının üstesinden gelinmesi için kamu hizmetleri projeleri ya
da çalışma saatlerinin kısaltılması gibi programlar aracılığıyla çaba harcamıştır (İşçi
Sendikaları ve ILO, s.15-16).
Uluslararası (dış) siyasal ve ekonomik bağlamların elverişsiz olması (1929 ekonomik
bunalımı ile İtalya’da faşizmin ve Almanya’da Nazizmin varlığı) nedeniyle, bu
dönemde sendikal hak ve özgürlüklerle ilgili belgelere ulaşılamamış, “toplu iş ilişkileri”
alanında düzenlemeler yapılmamıştır. 1921 tarihinde kabul edilen, ancak içerik ve
kapsamı çok sınırlı olan Dernek Hakkı Sözleşmesi dışında, bu konuda başka bir belge
kabul edilmemiştir. Bu yoldaki bir girişim de, 1927’de sonuçsuz kalmıştır (Gülmez,
1988, s.13). 1919-1939 döneminde kabul edilen sözleşmelerden, Asgari Ücret
Saptanması Yöntemlerine İlişkin 26 sayılı ve 1928 tarihli Sözleşme; Tüm biçimleriyle
zorla çalıştırmanın ya da zorunlu çalışmanın en kısa sürede kaldırılmasını öngören 29
sayılı ve 1930 tarihli Sözleşme bu dönemde çalışma hayatına ilişkin kabul edilen önemli
sözleşmelerdir.
UÇÖ, 2. Dünya Savaşı’nı izleyen ilk yıllarda hızlı bir uluslararası yasama etkinliği
göstermiştir. Bu dönemde, toplam 67 sözleşme ve 66 tavsiye kabul edilmiştir. Ancak
yıllar içinde, 67 sözleşmeden 26’sının ve 66 tavsiyeden 31’inin, Örgüt’ün amaçlarının
gerçekleşmesine katkı sağlamadığı saptanmıştır ve 2000’li yılların başında, sözleşme ve
tavsiyeler listesinden çıkarıldı ve/veya geri alınmıştır.
3.1.2 1939-1985 Dönemi
1930’lu yılların ortasından başlayarak kimi üye devletlerin Milletler Cemiyeti ve UÇÖ
üyeliğinden çekilmeleriyle üye sayısı 1942’de 48’e düşen Örgüt’ün organları,
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toplantılarını yapamaz duruma gelmiş, Uluslararası Çalışma Bürosu (UÇB) 1940’da az
bir personeli ile Cenevre’den Montreal’e taşınmıştır. Her şeye karşın Genel Konferans
ve Yönetim Kurulu 33 ülke delegasyonunun katıldığı toplantıları 1941 yılı Ekim ayında
New York’ta, 1941 yılı Kasım ayında da Washington’da gerçekleşmiştir.
II. Dünya Savaşı’ndan sonra başlayan ve 1980’li yılların ortalarına kadar süren dönem
refah devleti dönemidir. 1939-1985 dönemindeki önemli gelişmelerden birisi de
Philedelphia’da 26.toplantısını yapan Uluslararası Çalışma Örgütü’nün “Amaç ve
Hedefleri Bildirgesi’ni” kabul etmesidir. 10 Mayıs 1944’te Philedelphia’da kabul edilen
Bildirge 1980’li yılların ortalarına (bazı yazarlara göre de 1989’a) değin sürmüştür.
(Gülmez, 2011, s. 178-190). 4 bölümlük bu bildirge aynı zamanda üye devletlerinin
izleyeceği toplumsal politikaya kaynaklık eden ilkeleri de içerdiğinden iki yıl sonra da
UÇÖ Anayasası’nın eki niteliğini kazanmıştır.
Emeğin bir “mal-meta” olmadığı açıklanan bildirgede, düşünce ve örgütlenme
özgürlüğüne yer verilmesinin dışında, bu özgürlüklerin sürekli bir ilerlemenin
kaçınılmaz koşulu olduğu birinci bölümde vurgulanmıştır. Philadelphia Bildirgesi’nin 4
temel amacı vardır:
1. Özgürlük (emek ve sendika özgürlüğü),
2. Eşitlik (fırsat eşitliği, ayrımcı uygulamaların yok edilmesi),
3. Ekonomik Güvenlik (çalışma, sosyal güvenlik ve asgari ücret hakları),
4. Saygınlık (yeterli çalışma ve yaşama koşulları hakkı, hak ve özgürlüklerin
korunması ve geliştirilmesi) ( Ateşoğlulları bt., s.12).
Bu dönemde, UÇÖ’ye üye devlet sayısı katlanarak artmıştır. 1936’da 62 olan üye devlet
sayısı, 1964’te 110’a ve 1989’da 150’ye yükselmiştir. Toplam 94 sözleşme ve 105
tavsiye kabul edilmiştir. 1944 yılında 2. Dünya Savaşı sonrası örgütün yaklaşım ve
hareket alanını belirleyen Philedelphia Bildirgesi’nde benimsenen evrensel insan hakları
vurgusuna paralel olarak bu dönemde, örgütün kural üretme etkinliğinin gerek koruma
sağlanan kişileri gerekse koruma sağlanan konuları kapsayacak şekilde önemli ölçüde
genişlediği ve dinamizm kazandığı görülmektedir. Çalışma koşullarını iyileştirmeye
yönelik koruyucu kanun etkinliği bu dönemde de sürdürülmüştür. Uluslararası sosyal
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korumanın kapsamı, hem kişiler ve hem de konular yönünden genişlemiştir.
Philadelphia Bildirgesi’nin içerdiği özgürlük, eşitlik ve insan onuru gibi evrensel
değerleri uluslararası kurallara bağlayan sözleşmeler kabul edilmiştir. Bu yaklaşımın en
önemli örneği, dönemin hemen başlarında kabul edilen sendika özgürlüğünü ve toplu
pazarlık hakkını güvenceye alan 87 ve 98 sayılı Sözleşmelerdir. Yine, erkek ve kadın
işgücünün ücretleri arasında eşitlik, zorla çalıştırmanın kaldırılması, istihdam ve meslek
alanında her tür ayrımcılığın önlenmesi konularına ilişkin 100, 105 ve 111 sayılı
Sözleşmeler de, Philedelphia Bildirgesi’nin yaklaşımını somutlaştıran belgelerdir. Bu
dönemin UÇÖ bağlamındaki bir başka önemli özelliği de, 87 ve 98 sayılı Sözleşmelerin
kabul edilmesinin hemen ardından, onaydan bağımsız işleyen özel denetim sisteminin
getirilmiş olmasıdır. Yeni geliştirilen izleme mekanizması aşağıda belirtilen konulara
ilişkin sözleşmelere yöneliktir (Gülmez, 2008, s.137):
1. Örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık hakkının fiilen tanınması (87 ve 98
sayılı Sözleşmeler),
2. Tüm biçimleriyle zorla ya da zorunlu çalıştırmanın kaldırılması (29 ve 105
sayılı Sözleşmeler),
3. Çocuk emeğinin yasaklanması (132 ve 152 Sayılı Sözleşmeler),
4. İstihdam ve meslekte ayrımcılığın yasaklanması (100 ve 151 sayılı
Sözleşmeler).
Özellikle işgücü ve sosyal güvenlik alanlarında, konular daha geniş bir bakış açısı ve
daha genel bir çerçevede ele alınmıştır. Örneğin, ilk dönemde işsizliğe karşı mücadeleye
öncelik verilirken, bu dönemde ulusal bir istihdam bürosunun kurulması ve tam
çalışmanın geliştirilmesini önceleyen etkin bir politikanın oluşturulması amaçlanmıştır.
Örgüt’ün kuruluşunu izleyen dönemde kabul edilen belgelerdeki sosyal sigorta yerine
sosyal güvenlik anlayışı, yasama etkinliğine egemen olmuştur (TÜRK-İŞ, 2013, s.230).
3.1.3 1985-2012 Dönemi
Bu dönem, 1980’li yılların ortalarından günümüze kadar uzanan ekonomik
küreselleşmenin yaratığı sosyal sorunlara çözüm arayışı dönemidir. Ulusal düzeydeki
kazanımlarının geri alınması sürecine girildiği dönemde, bir süre etkinliğini yitiren
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UÇÖ, “kurucu ilkeleri”ni yeniden vurgulayıp öne çıkarmaya başlamıştır (Gülmez, 2011,
s.190-197). Bu dönemde, kayıt dışı sektör ve esnek çalışma biçimlerinde istihdam
edilen kimi çalışanları koruyucu yönde sözleşmelerin ön plana çıktığı görülmektedir.
UÇÖ, yaşanan ekonomik ve sosyal sorunlar karşısında temel çalışma haklarını
koruyucu yönde geliştirdiği “uygun iş” ya da “insana yakışır iş” yaklaşımı kapsamında,
istihdamı, emeğin haklarını, sosyal korumayı ve sosyal diyaloğu geliştirmeye yönelik
dört temel hedefi yaşama geçirme yönünde çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. Benimsediği
yaklaşım doğrultusunda, UÇÖ kadın ve erkek ayrımı gözetmeksizin herkes için
istihdama erişimi, uygun ücret, iş güvencesi ve güvenli çalışma koşulları kapsamında
çalışmayı; sosyal güvenlik ile gelir güvencesini, çalışmaya ilişkin temel haklar ile
sosyal diyalog mekanizmalarının gelişimini ön plana çıkaran çabalar içerisinde
bulunmuştur (TÜRK-İŞ, 2013, s.201).
Sayısal yönden, 1985’i izleyen dönemde kabul edilen sözleşme ve tavsiye sayılarının
sırasıyla 19 ve 22 olması, yıllık ortalamadaki düşmenin sürdüğünü göstermektedir.
Yasama etkinliğine, “yumuşak hukuk” (soft law) olarak nitelenen yeni bir yaklaşım
egemen olmuştur. Bir sözleşmenin eşlik etmediği “özerk” bir tavsiye olarak kabul
edilen 202 sayılı Sosyal Korumanın Ulusal Temel Çerçevesi Tavsiyesi, bu yaklaşımın
2012’deki son örneğidir (Gülmez, 2013, s.231).
Niteliksel yönden ise, şu saptamalar yapılabilir: Bu dönemde kabul edilen sözleşme ve
tavsiyelerin önemli bir bölümü, küreselleşmenin (ve Post-Fordist üretim biçimlerinin)
yarattığı yeni istihdam biçimleri için uluslararası alt sınır getiren düzenlemelerdir.
Kısmi zamanlı çalışma (1994) ve evde çalışma (1996) ile ilgili sözleşme ve tavsiyeler,
bunun en önemli örnekleridir. Bir başka örnek de, taşeron çalışmayla ilgili sözleşme ve
tavsiye girişiminin başarısız sonuçlanması üzerine 2006’da kabul edilen 198 sayılı İş
İlişkisi Tavsiyesi’dir. Küreselleşmeye sosyal yanıt döneminde kabul edilen “sözleşme”
ve “tavsiye” niteliği taşımayan aşağıdaki üç belge, bu dönemde benimsenen ve
“düzenleyici” değil “programlayıcı” olan “yumuşak hukuk” yaklaşımının, önemli
örneklerindendir:
1. 18 Haziran 1998’de kabul edilen Çalışmaya İlişkin Temel Haklar ve İlkeler İle
İzlenmesi UÇÖ Bildirgesi,
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2. 10 Haziran 2008 tarihinde kabul edilen Hakça Bir Küreselleşme İçin Sosyal
Adalet UÇÖ Bildirgesi,
3. 19 Haziran 2009’da kabul edilen Krizin Üstesinden Gelmek: Dünya İstihdam
Paktı (Gülmez, 2011, Güncelleme Notları: 8-15).
Bu dönemde, uluslararası çalışma kuralları bütününün etkisini, uyumunu ve etkinliğini
artırma ve denetim süreçlerini iyileştirme çabaları da yoğunlaştırılmıştır. Yönetim
Konseyi bu amaçla yaptığı çalışmalar sonucunda, 71 sözleşme ile 73 tavsiyenin
günümüz koşullarıyla son derecede uyumlu olduğunu gözlemlemiş ve bunların,
Örgüt’ün özendirme kampanyalarında öncelikli sayılması gerektiğini belirtmiştir (BIT,
2004, s.52).
Haziran 2012 itibariyle, toplam 189 sözleşme ve 202 tavsiyeye ulaşan sayısıyla kurallar
düzeni, sosyal haklar alanında çalışanların yanı sıra çok çeşitli kesimler için haklar ve
güvenceler içermektedir. 2000 yılında, 1939 öncesinde kabul edilen ve 2000’de
yürürlüğe girmeyen 5 sözleşme ve 2002’de de 20 tavsiye geri çekilmiştir (Gülmez,
2013, s.233).
3.2 Genel Hatlarıyla Türkiye-Uluslararası Çalışma Örgütü İlişkileri Tarihi
Türkiye, 9 Temmuz 1932’de Milletler Cemiyeti’ne üye olmayı kabul etmekle,
Versailles Barış Antlaşmasının 387. maddesi gereğince kendiliğinden Uluslararası
Çalışma Örgütü’nün de doğal üyeliğini kazanmıştır (Sayın, 2013, s.16). Örgütün
kurulduğu yıllarda Kurtuluş Savaşı içinde bulunan Türkiye’nin, bu antlaşmaya taraf
olmaması, daha sonra imzalanan Lozan Antlaşmasının 99. ve 100. maddelerine göre de,
yürürlüğe konacak, katılacak veya onanacak antlaşmalar arasında bu konuyla ilgili bir
hususun bulunmaması nedeniyle kurucu üye olması söz konusu değildir (Saymen, 1954,
s.126).
Başlangıç yıllarında Türkiye’de ciddi anlamda bir sendikal örgütlenme olmadığı için
Türkiye Uluslararası Çalışma Konferansı’na uzunca bir süre sadece hükümet
delegasyonu ile katılım sağlamıştır. Dolayısıyla Türkiye başlangıç yıllarında üçlü
yapıya (işçi-işveren-hükümet) göre işleyen UÇÖ içinde fazla etkinlik gösterememiştir.
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Bu süreçte UÇÖ’nün Türkiye’ye bakışı, onaylanan UÇÖ normlarının uygulanıp
uygulanmadığı değil, modern Türkiye’nin kurulmasıyla çalışma hayatıyla ilgili olarak
gerek mevzuat oluşturma yönüyle; gerekse kurumsal alt yapı oluşturma yönüyle hukuki,
idari ve teknik yardımlarıyla bu sürece katkı yapmaktır (UÇÖ, 1950, s.13-14).
UÇÖ, 1919-1939 döneminde 67 uluslararası sözleşme kabul etmiş olup, bu dönemde
Türkiye yalnızca bir UÇÖ sözleşmesini kabul etmiştir. Türkiye’nin onayladığı ilk UÇÖ
sözleşmesi 1937 yılında “Maden Ocaklarında ve Yer altı işlerinde Kadınların
Çalıştırılmaması Hakkında 45 sayılı Sözleşme”dir (Talas, 1997, s.193).
1946 yılında Çalışma Bakanlığı kurulunca, “Araştırma Kurulu” adlı bir kurul
öngörülmüş ve bu kurula UÇÖ’ye üye olmaktan doğan sorumlulukları yerine getirme
görevi verilmiştir. Bu dönemde Türkiye sadece UÇÖ normlarını uygulama yoluna
gitmemiş, aynı zamanda UÇÖ’nün bölgesel konferansları, eğitim seminerleri ve
araştırma programlarından da yararlanmıştır. 1949 yılında UÇÖ’den ülkemize gelen bir
kurul incelemeler yapmış ve “Türkiye’de Çalışma Sorunları” adlı bir rapor
hazırlamıştır. 1952 yılında UÇÖ ile yapılan bir antlaşma ile İstanbul’da “Yakın ve
Ortadoğu Çalışma Enstitüsü” kurulmuştur. Aynı dönemde UÇÖ’den bir uzmanlar
heyeti Türkiye’ye gelerek Çalışma Bakanlığı’nın kuruluşu, İş ve İşçi Bulma Kurumu,
Sosyal Sigortalar, işçilerin iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı korunması, meslek
ilişkileri gibi konularda dönemin kamu idaresine yardımcı olmuştur (Çalışma Bakanlığı,
1974, s.64-65).
1962 yılında Hükümet’in istemiyle Türkiye’ye gelen bir uzmanlar kurulu, toplu
sözleşme ve grev konularına ilişkin bir rapor hazırlayarak hükümete sunmuştur.
Türkiye, Uluslararası Çalışma Konferansı’nda görüşülürken kabulü için olumlu oy
kullandığı 87 sayılı Sözleşmeyi ancak 44 yıl sonra onaylamıştır (25 Kasım 1992). Buna
karşılık 98 sayılı Sözleşmeyi 8 Ağustos 1951 tarih ve 5834 sayılı Kanun ile
onaylamıştır.
Türkiye 12 Eylül Darbesi sonrası, UÇÖ denetim organlarının sürekli gündeminde
olmuştur. Bunun iki temel nedeni vardır. Birincisi, sendika özgürlüğü ve gönüllü toplu
pazarlık konusundaki uluslararası kural ve ilkelere aykırı uygulamalara girişilmiş
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olmasıdır. Sorunun ikinci boyutuysa, yasal niteliktedir. Başka bir anlatımla, sendikal
hak ve özgürlükler alanında yapılan düzenlemelerin, Türkiye’yi bir yandan “UÇÖ üyesi
devlet” olması, öbür yandan da kimilerini onaylayarak iç hukukun bir parçasına
dönüştürmüş bulunması nedeniyle bağlayan uluslararası kurallara uygunluğunun
sağlanması ile ilgili yönüdür (Gülmez, 1990, s.247).
12 Eylül Darbesi sonrasında Türkiye’de sendikalara ve sendikacılara yönelik baskılar
ve sendikal hak ve özgürlükler konusunda yaşanan yasaklama ve kısıtlamalar, Türkiye
Hükümeti aleyhinde çeşitli şikâyet başvurularını gündeme getirmiştir. Çeşitli
uluslararası sendikal örgütlerin yaptıkları başvurular sonucunda, Türkiye Hükümeti
aleyhinde 997, 999 ve 1029 sayılı Davalar açılmıştır (UÇÖ, 1981, s.44-55).
Uzmanlar Komisyonu, 1981 yılında yapılan 67. Genel Konferans için hazırladığı
raporunda; toplu pazarlığın askıya alınması ve 6364 sayılı Kanun ile oluşturulan Yüksek
Hakem Kurulu uygulamasının 98 sayılı Sözleşme’nin 4. maddesiyle bağdaşmadığını
saptamıştır. Uzmanlar Komisyonu 1983 tarihinde yapılan 69. Genel Konferans dönemi
için hazırladığı raporunda da aynı yorumları yinelemiştir. Türkiye, Sendika Özgürlüğü
Komitesi’nin Mart-1983’teki isteğine uyarak 274 ve 275 sayılı Kanunları değiştiren iki
kanun tasarısı metnini Mart/1983’de UÇÖ’ye göndermiş, UÇÖ’de tasarılara ilişkin
görüşlerini 11 Nisan 1983’te hükümete iletmiştir. Daha sonra hükümet 2821 ve 2822
sayılı Kanunların çıkarıldığını 24 Mayıs 1983 günü UÇÖ’ye bildirmiştir17. 111 sayılı
Ayrımcılık Sözleşmesi’nin uygulanmasıyla ilgili sorunların, özellikle de 1402 sayılı
Kanun’a göre görevden alınanların durumunun ele alındığı 1983 Konferans Komisyonu,
Türkiye’nin “özel paragrafa (kara liste)” alınmasına karar vermiş, 95, 98 ve 111 sayılı
Sözleşmeler yönünden de Uygulama Komisyonu raporunda doğrudan ilişki misyonu
yinelenmiştir. Uzmanlar Komisyonu ise, yeni Kanunları 70. Genel Konferans için
hazırladığı 1984 tarihli raporunda değerlendirmiş, özellikle de 98 sayılı Sözleşmenin 4.
maddesine aykırılıkları dile getirmiştir (Ateşoğulları, 2010, s.27).
1992 yılında 87 sayılı Sendika Özgürlüğü ve Sendika Hakkının Korunması Sözleşmesi
ve 151 sayılı Çalışma İlişkileri (Kamu Hizmetleri) Sözleşmesi’nin imzalanmasıyla

17

Bunun üzerine Komite 26 Mayıs 1983 günlü raporunda duyduğu derin kaygıyı dile getirmiştir.
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UÇÖ-Türkiye ilişkileri yeni bir ivme kazanmış ve örgütle ilişkiler yeniden canlanmıştır
(Talas, 1997, s.197). Haziran 1992’de Cenevre’de toplanan Uluslararası Çalışma
Konferansı’nda 87, 135, 151 ve 158 sayılı UÇÖ Sözleşmelerinin imzalandığını ve
TBMM’ye sevk ettiğini belirtmesi üzerine Türkiye 1981 yılından bu yana ilk kez UÇÖ
Aplikasyon Komitesinin listesine girmemiştir. Konferans’ta Aplikasyon Komitesi
tutanağına; Romanya, Bulgaristan, Almanya ve Çekoslovakya’nın 111, Türkiye ve
Endenozya’nın 98, Japonya’nın 87 sayılı Sözleşmelere aykırı davranmaktan gündeme
alınacağı “not düşülmüştür” (Terzioğlu, 2010, s.32).
Türkiye Cumhuriyeti, 25-26 Kasım 1992 tarihlerinde aşağıda belirtilen yedi adet
sözleşmeyi kabul etmiştir:
1. 59 sayılı “Asgari Yaş Sözleşmesi (Sanayi)”,
2. 87 sayılı “Sendika Özgürlüğü ve Sendika Hakkının Korunması Sözleşmesi”,
3. 135 sayılı “İşçi Temsilcileri Sözleşmesi”,
4. 142 sayılı “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Sözleşmesi”,
5. 144 sayılı “Üçlü Danışma Sözleşmesi”,
6. 151 sayılı “Çalışma İlişkileri Sözleşmesi (Kamu Hizmetleri)”.
7. Cumhurbaşkanınca veto edilen 158 sayılı “Hizmet İlişkisine İşverence Son
Verilmesine İlişkin Sözleşme” 4.1.1995 tarihinde onaylanmıştır.
1998’de 29 ve 138, 2000’de 159 ve 2001’de 182 sayılı Sözleşmelerin tesciliyle,
onayladığımız toplam sözleşme sayısı kırka çıkmıştır.18 Türkiye 2003 yılında deniz ve
kara taşımacılığına ilişkin on dört, 2004 yılında ise iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin iki
sözleşme, 2013 yılı itibariyle 187 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve
Sözleşmesi’ni onaylamasıyla birlikte Türkiye, UÇÖ’ya üye olduğu 1932 yılından bu
yana temel sözleşmeler de dahil olmak 57 adet Sözleşmeyi onaylamış bulunmaktadır.19

18

30.10.1998 UÇÖ tescil tarihli “Cebri veya Mecburi Çalıştırma Hakkında 29 Sayılı Sözleşme” ve
“İstihdamda Kabulde Asgari Yaşa İlişkin 138 Sayılı Sözleşme”, 26.06.2000 UÇÖ tescil tarihli “Sakatların
Mesleki Rehabilitasyonu ve İstihdamı Hakkında 159 Sayılı Sözleşme”, “En Kötü Biçimlerdeki Çocuk
İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılması Hakkında 182 Sayılı Acil Eylem Sözleşmesi” (2001)
onaylanmıştır. Bkz: Sayın, Ali Kemal, “UÇÖ Normlarının ve Örgütün Denetim Mekanizmasının Türk İş
Hukukuna Etkisi”, ÇSG Çalışma Dünyası Dergisi / Cilt: 1 / Sayı: 1 / Temmuz-Eylül 2013 / Sayfa: 17
19

Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptan ve Gemi Zabitlerinin Mesleki Yeterliliklerinin Asgari İcapları
Hakkında 53 Sayılı Sözleşme” (2003), “Gemi adamlarının Hastalanması, Yaralanması ya da Ölümü
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3.3 Sendikalar ve Toplu İş İlişkilerine İlişkin Başlıca Uluslararası Çalışma
Sözleşmeleri
3.3.1 Uluslararası Çalışma Örgütü’nce Kabul Edilmiş Sendikalar ve Toplu İş
İlişkilerine İlişkin Temel Uluslararası Çalışma Sözleşmeleri
Uluslararası alanda sendika hakkı ile ilgili düzenlemelere açık bir şekilde yer verildiği
görülmektedir. Sendika hakkının yaşam hakkı ile yakından ilgili olması onu ulusüstü
belgelerde en önce düzenlenen konulardan birisi yapmıştır (Aydın, 2006, s.2).
UÇÖ’nün üçlü yapısı ve işleyişinde özel bir yere sahip olan sendika hakkı, 1998 yılı
UÇÖ Genel Konferansı’nda, “Çalışmada Temel Haklara İlişkin UÇÖ İlkeleri
Bildirimi”yle temel haklar kapsamında kabul edilmiştir. Böylece tüm üye devletler için
bağlayıcı sayılan ayrı bir izleme mekanizması kurulmuş ve üye devletler temel haklara
ilişkin uluslararası çalışma sözleşmelerini onaylamasalar bile bu haklara saygı
göstermekle yükümlü kılınmışlardır.
UÇÖ, 1919’dan beri anayasal ilkesi olan “sendika özgürlüğü” konusunda, ancak 1948
ve 1949 yıllarında kabul edilen iki sözleşmeyle düzenleme yapabilmiştir. 2. Dünya
Savaşı sonrasında sendikal hak ve özgürlüklere ilişkin ilkelerin belgeye dayandırılması
istemlerinin yoğunlaşmasıyla Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi 1947’de
UÇÖ’ye başvurarak “örgütlenme özgürlüğü” konusunun ele alınmasını istemiş,
UÇÖ’de gerekli çalışmaları yaparak sonuçları bir rapor halinde Birleşmiş Milletler’e
sunmuştur. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu da Aralık/1947’de “Sendika Özgürlüğü”
ilkelerini benimsediğini açıklamıştır.

Halinde Armatörün Sorumluluğu Hakkında 55 Sayılı Sözleşme” (2003), “Gemilerde Mürettebat İçin İaşe
ve Yemek Hizmetleri Hakkında 68 Sayılı Sözleşme” (2003), “Gemi adamlarının Sağlık Muayenesi
Hakkında 73 Sayılı Sözleşme” (2003), “Gemi Aşçılarının Mesleki Ehliyet Diplomaları Hakkında 69
Sayılı Sözleşme” (2003), “Mürettebatın Gemide Barındırılmasına Hakkında 92 Sayılı Sözleşme” (2003),
“Gemi adamları Ulusal Kimlik Kartları Hakkında 108 Sayılı Sözleşme” (2003), “Mürettebatın Gemide
Barındırılması Hakkında –İlave Hükümler- 133 Sayılı Sözleşme” (2003), “İş Kazalarının Önlenmesi
(Gemi adamları) Hakkında 134 Sayılı Sözleşme” (2003), “Gemi adamlarının Yıllık İzni Hakkında 146
Sayılı Sözleşme (2003), “Liman İşlerinin Sağlık ve Güvenliği Hakkında 152 Sayılı Sözleşme (2003),
“Karayolları Taşımacılığında Çalışma Saatleri ve Dinlenme Süreleri Hakkında 153 Sayılı Sözleşme”
(2003), “Gemi Adamlarının Sağlığının Korunması ve Tıbbı Bakımı Hakkında 164 Sayılı Sözleşme”
(2003), “Gemi Adamlarının Ülkelerine Geri Gönderilmeleri Hakkında 166 Sayılı Sözleşme” (2003), “İş
Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamı Hakkında 155 Sayılı Sözleşme (2004) ve “İş Sağlığı Hizmetleri
Hakkında 161 Sayılı Sözleşme (2004)’dir.
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UÇÖ tarafından kabul edilen, 87 sayılı Sözleşme sendikaların siyasi iktidarlar
karşısında özgürce çalışmalarının esaslarını saptarken, 98 sayılı Sözleşme ise işçi
sendikalarını işverenler karşısında koruyacak esasları dile getirmektedir (Pekin bt.,
s.144).
87 ve 98 sayılı Sözleşmelerle, sendika özgürlüğünün bireysel ve toplu yönleri ile toplu
sözleşmeli toplu pazarlık hakkı konularında en ayrıntılı uluslararası düzenlemeler
gerçekleştirilmiştir. 1950 ve 1951’de de, sendikal haklara yönelik ihlal savlarının,
sözleşmelerin onaylanması ve iç hukuk yollarının tüketilmesi koşulları aranmaksızın
incelenmesini öngören bir özel denetim sistemi oluşturulmuştur (Gülmez, 1988, s.20052011).
87 ve 98 sayılı Sözleşmelerle düzenlenen ve denetim organlarının kararlarıyla
geliştirilen uluslararası sendika ve toplu pazarlık hukukunun özünde, “çalışanların ve
örgütlerinin özgür iradesi” vardır. Bu ilke, sendika özgürlüğünün bireysel ve toplu
yönlerine “özgür sendikacılık”, toplu pazarlık hakkına da “özgür ve gönüllü toplu
pazarlık” olarak yansımıştır. Bu ilkenin doğal gereği olarak, hak ve özgürlük kural,
sınırlama ve yasaklar ise istisnadır (Gülmez, 2005, s. 140-152).
3.3.1.1 Sendika Özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin 87
Sayılı Sözleşme
UÇÖ tarafından 17 Haziran 1948 tarihinde onaylanan sendikal hak ve özgürlüklere
ilişkin 87 sayılı Sözleşme, tüm çalışanların istedikleri kuruluşları kurabilmelerini ve
sendikalara üye olabilmelerini öngörür; ancak 9. maddesi gereğince silahlı kuvvet ve
polis mensuplarına bu hakkın ne ölçüde uygulanacağı ulusal mevzuatla belirlenir.
87 sayılı Sözleşme, sendika kurma ve sendikalara üye olma hakkını, “çalışanlar”a ve
“işverenler”e tanınmakta ve söz konusu hakları üç evrensel ve temel ilke çerçevesinde
güvenceye alır: hiçbir biçimde ayrım gözetmeme; önceden izin almama; seçtikleri
(istedikleri) örgütleri kurma ve onlara üye olma (87 sayılı Sözleşme 2. maddesi ).
Sözleşme, sendikaların özerkliğini, devlete karşı bağımsızlığını, tüzük, yönetim ve
faaliyetlerini

serbestçe

düzenlemelerini,

temsilcilerini

serbestçe

seçmelerini
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amaçlamaktadır. Bu kapsamda 3. maddesi uyarınca, “örgütlerin…yönetim ve
faaliyetlerini düzenlemek ve iş programlarını belirlemek hakkı” içinde grevin de yer
aldığı, UÇÖ organlarınca eskiden beri kabul edilmektedir (Sur, 2013, s.320).
Bu ilkelerin gereği olarak, çalışanlar arasında, yaptıkları iş ya da hizmetin niteliği,
çalıştıkları ekonomik sektörler, bağlı oldukları istihdam biçimleri, yasal nitelikleri,
hiyerarşide bulundukları düzey gibi yönlerden ayrım yapılamaz. Yalnızca güvenlik
görevlileri için sınırlama getirilebilir. Tanıdığı güvencelerin “silahlı kuvvetler” ile
“polis”e “hangi ölçüde” uygulanacağının belirlenmesi yetkisini “ulusal mevzuat”a bırakır. Bunların dışında kalan hiçbir çalışan, örneğin ev hizmetlerinde, kayıt dışı sektörde
ve serbest bölgelerde çalışanlar, geçici personel, yargıç ve savcılar sözleşmenin kapsamı
dışında tutulamaz. Çalışanların işyeri ve işkolu düzeylerinde, “meslek” temelinde
sendikal örgütlenme, farklı nitelik ve düzeylerde üst kuruluşlar (federasyon,
konfederasyon vb) oluşturma hakları vardır.
Sendika özgürlüğünün “toplu” yönüyle ilgili hak ve güvenceler tüzük ve iç
yönetmeliklerini hazırlama hakkı; temsilcilerini serbestçe seçme hakkı; yönetim ve
etkinliklerini düzenleme hakkı; eylem (iş) programları belirleme (oluşturma) hakkıdır.
Sözleşme ayrıca, alt ve üst düzeylerde kurulmuş sendikal örgütlere tanıdığı bu hakların
kamu yetkililerine (devlete) karşı özgürce kullanılmasını sağlamak amacıyla bazı
güvencelere de yer vermiştir (Gülmez, 2013, s.236).
Grev hakkını da kapsayan toplu eylemler hakkı, 87 sayılı Sözleşme’nin sözel metninde
açık ve doğrudan bir anlatımla yer almaz. Ancak Uzlaşma Komisyonu ve Sendika
Özgürlükleri Komitesi’ne göre, bu hakkın 87 sayılı Sözleşme’de üç dayanağı vardır: 1)
Sendikal örgütlerin, “çalışanların çıkarlarını koruma ve geliştirme amacı taşıyan
örgütler” biçiminde tanımlanması; 2) Sendikalara “etkinliklerini düzenleme” hakkı
tanınması; 3) Sendikalara “eylem programları oluşturma hakkı” tanınması (Gülmez,
2013, s.37).
87 sayılı Sözleşme 45 yıllık bir aranın ardından, 25 Kasım 1992 tarih ve 3847 sayılı
Kanun ile Türkiye tarafından onaylanmış olup Kanun’un yürürlük tarihi 11 Aralık
1992’dir. 87 sayılı Sözleşmenin ülkemizde 45 yıllık bir gecikme ile onaylanmasının
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temel

nedeni,

“kamu

görevlilerinin”

sendikal

örgütlenme

haklarına

ilişkin

düzenlemelerdir. Sözleşmenin onaylanması ile birlikte, kamu görevlilerinin örgütlenme
ve toplu görüşme hakları konusunda Anayasa değişikliği yapılmış ve 2001 yılında 4688
sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu yürürlüğe girmiştir. Bununla birlikte, 2004
yılında Anayasanın 90. maddesinde yapılan “usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel
hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşmelerin ulusal kanunlarla çatışması
halinde

sözleşme

hükümlerinin

esas

alınacağı”

şeklindeki

değişiklik,

UÇÖ

sözleşmelerine uyumun önemini daha da artırmıştır (Kutal, 2006, s.89-97).
3.3.1.2 Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkına İlişkin 98 Sayılı Sözleşme
Uluslararası Çalışma Örgütü sendikal özgürlükler ve toplu görüşmelere ilişkin bir diğer
sözleşmeyi 1 Temmuz 1949 yılında kabul etmiştir. 98 sayılı Sözleşme Türkiye
tarafından 8 Ağustos 1951 tarihli ve 5834 sayılı Kanunla onaylanmıştır.
98 sayılı Sözleşme, sendikaya üye olma ve olmama özgürlüğünü (pozitif ve negatif
sendika özgürlüğü), işçi ve işveren sendikalarının karşılıklı bağımsızlığını ve ayrıca
serbest toplu pazarlığın geliştirilmesi için ulusal koşullara uygun önlemlerin alınmasını
öngörmektedir (Sur, 2013, s.321).
Sözleşmenin 4. maddesine göre “çalışma şartlarını toplu sözleşmelerle düzenlemek
üzere işverenler ve işveren kuruluşlarıyla işçi kuruluşları arasında ihtiyarî toplu
müzakere usulünden faydalanılacak ve bu usulün tam bir surette geliştirilmesini teşvik
etmek ve gerçekleştirmek için lüzumu hâlinde millî şartlara uygun tedbirler alınacaktır”.
Üye devletler gerekli önlemleri alırken sendikaların toplu sözleşme bağıtlama
özerkliğine zarar vermemeli, toplu pazarlığı kolaylaştırmalı ve özendirmelidir. Gönüllü
toplu pazarlık hakkını engelleyici bir uygulamadan kaçınmalıdır (Gülmez, 2005, s.6).
Sendika özgürlüğü, sendikaların toplu sözleşme bağıtlama amacıyla çalışanların yetkili
temsilcisi olarak kabul edilmesini diğer yandan da sendikalara üye olmak ve
sendikacılık faaliyetinde bulunmak isteyen çalışanların örgütlenme hakkının işverene
karşı korunmasını gerektirir. Bu açıdan 87 ve 98 sayılı Sözleşmeler birbirinin
tamamlayıcısıdır (Gülmez, 2005, s.146).
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98 sayılı Sözleşme’nin kişi yönünden uygulama alanı, 87 sayılı Sözleşme’ye göre daha
dardır. Çünkü Sözleşme “hiçbir ayrım gözetmeksizin ilkesine “yer vermemiştir
(Gülmez, 1988, s.331) ve 6. maddesinde “devlet yönetiminde görevli devlet
memurları”nın durumunu konu edinmediğini ve hiçbir biçimde onların haklarına ya da
statülerine zarar verdiği yolunda yorumlanamayacağını belirtir. “İstisna” olan bu kural
tüm kamu görevlilerini kapsayacak biçimde geniş yorumlanamaz. Uzmanlar Komitesi
ise 98 sayılı Sözleşme’nin, “devlet adına otorite işlevleri yerine getirmeyen” kamu
görevlilerini de kapsadığını belirtmektedir.
98 sayılı Sözleşme’nin kamu görevlilerini kapsayıp kapsamadığı tartışmalıdır.
Doktrinde kimi yazarlara göre 6. madde tüm kamu çalışanlarını değil devlet adına
otorite işlevini yerine getiren kamu görevlileri için geçerli olup diğer kamu görevlilerini
(devlet adına otorite işlevini yerine getirmeyen) kapsamaktadır (Gülmez, 2011, s.332).
Aksi yönde yorum getiren kimi yazarlara göre ise bu sözleşme sadece işçilerle
işverenlerin örgütlenme ve toplu pazarlık haklarını kapsamakta olup kamu
görevlilerinin sendikal haklarını kapsamaz ve hiçbir suretle onların haklarına veya
statülerine halel getirmez (Sarı, 2009, s.30).
98 sayılı Sözleşme ilk olarak sendika özgürlüğüne zarar veren sendikalı ve sendikasız
çalışma ayrımına yer vermiş ve çalışanları sendikal ayrımcılığa karşı koruma altına
almıştır. Sözleşmenin 1. maddesine göre “bir işçinin çalıştırılması, bir sendikaya
girmemesi veya bir sendikadan çıkması şartına tabi kılınması, bir sendikaya üye olması
yahut çalışma saatleri dışında veya işverenin muvafakati ile çalışma saatlerinde sendika
faaliyetlerine iştirak etmesinden dolayı bir işçiyi işinden çıkarılması veya başka suretle
onun izrar edilmesi” yasaklanmıştır.
Sözleşmeye göre çalışan ve işveren örgütleri, ister doğrudan ister mümessilleri
aracılığıyla

birbirlerinin

işleyiş

ve

yönelimlerine

müdahalede

bulunamazlar.

Çalışanların özgür iradeleriyle kullandıkları örgütlenme hakkını saygı gösterilmesini
sağlamak üzere sözleşme iki unsuru vurgulamıştır. Bir işverenin veya işveren örgütünün
egemen olduğu çalışan örgütleri kurulmasına teşvik etmek amacı güden önlemler ve
mali yahut başka yollarla çalışan örgütleri destekleme amacı güden önlemler (98 sayılı
Sözleşme, 2. madde).
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Devlet, istihdam (çalışma) koşullarını toplu sözleşmeler yoluyla düzenlemek ereğiyle,
bir yandan işverenler ve işveren örgütleri diğer yandan çalışan örgütleri arasında
gönüllü toplu pazarlık yönteminin en geniş biçimde geliştirilmesini ve kullanılmasını
özendirmek ve gerçekleştirmek için, gerektiğinde, ulusal koşullara uygun önlemler
almalıdır. 98 sayılı Sözleşme, sendikaların niteliği, alt ya da üst düzey örgütleri
olmaları, toplu pazarlık kapsamına alınacak konular, toplu sözleşmenin düzeyi konularında sınırlama getirmez. Bu gibi konu ya da sorunlar, tarafların özgür iradesiyle
çözümlenir (Gülmez, 2005, s.151).
3.3.1.3 Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunması ve İstihdam
Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine Hakkında 151 Saylı Sözleşme
“Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunması ve İstihdam Koşullarının
Belirlenmesi Yöntemleri Hakkında 151 sayılı Sözleşme”, UÇÖ tarafından 27 Haziran
1978 tarihinde kabul edilmiştir. Türkiye tarafından 25.11.1992 tarih ve 3848 sayılı
Kanunla uygun bulunmuş ve 8.1.1993 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından 93/3967
sayılı kararla onaylanmıştır. 151 sayılı Sözleşme, üye devletlerin uygulamadaki
farklılıkları göz önünde bulundurularak, 98 sayılı Sözleşme kurallarının devlet
memurları uygulanması konusunda ortaya çıkan yorum farklılıklarını gidermek ve
birçok devletin devlet memurlarının çok geniş bir bölümünü sözleşme dışında
bırakmasından kaynaklanan sorunları gidermek amacıyla hazırlanmıştır (Gülmez 2005,
s.151).
Sözleşme kamu görevlilerine ve kamu görevlilerinin örgütlerine ilişkin güvenceleri,
çalışma koşullarının belirlenme usullerini ve uyuşmazlıkların çözümünü içermektedir
(Aslantepe, 2009, s.15).
151 sayılı Sözleşme’nin 1. maddesinin 1. fıkrası bu kesime uygulanacak daha elverişli
kurallar bulunmadığı durumlarda bu sözleşmenin kamu makamlarınca çalıştırılan
herkesi kapsadığını belirtmektedir. 151 sayılı Sözleşme için vurgulanması gereken
önemli noktalardan birisi de yedek sözleşme niteliği taşımasıdır. Diğer bir deyişle, 151
sayılı Sözleşme yeni bir sözleşme olarak algılanmamalı, 87 ve 98 sayılı Sözleşmeler
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daha ileri kurallar içerdiğinden yapılacak yasal bir düzenlemede bu sözleşmeler
öncelikli olarak dikkate alınmalıdır (Gülmez, 2005, s.154).
151 sayılı Sözleşme'nin 1. maddesinin 2. fıkrası, "Görevleri izlenecek politikaları
belirlemek olan ve yönetim işlevleri kabul edilen üst düzey görevlilere veya çok gizli
nitelikte görev ifa edenlere güvencelerin hangi ölçüde uygulanacağı ulusal yasalarla
belirlenir." ifadesiyle iki grup istisnayı kısmen genişletmiştir (Sarı, 2009, s.15). 151
sayılı Sözleşmenin 1. maddesinin 3. fıkrasında 87 ve 98 sayılı Sözleşmeler’de olduğu
gibi polis ve silahlı kuvvetlerin ne ölçüde yararlanacağının ulusal mevzuata göre
belirleneceği belirtilmiştir. Sözleşmenin 4. maddesi kamu görevlilerinin çalışmaları
konusunda sendika özgürlüğüne halel getirici her türlü ayrımcılığa karşı korunacağı;
ayrıca bu korumanın bir kamu görevlisinin çalıştırılmasının bir kamu örgütüne katılma
ya da katılmama koşuluna bağlanmasına ve bir kamu görevlisinin bir kamu görevlileri
örgütüne üyeliği ve ya böyle bir örgütün normal faaliyetine katılmasından dolayı işten
çıkarılması ya da zarar görmesine karşı da uygulanacağı belirtilmiştir. Sözleşmenin 7.
maddesine göre, “Kamu görevlileri örgütleri ve kamu makamları arasında çalışma
koşullarının

görüşülmesine

olanak

veren

yöntemlerin

ve

kamu

görevlileri

temsilcilerinin bu koşulların belirlenmesine katılmalarını sağlayan başka her türlü
yöntemin en geniş biçimde geliştirilmesi ve kullanılmasını teşvik için gerektiğinde
ulusal koşullara uygun önlemler alınmalıdır. Sözleşmenin 8. maddesine göre de, bu
süreçte uyuşmazlıkların çözümü için“ tarafların güvenini sağlayacak şekilde kurulacak
arabuluculuk, uzlaştırma veya tahkim gibi bağımsız ve tarafsız mekanizmalardan”
yararlanılacaktır.
Sözleşmenin 9. maddesinde “Kamu görevlileri diğer çalışanlar gibi yalnızca
görevlerinin niteliğinden kaynaklanan yükümlülüklerine bağlı olarak örgütlenme
özgürlüğünün normal olarak uygulanması için gerekli kişisel ve siyasi haklardan
yararlanacaktır” demek suretiyle kişisel ve siyasal haklar ile sendikal haklar arasında
bağ kurulmuştur (Gülmez, 2005, s.156).
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3.3.1.4 İşletmelerde İşçi Temsilcilerinin Korunması ve Onlara Sağlanacak
Kolaylıklar Hakkında 135 Sayılı Sözleşme
“İşletmelerde İşçi Temsilcilerinin Korunması ve Onlara Sağlanacak Kolaylıklar
Hakkında 135 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesi” UÇÖ tarafından 23 Haziran
1971 tarihinde kabul edilmiş olup, Türkiye tarafından 25.11.1992 tarihinde
onaylanmıştır20.
135 sayılı Sözleşme’nin 1. maddesine göre, “İşletmelerdeki işçi temsilcileri kanunlara,
toplu sözleşmelere veya yürürlükteki sözleşmelere dayalı diğer düzenlemelere uygun
hareket etmeleri koşulu ile işten çıkarma dâhil kendilerine zarar verebilecek ve işçi
temsilcisi sıfatını taşımalarından veya bu sıfatla faaliyetlerde bulunmalarından, sendika
üyesi olmalarından veya sendika faaliyetlerine katılmalarından ileri gelecek her nevi
işleme karşı etkili bir korumadan yararlanırlar”. Sözleşme’de yer alan “etkili
korumadan” anlaşılması gereken temsilcilik konumuna uygun bir iş güvencesidir.
Böylelikle, 135 sayılı Sözleşme’nin işçi temsilcilerini iş sözleşmelerinin sendikal
nedenle feshedilmesi açısından işverene karşı koruma amacı taşıdığını söyleyebiliriz.
3.3.1.5 Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı
Sözleşme
Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından 22 Haziran 1982 tarihinde kabul edilen “Hizmet
İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı Sözleşme”, Türkiye
tarafından 9.6.1994 tarih ve 3999 sayılı Kanunla onaylanmıştır (Resmi Gazete, 1994,
no.21964).
158 Sayılı Sözleşme iş güvencesini konu edinmekte ve bu yönde ölçütleri ortaya
koymaktadır.

İşçilerin

işten

çıkarılması

durumunda

onların

korunmasını

amaçlamaktadır (Ulucan, 1997, s.160). Feshe karşı koruma, sosyal ve ekonomik
sonuçları bakımından karşı çıkılamayacak bir kavramdır. Bunun yanında feshe karşı

20

Bu sözleşmenin onaylanması 25.11.1992 tarihli ve 3845 sayılı İşletmelerde İşçi Temsilcilerinin
Korunması ve Onlara Sağlanacak Kolaylıklar Hakkında 135 sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna İlişkin Kanunla (RG., 11.12.1992, 21432 ve uygulanması da 8.1.1993 tarihli ve 93/3967
sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla RG., 25.2.1993, 21507) kabul edilmiştir
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koruyucu hükümlerin amacı, keyfi fesihlerin önüne geçilmesini mutlak bir şekilde
sağlamaktır. (Resmi Gazete, 1994, no.21964).
158 sayılı Sözleşme genel olarak işçiyi feshe karşı korumanın yanında sendikal
nedenlerle feshe karşı korumaya ilişkin hükümlere de yer vermektedir. Sözleşmenin 4.
maddesinde “işçinin kapasitesine veya işin yürütümüne veya işyeri gereklerine dayalı
geçerli bir son verme nedeni olmadıkça hizmet ilişkisine son verilemeyeceği”
belirtilmiştir. Uluslararası düzeyde iş güvencesinin kaynağını oluşturan UÇÖ’nün 158
sayılı Sözleşmesi’nin 5. maddesinin 1. fıkrasına göre “işçi temsilciliği yapmış olmak,
yapmak veya işçi temsilciliğine talip olmak” fesih için geçerli neden teşkil
etmemektedir (Centel, 2004, s.572-573).
Sözleşmenin 7 ve 8. maddelerinde iş sözleşmesine son verme usulleri ve itiraz hakkı
anlatılırken; 9. maddesinin 2. bendi, ispat yükünü işverene yüklemiştir. Sözleşmenin 10.
maddesi iş ilişkisine son verme işleminin haksız bulunması halinde verilecek kararları
düzenlemiştir. Buna göre Sözleşmenin 8. maddesinde belirtilen merciler son verme
işlemini haksız bulurlarsa ve son verme işlemini iptale ve/veya işçinin işe iadesini
öngörmeye ya da önermeye ulusal mevzuat ve uygulamalara göre yetkili değillerse veya
bunları uygulanabilir bulmazlarsa yeterli bir tazminat veya uygun kabul edilen bir telafi
biçimini kararlaştırmaya yetkili kılınacaklardır (Terzioğlu, 2010, s.11).
158 sayılı Sözleşme, iş ilişkisinin sona ermesinin yanında, sona ermenin etkisini
azaltacak hükümlere de yer vermiştir. Sözleşme’nin 12. maddesi “Kıdem Tazminatı ve
Gelirin Korunmasına İlişkin Diğer Şekiller” başlığı altında iş ilişkisine son verilen
işçinin ulusal mevzuat ve uygulama ışığında kıdem tazminatı, işsizlik sigortası veya
yaşlılık, malullük gibi

sosyal

güvenlik türleri veya bunların birleşiminden

faydalanacağını düzenlemiştir (Terzioğlu, 2010, s.12).
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3.3.2 Birleşmiş Milletler Tarafından Kabul Edilmiş Sendikalar ve Toplu İş
İlişkilerine İlişkin Temel Uluslararası Çalışma Sözleşmeleri
3.3.2.1 BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi
1966 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilip 1976 yılında yürürlüğe
giren bu sözleşme 160 devlet tarafından onaylamıştır. Türkiye sözleşmeyi 15 Ağustos
2000 tarihinde imzalamış ve Temmuz 2003 tarihli ve 2003-5923 sayılı Bakanlar Kurulu
kararıyla onaylamıştır. (Gülmez, 2004, s.225-232).
1966 tarihli Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’nin 8. maddesi “sendika
kurmak, sendikaya üye olmak ve sendikaların faaliyetlerini özgürce sürdürmeleri ve
grev hakkı” üzerinedir. Aynı maddenin 1. fıkrasının a bendi herkesin ekonomik ve
sosyal çıkarlarını koruması için sendika kurma ve dilediği sendikaya girme hakkından
söz etmektedir. Maddenin devamında bu hakkın ancak ulusal güvenlik ve kamu düzeni
yararı ya da başkalarının özgürlüklerini koruma amacıyla sınırlanabileceği yazılı
bulunmaktadır. Sözleşmenin 8. maddesinin 1. fıkrası c bendinde sendikaların
faaliyetlerinin hangi şartlarda sınırlanabileceği, 8. maddesinin 3. fıkrası hükmünde ise
bu maddenin, 87 sayılı UÇÖ sözleşmesine taraf devletlere sözleşmede öngörülen
güvencelere zarar verici yasal hüküm koyma yetkisi vermediğini açıkça belirtilmiştir
(Terzioğlu, 2010).
3.3.2.2 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 10 Aralık 1948 tarih ve 217 A (III) sayılı
Kararıyla kabul edilen İnsan hakları Evrensel Beyannamesi aralarında Türkiye’nin de
48 devlet tarafından onaylanmıştır.
1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 23. maddesinin 4. fıkrası
“herkesin çıkarını korumak için sendika kurma ya da sendikaya üye olma hakkı vardır”
hükmünü benimsemiştir. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi bütün insanlar ve dünya
devletleri için ortak değerler saptarken 20. maddesinde sendika özgürlüğüne dayanak
oluşturacak toplanma

ve dernek kurma hakkını

da düzenlemiştir. Nitekim

Beyanname’nin 20. maddesinde her insan barışçı amaçlarla toplanma ve bir örgüt
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kurma veya kurulmuş bir örgüte katılma hakkına sahip olduğunu ayrıca hiç kimsenin bir
örgüte üye olmaya zorlanamayacağı belirtilmiştir (Terzioğlu, 2010).
3.3.3 Avrupa Konseyi Tarafından Kabul Edilmiş Sendikalar ve Toplu İş
İlişkilerine İlişkin Temel Uluslararası Çalışma Sözleşmeleri
3.3.3.1 Avrupa Sosyal Şartı
Avrupa Sosyal Şartı (ASŞ), Avrupa Konseyi (AK) tarafından kabul edilen en önemli iki
insan hakları belgesinden biri ve sosyal haklar açısından birincisidir. Temelde kişi
haklarıyla siyasal haklara yer veren İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin sosyal haklar
alanındaki karşılığıdır (Gülmez, 1990; 1994; 1998; 1999).
Avrupa Sosyal Şartı’nın 1. maddesi çalışma hakkını düzenlemekte; çalışma hakkının
etkin bir biçimde kullanılmasını sağlamak üzere âkit taraflara yükümlülükler
getirmektedir. ASŞ çalışanların özgürce edindikleri bir işle yaşamlarını sağlama
haklarını etkin bir biçimde korumayı öngörmektedir. Hiç şüphesiz çalışma hakkının
etkin korunması gereği; işverenin iş sözleşmesini haklı nedenle fesih hakkını ortadan
kaldırmayacak, sadece keyfi fesihleri önleyici bir işlevi olacaktır. Dolayısıyla 1.
maddenin etkin koruma yükümü, iş sözleşmelerinin sendikal nedenle feshedilmesinde,
işçi açısından koruyucu özellik taşımaktadır (Centel, 1992, s.106).
Avrupa Sosyal Şartı’nın örgütlenme hakkı başlığını taşıyan 5. maddesinde “Akit taraflar
çalışanların ve çalıştırılanların ekonomik ve sosyal çıkarlarını korumak için yerel, ulusal
ve uluslararası örgütler kurma ve bu örgütlere üye olma özgürlüğünü sağlamak veya
geliştirmek amacıyla ulusal mevzuatın bu özgürlüğü zedelemesine veya zedeleyici
biçimde uygulanmasını önlemeyi taahhüt ederler” anlatımı, işçilerin örgüt kurma ve bu
örgütlere üye olma özgürlüğü ve bu özgürlüğün zedelenmesini önlemek amacıyla
korunma talebi sendikal faaliyetler nedeniyle feshe karşı işçinin korunmasını
içermektedir (Çiçekli, 2001, s.23).
Avrupa Sosyal Şartı’nın toplu pazarlık hakkı başlığını taşıyan 6. maddesinde “Âkit
Taraflar, toplu pazarlık hakkının etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla;
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 Çalışanlar ve işverenler arasındaki ortak görüşmeleri teşvik etmeyi,
 Gerekli ve uygun olduğu durumlarda, toplu sözleşme yoluyla ücretlerin ve iş
koşullarının düzenlenmesi amacıyla işverenlerin ya da işveren örgütlerinin
çalışanların örgütleriyle isteğe bağlı görüşmelerini sağlayacak yolları teşvik
etmeyi,
 İş uyuşmazlıklarının çözümü için uygun uzlaştırma ve isteğe bağlı hakemlik
sisteminin kurulmasını ve işletilmesini teşvik etmeyi taahhüt eder ve
 Menfaat uyuşmazlığı durumunda çalışanların ve işverenlerin, daha önce yapılan
toplu sözleşmelerden doğabilecek yükümlülüklere bağlı olmak koşuluyla grev
hakkı dâhil, toplu eylem hakkını tanır.” demektedir (GG ASS, 6. Madde).
Türkiye, 1965’te yürürlüğe giren ASŞ’yi, 1989’da onaylayıp hukuksal yükümlülük
üstlenmiştir. Toplam 72 maddeden 46’sını kabul ederek ASŞ’yi onaylayan Türkiye,
sendikal haklara ilişkin 5. ve 6. maddelere çekince koymuştur.
Avrupa Sosyal Şartı, 1996 yılında Gözden Geçirilmiş Avrupa Şartı (GG ASŞ) olarak
yeniden oluşturulmuş ve imzaya açılmıştır. GG ASŞ Avrupa Sosyal Şartı’nda (ve ek
protokollerle ) teminat altına alınan haklara 8 yeni hak eklenmiş, ancak Avrupa Sosyal
Şartı’nın geleneksel yapısı da korunmuştur. GG ASŞ’nin oluşturulması 1961 tarihli
Avrupa Sosyal Şartı’nı ortadan kaldırmamıştır. Şart halen mevcut olup, onaylayan
devletleri bağlamaktadır (Erdoğan bt., s.3).
Türkiye, Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı’na (GG ASŞ) 27 Haziran 2007’de
taraf olurken, 4 hükmü onaylama kapsamı dışında bırakmıştır. Bunlar: en az 4 haftalık
ücretli yıllık izne ilişkin 2. maddesinin 3. fıkrası, çalışanların kendilerine ve ailelerine
iyi bir yaşam düzeyi sağlayacak ücret hakkına ilişkin 4. maddesinin 1. fıkrası ve
sendikal haklara ilişkin 5. madde ile toplu pazarlık hakkına ilişkin 6. maddedir. Türkiye,
1996 GG ASŞ’yi çok daha yüksek düzeyde bir hukuksal yükümlülük üstlenerek
onaylamıştır. Toplam 98 fıkranın 91’ini onay kapsamına almıştır. Böylece, hukuksal
uygunluk sağlama yükümlülüğü üstlenilen fıkra oranı %64’ten %93’e yükselmiştir.
Kuşkusuz, bu durum sosyal haklar adına oldukça olumludur (Gülmez, 2006, s.2007).
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3.3.3.2 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
Avrupa Konseyine üye devletler tarafından 4.10.1950 tarihinde Roma’da imzalanıp 3
Eylül 1953 tarihinde yürürlüğe giren “İnsan Haklarının ve Özgürlüklerinin
Korunmasına İlişkin Sözleşme”, Türkiye tarafından 10 Mart 1954’te 6366 sayılı Kanun
ile onaylanmıştır (Resmi Gazete, no.8662).
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, 11. maddesinde örgütlenme hakkına dair önemli
esaslar içermektedir. Bu madde kapsamında Avrupa İnsan Hakları Divanı Ülkemizi de
ilgilendiren önemli bir içtihat oluşturmuştur. Belgenin “Dernek Kurma ve Toplantı
Özgürlüğü” başlıklı 11. maddesinin 1. fıkrasına göre: “Her şahıs, asayişi ihlal etmeyen
toplantılara katılmak ve başkalarıyla birlikte sendikalar tesis etmek ve kendi
menfaatlerini korumak üzere sendikalara girmek dâhil olmak üzere; dernek kurmak
hakkına haizdir.” Sözleşmede dernek kurmak hakkı, sendika hakkını içerecek biçimde
düzenlenmiştir. Bu durum, sendika hakkının klasik temel hak ve özgürlükler
çerçevesinde kabul edilip yorumlanmasına yol açmıştır (Sur, 1995, s.24).
3.3.4 Avrupa Birliği Antlaşmalarında Sendikalar ve Toplu İş İlişkilerine İlişkin
Temel Düzenlemeler
Avrupa Birliği’nde işçi hakları konusunda iki düzeyde düzenleme bulunmaktadır.
Birincisi, ülkeler düzeyindedir. Her ülke, kendi geçmişine, geleneklerine, sınıflar
arasındaki dengelere ve ekonomik-toplumsal-siyasal yapısına bağlı olarak, işçi hakları
ve sendikal hak ve özgürlükler konusunda çeşitli düzenlemeler getirmiştir. İkincisi,
Avrupa Birliği düzeyindedir. Avrupa Birliği’nin yasama organı olan Avrupa Birliği
Konseyi, Avrupa Birliği’nin tüm ülkelerini bağlayan düzenlemeler yapmıştır. Bu
düzenlemelerin bütünlüğüne, “Avrupa Birliği müktesebatı” denmektedir (Yıldırım,
2004, s.4).
Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun (AET) kurucu antlaşması olan Roma Antlaşmasında
(1957), imzalandığı dönemde egemen siyasi felsefe piyasa eksenli olduğu için, sosyal
politikaya ilişkin müdahaleci hükümlere yer verilmemiştir. Sosyal bütünleşme,
ekonomik bütünleşme için gerekli bir önkoşul olarak değil, daha çok ekonomik
bütünleşmenin üreteceği bir sonuç olarak kabul edilmiştir (Hantrais, 2003,s.2).

104

Liberal yaklaşımlı bir antlaşma olarak tanımlanan (Gülmez 2003, s.2) AET Kurucu
Antlaşmasının ilk metninde yer alan 248 maddenin 12’si (madde117-128)21 doğrudan
sosyal politikaya ayrılmıştır. Antlaşmanın 118. maddesi Komisyona, üye devletler
arasında “sendika kurma ve işveren ile işçiler arasında toplu sözleşme yapma hakkı ile
ilgili konularda yakın işbirliği sağlama” görevini vermiştir. Ancak bir iyi niyet ifadesi
dışında, pek çok diğer sosyal politika hükmü gibi bu hükmün de bağlayıcılığı
bulunmamaktadır.
Avrupa Konseyi’nin 8-9 Aralık 1989 tarihli Strasbourg Zirvesi’nde, “Çalışanların
Temel Sosyal Haklarına İlişkin Topluluk Şartı” kabul edilmiştir. 11 üye ülke tarafından
imzalanan Topluluk Sosyal Şartı, İngiltere tarafından onaylanmamıştır. UÇÖ
sözleşmeleri ve Avrupa Sosyal Şartı’ndan (1961) esinlenerek hazırlanan “Topluluk
Sosyal Şartı”nın önsözünde “sosyal boyuta ekonomik boyut ile aynı önemin verilmesi
ve bu ikisinin dengeli bir biçimde geliştirilmesi” gereğine vurgu yapılmıştır. Topluluk
Sosyal Şartı, yumuşak-tavsiye edici nitelikte- (soft) bir hukuk metni ve taraf devletlerin
ciddi bir deklarasyonu olarak, uyum ve uygulama ile ilgili kararları üye devletlere
bırakmıştır. (Çelik, 2004, s.6)
Şartın ilk bölümü “Çalışanların Temel Sosyal Hakları”, ikinci bölümü “Şartın
Uygulanması” başlığını taşımaktadır (Gökçeoğlu, 1992, s.53). Çalışanların Temel
Sosyal Haklarına İlişkin Topluluk Şartının 11. maddesinde “Avrupa Topluluğu
işverenleri ve çalışanları, ekonomik ve sosyal menfaatlerini savunmak amacıyla
istedikleri mesleki veya sendikal örgütleri kurmak için serbestçe bir araya gelme
hakkına sahiptirler. Her işçi ve işveren, mesleki ya da kişisel zarara maruz kalmaksızın
bu örgütlere üye olma ya da olmama özgürlüğüne sahiptirler.” diyerek çalışanların örgüt
kurma özgürlüğü düzenlenmiştir. 12. maddesi toplu sözleşme yapma hakkını, 13.
maddesi ise grev dâhil toplu mücadele hakkı ve iş uyuşmazlıklarının barışçı yollardan
çözümü konularını ele almaktadır.

21

AET Kurucu Antlaşması olan 1957 tarihli Roma Antlaşmasının madde yapısı ve madde numaraları
daha sonra yapılan değişiklik ve eklerle yeniden düzenlenmiştir. Özellikle Amsterdam Antlaşması ile
yapılan değişikliklerle sosyal politikaya ilişkin madde kapsamları sayıları ve numaraları da değişmiştir.
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Türkiye için hukuki bağlayıcılığı olmayan Çalışanların Temel Sosyal Hakları Şartı;
içeriği açısından önemli bir yenilik getirmemekle birlikte amaçlanan hedeflere daha
kolay ulaşma yolunda bir öneme sahiptir. Şartın bağlayıcı olabilmesi Komisyonun
hazırlayıp sunacağı programa bağlıdır (Güzel, 1992, s.21-22).
Resmi adı Avrupa Birliği Kurucu Antlaşması (ABKA) olan ve AB’yi kuran
“Maastricht Antlaşması (1992)” ile sendikal haklar alanında somut adımlar atılamamış
ancak AB’nin bağlı olduğu değerler ve kendini bağlı saydığı sosyal şartlar açıkça ifade
edilerek sendikal hakların hukuksal dayanakları güçlendirilmiştir.
Haziran 1993’te Kopenhag’da toplanan AB zirvesinde bir ülkenin AB’ye üye
olabilmesi için, Kopenhag Kriterleri olarak adlandırılan değerler bütününe sahip olması
gerektiği vurgulanmıştır (Karluk, 2003, s.94). Kopenhag Kriterlerinin, siyasi kriterler
bölümü aday ülkelerdeki sosyal/sendikal hakları da ilgilendirmektedir. Çünkü
sosyal/sendikal hak ve özgürlüklerin eksiksiz varlığı bir siyasi kıstas olarak
değerlendirilmekte ve bu çerçevede Konsey tarafından hazırlanan Katılım Ortaklığı
Belgeleri ile Komisyon tarafından hazırlanan Düzenli İlerleme Raporlarında
sendikal/sosyal haklar siyasi kriterler bölümünde ele alınmaktadır (Çelik, 2004, s.7).
Amsterdam Antlaşması (1997) ile Avrupa Topluluklarını Kuran Antlaşmada (Roma)
önemli değişiklikler yapılmıştır. 1990'larda, AB sosyal politika önlemlerinin çoğu,
“İşçilerin Temel Sosyal Haklarına İlişkin Topluluk Şartı”'na dayanmıştır. Amsterdam
Antlaşması ile sosyal politika alanında sağlanan en önemli yenilik Topluluk Sosyal
Şartı’nın Avrupa Topluluğu Antlaşması hükmü haline getirilmesi ve Antlaşmanın 136139. maddeleri tarafından içerilmesidir. 136. madde ile Avrupa Sosyal Şartı (1961) ilk
kez Topluluğun birincil hukuk normlarından biri haline gelmiştir (ETUI, 2001, s. 3).
AT Antlaşmasının sosyal ve sendikal haklara ilişkin en önemli maddeleri 136 ve 137.
maddelerdir. Bu maddeler Topluluk organları ile Üye Devletlerin yetki alanlarını ve
Topluluk organlarının sosyal politika konusunda karar alma biçimlerini belirleyen
maddelerdir. 136. madde sosyal politikaya ilişkin ilke ve hedefleri belirlerken, 137.
madde topluluk organlarının sayılan hedeflere ulaşmak için yetkilerini ve karar alma
yöntemlerini saptamaktadır. Topluluk Antlaşmasının 136. maddesine göre “Topluluk ve

106

üye devletler Avrupa Sosyal Şartı (1961) ve İşçilerin Temel Hakları Topluluk Şartını
(1989) göz önünde bulundurarak hareket etmek zorundadır”. Avrupa Birliği Kurucu
Antlaşması’nın 137. maddesi 1. fıkrası ise şöyledir:
“...Topluluk, aşağıdaki alanlarda Üye Devletler’in faaliyetlerini destekleyecek ve
tamamlayacaktır:
 İşçilerin sağlık ve güvenliğini korumak için özellikle çalışma ortamının
iyileştirilmesi,
 Çalışma koşulları,
 İşçilerin sosyal güvenliği ve sosyal korunması,
 Hizmet akitleri sona erdirildiğinde işçilerin korunması,
 İşçilerin bilgilendirilmesi ve işçilere danışılması,
 Yönetime katılma da dahil olmak üzere, işçilerin ve işverenlerin temsili ve
çıkarlarının kolektif bir biçimde korunması (5. paragraf hükümleri dahilinde);
 Topluluk topraklarında yasal olarak ikamet eden üçüncü ülke vatandaşlarının
istihdam koşulları,
 150. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, işgücü pazarından dışlanan kişilerin
entegrasyonu,
 İşgücü pazarındaki olanaklar ve işyerlerinde muamele açısından kadınlar ve
erkekler arasında eşitlik,
 Sosyal dışlanmayla mücadele edilmesi,
 “c”

fıkrası

saklı

kalmak

kaydıyla,

sosyal

koruma

sistemlerinin

modernleştirilmesi.”
137. madde 5. fıkrasına göre bu maddenin düzenlemeleri, ücretler, örgütlenme hakkı,
grev hakkı ve lokavt uygulama hakkı için geçerli olmayacaktır. Bu hüküm AB’nin
sendikal haklarla ilgili herhangi bir yaptırımı olmadığı ve sendikal hakların AB
müktesebatı dışında olduğu şeklinde yorumlanmaktadır. Oysa bu hüküm, sadece
Topluluk organlarına bağlayıcı karar alma (tüzük, yönerge gibi) konusunda sınırlama
getirmekte olup; genel olarak örgütlenme ve grev hakkının Topluluk hukuku dışında
olduğu anlamına gelmemektedir. Bu kural bir istisna niteliği taşımaktadır ve dar
yorumlanması gerekir. (Gülmez, 2003, s.40).
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7 Aralık 2000 tarihinde Nice Zirvesi’nde kabul edilen Avrupa Birliği Temel Haklar
Bildirgesi temel hak ve özgürlüklerle ilgili düzenlemeleri içermekte, sosyal haklara da
ayrıntılı bir biçimde yer vermektedir. AB Anayasası’ndan önce Topluluk mevzuatı
açısından bağlayıcı niteliği olmayan, Topluluk çekirdek hukukunun parçası olarak
görülmeyen ve bir politik bildirge olarak kabul edilen “Temel Haklar Şartı”na, Avrupa
Kurultayı tarafından hazırlanarak 18 Temmuz 2003 tarihinde Avrupa Birliği Konseyi’ne
sunulan Avrupa Birliği Anayasası taslağının ikinci bölümünde yer verilmiştir. Anayasa
taslağının kabul edilmemesi üzerine, bu bildirge 2007 yılı sonunda kabul edilen Lizbon
Antlaşmasına eklenmiştir ve 1 Aralık 20009 tarihinde Lizbon Antlaşmasının yürürlüğe
girmesiyle Temel Haklar Şartı, Anayasal bir statüye kavuşmuştur.
Avrupa Birliği Antlaşması, Topluluk Antlaşmaları, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi,
Topluluk ve Avrupa Konseyi tarafından kabul edilen Sosyal Bildirgeler ve Avrupa
Topluluğu Adalet Divanı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin içtihat hukukundan
kaynaklanan hakları yeniden teyit eden “AB Temel Haklar Şartı” sendikal haklar ile
ilgili olan hükümlerini 12. ve 28. maddelerinde öngörmüştür. “Toplanma ve örgütlenme
özgürlüğü” başlığını taşıyan 12. maddeye göre “Herkes, barışçıl bir biçimde toplanma
özgürlüğü ile her düzeyde, özellikle siyaset, sendika ve yurttaşlıkla ilgili konularda
örgütlenme özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu, herkesin kendi çıkarlarını korumak için
sendika kurma ve sendikalara girme hakkını da içerir”. “Toplu sözleşme görüşmeleri
yapma ve eylem hakkı” başlığını taşıyan 28. madde de işçiler ve işverenler veya
bunların ilgili kuruluşları, topluluk mevzuatı ve ulusal yasalar ve uygulamalara göre
uygun düzeylerde toplu sözleşmeler müzakere etme ve imzalama ve çıkar uyuşmazlığı
durumunda grev eylemi dâhil olmak üzere kendi çıkarlarını korumak için ortak eylem
yapma hakkına sahip olduğunu belirtir.
3.4 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun Avrupa Birliği ve
Uluslararası Çalışma Örgütü Normlar Bakımından Değerlendirilmesi
Uluslararası Çalışma Örgütü'nün sendikal özgürlüklere ilişkin temel sözleşmeleri, son
birkaç yıldır siyasal kriterler arasında değerlendirilmek suretiyle Türkiye'nin AB üyeliği
süreci bakımından da özel bir önem kazanmış bulunmaktadır. Bilindiği gibi, Türkiye
çalışma mevzuatı, sendika özgürlüklerini ve toplu pazarlık haklarını kısıtlayıcı
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hükümler taşıdığı gerekçesiyle UÇÖ tarafından 1980'li yıllardan bu yana sürekli olarak
eleştirilmiştir. Kanun koyucu öncelikle bu eleştirileri 2821 ve 2822 sayılı Kanunlarda
kısmi değişiklikle yaparak bertaraf etmek istemiştir. Ancak söz konusu Kanunlarda
UÇÖ normlarına aykırı yer alan birçok hüküm aynı zamanda 1982 Anayasası’nda da
yer aldığı için ciddi bir değişikliğe fırsat vermemiştir. Dolayısıyla yapılan değişiklikler
UÇÖ denetim organlarını tatmin etmemiştir. Bu yüzden Türkiye, Konferans Aplikasyon
Komitesi’nde zaman zaman çok ciddi sıkıntılar yaşamıştır. Türkiye UÇÖ ilişkileri
1980’den 2000’li yıllara kadar UÇÖ denetim organlarının gölgesinde devam etmiştir.
Türkiye’nin 2005 yılında AB ile müzakere sürecine girmesi ile beraber sendikal hak ve
özgürlükler alanında eski Kanunla bu ilişkiyi yürütme yerine yeni bir kanunun
yapılması niyeti ön plana çıkmıştır. Bu düşünce temelinde 2006 yılından itibaren
değişik bilim komisyonlarına kanun taslağı hazırlatılmıştır. 6356 sayılı Sendikalar ve
Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, sosyal taraflarla üçlülük temelinde yapılan çeşitli
toplantılar neticesinde belli bir uzlaşı zemininde 18.10.2012 tarihinde TBMM’de kabul
edilmiş ve 07.11.2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu genel gerekçesinde Kanun’un
kabulü iki temel nedene dayandırılmıştır. Bunlardan birincisi 2010 yılında 5982 sayılı
Kanun’la Anayasa’da yapılan değişikliğin sendikal hak ve özgürlükler alanında yeni bir
durum ortaya çıkarması ve bu durumun çalışma ilişkilerini düzenleyen kanunların
özgürlükçü bir tutumla ele alınmasını kaçınılmaz hale getirmesidir. İkincisi ise UÇÖ ve
AB’nin yıllardan beri 2821 ve 2822 sayılı Kanunlara yönelttiği eleştirileri dikkate alarak
sendikal hak ve özgürlükler ile serbest toplu pazarlık hakkını; UÇÖ’nün 87 ve 98 sayılı
Sözleşmeleriyle Avrupa Sosyal Şartı’nı dikkate alarak, özgürlükçü ve demokratik
toplum esasları temelinde yeniden düzenlemektir (Kaya, 2013, s.32).
Bu amaçla ortaya koyulan 6356 sayılı Kanun 2821 sayılı sendikalar Kanunu ile 2822
sayılı Toplu İş sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunun uygulamasına son vermiş kimi
konularda esaslı değişiklikler öngörmüştür. Yeni Kanun’un ana hatları itibariyle UÇÖ
ve diğer uluslararası Sözlemeler karşısındaki durumu aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
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3.4.1 Sendikal Haklara Sahip İşçi Kesimine Yönelik 6356 Sayılı Kanun’da
Öngörülen Düzenlemelerin Değerlendirilmesi
2821 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda iş sözleşmesine dayanarak
çalışanlardan başka, serbest hamallar, serbest yazarlar ve adî şirkete emek arzı suretiyle
ortak olanlar da birtakım koşullarla sendika üyesi olabilmiştir.
2012 Uzmanlar Komisyonu (UK) raporunda 87 sayılı Sözleşmeye aykırılık saptanan
hususlar arasında, daha geniş bir kesimin sendika hakkından yararlanabilmesi ve bu
kapsamda iş sözleşmesine dayanarak çalışanlardan başka, bağımsız çalışanlara, evde
çalışanlara ve çıraklara da örgütlenme hakkının sağlanması gerektiği bildirilmiştir.22
6356 sayılı Kanun’da “işçi” kavramı genişletilmiş ve iş sözleşmesine dayanarak
çalışanlardan başka, daha geniş bir şekilde taşıma, eser, vekâlet, yayın, komisyon ve adî
şirket sözleşmesine göre ücret karşılığı iş görmeyi bağımsız olarak meslekî faaliyet
olarak yürüten gerçek kişiler bu Kanun’un sendikalarla ilgili 2.-6. bölümleri bakımından
“işçi” sayılmıştır. Ancak, iş sözleşmesine dayanarak çalışmayan bu kimselerin toplu iş
sözleşmesi ve grev haklarından yararlanmaları söz konusu değildir (Ulucan ve Seçkin,
2011, s.1666).
3.4.2 Sendikaların İşkolu Esasına Göre Kuruluşu Bakımından 6356 Sayılı
Kanun’da Öngörülen Düzenlemelerin Değerlendirilmesi
6356 sayılı Kanun’un 2. maddesinin 1. fıkrasına göre “sendika, işçilerin veya
işverenlerin çalışma ilişkilerinde, ortak ekonomik ve sosyal hak ve çıkarlarını korumak
ve geliştirmek için en az yedi işçi veya işverenin bir araya gelerek bir iş kolunda
faaliyette bulunmak üzere oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kuruluş(lardır).” 6356
sayılı Kanun’un 3. maddesinin 1. Fıkrasında ise “sendikal kuruluşlar, bu kanundaki
kuruluş usul ve esaslarına uyarak önceden izin almaksızın kurulur. Sendikalar
kuruldukları iş kolunda faaliyette bulunur.” hükmüne yer vermiştir. Söz konusu

22

Observation (CEACR) adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012). Türkiye hakkındaki aynı
Gözlemde, 4685 sayılı Kanun m.15’e atıf yapılarak, yüksek memurlar, yargıçlar, askerî kurumlarda
çalışan sivil personel ve cezaevi gardiyanları gibi kamu görevlilerine de örgütlenme hakkının sağlanması
istenmektedir.
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hükümden de anlaşılacağı üzere 6356 sayılı Kanun’da iş kolu temelli bir örgütlenme
özgürlüğü öngörülmektedir
UÇÖ denetim organındaki tartışmalarda Türkiye’nin onaylamış olduğu 87 sayılı
Sözleşme’nin 2. maddesini anımsatarak, “meslek esasına göre sendika kurulamaması”
ilkesine yöneltilen eleştiriye karşı Türkiye, "güçlü sendikacılık" savını kullanmakta,
faaliyet alanı sadece bir işyeri ya da işletme olan bir sendikanın, işverene karşı bağımsız
olamayıp "sarı sendika"23 kimliğine bürünebileceğini, varlığı o işyerine ve dolayısıyla
belli bir işverenin devamlılığına bağlı kalacağı için yaşama ve gelişme olanaklarının
sınırlı kalabileceğini öne sürmüştür (Dereli, 2013, s.219).
İşkolu esasının yegâne yasal örgütlenme tipi oluşu Uluslararası Çalışma Örgütü
organlarının bu konudaki görüşleri açısından tartışmalı görünmektedir. Sendika
Özgürlüğü Komitesi’ne göre, sendikaların yapı ve oluşumu serbestçe belirlenebilmeli
ve özellikle işçiler işletme, endüstri ya da meslek gibi başka bir temele dayalı sendikalar
kurmayı kararlaştırabilmelidir. Çalışanlar, aynı zamanda bir işkolu ve işletme
sendikasına da üye olabilmelidir (Recuil, 2006, No:334-334, Recueil 1996 par. 279;
305. Rapor Olay No.1874, par. 268 ve 325. Rapor, Olay No. 2100, par. 430).
87 sayılı Sözleşme’nin 2. maddesine göre “Çalışanlar ve işverenler, herhangi bir ayrım
yapılmaksızın önceden izin almadan istedikleri kuruluşları kurmak ve yalnız bu
kuruluşların tüzüklerine uymak koşuluyla bunlara üye olmak hakkına sahiptirler.” UÇÖ
Sendika Özgürlüğü Komitesi verdiği kararlarda bu maddeyi yorumlarken “istedikleri
kuruluşları kurma hakkının” işçilerin kendi istedikleri türde örgütleri kurma hakkını
kapsadığını; isterlerse işyeri, mesleki, işkolu, bölgesel veya başkaca kriterlere göre
sendika kurabileceklerini ifade etmiştir (UÇÖ, 2012, ref.1-66).
Avrupa Sosyal Şartı’nın “Örgütlenme Hakkı” başlığını taşıyan 5. maddesine göre,
“Sözleşmeci taraflar, tüm işçilerin ve işverenlerin ekonomik ve sosyal çıkarlarını
korumak için yerel, ulusal ya da uluslararası örgütler kurma ve bu örgütlere üye olma
özgürlüğünü sağlamak ya da geliştirmek amacıyla, ulusal mevzuatın bu özgürlüğü
23

Sarı sendika terimi, işverenlerin lehine hareket eden ve işçi haklarını gözetmeyen sendikaları
nitelendirmek için kullanılmaktadır.
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zedeleyecek mahiyette olmamasını yahut zedeleyecek şekilde uygulanmamasını
sağlamayı üstlenirler.” AB Sosyal Şartı’nın 5. maddesinde, UÇÖ’nün 87 sayılı
Sözleşmesi’nin 2. maddesinde olduğu gibi örgütlenme hakkının kullanılmasında
“serbestlik ilkesi” benimsenmiştir. 1950 tarihinde Avrupa Konseyi tarafından kabul
edilen ve 1953 yılında yürürlüğe giren Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 11.
maddesi ASS’ de olduğu gibi örgütlenme özgürlüğü oldukça kapsamlı düzenlemiştir.
Benzer bir düzenleme Avrupa Birliği’nin 2000 yılında kabul ettiği, AB Temel Haklar
Şartı’nın 12. maddesinde24 yer almaktadır. 6356 Sayılı Kanun’un 2. ve 3. maddelerinde
yer alan işkolu esasına göre örgütlenme ilkesi 87 Sayılı Sözleşme’nin 2. maddesi, AB
Sosyal Şartı’nın 5.maddesi ile İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin 11. maddesinde yer
alan serbest örgütlenme hakkı bakımından tartışmalı görünmektedir (Çil, 2010, s.60;
Alpagut, 2013, s.115-116).
6356 sayılı Kanun 2. maddesinin 1. fıkrasında üst kuruluş olarak sadece
“konfederasyonları”

kabul

etmektedir.

Bu

düzenleme

UÇÖ’nün

87

sayılı

Sözleşmesi’nin. 7. maddesi bakımından tartışmalıdır. 87 sayılı Sözleşme’ye göre
“çalışanların ve işverenlerin örgütleriyle bunların federasyon ve konfederasyonlarının
tüzel kişilik kazanmaları Sözleşme’nin 2., 3. ve 4. madde hükümlerinin uygulanmasını
sınırlayacak nitelikte koşullara bağlanmaz.” Sözleşme’nin bu maddesi üst kuruluş
olarak açıkça konfederasyonların yanında federasyonu da kabul etmektedir. Ayrıca
sözleşmenin 2., 3. ve 4. maddelerine yaptığı atıfla federasyon ve konfederasyonların
tüzel kişilik kazanmasında “serbestlik ilkesini” benimsemektedir (UÇÖ, 2012, s.2).
Konfederasyonların toplu sözleşme yapma ehliyeti olmaması durumu yeni Kanun’da
devam etmektedir. 6356 sayılı Kanunda, toplu sözleşme yapılmasında işyeri-işletme
esası

getirilmiştir.

Bu

nedenle

çok–katmanlı

sözleşme

tekniği

gerçekleşmiş

olmayacaktır (Özveri, 2012, s.35).

24

Madde 12’ye göre, “Herkes barışçı bir şekilde toplanma ve özellikle politik, sendikal ve toplumsal
alanda her düzeyde dernek kurma hakkına sahiptir. Bu özgürlüğe herkesin çıkarlarını korumak için işçi
sendikaları kurmak ve bu sendikalara katılmak da dâhildir” (AB-Temel Haklar Sözleşmesi, 2000/C
364/01).
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3.4.3 İş Kolu Sayısı Bakımından 6356 Sayılı Kanun’da Öngörülen Düzenlemelerin
Değerlendirilmesi
6356 sayılı Kanun’da işkolu sayısı 28’den 20’ye indirilmiştir; Gerekçede ise dünyadaki
uygulamaların dikkate alındığı belirtilmektedir. Kanun’un 4. maddesi uyarınca “bir
işkoluna giren işler, işçi ve işveren konfederasyonlarının görüşü alınarak ve uluslararası
normlar göz önünde bulundurularak Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir”.
Bu hükme dayanan “İşkolları Yönetmeliği” 19.12.2012 tarih, 28502 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İşkoluna giren işlerin yönetmelikle
belirlenmesi, önceki tüzükle belirlemeye nazaran isabetli görünmemektedir. (Kutal,
2012, s.159).
UÇÖ Denetim Organı, “Örgütlenme hakkı tanıma amacıyla sınırlı bir meslekler
listesinin oluşturulması, işçilerin herhangi bir ayrım olmaksızın, kendi istedikleri
örgütleri kurma ve onlara katılma hakkına sahip olmaları gerektiği ilkesine aykırı
olacaktır.” demek suretiyle iş kolları listesinin işkolu barajının uygulandığı sistemlerde
örgütlenme konusunda ortaya çıkaracağı muhtemel ciddi sorunlar konusunda uyarı da
bulunmaktadır (UÇÖ, 2012, s.2).
3.4.4 Kuruculuk Şartları Bakımından 6356 Sayılı Kanun’da Öngörülen
Düzenlemelerin Değerlendirilmesi
Sendika Özgürlüğü Komitesi, sendika yöneticisi olabilmek için belli bir meslek
mensubu olma veya işletmede çalışma koşulları konulmasının çalışanların temsilcilerini
serbestçe belirleme hakkına ters düştüğünü belirtmiştir (Recueil 2006, par. 407-408;
318. Rapor, Olay No.2003, par.390). Komiteye göre, bu koşullar yumuşatılarak, en
azından ilgili meslek veya işyerinde daha önce çalışmış olanların kabulü veya belli
oranda yöneticinin bu koşullardan bağışık tutulmaları suretiyle uygunluk sağlanabilir
(Recueil 2006, par. 409; Recueil 1996, par 371; 326. Rapor, Olay No.2096, par. 427 ve
335. Rapor, Olay No.1865, par. 829).
6356 sayılı Kanun sendika kurucusu olabilmek için 2821 sayılı Kanun’da belirtilen
“Türk vatandaşı olmak ve Türkçe okur-yazar olmak” ve “işkolunda” fiilen çalışmak
koşulları kaldırılmış, “Fiil ehliyetine sahip ve fiilen çalışan gerçek veya tüzel kişiler
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sendika kurabilirler” demek suretiyle AB ve UÇÖ normlarıyla uyum sağlama adına
kuruculuk şartlarını daha kısa tutmuştur. Ayrıca, 2821 sayılı Kanun’da “kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî
savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar” ibaresine yeni Kanun’da yer
verilmemiştir.
Kuruluş işlemleri konusunda kurucu olma şartlarını taşıyanların belge yerine yazılı
beyanda bulunmaları yeterli görülmüş, eksik belge tespiti halinde “bir ay içinde
tamamlanması şartı getirilmiştir. Bu belgelerin İçişleri ve Maliye Bakanlığına verilmesi
artık gerekmeyip, kuruluş durumunun internet ortamında ilan etmesi duyuru için yeterli
görülmüştür. Bütün bu düzenlemeler, sendikaların kurulmasının kolaylaştırılması
yönündeki uluslararası normlar açısından yerinde görünmektedir.
3.4.5 Sendika Üyeliğinin Kazanılması ve Kaybedilmesi Bakımından 6356 Sayılı
Kanun’da Öngörülen Düzenlemelerin Değerlendirilmesi
İşçi sendikası üyeliğinin kazanılmasına ilişkin şekli koşullar, 6356 sayılı Kanun’un 17.
maddesinin 5. fıkrasında düzenlenmiştir. Buna göre “Bakanlıkça sağlanacak elektronik
başvuru sistemine e-Devlet25 kapısı üzerinden üyelik başvurusunda bulunulması ve
sendika tüzüğünde belirlenen yetkili organın kabulü ile e-Devlet kapısı üzerinden”
kazanılacağı hükme bağlanmıştır. Böylece üyeliğin kazanılması için aranan noter şartı
kaldırılarak, e-Devlet üzerinden kaydın yapılması ve üyeliğe kabul işleminin bu sistem
üzerinden gerçekleştirilmesi ile sendika üyeliğinde önemli bir kolaylık sağlanmıştır.
(Tuncay, 2011, s.158). Ancak uygulamada sistemin sahtecilik uygulamalarına (Özveri,
2012, s.47-49) karşı sağlıklı işlemesi için sağlam bir denetim sistemi ile donatılması
gerekmektedir (Tuncay, 2011, s.158). Sistemin alışılagelen bir takım uygulamalar
karşısında bazı olumsuzluklar üretmesi mümkündür. (Akyiğit, 2013, s.376).

25

e-Devlet Kapısı, tüm kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim imkânı sağlayan büyük bir internet
sitesidir. Kapı’nın amacı kamu hizmetlerini, vatandaşlara, işletmelere, kamu kurumlarına bilgi ve iletişim
teknolojileriyle etkin ve verimli bir şekilde sunmaktır. E-Devlet Kapısı’nın kurulması, işletilmesi ve
yönetilmesi görev ve sorumluluğu 20.4.2006 tarihli ve 26145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren, 24.3.2006 tarihli ve 2006/10316 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Başbakanlık adına
Ulaştırma Bakanlığı yetkisine verilmiştir. https://www.turkiye.gov.tr (21.01.2013).
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Sisteme yönelik yapısal nitelikli eleştiriler, e-Devlet kapısı üzerinden yapılacak
işlemlerin, kişinin PTT üzerinden aldığı bir şifre ile gerçekleştirmesi ve sistemin
sendika ile üye arasına kamu otoritesini sokmasının UÇÖ’nün 87 ve 98 sayılı
Sözleşmeleri bakımından tartışmalı olması ve işveren müdahalesine açık olması
noktalarında toplanmaktadır (Özveri, 2012, s.60). 87 sayılı Sözleşme’nin 3. maddesinin
2. fıkrasına göre “Kamu makamları, bu hakkı sınırlayacak veya bu hakkın yasaya uygun
şekilde kullanılmasına engel olacak nitelikte her türlü müdahalelerden sakınmalıdırlar”
denilerek örgütlenme hakkının (sendikaya üye olma hakkı da dâhil olmak üzere)
kullanılmasında kamu makamlarının müdahalesini sınırlamaktadır. Sendika Özgürlüğü
Komitesi verdiği kararlarda, kayıt prosedürüne ilişkin formaliteler eğer yetkili kamu
makamına az ya da çok takdir yetkisi veriyor ise sendika hakkına karşı ciddi bir engel
teşkil ettiğini ve bu durumun da 87 sayılı Sözleşme’nin ihlalini oluşturduğunu
savunmaktadır (UÇÖ, 1985).
Yeni Kanun’da üyelik için başvuran işçi, işverenin Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK)
bildirmiş olduğu işkolunda kurulu sendikalardan birine üye olma hakkına sahip
bulunmaktadır. Dolayısıyla başvuru ekranında yalnızca Sosyal Güvenlik Kurumu
kayıtlarına göre belirlenen işkolundaki sendikalar çıkacak, işçi de bunlardan birini tercih
etmek durumunda kalacaktır (UÇÖ, 1985). Bu ihtimalde sendikaya üye olma özgürlüğü
zedelenecek, işçi sistemin belirlediği sendikaya üye olmak zorunda kalacaktır. (Özveri,
2012, s.53). Kanun sistematiğinin sigorta bildirimlerine dayanması; sigorta kaydı
bulunmayan kişilerin üyelik başvurularının gerçekleşmesine engel teşkil edebilir.
Kanun, sendika üyeliğini iş sözleşmesi dışında, nakliye, vekâlet, eser, komisyon, yayın
ve adi ortaklık sözleşmeleri ile çalışan kişilere tanımaktadır. Sigortalılık ilişkisinin
varlığı temelinde e- Devlet sistemi üzerinden başvuru yolu, iş sözleşmesi dışındaki
herhangi bir sözleşme ile çalışanların sendika üyeliğini engellemektedir. Dolayısıyla iş
sözleşmesi dışındaki bir sözleşme ile çalışan ve yukarıda isimleri zikredilen çalışanlar
grubunun sendika üyeliği mümkün olmayacaktır. (Başbuğ, 2012, s.134-135).
Sisteme ilişkin olumsuzlukların önemli bir kısmının, uygulamanın başlaması ile birlikte
ortaya çıkan deneyimler ve denetim sistemi sayesinde aşılması mümkündür. Zira
teknoloji imkânlarının kötüye kullanılmasının engellenmesi, gerçek sendika üyeliğinin
tespiti açısından önem arz etmektedir (Özveri, 2012, s.52).
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3.4.6 Sendika Üyelik Aidatı Bakımından 6356 Sayılı Kanun’da Öngörülen
Düzenlemelerin Değerlendirilmesi
Sendikaların gelir kaynakları içinde en önemlisi, üyelerden alınan aidatlardır. 2821
sayılı Sendikalar Kanunu, işçi ve işveren sendikalarının üyelerinden alabilecekleri
aidata üst sınır (tavan) getirmiştir. Örneğin, bir işçi sendikasının üyesinden talep
edebileceği aylık aidatın azami miktarı, üyenin bir günlük çıplak ücreti ile
sınırlandırılmıştır. Ayrıca, sendika tüzüklerine aidat dışında, üyelerden başka bir aidat
alınacağına dair hükümler de konulamamıştır. 6356 sayılı Kanun ile faaliyeti
durdurulmayan işçi ve işveren sendikasına ödenecek üyelik aidatı üst sınırı, “faaliyeti
durdurulmayan” koşuluyla birlikte kaldırılmış ve bu konuda genel kurul kararıyla,
sendika tüzüğüne serbestçe hüküm konulabileceği kabul edilmiştir (İSO, 2013, s.6).
Böylelikle sendika-üye ilişkilerine kanunla müdahale edilmesi yerine, çeşitli hususların
sendika tüzüğüne bırakılması şeklinde UÇÖ kararlarıyla da uyumlu bir yaklaşımı
benimsemiştir.
2821 sayılı Sendikalar Kanunu, işçinin kendi isteği ile üye olduğu işçi sendikasına
ödenmesi gereken aidatın, işverence işçi ücretlerinden kesilip sendikaya verilmesi
sistemini (check-off) kabul etmiştir. Check-off yöntemi UÇÖ’nün sendika özgürlüğüne
ilişkin ilkeleri arasında yer almamaktadır. Ancak 87 sayılı Sözleşme sendika özgürlüğü
ilkelerini belirtirken ülkelerde sendika güvenliğine ilişkin yerleşmiş uygulamaların saklı
olduğunu vurgulamıştır. 6356 sayılı Kanun ile aidatın ücretten kesilerek sendikaya
gönderilmesi, işçinin yazılı başvurusuna bırakılmıştır. UÇÖ Sendika Özgürlüğü
Komitesi’ne göre, aidatlarının kaynaktan kesilebilmesinin ortadan kaldırılması ve
kısıtlanması sendikaları zor duruma düşürecektir ve bu tür kısıtlamalardan
kaçınılmalıdır (Recueil, 2006, paragraf 475).
3.4.7 Sendikaların Zorunlu Organları Konusunda 6356 Sayılı Kanun’da
Öngörülen Düzenlemelerin Değerlendirilmesi
6356 sayılı Kanun sendikalar için Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve
Disiplin Kurulu olmak üzere dört zorunlu organ öngörmüştür. 2821 sayılı Kanun’dan
farklı olarak genel kurullarda delege esasına başvurulacak hâller ve yer alacak delege
sayısının belirlenmesi sendika tüzüklerine bırakılmıştır (Sur, 2012, s.329).
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2821 sayılı Kanun’un 20. maddesinin 7. fıkrasında doğal delege sayılan yönetim ve
denetleme kurulu üyelerine 6356 sayılı Kanun 10. maddesi 1. fıkrasında ayrıca disiplin
kurulu üyeleri de eklenmiştir. Böylece genel kurulda örgüt yönetiminin ağırlığı
artmıştır. Sendika Özgürlüğü Komitesi, sendika özgürlüğünün, çalışan ve işverenlerin
temsilcilerini tümüyle serbestçe seçme hakkını içerdiğini özellikle vurgulamaktadır
(Recueil, 2006, par. 388, 389, 390).
Diğer taraftan 6356 sayılı Kanun’un 9. maddesiyle kuruluşların organlarına seçilecek
üye sayılarına kısıtlama getirilmiştir.26 Yönetici sayısında belirleme yapılması UÇÖ’nün
87 sayılı Sözleşmesi’nin 2. ve 3. maddeleri açısından sakıncalı bir durum
doğurmaktadır. “Yöneticilerin serbestçe seçilebilmesi, sendikaların bağımsız hareket
edebilmeleri ve üyelerinin çıkarlarını etkili bir şekilde gözetmeleri bakımından şarttır.
Dolayısıyla, yöneticilerin seçilme koşullarına ve seçimlere bu hakkı engelleyici şekilde
müdahale edilmesi, Komiteye göre sendika özgürlüğüyle bağdaşmamaktadır (Recueil,
2006, par. 391; 2006, par. 405).
Komiteye göre, seçim sürecinin fazla ayrıntılı hükümlerle düzenlenmesi, organların
seçim süreci, oluşumu, toplantı günleri, genel kurul tarihleri ve yöneticilik görev
sürelerinin kanunla ayrıntılı olarak belirlenmesi 87 Sayılı Sözleşme’deki sendikal
haklara aykırı olacaktır (Recueil, 2006, par. 393-394). Yeni Kanun’da yukarıda
belirtilen ilkeler bakımından uzun ve ayrıntılı düzenlemeler yerine daha kısa
düzenlemeler yaklaşımının seçilmesi UÇÖ normları bakımından isabetli görünmektedir.
3.4.8 Sendikal Güvenceler Konusunda 6356 Sayılı Kanun’da Öngörülen
Düzenlemelerin Değerlendirilmesi
3.4.8.1 Sendika Yönetiminin Güvencesi Bakımından 6356 Sayılı Kanun’da
Öngörülen Düzenlemelerin Değerlendirilmesi
6356 sayılı Kanun sendika yöneticiliğinin güvencesini düzenlerken, 2821 sayılı
Sendikalar Kanunu’na göre farklı bir yöntem benimsemiştir. Her şeyden önce 6356
sayılı Kanun’un 2. maddesinin 1. fıkrası yönetici kavramını işçi kuruluşu ve şubesinin
26

Bu organlardan genel kurul dışında kalanların üye sayıları üçten az dokuzdan fazla; Konfederasyonların
yönetim kurullarının üye sayıları beşten az yirmi ikiden fazla ve şubelerin genel kurul dışındaki
kurullarının üye sayıları üçten az beşten fazla olamaz”. (madde 9)
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yönetim kurulu üyeleri ile sınırlı tutmuş ve “profesyonel yöneticiler” ile “amatör
yöneticiler” için farklı güvenceler öngörmüştür. Profesyonel yöneticiler, sendika veya
şube yöneticisi olmaları nedeniyle çalıştıkları işyerinden ayrılan yöneticilerdir. Bunlara
ilişkin sendikal güvencenin kaynağını Kanun’un 23. maddesi oluşturmaktadır. Sendika
veya şubesindeki yöneticilik görevlerinin sona ermesinden sonra ayrıldıkları işyerlerine
geri dönebilmelerini ve kıdem tazminatlarını diledikleri zaman alabilmelerini sağlayan
güvencedir. Amatör yöneticiler ise sendikal görevlerini işyerinden ayrılmadan
gerçekleştiren yöneticilerdir (Kaya, 2013, s.163).
UÇÖ'nün yöneticilerle ilgili 2821 sayılı Kanuna yönelik eleştirisi, yöneticilik süresince
işverenle iş sözleşmesi devam eden (amatör) sendika yöneticilerine etkin bir koruma
sağlanmamış olmasıdır. UÇO denetim organları, sendika işyeri temsilcileri için
öngörülen güçlü korumanın, amatör sendika yöneticilerine de sağlanmasını istemiştir.
(Dereli, 2004, 2.229). Yeni Kanun 24. maddesi 5. fıkrasıyla amatör sendika
yöneticilerini sendika işyeri temsilcilerine sağlanan güvencenin kapsamına alınmıştır
(Şahlanan, 2013, s.36).
3.4.8.2 İşyeri Sendika Temsilcisinin Güvencesi Bakımından 6356 Sayılı Kanun’da
Öngörülen Düzenlemelerin Değerlendirilmesi
6356 sayılı Kanun’un 27. maddesi 3. fıkrasına göre, “İşyeri sendika temsilcileri ve baş
temsilcisi; işyeri ile sınırlı olmak kaydı ile işçilerin dileklerini dinlemek ve şikâyetlerini
çözümlemek, işçi ve işveren arasındaki iş birliğini, çalışma barışını ve uyumunu
sağlamak, işçilerin hak ve çıkarlarını gözetmek ve iş kanunları ile toplu iş
sözleşmelerinde öngörülen çalışma şartlarının uygulanmasına yardımcı olmakla
görevlidir”.
Bir işçinin işyeri sendika temsilcisi olarak Kanun’un 24. maddesindeki korumadan
yararlanabilmesi için, Kanunun 27. maddesine uygun olarak atanmış bir işyeri sendika
temsilcisi olması gerekir. 2821 sayılı Kanun’un 4473 sayılı Kanun’la değişik 30.
maddesinde, işyeri sendika temsilcisinin “belirsiz süreli hizmet akdinin” işveren
tarafından feshinde İş Kanunu’nun ilgili hükümlerinin uygulanacağı ifade edilmiştir. Bu
nedenle Kanun’da öngörülen bu feshe karşı korumadan sadece belirsiz süreli iş
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sözleşmesi ile çalışan işyeri sendika temsilcileri faydalanabilmiştir. Kanun’un belirsiz
süreli iş sözleşmelerini esas alması ve işyeri sendika temsilcilerinin feshe karşı
korunmasının klasik iş güvencesi sistemi içerisinde sağlanmaya çalışılması karşısında
farklı bir şekilde düşünmek imkânsızlaşmıştır.
6356 sayılı Kanun, bu problemi ortadan kaldırmıştır. Kanunun 24. maddesinde işyeri
sendika temsilcilerinin iş sözleşmelerinin “haklı bir neden olmadıkça ve nedeni yazılı
olarak açık ve kesin şekilde belirtmedikçe” feshedilemeyeceği belirtilirken, iş
sözleşmesinin türleri konusunda bir ayrım yapılmamıştır. Dolayısıyla hem belirli süreli
hem belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan işyeri sendika temsilcisi, 24. maddedeki
güvenceden yararlanacaktır. (Kutal, 2008, s.80). Kanun açıkça “haklı neden” kavramını
kullandığı için geçerli sebep (4857 sayılı İş Kanunu 18. maddesi) işyeri sendika
temsilcisinin iş ilişkisinin sona ermesinde geçerli sayılmayacaktır. Temsilcinin yargı
yolu bir işe iade davasıdır. Ancak işverenin fesih için ileri süreceği nedenler 4857 sayılı
İş Kanunu 25. maddesine veya 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (TBK) 435. maddesine
uygun düşen bir haklı neden olmak durumundadır. (Şahlanan, 2013, s.34-35).
6356 sayılı Kanun’un 24. maddesinde işyeri sendika temsilcisi için getirdiği
düzenlemeler UÇÖ’nün 135 ve 158 sayılı Sözleşmeleri’nde öngörülen güvencelerle
uyumludur. 135 Sayılı Sözleşme’nin 1. maddesine göre, “İşletmelerdeki işçi temsilcileri
kanunlara,

toplu

sözleşmelere

veya

yürürlükteki

sözleşmelere

dayalı

diğer

düzenlemelere uygun hareket etmeleri koşulu ile işten çıkarma dâhil kendilerine zarar
verebilecek ve işçi temsilcisi sıfatını taşımalarından veya bu sıfatla faaliyetlerde
bulunmalarından,

sendika

üyesi

olmalarından

veya

sendika

faaliyetlerine

katılmalarından ileri gelecek her nevi işleme karşı etkili bir korumadan yararlanırlar” (
Centel, 2004, s.461). Sözleşmede yer alan “etkili korumadan” anlaşılması gereken
temsilcilik konumuna uygun bir iş güvencesidir. 6356 sayılı Kanun’un 24. maddesinde
yer alan güvence 135 sayılı Sözleşme’nin ruhuna uygun bir düzenlemedir (Kutal, 2012,
s.167).
Uluslararası düzeyde iş güvencesinin kaynağını oluşturan UÇÖ’nün 158 sayılı
Sözleşmesi’nin 5. maddesinin 1. fıkrasına göre “işçi temsilciliği yapmış olmak, yapmak
veya işçi temsilciliğine talip olmak” fesih için geçerli neden teşkil etmez ( Centel, 2004,
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s.572-573) ifadesi hem 4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesinin 3. fıkrasında hem de
6356 sayılı Kanun’un 24. maddesinin 1. fıkrasında düzenlenmesi suretiyle Türk İş
hukukunda işyeri sendika temsilcilerinin güvencesi uluslararası normlara uygun hale
getirilmiştir. Nitekim UÇÖ’nün kanun tasarısı üzerinden yaptığı değerlendirmede,
temsilcinin teminatı ile ilgili herhangi bir olumsuz değerlendirmede bulunmamıştır
(UÇÖ, 2012, s.1).
3.4.8.3 İş Sözleşmesi Kapsamı Dışındaki Bireylerin Sendikal Özgürlüklerine İlişkin
6356 Sayılı Kanun’da Öngörülen Düzenlemelerin Değerlendirilmesi
Toplu İş İlişkileri Kanunu Tasarısı’nda sendika özgürlüğünün güvencesine ilişkin 25.
madde, sendikal fesihlere karşı koruma konusunda işçilere oldukça önemli ve kapsamlı
bir güvence getirmiştir. Madde kapsayıcı bir şekilde düzenlenmiş ve iş güvencesi
kapsamında olsun veya olmasın Kanun kapsamına giren tüm işçilerin sendikal fesihler
karşısında 4857 sayılı Kanun’un 20. ve 21. maddelerine göre işe iade davası
açabilecekleri kabul edilmiştir. Bu durumda feshin sendikal nedenle yapıldığı ve
geçersizliğinin tespiti halinde işçi sendikal tazminata hak kazanacaktır. Üstelik bu
tazminat işçiye 4857 sayılı Kanunun 21. maddesine göre işçinin işe başlatılmak üzere
işverene başvurusu, işveren tarafından işe başlatılması veya başlatılmamasından
bağımsız bir şekilde düzenlenmiştir. 25. maddenin 4. fıkrası işçilerin iş güvencesi
kapsamında olup olmadıklarına bakmaksızın sendikal fesih nedeniyle açtıkları ve işe
alınmada, çalışma koşullarında ve sendikal faaliyetlerde ayrımcılık nedeniyle sendikal
tazminat talebiyle ilgili davadaki ispat yükümlükleri düzenlenmiştir.
Tasarının kanunlaşma sürecinde bir önerge ile tasarıda değişiklik önerilmiş ve 25.
madde bu değişiklik önerisi ile kabul edilmiştir. Önerge ile maddenin 4. fıkrasına
“İşverenin” ifadesinden sonra gelmek üzere “fesih dışında” ifadesi eklenmiş ve beşinci
fıkranın ilk cümlesi de “Sendikal bir nedenle iş sözleşmesinin feshi halinde işçi, 4857
sayılı Kanun’un 18, 20 ve 21’inci madde hükümlerine göre dava açma hakkına sahiptir”
şeklinde değiştirilmiştir27. Bu değişiklikler neticesinde kanunun lafzına göre sendikal
27

Değişiklik Önergesi: Görüşülmekte olan 197 Sıra Sayılı Toplu İş İlişkileri Kanunu tasarısının 25.
maddesinin 4. fıkrasındaki “İşverenin” ifadesinden sonra gelmek üzere “fesih dışında” ifadesinin
eklenmesini, 5.fıkrasının 1. cümlesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini, 6.fıkrasının 2.cümlesinde yer
alan “ispat ettiği” ifadesinin “ileri sürdüğü” olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. “Sendikal bir
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fesihlere karşı korumanın sadece İş Kanunu’nun 18. maddesi kapsamındaki işçiler
bakımından söze konu olacağı ve bu işçilerin iş güvencesi konusunda 4857 sayılı
Kanunu’nun 20. ve 21. maddelerine göre dava açabileceği, işçinin başvurusu ve
işverenin işe başlatmasından veya başlatmamasından bağımsız olarak sendikal
tazminata hak kazanacağı anlaşılmaktadır. İş güvencesi kapsamında olan ve iş
sözleşmesi sendikal nedenle feshedilen işçi, feshin geçersizliği iddiası ile bir işe iade
davası açmak yerine doğrudan sendikal tazminat talebinde de bulunabilecektir. Buna
karşılık kanunun lafzına bağlı kalınırsa 4857 sayılı İş Kanunu 18. maddesi kapsamı
dışında kalan işçilerin sendika üyeliğinin güvencesi, fesih dışında kalan alanlarla
sınırlandırılmış olacaktır. Buna göre, işe alınmada, çalışma koşullarında veya sendikal
faaliyetlere katılmada sendikal nedenlerle bir ayrımcılığa maruz kalan iş güvencesi
kapsamında olmayan işçi, 25. maddesinin 4. fıkrası uyarınca sendikal tazminat talep
edebilecektir. Ancak iş sözleşmesi, sendika üyeliği veya sendikal faaliyetlere katılma
nedeniyle feshedilirse, sendikal tazminat talebiyle dava açamayacaktır. Çünkü
maddenin 4. fıkrasında işverenin “fesih dışında”ki ayrım yasaklarına aykırı hareket
etmesi halinde işçinin bir yıllık ücret tutarından az olmamak üzere sendikal tazminata
hak kazanacağı öngörülmüştür. Kanuna göre, sendikal nedenle işten çıkarılan iş
güvencesi kapsamı dışındaki işçi, sendikal tazminat talebinde bulunamayacağı gibi,
sendikal feshin geçersizliği iddiasıyla 5. fıkra hükmüne göre İş Kanunu 20 ve 21. madde
hükümlerine göre işe iade davası da açamayacaktır. Zira 5. fıkranın ilk cümlesinde
işçinin sendikal bir nedenle iş sözleşmesinin feshi halinde, 4857 sayılı Kanun’ un 18.,
20. ve 21. madde hükümlerine göre dava açma hakkına sahip olduğu yazılıdır. Bu
durumda Kanun maddesinin sadece lafzı dikkate alındığında, iş güvencesi kapsamında
olmayan bir işçinin iş sözleşmesini kanuna aykırı bir şekilde sendikal nedenlerle
fesheden işveren herhangi bir hukuki yaptırımla karşılaşmayacaktır. Diğer bir ifade ile
iş sözleşmesi sendika üyeliği veya sendikal faaliyetleri dolayısıyla feshedilen ancak İş
Kanunu 18. maddesi uyarınca iş güvencesi kapsamında olmayan işçi kanun tasarısında
nedenle iş sözleşmesinin feshi halinde işçi, 4857 sayılı Kanunun 18., 20. ve 21. madde hükümlerine göre
dava açma hakkına sahiptir.”
Gerekçe:
Maddenin 5. maddesinin 1.cümlesinde yapılan değişiklikle iş güvencesi kapsamında olan işçilerin
sendikal tazminat alması düzenlenmiştir. Altıncı fıkrada yapılan değişiklik, işveren dayandığı haklı neden
ya da geçerli nedeni ispatladığı takdirde artık sendikal nedenin işçi tarafından ispatlanamayacağı başka bir
ifade ile ispat yükünün yer değiştirmeyeceğine ilişkin yaklaşıma uyum sağlamayı amaçlamaktadır.
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öngörüldüğü şekliyle ne işe iade davası açabilecek ne bundan bağımsız olarak sendikal
tazminat talebinde bulunabilecektir. Doktrinde Kanun bu düzenlemesine rağmen iş
güvencesi kapsamında olmayan işçinin 6356 sayılı Kanun’ un 25. maddesinin 5.
fıkrasının son cümlesine göre sendikal tazminat talebinde bulunabileceği yönünde
görüşler de mevcuttur (Astarlı, 2013, s.155).
6356 sayılı Kanun’un 25. maddesi 5. fıkrasına göre işe iade davası açabilen işçiler,
feshe karşı sendikal tazminattan yararlanabilecektir. Dolayısıyla belirli süreli iş
sözleşmesiyle çalışanlar, altı aydan kıdemi olanlar, otuzdan az işçinin çalıştığı
işyerlerinde çalışanlar ve İş Kanunu kapsamı dışında iş sözleşmesi ile çalışanlar, iş
sözleşmeleri sendikal nedenlerle feshedildiği iddiası ile işe iade davası açamayacaktır.
Böylece, bu çalışanlar grubu Kanun’un 25. maddesinde getirilen sendika özgürlüğü
teminatından yararlanmaları söz konusu olmayacaktır. (Başkan, 2013, s.167).
87 sayılı Sendika Özgürlüğü ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin Uluslararası
Çalışma Örgütü Sözleşmesi’nde çalışanların ve işverenlerin serbestçe sendika ve üst
kuruluşlar kurmaları ve kurulmuş sendika ve üst kuruluşlara serbestçe üye olmaları
güvence altına alınmıştır. 87 sayılı Sözleşme’nin 8. maddesinin 2. fıkrasına göre
“Yasalar, bu sözleşme ile öngörülen güvencelere zarar verecek şekilde uygulanamaz”.
Sözleşme’nin 11. maddesine göre de “Hakkında bu sözleşmenin yürürlükte bulunduğu
UÇÖ’nün her üyesi, çalışanların ve işverenlerin örgütleme hakkını serbestçe
kullanmalarını sağlamak amacıyla gerekli ve uygun bütün önlemleri almakla
yükümlüdür”. Buna göre 6356 sayılı Kanun’un gerekçesinde ifade edilen ve kanun
düzenlenirken uluslararası bir yükümlülük olarak göz önünde bulundurulan 87 sayılı
UÇÖ Sözleşmesi öncelikli olarak bu sözleşmeyi onaylayan ve yürürlüğe koyan üye
ülkeye iç hukukunda çalışanların ve işverenlerin örgütleme hakkını serbestçe
kullanmalarını sağlamak amacıyla “gerekli ve uygun bütün önlemleri” almakla yükümlü
kılmaktadır. Dolayısıyla 6356 sayılı Kanun’un 25. maddesindeki düzenlemenin 87
sayılı Sözleşme’nin 11. maddesine uygunluğu tartışmalı görünmektedir (Astarlı, 2013,
s.155-156).
6356 sayılı Kanun’un 25. maddesinin 5. fıkrası 98 Sayılı “Örgütlenme ve Toplu
Pazarlık Hakkına Dair UÇÖ Sözleşmesi”ne uygunluğu konusunda farklı görüşler
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mevcuttur. 98 sayılı Sözleşme’nin 1. maddesine göre “İşçiler çalışma hususunda
sendika hürriyetine halel getirmeye yönelik her türlü fark gözetici harekete karşı tam bir
himayeden faydalanacaktır. Böyle bir himaye bilhassa bir işçinin çalıştırılmasını, bir
sendikaya girmemesi veya bir sendikadan çıkması şartına tabi kılmak; bir sendikaya üye
olması yahut çalışma saatleri dışında veya işverenin muvafakati ile çalışma saatlerinde
sendika faaliyetlerine iştirak etmesinden dolayı bir işçiyi işinden çıkarmak veya başka
suretle onu ızrar etmek maksatları güden hareketlere müteallik hususlarda
uygulanacaktır”. Görüldüğü üzere 98 sayılı Sözleşme sendika özgürlüğüne aykırı her
türlü, özellikle sendikal nedenlerle işten çıkarmalara karşı işçilerin tam bir korumadan
faydalanacaklarını öngörmüştür.
6356 sayılı Kanun’un 25. maddesinin lafzı, “Genel Gerekçe”de kanun düzenlenirken
dikkate alındığı belirtilen Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı’nın 5. maddesine
bakımından da eleştirilmektedir. Söz konusu maddenin 1. fıkrasına göre, “Akit Taraflar,
çalışanların ve işverenlerin ekonomik ve sosyal çıkarlarını korumak için yerel, ulusal ve
uluslararası örgütler kurma ve bu örgütlere üye olma özgürlüğünü sağlamak veya
desteklemek amacıyla ulusal yasanın bu özgürlüğü zedelemesini veya zedeleyici
biçimde uygulanmasını önlemeyi taahhüt ederler”. Doktrinde Tasarı’nın 25. maddesinin
önerge ile değiştirilerek kabulüyle, Kanun’un lafzı bağlı kalındığında iş güvencesi
kapsamı dışında kalan işçilere, iş güvencesi kapsamı içinde kalan işçilere tanınan
korumanın sağlanmadığını, işe alınma, çalışma koşulları ve sendikal faaliyetler
bakımından ayrımcılık halinde öngörülen güvenceyi dahi sendikal nedenlerle işten
çıkarmalara uygulamadığını savunan görüşlere rastlanmaktadır (Dereli, 2013).
6356 sayılı Kanun’un 25. maddesi 5. fıkrasında yapılan düzenleme ile yukarıda sayılan
işçi gruplarının feshe karşı sendikal tazminat konusundaki tartışmalı durumu, UÇÖ’nün
Denetim

Organlarının

(Uzmanlar

Komitesi,

Sendika

Özgürlüğü

Komitesi)

raporlarındaki değerlendirmelerinde örgütlenme özgürlüğünün teminatına ilişkin genel
tutumu bakımından sakıncalı görünmektedir (UÇÖ, 2012, s.9; 2013, s.191-192).
UÇÖ’nün denetim organlarının raporlarında çalışanların sendikal ayrımcılığa karşı
uygun bir korumadan yararlanmaları gerektiği (Alpagut, 2013, s.129) sürekli
vurgulanmış ve sendikal haklardan yararlanmayı bir insan hakları meselesi olarak
görmüştür. Özellikle Sendika Özgürlüğü Komitesi’nin (SÖK) bu yönde derin bir
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içtihadı vardır. SÖK’e göre örgütlenme özgürlüğü temel insan haklarına ve özellikle
insan yaşamına ve kişisel güvenliğe tamamen saygı duyulduğu, bunların teminat altına
alındığı koşullarda kullanılabilir.
Avrupa Sosyal Şartı Sosyal Haklar Komitesi’nin sendikal nedenle ayrımcılığa uğrayan
işçilere ödenecek tazminatın bir üst sınıra bağlanmamasına karşılık, diğer ayrımcılık
hâllerinde verilecek tazminatın kanunla sınırlı tutulması Sosyal Şartın 1. maddesi 2.
fıkrası bakımından sakıncalıdır. Diğer taraftan yeterli bir caydırıcılığa sahip olmaması
yönünden, fesih hakkının kötüye kullanılması hâlinde ödenecek tazminatın azamî tutarı
da Avrupa Sosyal Şartı’nın 24. maddesine aykırı bulunmaktadır (UÇÖ, 1996, para. 682,
267, 280, 225).
3.4.9 Sendikaların Faaliyetleri ve Denetimi Bakımından 6356 Sayılı Kanun’da
Öngörülen Düzenlemelerin Değerlendirilmesi
6356 sayılı Kanun 26. maddesinde sendikal kuruluşların faaliyetlerini düzenlemiştir.
Yeni Kanun’da işçi ve işveren kuruluşlarının hangi faaliyetlerde bulunabileceklerinin
belli bir madde altında sıralanması yerine, bu konunun tüzüklere bırakılması yeğlenerek
kuruluşların serbestçe faaliyette bulunması ilkesi benimsenmiştir.
Yargısal faaliyetler çerçevesinde, Kanun önemli bir değişikliğe gitmiştir. Daha önce
2821 sayılı Sendikalar Kanun’un 32. maddesi ile sadece sendikalara tanınan dava
ehliyeti, 6356 sayılı Kanunun 26. maddesi 2. fıkrasına “kuruluşlar” ibaresinin
eklenmesi suretiyle çalışma hayatına ilişkin konularla ilgili olması şartıyla
konfederasyonlara da tanınmıştır.
Sendika Özgürlüğü Komitesi sendikaların faaliyetleri konusunda sendikaların iç
işleyişini ayrıntılı bir şekilde düzenleyen mevzuat hükümleri kamu otoritelerinin örgüte
karışması tehlikesini beraberinde getireceğinden, genel çerçeveyi belirlemekle
yetinilmesi ve örgütlere işleyiş ve yönetimlerine dair mümkün olan en geniş özerklik
sağlanması gerektiği görüşünü savunmaktadır (Recueil, 2006, par.369-370; 1996, par.
331-332 ve 321, 2011, par. 215 ile 302). Komiteye göre, örgütün statülerinde yer alacak
konuların kanunla sayılması tek başına sendikaların iç düzenlemelerini serbestçe
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belirleme hakkına aykırı sayılmamakla birlikte (Recueil 1996, par. 340 ve 306)
sendikaların özellikleri ve amaçlarının fazla uzun ve ayrıntılı hükümlerle düzenlenmesi
örgütlerin uygulamada kurulup gelişmesini önleyebilir (Recueil, par. 379; Recueil 1996,
par. 340 ve 306. Rapor, Olay No.1884, par. 690).
Kanun koyucu, Sendika Özgürlüğü Komitesi’nin bu kararlarını dikkate almış ve
Uluslararası Çalışma Örgütü’ nün yaklaşımına uygun bir şekilde sendikal faaliyetlere
ilişkin hükümleri kısa bir şekilde ve tek bir maddede düzenlemiştir.
3.4.9.1 Yasak Sendikal Faaliyetler Bakımından 6356 sayılı Kanun’da Öngörülen
Düzenlemelerin Değerlendirilmesi
87 Sayılı UÇÖ Sözleşmesi (3. Maddesinin 2. fıkrası ile) sendikaların “serbestçe faaliyet
göstermeleri ve eylem programlarını serbestçe belirleme özgürlüğü” kapsamında
çalışanların ekonomik ve sosyal gelişmelerini sağlamak ve önemli toplumsal işlevlerini
yerine getirmek amacıyla siyasi partilerle ilişki kurabileceklerini ve siyasi eylemde
bulunabileceklerini belirtir (Recueil, par. 379; Recueil 1996, par. 340 ve 306. Rapor,
Olay No.1884, par. 69).
Her türlü siyasî faaliyeti engelleyen genel siyaset yasakları sendikal faaliyetleri
kısıtlayacağından, sendika özgürlüğü ilkeleriyle bağdaşmaz ve uygulama yönünden
gerçekçi de değildir. Sendikalar, örneğin, hükümetin ekonomik ve sosyal politikaları
hakkında görüşlerini kamuya serbestçe açıklayabilmelidir (Recueil 2006, par. 501, par.
503; Recueil 1996, par. 455; 321. Rapor, Olay No.2031, par.167 vd. raporlar).
Buna karşılık sendikal kuruluşlar kendi işlevlerini aşıp siyasî birtakım çıkarlar
gözetmek suretiyle siyasî faaliyetlerini kötüye kullanmamalıdır. Kimi üyelerin sendikal
alan dışında faaliyet göstermeleri örgüte yansıyıp bizzat örgütün veya tüm yöneticilerin
faaliyetinin durdurulmasına yol açmamalıdır (Recueil 2006, par. 504; Recueil 1996, par.
456 ve 334. Rapor, Olay No.2254, par.1083).
Sendika Özgürlüğü Komitesi’ne göre salt sendikal amaç ve etkinlik arasında
siyasi/sendikal ayrım çizgisi net olmaktan uzaktır. Her iki alanın iç içe girdiği
belirtilmektedir; dolayısıyla örneğin sendikalar tarafından yapılan yayınların her iki
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alanı kapsayacak görüş ve duruşlar içermesi kaçınılmazdır (Recueil 1996, par. 164.
Recueil 2006, par. 505). 6356 sayılı Kanun’un 26. maddesinin 7. fıkrasına göre
“Kuruluşlar (sendika ve konfederasyonlar) siyasi partilerin ad, amblem, rumuz veya
işaretlerini kullanamaz”, 9. maddesinin 6. fıkrasına göre ise “Kuruluş ve şube yönetim,
denetleme ve disiplin kurulu üyelerinin görevleri, milletvekili veya belediye başkanı
seçilmeleri halinde kendiliğinden sona erer.”
6356 sayılı Kanun’un “Kapatma” başlıklı 31. maddesinin 1. fıkrası sendikaların
kapatılması konusunu önceki hükümlere nazaran farklı bir şekilde düzenlenmektedir.
Buna göre, “Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerine ve demokratik esaslara
aykırı faaliyetlerde bulunan kuruluş mahkeme kararıyla kapatılır” diye başlayan hüküm,
“aykırı davranış bireysel olarak yöneticiler tarafından gerçekleştirildiği takdirde,
mahkemece sadece o yöneticilerin görevine son verilmesine karar verilir” şeklinde
devam ettirilmiş, böylece eski Kanun’un aksine kuruluşun varlığı korunmuş ve kişilerin
bireysel sorumluluğuna gidilmiştir ( Sur, 2013, s.336).
SÖK’e göre “Sendikal hareketin normal gelişiminin menfaati için Uluslararası Çalışma
Konferansı tarafından 35. Oturumunda (1952) kabul edilen sendikal hareketin
bağımsızlığı kararında beyan edilen, bir sendikal hareketin temel ve kalıcı görevinin
işçilerin ekonomik ve sosyal açıdan gelişmeleri olduğu ve sendikalar ulusal hukuka ve
kendi ülkelerinin uygulamalarına uygun olarak üyelerinin kararıyla ekonomik ve sosyal
amaçlarını geliştirme doğrultusunda vasıta olarak bir siyasi partiyle ilişki kurmaya ya da
Anayasaya uygun siyasi eyleme girişmeye karar verdiğinde, bu tür siyasi ilişkilerin ya
da eylemlerin, ülkedeki politik değişikliklerden bağımsız olarak sendikal hareketin
devamını ya da sosyal veya ekonomik işlevlerini tehlikeye atabilecek bir nitelikte
olamaması gerektiği ilkesine saygı göstermesi arzu edilir (UÇÖ, 1985, para.353).
3.4.9.2 Kuruluşların Gelir ve Giderleri ile Denetimi Bakımından 6356 sayılı
Kanun’da Öngörülen Düzenlemelerin Değerlendirilmesi
6356 sayılı Kanun’un, 29. maddesinde, kuruluşların gelir ve giderlerine ilişkin mali
denetimlerinin, en geç iki yılda bir 1.6.1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na göre denetim yetkisine sahip
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yeminli mali müşavirlerce yapılacağı ve bu denetimin yapılmış olmasının, denetleme
kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacağı belirtilmiştir. Bilanço, hesap,
çalışma ve denetleme raporlarının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ve
sendikalar tarafından bağlı oldukları konfederasyona gönderilmesi usulü kaldırılmıştır.
Sendika Özgürlüğü Komitesi, yıllık malî raporların yetkili kurumlara sunulması
uygulamasının yolsuzlukları önlemeye veya üyeleri korunmaya yönelik olması
durumunda, kabul edilebilir olduğu görüşündedir. Ancak, bazı hâllerde bu tür
denetimler sendikanın serbest işleyişine de zarar verebilmektedir (Recueil 2006, par.
487-489).
6356 sayılı Kanun’un 29. maddesinde öngörülen mali denetim UÇÖ denetim
organlarının 2821 sayılı Kanun’a yönelttiği eleştirileri dikkate alan, aynı zamanda
kolektif sendika özgürlüğü açısından oldukça önemli bir düzenlemedir. Dolayısıyla
6356 sayılı Kanun’un 29. madde 2. fıkrası ile getirilen yeminli mali müşavir denetimi
UÇÖ’nün 87 Sayılı Sözleşmesi’nin 3. maddesine uygun bir denetimdir ve UÇÖ’nün
uzmanlık organlarının içtihatlarına aykırı düşmemektedir (Kutal, 2103, s.168).
Gerçekten Sendika Özgürlüğü Komitesi verdiği kararlarda, işçi ve işveren
kuruluşlarının mali denetiminin kamu makamlarından bağımsız kişilerce yapılmasını
UÇÖ normlarına uygun görmektedir. Örneğin SÖK verdiği bir kararda, “..sendikaların
yönetimi üzerindeki denetim tedbirleri, eğer onlar yalnızca istismarları önlemek ve
sendikaların kendi üyelerini, fonlarının kötü idare edilmesine karşı korumak için
kullanıyorsa yararlı olabilirler” (UÇÖ, 1985, para.352) demiştir.
3.5 Toplu İş Sözleşmelerine İlişkin 6356 sayılı Kanun’un İlgili Hükümlerinin
Değerlendirilmesi
3.5.1 Toplu İş Sözleşmesinin Kapsamı ve Düzeyi Açısından 6356 sayılı Kanun’un
İlgili Hükümlerinin Değerlendirilmesi
Toplu pazarlık, bir veya birden fazla işverenler grubu ile bir veya birden fazla işçi grubu
arasında; çalışma koşulları ve istihdam şartlarını, işçi ve işveren arasındaki ilişkileri,
işveren veya işveren örgütü ile işçi örgütü veya örgütleri arasındaki ilişkileri düzenleyen
bütün müzakereleri oluşturmaktadır (UÇÖ,1981, s.2). Toplu sözleşme ise “ Bir tarafta,

127

bir veya bir grup işveren ya da işveren örgütü, diğer tarafta işçileri temsil eden
kuruluşlar ya da bu kuruluşların yokluğunda ulusal kanunlar ve düzenlemeler tarafından
yetkilendirilmiş ve seçilmiş işçi temsilcilerinin, çalışma koşullarını ve istihdamı
ilgilendiren konularda yaptıkları tüm yazılı anlaşmalar” olarak tanımlanmaktadır. Bu
tanım, işverenler veya onların temsilcileri tarafından finanse edilen ya da baskı altına
alınan herhangi bir işçi kuruluşunu kapsamamaktadır.
Serbest toplu pazarlık ve toplu sözleşme hakkı örgütlenme hakkında olduğu gibi
kaynağını; İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve
Avrupa Şartı, UÇÖ’nün 87 ve 98 Sayılı Sözleşmeleri gibi belgelerden alan bir temel
insan hakkıdır (Barnard, 2000, s.552). UÇÖ’nün 98 sayılı Sözleşmesi’nin 4. maddesi
serbest toplu pazarlık ve toplu sözleşme hakkının şartları ortaya koymakta ve Avrupa
Sosyal Şartı’nın 6. maddesi ile Avrupa Temel Haklar Şartı’nın 28. maddesinde yapılan
düzenlemelerle toplu sözleşme hakkının etkin bir biçimde kullanılması için serbest
toplu pazarlık hakkı ile toplu iş uyuşmazlıklarının çözüm yolları arasındaki ilişkiyi
açıklamaktadır.
Türk Hukuku’nda, Anayasa’nın 53. ve 90. maddeleri ile 6356 sayılı Kanun ve 4688
sayılı Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu, serbest toplu pazarlık ve toplu sözleşme
hakkının dayanaklarını oluşturmaktadır. Anayasa’nın 53. maddesine göre “İşçiler ve
işverenler, karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma koşullarını
düzenlemek amacıyla toplu iş sözleşmesi yapma hakkına sahiptirler. Toplu iş
sözleşmesinin nasıl yapılacağı kanunla düzenlenir”. Toplu iş sözleşmelerinin kapsam ve
düzeyi bağlamında yapılan bir uyarlama, 2010 Anayasa değişikliği kapsamında
gerçekleştirilmiştir. 5982 sayılı Kanun’un 6. maddesiyle, Anayasa’nın 53. maddesinin
4. fıkrasında yer alan, “Aynı iş yerinde, aynı dönem için birden fazla toplu iş sözleşmesi
yapılamaması ve uygulanamaması” hükmü kaldırılmıştır. Gerekçede, bu hükmün
UÇÖ’nün 98 sayılı Sözleşmesi ile uyuşmadığı belirtilmiştir. Söz konusu düzenleme
sonrasında, aynı iş kolunda birden fazla toplu iş sözleşmesinin yapılabilmesinin
mümkün hale gelmesiyle, toplu sözleşme düzeninde, üst üste toplu sözleşme yapılması
ya da toplu sözleşmelerin çakışması riskini ortaya çıkmıştır. Aslında anayasal kural,
1980 öncesi yürürlükte bulunan 275 sayılı eski Kanun döneminde, iş yeri ve iş kolu
sözleşmelerinin geçmişte yarattığı sorun ve ikilikleri ortadan kaldırmak amacıyla
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getirilmiştir ve uygulamada da toplu sözleşme sistemimizin disiplin ve bütünlüğüne
önemli katkı sağlamıştır (İSO, 2013, s.10).
2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu’na göre, sendikalar, iş kolu
esasına göre kurulmakta, ancak “iş yeri” ve “işletme ”olmak üzere iki düzeyde toplu iş
sözleşmesi bağıtlayabilmektedirler. Kanunda düzenlenmemiş olmakla birlikte, işçi ve
işveren sendikalarının kendi aralarında grup toplu iş sözleşmesi yapabilecekleri yargı
içtihatlarıyla kabul edilmiştir. Birden çok iş yeri sözleşmesi esasına göre, bir yerdeki
veya bölgedeki değişik işverenlere ait çok sayıda iş yerini kapsayan bu grup toplu iş
sözleşmeleri, 2822 sayılı Kanun döneminde yaygın uygulama alanı bulmuştur.
6356 sayılı Kanun ile toplu iş sözleşmesi düzeyi olarak, iş yeri esası korunmuştur.
İşletme toplu iş sözleşmeleri, ancak işletme düzeyinde yapılabilecektir. Grup toplu iş
sözleşmeleri de, yasal statüye kavuşturularak mevzuatımızdaki yerini almıştır. 6356
sayılı Kanun’da öngörülen toplu sözleşme türleri, işyeri toplu iş sözleşmesi, grup toplu
iş sözleşmesi, işletme toplu iş sözleşmesi ve yeni getirilen çerçeve sözleşmedir.
Toplu pazarlığın temel birimi hukukumuzda “işyeri” olmaya devam ederken, bazı
yenilikler de vardır. Buna göre Kanun’un 2. maddesi 1. fıkrası d bendindeki işletme
toplu iş sözleşmesi “ bir gerçek veya tüzel kişiye ya da bir kamu veya kuruluşuna ait
aynı iş kolundaki birden çok işyerini kapsayan sözleşme”yi, 2. maddesinin 1. fıkrası ç
bendindeki grup toplu iş sözleşmesi “işçi sendikası ile işveren sendikası arasında, birden
çok üye işverene ait aynı işkolunda kurulu işyerlerini, işletmeleri kapsayan sözleşmeyi”
ve 2. maddesinin 1. fıkrası b bendindeki çerçeve sözleşme ise “Ekonomik ve Sosyal
Konsey’de temsil edilen iş ve işveren konfederasyonlarına üye işçi ve işveren
sendikaları arasında işkolu düzeyinde yapılan sözleşmeyi” kastetmektedir. İşletme ve
grup toplu iş sözleşmeleri işyeri düzeyinde yapılan anlaşmalardır. Çerçeve sözleşme ise
6356 sayılı Kanun’un 33. maddesinin 3. fıkrasına göre “mesleki eğitim, iş sağlığı ve
güvenliği, sosyal sorumluluk ve istihdam politikalarıyla” sınırlı olan işkolu düzeyinde
yapılan sözleşmelerdir.
Çerçeve sözleşme her iki tarafın istemiyle yapılabilir ve bu sözleşmeyle bir tarafın
diğerini grev baskısıyla zorlayamayacağı da anlaşılmaktadır. 6356 sayılı Kanunun 33.
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maddesinin 4. fıkrasındaki düzenlemeye göre, çerçeve sözleşme, “tarafların birinin
çağrısı ve karşı tarafın olumlu cevap vermesi ile…yapılır”. Herhangi bir özel yetki
koşulu ve prosedür de bulunmamaktadır. Doktrinde, hukukî gücü de net olmayan bu
işlemin, akdedilmesi ve uygulanması bakımından belirsizlik taşıdığına işaret
edilmektedir (Kutal, 2012, s.168-169).
UÇÖ’nün toplu sözleşme türleri hakkındaki yaklaşımı serbest toplu pazarlık ilkesi
gereği, taraflara muhtelif pazarlık düzeylerini seçebilme olanağı verilmesi ve toplu iş
sözleşmelerini tek bir düzeyle sınırlı tutulmaması yönündedir. SÖK’e göre, taraflar,
toplu iş sözleşmesi yapacakları düzeyi esasen serbestçe belirleyip, özellikle de işkolu
düzeyinde toplu iş sözleşmeleri yapılmasında herhangi bir yasal engel olmamalıdır
(Recueil 2006, par. 988-990). Bu bağlamda 6356 sayılı Kanun’la getirilen yeni
sözleşme türü olarak “çerçeve sözleşme” UÇÖ eleştirilerini karşılama yönünde bir adım
olarak görünmektedir. Ancak, bağlayıcı bir sürece tâbi gerçek anlamda bir toplu iş
sözleşmesi

olmaması

nedeniyle

“çerçeve

sözleşme”nin

getirilmesi

UÇÖ’nün

eleştirilerini ortadan kaldırmaya yetmeyebilir (Alpagut, 2012, s.128).
6356 sayılı Kanun’un 2. maddesinde düzenlenen çerçeve sözleşmenin “Ekonomik ve
Sosyal Konsey’de temsil edilen işçi ve işveren konfederasyonlarına üye işçi ve işveren
sendikaları arasında işkolu düzeyinde” yapılıyor olması ve 33. maddesindeki “çerçeve
sözleşme(nin) tarafı olan işçi ve işveren sendikalarının üyeler hakkında uygulanması ve
(sadece) mesleki eğitim, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal sorumluluk istihdam
politika(ları)” ile sınırlı olması durumu AB Temel Haklar Şartı 28. maddesi ve
UÇÖ’nün 163 sayılı Toplu Pazarlık Tavsiyesi’nin 4. maddesi ve UÇÖ’nün denetim
organlarının kararları bakımından tartışmalı görünmektedir (Kutal, 2013, s.142-143).
UÇÖ’nün 1981 tarihli 163 sayılı Tavsiye’sinin 4. maddesine göre toplu iş sözleşmesinin
işyeri, işletme, faaliyet alanı, işkolu, bölgesel veya ulusal düzeyi kapsayacak şekilde
mümkün olan her düzeyde yapılması için ulusal koşullara uygun düzenlemelerin
yapılması gerekmektedir. Ayrıca yapılacak düzenlemelerin, ülkede birçok düzeyde
toplu iş sözleşmesi yapılması durumunda müzakereci taraflara toplu sözleşme düzeyleri
arasında koordinasyonu sağlama fırsatını da vermesi gerekir (UÇÖ, 1981, s.1-2; 2012,
s.24-25). SÖK’e göre “98 sayılı Sözleşme’nin 4. maddesinde belirtilen serbest ve
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gönüllü toplu pazarlık hakkı uyarınca, pazarlık düzeyinin belirlenmesi tümüyle taraflara
aittir.”
3.5.2 Toplu İş Sözleşmesi Yapma Yetkisi (Çifte Baraj) Bakımından 6356 sayılı
Kanun’un İlgili Hükümlerinin Değerlendirilmesi
6356 sayılı Kanun’a göre kurulu bulunduğu işkolunda çalışan isçilerin en az yüzde
üçünün (%3) üyesi bulunduğu işçi sendikası, toplu iş sözleşmesinin kapsamındaki
işyerinde ve işyerlerinde çalışan işçilerin yarıdan fazlasının kendi üyesi bulunması
halinde bu işyeri veya işyerleri için toplu is sözleşmesi yapmaya yetkilidir. İşletme
sözleşmesi için bu oran yüzde kırk (%40) olup, hesaplanmasında işyerleri bir bütün
olarak dikkate alınır. Yüzde kırk (%40) oranının birden çok sendikanın sağlaması
halinde en fazla üyeye sahip olan sendika bu işletme için toplu is sözleşmesi yapmaya
yetkilidir. Ayrıca Kanun’un sonuna eklenen geçici 6. maddesiyle ile Ekonomik ve
Sosyal Konsey’e üye konfederasyonlara bağlı işçi sendikalarına 2016 yılına kadar
yüzde bir (%1), 2018’e kadar yüzde iki (%2) biçiminde işkolu barajının uygulanması
öngörülmüştür.
2822 sayılı Kanun dönemi Avrupa Birliği ilerleme raporlarında, bir sendikanın toplu iş
sözleşmesi yapabilmesi için bir işyerinde çalışan isçilerin yarıdan fazlasını üye
kaydetmiş olması (%55+1) ve işkolunda da çalışan isçilerin yüzde onunun (%10)
örgütlenmiş olması kuralının sendikacılığı zayıflattığı ve bu nedenle çalışan işçilerin
sadece yüzde on beşinin (%15) toplu iş sözleşmesi kapsamına girdiği belirtilmekte bu
durumun düzeltilmesi istenmektedir. 6356 sayılı Kanun’la işkolu düzeyindeki yüzde on
(%10) barajı yüzde üçe (%3) indirilmiş, fakat işyeri düzeyinde çalışan işçilerin yarıdan
fazlasının örgütlenmiş olması kuralı işveren sendikalarınca yoğun bir biçimde
eleştirildiği için kaldırılamamıştır. Toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi önündeki
sınırlamaların bir ölçüde hafifletildiği söylenmesine rağmen, örgütlenme özgürlüğü
açısından yeterli bulunmayacağını kabul etmek gerekir. Zamanla oluşacak güçlü
sendikalar bu barajların da gereksiz kalmasına yol açabilir (Ulucan,2013 s.237).
Sendika Özgürlüğü Komitesi, genel olarak toplu pazarlığı temsil gücü olan sendikalara
hasreden sistemleri kabul etmektedir (Recueil, par. 950). Bu bağlamda birtakım objektif
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sayısal ölçütler önceden benimsenip, daha sonra yetkili otoritelerce saptanıp
denetlenmelidir. Sayısal kriterlere ayrıca “bağımsızlık” ölçütünün de eklenmesi gerekir
(Recueil, par. 959; par. 967).
UÇÖ denetim organları toplu iş sözleşmesi yetkisi için iki kritere dikkat çekmektedir.
Bunlarda biri temsil gücü, diğeri de bağımsızlıktır. UÇÖ’ye göre işkolu barajı, işyeri
toplu iş sözleşmesi ve işletme toplu iş sözleşmesi için aranan yüzde kırk ve yüzde
elliden fazlasına dayanan ikili baraj işyeri ve işletme düzeyinde toplu iş sözleşmesinin
yapılmasına engel teşkil edebilir. İşçileri temsil eden bir sendika sektör düzeyindeki
(işkolu) temsil oranına bakılmaksızın bir toplu iş sözleşmesi yapabilmelidir. Hiçbir
sendika gerekli barajı aşmazsa bile en azından kendi üyeleri adına toplu görüşme yapma
hakkına sahip olmalıdır (UÇÖ, 2012, Ref: TUR 1-66 s.4).
Öte yandan 6356 sayılı Kanun 41. madde 5. fıkrasına göre bir işyerinin hangi işkoluna
girdiği ve yetki tespitinin Bakanlıkça yapılması 87 sayılı UÇÖ Sözleşmesi’nin 2.
maddesi bakımından tartışmalı görünmektedir. UÇÖ işyerinin girdiği işkolunun
tespitinin sosyal tarafların bağımsızlığına inandığı tarafsız bir makam tarafından
gerçekleştirilmesini istemektedir (Özveri, 2012, s.116-117).
3.5.3 İşyeri Devri Açısından 6356 sayılı Kanun’un İlgili Hükümlerinin
Değerlendirilmesi
6356 sayılı Kanun, 38.maddesi ile uygulamada karışıklığa sebep olabilecek bir konuyu
açıklığa kavuşturmuştur. Buna göre “İşletme toplu iş sözleşmesi kapsamında olan ya da
toplu iş sözleşmesi bulunan bir işyeri veya işyerinin bir bölümünün devrinde, devralan
işverenin aynı işkoluna giren işyeri veya işyerlerinde yürürlükte bir toplu iş sözleşmesi
var ise; devralınan işyeri veya işyerlerinde uygulanan toplu iş sözleşmesinden doğan
hak ve borçlar, iş sözleşmesi hükmü olarak devam eder. Devralan işverenin işyeri ya da
işyerlerinde uygulanan bir toplu iş sözleşmesi yok ise; devralınan işyerinde yürürlükteki
toplu iş sözleşmesinden doğan hak ve borçlar, yeni bir toplu iş sözleşmesi yapılıncaya
kadar toplu iş sözleşmesi hükmü olarak devam eder”.
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Kanun’da benimsenen çözümler, hukukumuzda yerleşen “tek toplu iş sözleşmesi
düzeni” ilkesinin muhafaza edildiğini göstermektedir. Ancak, özellikle ilk durumda
yasada anlatım bulan “iş sözleşmesi hükmü olarak devam eder” esası devredilen işyeri
için sağlanmış kazanımları zayıflatıcı niteliktedir ve bu yönden AB’nin 2001/23 sayılı
Yönergesindeki esaslar bakımından tartışmalı görünmektedir (Kaya, 2013, s.148).
3.6 Toplu İş Uyuşmazlıklarının Çözümü Açısından 6356 sayılı Kanun’un İlgili
Hükümlerinin Değerlendirilmesi
3.6.1 Arabuluculuk Sisteminin İşleyişi Konusunda 6356 sayılı Kanun’un İlgili
Hükümlerinin Değerlendirilmesi
Arabuluculuk, 6356 sayılı Kanun uyarınca toplu görüşmeler sırasında ortaya çıkan
sorunların çözümü için greve-lokavta ya da zorunlu tahkime gitmeden önce
başvurulması gereken zorunlu bir barışçı çözüm yoludur. 6356 sayılı Kanun’ un 50.
maddesinde, 2822 sayılı Kanun’daki arabuluculuk hükümlerine nazaran daha sade bir
düzenleme yer almıştır. Yeni Kanun ayrıca arabuluculuğun tüzük yerine yönetmelikle
düzenlenmesi öngörmektedir28 (Kaya, 2013, s.148).
UÇÖ’nün gönüllü uzlaştırma ve hakemliğe ilişkin 92 sayılı Tavsiye Kararı 1.
maddesine göre gönüllü uzlaştırma mekanizması ulusal koşullara uygun olarak işçi ve
işveren arasındaki uyuşmazlıkların önlenmesi ve çözümlenmesinde yardımcı olmak
üzere uygun hale getirilmelidir. Gönüllü uzlaştırma mekanizması katılım temelli olduğu
için işçi ve işverenin eşit temsiliyetini içermelidir. Gönüllü uzlaştırma “(1) Prosedürü
hızlı ve ücretsiz olmalı, işlemlere yönelik zaman sınırlamaları ulusal yasalar ve
düzenlemelerle en aza indirilmelidir, (2) Prosedürü harekete geçirmek için, uyuşmazlığa
konu olan tarafların inisiyatifi ile ya da gönüllü uzlaştırma yetkisinin görevi gereği
hüküm geliştirilmelidir. UÇÖ’nün 163 sayılı Tavsiye Kararı’na göre ise toplu iş

28

Yüksek Hakem Kurulunun çalışma usul ve esaslarını; Yüksek Hakem Kurulunun başkan ve üyeleri ile
bu Kurulda görevlendirilecek uzman ve raportörlere ödenecek tazminatları; bilirkişi ve tanıklara verilecek
ücretleri ve toplu çıkar uyuşmazlıklarında özel hakem incelemesinde uygulanacak hükümleri;
arabulucuların nitelikleri, seçimi, ücretleri, görevlendirilmeleri ve çalışmalarında uygulanacak usul ile
ilgili hususları düzenlemek amacıyla hazırlanan “Toplu İş Sözleşmesinde Hakeme ve Arabulucuya
Başvurma Yönetmeliği” 07.12. 2013 tarih ve 28844 sayılı Remi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir
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uyuşmazlıklarının çözümü prosedürü taraflara aralarındaki anlaşmazlıkları çözme şansı
vermelidir (UÇÖ, 2012, s.33).
SÖK’e göre “Bazı kurallar ve uygulamalar müzakereleri kolaylaştırabilir ve toplu
pazarlığın ilerlemesine yardım edebilir. Çeşitli düzenlemeler tarafların örneğin pazarlık
birimlerinin ekonomik konumuyla, çok benzer birimlerdeki ücretler ve çalışma
koşullarıyla veya genel ekonomik koşullarla ilgili bazı bilgilere ulaşılmasını
kolaylaştırabilir. Bununla birlikte endüstrinin her iki tarafı arasında pazarlığı
kolaylaştırmak amacıyla tasarlanan tahkim veya uzlaştırma mekanizması veya usullerini
tesis eden tüm yasalar toplu pazarlık taraflarının özerkliğini temin etmelidir (UÇÖ,
1996, para.178-179).
3.6.2 Zorunlu Tahkim Konusunda 6356 sayılı Kanun’un İlgili Hükümlerinin
Değerlendirilmesi
Tahkim sistemi prensip olarak tarafların toplu iş uyuşmazlıklarını gidermek için
başvurdukları ihtiyari veya bazı hallerde zorunlu olan ve toplu iş uyuşmazlıklarının
anlaşma ile neticelenmesine imkân veren barışçı bir yoldur. 6356 sayılı Kanun’un 51.
maddesinde Yüksek Hakem Kurulu’na ve 52. maddesinde özel hakeme başvurma yolu
ile tahkim sistemini düzenlemiştir.
Yüksek Hakem Kurulu grev-lokavtın yasak olduğu işlerin yapıldığı işyerlerinde
meydana çıkan bir toplu iş uyuşmazlığında ya da grev oylaması sonucunda grevin
yapılmaması yönünde sonuç çıkması durumunda tarafların birinin başvurusu üzerine
devreye giren (6356 sayılı Kanun madde 51 ve madde 54-57) bir kuruldur. 6356 sayılı
Kanun’da Yüksek Hakem Kurulu’ndaki üçlü yapı korunmuş ve başkanın, iş
uyuşmazlıklarına bakan Dairelerin Başkanlarından “en kıdemli olanı”nın; öğretim üyesi
üyenin de artık “İş ve Sosyal Güvenlik hukuku” alanında seçilmesi şartı getirilmiştir.
Zorunlu tahkimin uluslararası normlar açısından değerlendirmesine gelince genel olarak
tahkimin iradî temele dayalı ve tarafların her ikisinin başvurusuna bağlı olması gerektiği
belirtilmektedir. Tarafların toplu iş sözleşmesi üzerinde anlaşamamaları hâlinde zorunlu
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tahkimin öngörülmesi ise 98 Sayılı Sözleşme’deki serbest toplu pazarlık esası
bakımından ihtilaf çıkarmaktadır (Recueil 2006, par. 992-993; 1004).
UÇÖ’ye göre, toplu iş uyuşmazlığının, zorunlu tahkim ile çözümü yoluna
uyuşmazlıkların gönüllü tahkimle çözülemeyecek hallerde başvurulmalıdır. UÇÖ
denetim organlarına göre toplu iş uyuşmazlığının, zorunlu tahkime götürebilmesi için,
uyuşmazlık neticesinde greve gidildiği takdirde yaşamı, kişi güvenliğini veya nüfusun
tamamını veya bir kısmının sağlığını tehlikeye sokacak şekilde temel hizmetlerin
kesintiye uğraması gerekir. Bu şartlar oluşmuş ise toplu iş sözleşmesinin yapılabilmesi
için zorunlu tahkim kabul edilebilir bir yöntemdir (Gernigon, 2000, s.39). SÖK’e göre
tarafların toplu pazarlık yoluyla anlaşmaya varmadıkları durumlarda zorunlu tahkime
başvurulmasına ancak kelimenin tam anlamıyla zorunlu hizmet bağlamında (mesela
kesintiye uğraması nüfusun tamamının veya bir bölümünün yaşamını, kişisel
güvenliğini veya sağlığını tehlikeye atacak olan hizmetler) izin verilmelidir (UÇÖ,
1996, para.461).
3.7 Grev Türleri Bakımından 6356 sayılı Kanun’un İlgili Hükümlerinin
Değerlendirilmesi
Avrupa Sosyal Şartı’nın 6. maddesinin 4. fıkrasında yer alan grev hakkı, “menfaat
uyuşmazlığı durumunda çalışanların ve çalıştıranların bir önceki toplu sözleşmelerden
doğabilecek yükümlülükler saklı kalmak üzere grev hakkı dâhil ortak hareket hakkını
tanır.” şeklinde ifade edilmiştir. Uluslararası Çalışma Örgütü, 87 ve 98 sayılı
Sözleşmelerde, sanılanın aksine grev hakkına açıkça yer verilmiş değildir. Ancak UÇÖ,
öteden beri yorum yoluyla grev hakkının varlığını tanımaktadır (Alpagut, 2012, s.46).
6356 sayılı Kanun’un 58. maddesine göre yasal grev, “bir toplu iş sözleşmesinin
yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması hâlinde, işçilerin ekonomik ve sosyal durumları
ile çalışma şartlarını korumak veya geliştirmek üzere bu Kanun hükümlerine uygun
olarak yapılan grevdir.” 2822 sayılı Kanun’a dair UÇÖ Uzmanlar Komitesi’nin yıllık
raporlarında belirtilen eleştiriler dikkate alınarak siyasi amaçlı grev ve lokavt,
dayanışma grevi ve lokavtı, genel grev ve lokavt, işyeri işgali, işi yavaşlatma, verimi
düşürme ve diğer direnişlerin yapılamayacağına dair hüküm 6356 sayılı Kanun’da yer
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almamıştır. Ancak yeni Kanun 50. maddesinin 3. fıkrasında “Kanuni grev için aranan
şartlar gerçekleşmeden yapılan grev kanun dışıdır.” diyerek yasa sadece toplu çıkar
uyuşmazlıkları için grev hakkını güvence altına almıştır.
UÇÖ ekonomik ve sosyal politikalara yönelik genel grevleri, desteklenen grevin yasal
olması koşuluyla dayanışma grevlerini, barışçıl nitelikteki işi yavaşlatma, verimi
düşürme ve oturma gibi toplu eylem veya direnişleri grev hakkı içinde
değerlendirmektedir (Dereli, 2012, s.326). Buna karşılık salt siyasal grev sendika
özgürlüğü kapsamına girmemektedir (Recueil, par. 520, 527-529; par. 541-542).
2822 sayılı Kanun’da olduğu gibi 6356 sayılı Kanun’da da “hak grevi”ne cevaz
verilmemesi, toplu iş uyuşmazlıklarının niteliği bakımından yerinde görülmektedir.
SÖK’ün anlayışı da bu yöndedir. Hukuki konular söz konusu olduğunda, örneğin bir
kanun hükmünün yorumu durumunda çözümün yetkili mahkemelere hasredilmesi
sendika özgürlüğüne ters düşmemektedir (Recueil bt., para. 532).
SÖK’e göre “Grev hakkı sadece toplu pazarlıkla ilgili uyuşmazlıklarda değil
çalışanların ve onların kuruluşlarının gerektiğinde üyelerinin ekonomik ve sosyal
sorunları ile ilgili memnuniyetsizlikleri çerçevesinde ortaya koyacakları eylemleri de
kapsamaktadır.” (Kutal, 2012, s.175).
UÇÖ’nün bu kategorideki eleştirilerinden genel grev ve dayanışma grevi, iş yavaşlatma
ve benzeri direnişlere ilişkin yasaklarla ilgili olanlar, Aplikasyon Komitesi gündeminde
ciddi bir sorun oluşturmamıştır. Bunun bir nedeni de, birçok ülkede de bu eylemlerle
ilgili bazı kısıtlamaların varlığı olabilir (Dereli, 2012, s.326).
3.7.1 Grev Yasakları Konusunda 6356 sayılı Kanun’un İlgili Hükümlerinin
Değerlendirilmesi
6356 sayılı Kanun grev konusunda yasakların kapsamını daraltmış ve greve ilişkin
yasaklı yerleri 62. maddede toplanmıştır. Buna göre; çocuk bakım yerleri ve
huzurevleri, serum ve aşı imal eden yerler ile hastaneler dışındaki klinik, dispanser,
eczane gibi sağlık ile ilgili kuruluşlar yasak kapsamından çıkartılmıştır. Bunlara ek
olarak havacılık hizmetlerinde greve ilişkin yasaklar da yeni Kanun’da yer almamıştır
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(Alpagut, 2012, s. 45). 2822 sayılı Kanun’un 31. maddesinin 1. fıkrasıyla düzenlenmiş
bulunan savaş hali, genel veya kısmi seferberlik süresince grev ve lokavtı yasaklayan
hükme yeni Kanun’da yer verilmemiştir.
SÖK’e göre, grev hakkının kısıtlanabileceği veya yasaklanabileceği kesim sınırlı
tutulmalıdır. Ancak devlet adına otorite (kamu gücü) kullanan devlet memurları grev
dışında tutulabilir. Bunların dışında, dar anlamda temel hizmetlerde, yani kesintiye
uğraması durumunda halkın geneli veya bir bölümünün yaşamı, güvenliği ya da kişisel
sağlığının tehlikeye düşeceği hizmetlerde grev kısıtlanabilir. Temel hizmetler
konusunda her ülkenin kendi koşulları dikkate alınır. Bazen uygulanan grevin süresi ve
kapsamı nedeniyle topluma ciddi zararlar vereceği de değerlendirilebilir (Recueil bt.,
par. 581-582). 6356 saylı Kanun’da yasaklar kapsamına giren kimi işler veya petrokimya işleri ile bankacılık hizmetleri ve şehir içi taşımacılık hizmetleri UÇÖ’nün
denetim organlarının kriterlerine göre zorunlu temel hizmetler kavramının içine
girmemektedir29. SÖK’e göre zorunlu temel hizmetler hastaneler, elektrik hizmetleri, su
tedarik hizmetleri, telefon hizmetleri, hava trafik kontrol hizmetleridir (Alpagut, 2013,
s.138).
3.7.2 Grev Kararının Alınması ve Uygulaması Konusunda 6356 sayılı Kanun’un
İlgili Hükümlerinin Değerlendirilmesi
UÇÖ’nün eleştiride bulunduğu ve Uzmanlar Komitesi raporlarında dile getirdiği
konulardan birisi de grev kararı verilinceye kadar olan toplu pazarlık süresinin
kısaltılması sorunudur (Sayın, 2013, s.28). Grevden önce uyulması gerekli
formalitelerin grevi engelleyecek ölçüde uzun ve karmaşık olmaması, SÖK’ün üzerinde
durduğu bir esastır (Narmanlıoğlu, 2013, s.105-106).
6356 sayılı Kanun’da grev kararı ve uygulamaya koyulması süreci, UÇÖ görüşleri
doğrultusunda kolaylaştırılmıştır. Yeni düzenlemeyle birlikte sendika, uyuşmazlık
tutanağının hemen arkasından altmış gün içinde herhangi bir günde grev kararı alabilir.
29

UÇÖ denetim organlarının verdikleri kararlarda 87 sayılı Sözleşme’nin 3. Maddesine dayanarak işçi
sendikalarının herhangi bir kısıtlama olmaksızın genel olarak “yönetim faaliyetlerini düzenleme ve eylem
programlarını belirleme” hakkına sahip olduklarını belirtmektedir. Uzmanlar Komitesi ve SÖK sürekli
olarak sendikaların faaliyetleri arasında grev hakkının da bulunduğunu ve bu hakkın zımnen de olsa 87
sayılı Sözleşme’nin 3. maddesiyle güvence altına alındığını vurgulamaktadır.
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Bu düzenlemeyle aynı zamanda grev kararı ve grev uygulama süresi birleştirilmekte ve
taraflara anlaşabilmeleri için son bir ek süre verilmektedir. Kanun, 2822 sayılı
Kanun’da öngörüldüğü gibi altı (6) işgünü önce karşı tarafa grev uygulama tarihinin
bildirilmesini şart koşmaktadır.
3.7.3 Bakanlar Kurulu’nun Grev ve Lokavtı Erteleme Yetkisi Konusunda 6356
sayılı Kanun’un İlgili Hükümlerinin Değerlendirilmesi
6356 sayılı Kanun’un 63. maddesinin 1. fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu, grev ve
lokavtı, genel sağlığı veya milli güvenliği bozucu nitelikte değerlendirirse, alacağı
erteleme kararının yayımlanmasından itibaren altmış gün süre ile erteleme yetkisine
sahiptir. 6356 sayılı Kanun’un 63. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, bu süre içerisinde
uyuşmazlık Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı veya onun tarafından görevlendirilecek
arabulucunun göstereceği çabalarla çözülebileceği gibi taraflar özel hakeme de
başvurabilirler. Erteleme süresinin sonunda anlaşma sağlanamazsa, altı iş günü içinde
taraflardan birinin başvurusu üzerine uyuşmazlık Yüksek Hakem Kurulunca çözülür.
Uyuşmazlığın Kanun’da belirtilen süre içerisinde Yüksek Hakem Kurulu’na
götürülmediği durumlarda işçi sendikasının yetkisi düşmektedir (Narmanlıoğlu, 2013,
s.105-106).
SÖK’e göre grev, ciddi ulusal kriz, ulusal güvenlik ya da genel sağlık gereklerine
dayanarak yasaklanabilmektedir. Bu durumlarda grevin askıya alınması ancak bir
bağımsız organ kararıyla mümkündür (Dereli, 2012, s.348).Grev veya lokavtın milli
güvenlik ya da genel sağlığı bozduğu gerekçesiyle hükümet tarafından ertelenmesi
halinde grev hakkının kullanılamayıp uyuşmazlığın Yüksek Hakem Kurulu tarafından
sonuçlandırılması zorunluluğu, özellikle 1990’lı yıllarda UÇÖ’nün sürekli eleştirdiği bir
konu olmuştur (Dereli, 2012, s.348). Grev hakkının kötüye kullanılması hâlinde
mahkeme kararıyla durdurma olanağı konusunda kanun koyucunun UÇÖ ile aynı
görüşü paylaştığı açıktır. Buna göre grev hakkının topluma veya milli servete zarar
verecek şekilde iyi niyet kurallarına aykırı kullanıldığı mahkemece tespit edilirse grev
durdurulabilecektir (UÇÖ, 2012, s.5).
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3.7.4 Grev ve Lokavtın Uygulanmasında İsçilerin Durumu Konusunda 6356 sayılı
Kanun’un İlgili Hükümlerinin Değerlendirilmesi
Eski Kanun’ da yer alan ve greve katılan işçilerin işyeri önünde topluluk oluşturmalarını
yasaklayan hükme, 5356 sayılı Kanun’da yer verilmemiştir. Dolayısıyla greve katılan
işçiler, yasal sınırlamalar dâhilinde kalmak kaydıyla, işyeri önünde topluluk
oluşturabilir, eylem yapabilirler. Ancak yapacakları eylem, 6356 sayılı Kanun’un 64.
maddesinin 2. fıkrası gereğince işyerine giriş ve çıkışı veya 3. Fıkra gereğince grev
başlamadan önce üretilmiş ürünlerin işyeri dışına çıkarılmasını ve satılmasını
engelleyici nitelikte olamaz. 6356 sayılı Kanun’un 64. maddesinin 4. fıkrasına göre de
greve katılmayan işçilerin ürettiği ürünlerin satışına ve işyeri dışına çıkarılmasına, işyeri
için gerekli maddelerle araç ve gereçlerin işyerine sokulmasına engel olunamaz.
Grevde, “çalışmamak” üzerine edilgen olarak inşa edilen hak, salt grevden kaynaklanan
zarar verme (Narmanlıoğlu, 2001, s.525) ve işvereni baskılama unsurunu (Oğuzman,
1984, s.112-113) aştığında, grev hakkının sınırları içinde değerlendirilemeyeceğinden,
diğer bir deyişle işyeri sınırları içerisinde eylemsizlik asıl olduğundan, bu düzenlemeler
yerindedir (Çopuroğlu, 2013, s.38).
6356 sayılı Kanun’un “grev ve lokavt gözcüleri” başlıklı 73. maddesinde, gözcülerin ne
şekilde hareket edebileceklerine ilişkin düzenlemeler bulunmaktadır. Grev kararı almış
olan sendikaca, işyerinin giriş ve çıkışında en çok dörder kişi görevlendirilebilecektir.
Grev gözcülerin görevi, sendika üyelerinin grev kararına uyup uymadıklarını
denetlemektir. Kanun’un 73. maddesi 1. fıkrasına uyarınca, grev gözcüleri bu görevi
güç kullanmadan ve/veya herhangi bir tehditte bulunmaksızın icra edebilirler. Kanun’un
73. maddesi 2. fıkrasına göre grev gözcüleri, işyerine giriş çıkışı herhangi bir sebeple
engelleyemez, yalnızca kontrol amacı dahi, gözcülerin giriş ve çıkışlara engel olmaya
yönelik hareketlerini meşru kılmaz. 2822 sayılı Kanun’un 48. maddesinde grev
gözcülerine ilişkin hükümde, işyerinin çevresine afiş, pankart gibi ilan vasıtaları asmak
ve/veya yazılar yazmak yasaklanmış, yalnızca “Bu işyerinde grev vardır” ibaresinin
asılmasına imkân tanınmıştır. Yeni Kanun’daysa anılan hükme denk gelen bir hüküm
yer almadığından grev esnasında işyeri çevresinde propaganda amaçlı afişler asılabilir,
yazılar yazılabilir. Kuşkusuz bu serbesti, yeni hükmün yukarıda anılan sınırlamalar
dâhilinde söz konusudur. 6356 sayılı Kanun’un 73. maddesinin 3. fıkrası Tehdit içeren
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yazılar, afişler vb. materyaller meşru görülemez. Aynı durum, lokavt gözcüleri için de
geçerlidir.
Gözcüler için çadır, baraka, kulübe gibi barınma vasıtalarının kurulması, 2822 sayılı
Kanun’a 3451 sayılı Kanun’un 7. maddesiyle eklenen bir fıkrayla yasaklanmış, bu
kişilerin zorunlu ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağı ise yönetmeliğe bırakılmıştır. Yeni
Kanun’da anılan tarzda bir yasaklama söz konusu olmamakla birlikte, “Grev
Gözcülerinin Zorunlu İhtiyaçlarının Karşılanması Hakkında Yönetmelik”te anılan
tarzda bir yasak söz konusu olmadığından iş mevzuatında bugün gözcülerin amaca
uygun şekilde grev ve lokavtın takibi amacıyla barınma vasıtaları kullanmalarını
engelleyen bir hüküm bulunmamaktadır.
2822 sayılı Kanun’un 47. maddesinin son fıkrasıyla, yasal olsun veya olmasın, grev
esnasında sebep olunan zararlardan sendikanın sorumlu olacağı yönünde hüküm
bulunmaktadır. Her ne kadar oluşan zararda kusuru ve katkısı bulunmayan sendika
kusurlu işçilere rücu edebilecek olsa da (Sümer, 1994, s.22) özel hukuk ilkelerine aykırı
olan bu düzenleme doktrinde eleştirilmiş ve anılan hükmün dar yorumlanmasının uygun
olacağı öne sürülmüştür (Tuncomağ, 2003, s.488). 6356 sayılı Kanun’da sorumluluğun
kusuru takip etmesi gerektiği belirtilmiştir. 6356 sayılı Kanun’un 64. maddesinin 5.
fıkrasına göre sebep olunan maddi zarardan, zarara sebep olan kusurlu davranışlar işçi
sendikasına ait ise sendika, sendikanın herhangi bir kararı olmaksızın işçilerin veya
sendika yöneticilerinin kusurlu bireysel eylemleri söz konusuysa bu kişiler şahsen
sorumludurlar.
3.7.5 Greve İlişkin Cezai Hükümler Konusunda 6356 sayılı Kanun’ un İlgili
Hükümlerinin Değerlendirilmesi
2822 sayılı Kanun’un greve ilişkin cezai hükümlerine yapılan eleştiriler dikkate alınmış
ve 6356 sayılı Kanun’da hürriyeti bağlayıcı cezalar kaldırılmıştır. 2822 sayılı Kanun’da
öngörülen ceza hükümleri, para özellikle de hürriyeti bağlayıcı cezalar UÇÖ’nün sürekli
olarak eleştirilerine maruz kalmıştır. Uzmanlar Komitesi Türkiye raporlarına sürekli
konu olan hapis cezaları, özellikle kanun dışı grev temelde sendikal özgürlüklere aykırı
görüldüğünden, ağır bulunmuş ve anılan yaptırımların değiştirilmesi talep edilmiştir
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(UÇÖ, 2007,s. 11; 2008, s.11; 2009,s. 4; 2010, s.1; 2011 Raporu, s.5; 2012 Raporu, s.5).
6356 sayılı Kanun’la birlikte UÇÖ’nün beklentileri karşılanmış, grev ve lokavt ile ilgili
olarak Kanuna aykırı davranışların yaptırımları olarak hapis cezaları yerine idari para
cezaları öngörülmüştür. 6356 sayılı Kanun’un 78. maddesine göre kanun dışı grev ve
lokavt kararına doğrudan veya dolaylı katılanlar ile uygulanmasına zorlayanlar, teşvik
edenler, mahkeme kararına uymayarak grev ve lokavt uygulamasına devam edenler ve
grev ve lokavtın uygulandığı işyerinden ayrılmayanlar para cezasının muhatabı
olacaklardır.
İşveren yükümlülüklerinden ise Kanun’da aranan izin alınmaksızın yeni işçi alan, greve
katılan işçilerin yerine başka işçi çalıştıran işveren veya işveren vekili için 6356 sayılı
Kanun’un 78. maddesinin i bendinde para cezası öngörülmüştür. İşçi sendikasının üyesi
olmayan grev gözcüleri ile 73. maddeye aykırı hareket eden grev gözcüleri için
verilecek para cezası ise takip eden j bendinde yer almaktadır.
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SONUÇ

Sendikalar, işlevleri ve yapıları zaman içesinde değişmesine karşın işçi sınıfının sınıf
çıkarları doğrultusundaki eylemlerinde başat rolünü devam ettirmektedir. Yüzyıllar
içerisinde yeni koşullara uyum sağlama konusunda yaşadığı sıkıntılara rağmen
sendikalar, öngördüğü örgütlenme modelleri, siyasi partilerle olan yakın ilişkileri
sayesinde işçi sınıfının meşru ve demokratik taleplerinin karşılanmasında en önemli
araç olarak görülmüştür. Her ülkenin kendi işçi sınıfı özelinde oluşturduğu özgün
sendikacılık arayışı, işçi sınıfları ve sendikacılık anlayışlarına dair tarihsel
süreçlerindeki dönüm noktalarının da temel belirleyicisi olmuştur.
Türk sendikacılığının gelişim çizgisi itibariyle kendine özgü bir model ortaya
koymaktan ziyade benimsediği ekonomik model çerçevesinde tüketim sendikacılığı
yaptığını, bu kapsamda da daha çok Amerikan tipi ücrete yönelik fonksiyonlara ağırlık
verdiğini söylemek yanlış olmaz (Dereli, 1979). Yaşanan sorunlar ya da sendikal krizler
karşısında kurumsal bir tavır ortaya koymaktan ziyade kısa dönemli günü kurtarma
amaçlı çözüm anlayışı Türk sendikacılığının kendine özgü bir model oluşturma
konusundaki kabiliyetine dair kaygı verici bir tablo ortaya çıkarmıştır.
Türkiye’de Cumhuriyet öncesi yaşanan gelişmeler sendikal örgütlenmelerin emekleme
dönemini teşkil etmektedir. Osmanlı Devleti’ndeki feodal ve dayanışmacı toplum
anlayışı, Batıdaki anlamıyla bir işçi sınıfının ortaya çıkmasını engellemiş; savaşlara
dayalı ekonomik düzen, Avrupalılarla yapılan ve devletin geleceğine ipotek koyan
ticaret anlaşmaları, nitelikli insan gücünün yetersizliği gibi nedenler uzunca bir süre
kapitalizmin gelişimini ötelemiştir. İşçi sınıfının ağır çalışma koşulları ve emeklerinin
karşılığını tam olarak alamamaları nedeniyle yaşadığı zorluklar, işçi hareketlerinin
yüzyılın başından başlayarak zaman içerisinde yoğunlaşan bir mücadeleye dönüşmesine
sebebiyet vermiştir. Osmanlı’da 1863 yılında yaşanan ilk grevle birlikte işçi cemiyetleri
aracılığıyla organize edilen kitlesel işçi eylemleri II. Meşrutiyetle beraber çalışma
yaşamına ilişkin yasal düzenlemeleri de beraberinde getirmiştir. Ücret politikaları, işçi
uyuşmazlıklarının çözümü, iş sağlığı ve güvenliği, zorla çalıştırma yasağı, sendikal
faaliyetler eksenli yasal düzenlemeler başlangıçta benimsediği katı ve yasakçı tutumu
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işçi sendikalarının kurulmasına ve sınırlı da olsa grev hakkı gibi sendikal özgürlüğün
ayrılmaz parçası mahiyetindeki haklara sahip olmaya cevaz verecek bir çizgide
evrilmiştir.
1923-1946 döneminde tek parti yönetiminin sendikal hayata ilişkin yaklaşımı ise
sendikaların devlet gözetiminde yapılandırılması, toplu iş ilişkilerinde devlet
müdahaleciliğini ön plana çıkaran yasakçı bir duruşun sergilenmesi, bireysel anlamda
ise işçi yanlısı bazı hakların tanınması çerçevesinde şekillenmiştir. İdeolojik dayanağını
halkçılık ilkesinin oluşturduğu sınıf mücadelesine engel olma görüşü, Türkiye’nin
çıkarları birbirleriyle uyumlu sınıflardan oluşan bir ülke olduğunu savunarak sendikal
örgütlenmelerin gereksiz ve zararlı olduğunu iddia etmiştir. Devletçilik ilkesinin hâkim
olduğu 1936 tarihli İş Kanunu’yla beraber grev ve lokavt yasaklarının olduğu, işçilerin
sınıf uyuşmazlıklarının çıkmaması adına yapay ayrımlara tabi tutulduğu, toplu iş
uyuşmazlıklarında otoriter düzenlemelerin devam ettirildiği, işçi ve işverenlerin ikinci
plana itilerek devletin merkezde yer aldığı bir çalışma ilişkileri düzeni ortaya çıkmıştır.
Cemiyetler Kanunuyla beraber çalışma ilişkilerindeki baskıcı ve yasakçı düzenlemeler
esnetilmiş, siyasi partilerin öncülüğünde sendikaların kurulmasına imkân verilmiştir.
1946-1950

döneminde

Türk

sendikacılığının

geçirmekte

olduğu

olgunlaşma

deneyimleri neticesinde sendikalar siyasi düzlemde bağımsız hareket etme fırsatı
bulamamışlardır. Dönemin meclisteki siyasi partileri sendikalara siyaset yasağı
getirilmesi konusunda tam bir mutabakatta bulunmuş ve her fırsatta gayri siyasi bir
sendikacılığın takipçisi olacaklarını belirtmişlerdir.
İkinci Dünya Savaşı sonrası yaşanan siyasi gelişmeler ve Uluslararası Çalışma
Örgütü’ne üyelik gibi çalışma hayatı açısından umut verici adımlar sendikal
politikalarda da olumlu bir gelişim seyri izleneceği algısı meydana getirmiştir.
Demokrat Parti’nin iktidara gelmesi öncesinde grev hakkını tanıyacağı vaadiyle
arkasında topladığı güçlü işçi desteği, sendikalara karşı gözetilen baskıcı tutum
nedeniyle yerini hayal kırıklığına bırakmıştır. Bireysel iş ilişkileri alanında koruyucu
önlemlerin yaygınlaştırıldığı bu dönemde sendikalar etkin bir varlık gösterememiştir.
Bu dönemde yaşanan 98 sayılı UÇÖ sözleşmesine üyelik, ücretli izin düzenlemesi, İşçi
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Sigortaları Kurumu’nun kurulması gibi gelişmeler Türk sendikacılık hayatına önemli ve
olumlu katkılar yapmıştır.
1961 Anayasası ile beraber getirilen siyasi ve sosyal hak ve özgürlüklerin sendikal
faaliyetlere cevaz verecek şekilde genişlemesiyle sendikacılık denetim altında tutulan
bir hareket olmaktan çıkmıştır. Anayasa sendika hakkını “çalışanlar”a tanımış böylece
memurların da sendikal haklardan yararlanmasının yolu açılmıştır.
274 sayılı Sendikalar Kanunu’yla beraber siyaset alanında getirilen siyasi partilerle
bağımsız ilişkiler kurma fırsatı, işçi sınıfına kendi çıkarlarını korumasına imkân veren
siyasallaşma sürecinin de dinamizmini teşkil etmiştir. İdeolojik gerekçelerle,
sendikalarla siyasi partiler güçlü bir koalisyon oluşturmuş; bu çerçevede TÜRK-İŞ
DİSK, MİSK, HAK-İŞ gibi güçlü konfederasyonlar sendikal kaygılarını yüksek bir
sesle dile getirme ve kurumsal çıkarlarını güçlü bir şekilde siyasi arenada savunma
olanağına kavuşmuşlardır.
1960-1980 arası dönemde 1971 Askeri Muhtırası ve 1970’li yılların son dönemleri
haricinde, çalışma ilişkileri bakımından önemli ve sendikal gelişimimize ivme
kazandıracak gelişmeler yaşanmıştır.
12 Eylül 1980’de gerçekleştirilen askeri darbenin sendikal özgürlüklere indirdiği ağır
darbe ve sonrasında yaşanan siyasi, ekonomik ve sosyal sarsıntıların ortaya çıkardığı
algı farklılığı, sendikacılık konusunda liberal politikalar ağırlıklı bir dönüşümün de
vesilesi olmuştur. Bu dönemde işçilerin örgütlenme ve toplu sözleşme haklarına
doğrudan yasak ve kısıtlamalar getirilmiştir. Sendikalar sendikal faaliyetleri itibariyle
de katı kısıtlamalara tabi tutulmuştur. İşçi sayısında 1985 yılı itibariyle büyük bir düşüş
gözlenmiş, işçi ücretleri 1980’li yılların ortalarında büyük düşüşlerle karşı karşıya
kalmıştır.
2821 ve 2822 sayılı Kanunlar ile sendikalar ideolojik kaygılardan beslenen siyasi ilişki
modelini terk ederek, iktidarların sendikal taahhütlerinin sözde kalması neticesinde hak
arama eksenli bir mücadeleye girişmişlerdir. Sendikaların pragmatik gerekçelerle siyasi
partilere karşı “mesafeli” bir tavır sergilemesi kuşkusuz “teslimiyetçi” bir zihniyetten
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yeni hakların ve çalışma koşullarında iyileştirmelerin beklendiği “mücadeleci” bir
zihniyete erişildiğinin en açık göstergesidir.
1990’lı yıllar itibariyle sendikal hareketler kitlesel eylem biçimlerine dönüşmüş, kamu
emekçilerinin katılımıyla ülke gündeminde adından uzunca bir süre söz ettiren grevler
yaşanmıştır. Çalışma mevzuatımızda yapılan kısmi değişiklikler uluslararası normlara
aykırılıkları ortadan kaldırmada yeterli olamamış ve günün ihtiyaçlarının çok gerisinde
kalmıştır.
2000’li yıllar itibariyle sosyal politika alanında yaşanan olumlu gelişmeler demokrasi ve
sendikacılık

geleneğimiz

üzerinde

ciddi

değişimler

meydana

getirmektedir.

Sendikaların kendi çıkarları doğrultusunda etkinliklerini arttırması, işçi ve işverenler
arasındaki ilişkilerin kurumsallaşarak gelişmesi ve çalışma hayatındaki uyuşmazlıkların
çözümüne dair uzlaşı alanlarının çeşitlendirilmesi amacıyla yapılan ekonomik, sosyal ve
yasal düzenlemeler tüm eksikliklerine rağmen köklü sendikacılık anlayışı oluşturma
yönündeki inancı daha da kuvvetlendirmektedir.
2821 sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt
Kanununu yürürlükten kaldıran, 83 maddeden oluşan 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş
Sözleşmesi Kanunu ile sendikal haklar ve sendikal faaliyetler konularında önemli
değişiklikler yapılmıştır. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün başta 87 ve 98 sayılı
Sözleşmeleri olmak üzere ilgili UÇÖ sözleşmelerine ve Avrupa Birliği normlarına
uyum sağlamak, küresel rekabette endüstriyel ilişkiler sistemimizi daha dayanıklı
kılmak ve çalışma ilişkilerinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara cevap verme konusunda
yasal eksiklikleri gidermek amacıyla uygulamaya konulan 6356 sayılı Kanun çalışma
hayatında yeni bir soluk getirme niyetindedir.
6356 sayılı Kanun’la beraber üyelik yaşı çalışma yaşıyla paralel bir şekilde
düzenlenmiş, işçi sözleşmesi kapsamı dışında eser, vekâlet, yayın, komisyon
sözleşmeleriyle mesleki faaliyet yürütenler de sendikal faaliyetler alanında işçi
sendikalarına üye olabilme şansına erişmiştir. Sendika kuruculuğu önündeki Türk
vatandaşı olmak, Türkçe okur-yazar olmak gibi zorlaştırıcı koşullar kaldırılmıştır.
Bunun yanında E-Devlet uygulamasının kamu ve işveren müdahalesine açık olma riski
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göz ardı edilmemekle üyelik işlemlerinde sağlayacağı kolaylıklar özellikle sendikal
faaliyetler uygulamasının artacağı yönünde beklentiler doğurmaktadır.
6356 sayılı Kanun aynı iş kolunda ve aynı zamanda farklı işverenlere ait iş yerlerinde
çalışanlara birden çok sendikaya üye olabilme imkânı tanımakta, böylece kısmi süreli iş
sözleşmesi ile çalışanlar başta olmak üzere birçok işçi kesimine işçi haklarını daha
yüksek bir düzeyde dile getirme olanağı sağlamaktadır. Geçmiş dönemde eleştirilen
noktalardan birisi olan işçinin işsiz kalması durumunda sendika üyeliğinin sona ermesi
durumuna son verilmiş ve bir yıl süreyle sendika üyeliğinin devamı sağlanmıştır.
Sendika özgürlüğü anlayışı çerçevesinde sendika ve konfederasyonlara uluslararası işçi
ve işveren kuruluşlarının kurucusu olabilme, üye ve temsilci gönderebilme, dış
temsilcilik açabilme hakkı tanınmıştır.
6356 sayılı Kanun sendikal güvenceler konusunda 2821 sayılı Kanun’dan daha ileri
düzenlemeler getirmiş ve geçmiş dönemde yaşanan belirsizlik ve tartışmalara son
vermek amacıyla yeni yaklaşımlar benimsemiştir. Profesyonel sendika yöneticilerinin iş
yaşamlarına ilişkin yaşayacakları muhtemel kaygıları bertaraf etmek, amatör sendika
temsilcilerinin tabi oldukları güvenceler kapsamını genişletmek Kanunun önemle ele
aldığı konular arasında yerini almıştır. Kanunun 23. maddesiyle sendikalarda
profesyonel yöneticilik yapmak için iş sözleşmesinin yöneticilik süresince askıda
kalabileceği hükme bağlanmıştır. Sendika yöneticilerine işten ayrıldığı tarihte iş
sözleşmesini bildirim süresine uymaksızın ve sözleşme süresinin bitimini beklemeksizin
feshetme olanağı tanınmıştır. Bunun yanında sendikal güvenceler konusunda İş Kanunu
kapsamındaki işçiler ve diğer çalışanlar noktasında 25. maddede ifadesini bulan
farklılığın, kanunun çıkarılış amacına aykırı bir özellik taşıdığı eleştirilerini de
beraberinde getirmiştir. Yeni Kanun sendikal ayrımcılığın kapsamını işe alınmada da
uygulanmasını öngörecek şekilde genişletmiştir.
6356 sayılı Kanun’la iş kolu barajı yüzde ondan yüzde üçe, işletme barajı ise yüzde
kırka düşürülmüştür. Bakanlığın yetkili sendikaların belirlenmesinde ve istatistiklerin
düzenlenmesinde kendisine gönderilen üyelik ve üyelikten çekilme bildirimleri ve
Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılan bildirimlerin esas alınması kuralı getirilmiştir.
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Ekonomik ve Sosyal Konseye üye konfederasyonlara bağlı işçi sendikaları içinse
kademeli bir geçiş öngörülmüştür.
Toplu iş sözleşmesinin uygulanma alanına ilişkin olarak 6356 sayılı Kanun 2822 sayılı
Kanun’un uygulanması döneminde yaşanan bazı konulara açıklık getirmiş ve bu
yönüyle olumlu sayılan düzenlemeler yapmıştır.
Yeni Kanun özellikle işyerlerinin devri durumlarında toplu iş sözleşmelerinin
uygulamasına ilişkin alternatif seçenekler sunmaktadır. Bu amaçla Kanun dayanışma
aidatı miktarının üyelik aidatı miktarından fazla olmamak şartıyla sendika tüzüğünde
belirlenmesine imkân tanımış, dayanışma aidatı ödeyerek yararlanmaya ilişkin imza
tarihinden önceki taleplerin imza tarihi itibariyle geçerli olacağını hükme bağlamıştır.
Teşmil konusunda toplu iş sözleşmesinin gerekçesiz yapılamayacağı, geçmişe
yürütülemeyeceği belirtilmiş ve yetkiye ilişkin sorunlara açıklık getirilmiştir.
6356 sayılı Kanun ile birlikte, çalışma hayatında çerçeve sözleşme ve uygulamada
bilinen ancak ilk defa hukuki olarak düzenlenen grup toplu iş sözleşmesi gibi yeni
kavramlara yer verilmiştir. Yapılması tarafların isteğine bırakılmış olan çerçeve
sözleşmenin konusu, meslekî eğitim, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal sorumluluk ve
istihdam politikalarına ilişkin konularla sınırlandırılmış olmakla birlikte, özellikle
istihdam politikalarından ne anlaşılması gerektiği konusu bir belirsizliği de beraberinde
getirmiştir (Kandemir, 2013, s.211).
6356 sayılı Kanunla beraber grev ve lokavt yasaklarının kapsamı daraltılmış, grev
oylaması

sonucunun

işyerinde

çalışanların

değil

oylamaya

katılanların

salt

çoğunluğunun oyuyla belirlenmesi kuralı getirilmiştir. Grev esnasında işyerine verilen
zararlardan sendika tüzel kişiliği yerine eylemde bulunanların kişisel sorumluluğuna
gidilme yoluna girilmiştir. 6356 sayılı Kanun aynı zamanda grev gözcülerine yönelik
kısıtlamalar kaldırmış, Kanunda hapis cezaları yerini idari para cezalarına bırakmıştır.
6356 sayılı Kanun ile kanun gerekçesinde de belirtildiği üzere, Avrupa Birliği’nin
Türkiye hakkında hazırladığı raporlarda ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün özellikle
Sendika Özgürlüğü Komitesi aracılığıyla Türkiye hakkında vermiş olduğu kararlarda
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eleştirilen noktaların yeniden düzenlenmesi yoluna gidilmiştir. Ancak bazı noktalarda
özellikle “işkolu esasına göre örgütlenme”, “yetkide çifte baraj”, “sendika özgürlüğü
teminatı”, “zorunlu tahkim”, “grev yasakları” ve “grev ertelemeleri” gibi konularda
yapılan düzenlemelerin başta 87 ve 98 Sayılı Sözleşmeler olmak üzere sendika
özgürlüğü ve toplu iş görüşmeleri alanlarına ilişkin eleştirilere cevap verme düzeyleri
konusunda tartışmalı durumların ortaya çıkması muhtemeldir. Özellikle “sendikal
örgütlenme ve toplu pazarlık” konularında kaydedilen olumlu gelişmelere karşı yetersiz
yönlerin ve elverişsiz hükümlerin devam ettiği; bu durumun Türkiye Cumhuriyeti ile
UÇÖ

arasındaki

ilişkilere

kaçınılmaz

olarak

yansıyacağı

bazı

çevrelerce

dillendirilmektedir (Kutal, 2012, s.177).
Türk çalışma hayatının kendine özgü dinamikleri ve sosyal diyalog mekanizmalarının
belli konularda arzu edilen sonuçları ortaya çıkaracak düzeyde bir yeterliliğe
ulaşamamış olmasından dolayı UÇÖ normlarına uyum konusunda bazı sorunların
varlığı bir gerçektir. Bununla birlikte 6356 sayılı Kanun’un sendikalaşma özgürlüğüne
ilişkin baskı ve şiddetin ortadan kaldırılması, sendikal faaliyetlerin elverdiğince
genişlemesi ve toplu iş görüşmeleri alanında daha demokratik ve özgürlükçü bir
düzenin kurulması amacını güttüğü açıktır.
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