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ÖZ
Türk sendikal yaĢamı batılı ülkelerle kıyaslandığında görece geç bir dönemde
baĢlamıĢtır. Bu durumda ülkenin kültürel, toplumsal ve sosyo-ekonomik yapısı kadar siyasi
iradelerinde konuya yaklaĢımı belirleyici rol oynamıĢtır. Türk sendikal yaĢamı için en dikkat
çekici nokta, kazanılan hakların iĢçi sınıfının mücadelesi veya toplumsal hareketler sonucunda
değil, siyasi iradelerin kararları ile gerçekleĢmiĢ olmasıdır. Herhangi bir baskı unsuru olmadan
ve kanunlarla tanınan sendikal haklar hemen hemen her dönem değiĢen siyasi anlayıĢla birlikte
değiĢme göstermiĢ, kimi zaman geniĢletilmiĢ ve kimi zaman da kısıtlanmıĢtır. Ortaya çıkan bu
geniĢlemeler ve kısıtlamalar sendikacılığın dönemsel değiĢimlerini ortaya çıkarmıĢtır. Sendikalar
bazı dönemlerde güçlü bir yapı ortaya koyarken bazı zamanlarda çok sınırlı bir yapı ortaya
koymuĢtur.
Bu durumu irdelemek için baĢta 1961 ve 1982 yıllarında kabul edilenler olmak üzere,
Türkiye Cumhuriyeti Anayasalarına dayanarak çıkarılan ve Türk sendikal yaĢamını düzenleyen
kanunlar karĢılaĢtırılarak incelenmiĢtir. Yapılan karĢılaĢtırmalar sonucunda sendikal yaĢam için
vazgeçilmez olan örgütlenme, toplu pazarlık ve grev haklarının 1961 T.C. Anayasası ile geniĢ
ve özgürlükçü bir yaklaĢımla ele alındığı, ancak 1982 T.C. Anayasası ile bu hakların
kullanımında bir gerileme ve kısıtlama yaĢandığı görülmüĢtür. Günümüzde de her ne kadar
görece yeni ve çağın gereklerine uygun kanunlarla bu durum düzeltilmeye çalıĢılsa da sendikal
özgürlük ve sendikal hakların kullanımı konusunda ciddi eleĢtiri ve eksiklerin olduğu sonucuna
varılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Anayasa, Sendika, Sendikal Haklar
A COMPARISON ON TURKISH UNIONISM; WHAT COMES WITH THE CONSTITUTION
GOES WITH THE CONSTITUTION
ABSTRACT
When compared to western countries, the Turkish trade union life started in a relatively
late period. In this case, the cultural, social and socio-economic structure of the country played
a decisive role as well as the approach of its political will to the subject. The most striking point
for the Turkish trade union life is that the rights gained were realized not through the struggle of
the working class or social movements but through the decisions of the political will. Trade
union rights, which were given by the law and without any pressure elements, have changed
with the changing political understanding of almost every period; they were sometimes
extended and sometimes restricted. These expansions and restrictions have brought about the
periodical changes of trade unionism. While unions have a strong structure in some periods, at
sometimes they have a very limited structure. In order to address this situation, including in
particular those adopted in 1961 and 1982 issued on the basis of the Constitution of the
Republic of Turkey and the laws that regulate the trade union life of Turkey were examined by
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comparing. As a result of the comparisons, it was seen that organization, collective bargaining
and strike rights, which are indispensable for union life, were dealt with a broad and libertarian
approach with the 1961 T.R. Constitution, but with the Constitution of 1982, there was a decline
in the use of these rights. Although it has been tried to be corrected by the laws, which are
relatively new and appropriate to the requirements of the era, it has been concluded that there
are serious criticisms and deficiencies regarding trade union freedom and the use of trade union
rights.
Keywords: Turkey, the Constitution, the Trade Unions, Trade Union Rights

GĠRĠġ
Türk Endüstri ĠliĢkileri Sistemi ve Türk Sendikacılığı, batılı ülkelerle
kıyaslandığında oldukça geç geliĢme göstermiĢ ve içinde bulunduğumuz dönemde de
hala geliĢmeye devam etmektedir. Bu durumda etkili olan birçok sosyal, kültürel,
ekonomik, toplumsal ve siyasi durumun varlığından söz etmek mümkündür. Türk
Endüstri ĠliĢkileri Sisteminin karakteristik özelliklerinden biri olarak ön plana çıkan iĢçi
sınıfının geç doğması ve bunun getirdiği mücadelesizlik, sendikal hakların oluĢmasında
ve elde edilmesinde devletin ve siyasi iradenin rolünü ön plana çıkarmaktadır.
Türk Endüstri ĠliĢkilerini derinden etkileyen iki dönem ele alındığında (1961 T.C.
Anayasası dönemi ve T.C. 1982 Anayasası dönemi), devletin ve siyasi iradenin rolü
daha net olarak görülmektedir. Yeterli olmayan iĢçi hareketleri, takip edilen ekonomi
politikaları ve Türk demokrasisini dönem dönem kesintiye uğratan askeri müdahaleler
ve dikta rejimleri, kanunlar açısından sendikal yaĢamı genellikle kapsamlı ama bir o
kadar da kısıtlayıcı düzenlemelerin oluĢmasını sağlamıĢtır.
Dönemin Ģartları itibari ile özgürlükçü bir yapıda olan 1961 T.C. Anayasası,
gerçek anlamda sendikal iliĢkilerin kurulmasının ve bir endüstri iliĢkileri sisteminin
oluĢmasının yolunu açmıĢ, yine dönem itibariyle çok geniĢ sendikal hakların kullanımını
sağlamıĢtır. Bu dönemin karakteristik özelliklerinden biri de Anayasal olarak iĢçiler
dıĢındaki kamu personelinin de sendikalaĢmasının önünün açılmasıdır.
SendikalaĢmanın ve sendikal üst örgütlenmenin artmaya baĢladığı bu dönem kısa
sürmüĢ, daha sonra kanunlarda yapılan değiĢikliklerle sendikal haklar ve bu hakların
kullanımı kısıtlanmıĢtır.
12 Eylül 1980 tarihinde yaĢanan askeri müdahale hem Türk demokrasisi hem
de Türk Endüstri ĠliĢkileri Sistemi için yeni bir dönemin baĢlangıcı olmuĢ, sendikal
yaĢamı düzenleyen yeni kanunlar çıkarılarak, Türk Endüstri ĠliĢkileri Sistemi dönemin
hâkim ekonomik yaklaĢımına uygun olarak liberal bir bakıĢ açısıyla yeniden dizayn
edilmeye çalıĢılmıĢtır. Oldukça kapsamlı kanunlarla yeniden yapılandırılan sendikal
haklar ve bu hakların kullanımı kısıtlanmıĢ ve neredeyse örtülü yasaklara varan
uygulamalara gidilmiĢtir. Özellikle grev hakkını suç iĢlemeden kullanmanın neredeyse
imkânsızlaĢtırıldığı bu dönem korumacı sendikal uygulamalardan düzenleyici sendikal
uygulamalara geçilen bir dönem olmuĢtur.
OluĢturuldukları dönemler açısından birbirinden farklı bakıĢ açıları ile
hazırlanmıĢ bu iki Anayasa ve Türk Endüstri ĠliĢkileri Sisteminde meydana getirdikleri
değiĢimler ele alındığında göze çarpan ortak nokta, iki Anayasa’nın da demokrasiye
yapılan askeri müdahaleler sonucunda asker, bürokrat ve sivil aydınlar tarafından
hazırlanmıĢ olmasıdır. Ayrıca sendikal haklar bakımından ele alındıklarında ise iĢçi
kesiminin görüĢlerinin alınmadığı ve sendikal haklarında yine asker, bürokrat ve sivil
aydınlar tarafından hazırlanarak uygulamaya konulduğu görülmektedir.
Bu çalıĢma ile Türk Endüstri ĠliĢkileri Sisteminin ve Türk Sendikacılığının
yaĢadığı geliĢmeler ve gösterdiği değiĢimler 1961 T.C. Anayasası ve 1982 T.C.
Anayasası ile bu anayasalar çerçevesinde oluĢturulan kanunlar açısından tarihsel
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süreç içerisinde karĢılaĢtırmalı olarak incelenerek, literatür yardımıyla sonuçlara
varılmaya çalıĢılacaktır.
1. 1961 T.C. Anayasası Öncesi Dönem
Türk Endüstri ĠliĢkileri Sistemi’nin ve Türkiye’de sendikal hareketlerin batılı
ülkelerle karĢılaĢtırıldığında daha geç dönemlerde Ģekillenmeye baĢladığı
görülmektedir. Bu durumun ortaya çıkıĢında, Osmanlı Ġmparatorluğu döneminde
Sanayi Devrimi’nin, Avrupalı ülkelerle eĢ zamanlı yaĢanmamıĢ olmasının gösterilmesi
mümkündür. Tokol (1994: 1-7, 2012: 1-3) bu durumu iki neden ile açıklamaktadır. Ġlk
olarak Osmanlı Ġmparatorluğu’nun yıkılıĢına ve yerini Türkiye Cumhuriyeti’ne bırakıĢına
kadar ülkenin tarım toplumu olması ve bununla bağlantılı olarak tımar sisteminin1
toprak mülkiyetine izin vermeyiĢi önemli bir etkendir. Ġkinci önemli nedense, az sayıdaki
küçük sanayi kuruluĢlarının genellikle yabancıların elinde olması, yabancı
iĢletmecilerinde öncelikle yabancı uyruklu iĢçileri sonrasında ise gayr-i müslim iĢçileri
kayırması, etnik ve dini çeĢitliliğin iĢçiler arasında bir sınıf bilincinin oluĢmasını
engellemesini gösterilebilir.
Osmanlı Ġmparatorluğu döneminde ilk sendikal hareketlerin 1908 yılında ilan
edilen “II. MeĢrutiyet” sonrası ortaya çıktığı görülmektedir. Ancak bu tarihten önce
iĢçiler tarafından kurulan bazı örgütler sendikalaĢma hareketinin ilk örnekleri olarak
kabul edilmektedir. Bunlardan 1871 yılında kurulan ve ilk iĢçi örgütü olduğu düĢünülen
“Ameleperver Cemiyeti” gerçekte bir sendika değil daha çok iĢçiler arasında
yardımlaĢmayı hedefleyen bir dernek olarak kurulmuĢtur. Osmanlı Ġmparatorluğunda
sendika olarak kabul edilen ilk iĢçi örgütü ise 1894 yılında gizli bir Ģekilde kurulan ve bir
yıl sonra dağıtılan “Osmanlı Amele Cemiyeti’dir (Amele-i Osmani)” (Serçe, 1996: 41-42,
Koç, 1998: 4).
1908 yılında ilan edilen II. MeĢrutiyet ile Osmanlı Ġmparatorluğu’nda göreceli de
olsa bir özgürlük ortamının oluĢtuğu ve buna bağlı olarak sendikalaĢma çabalarının ve
sendikal hareketlerinin de arttığı görülmektedir. Öncelikle 1908 yılında, daha önce yasa
dıĢı bir Ģekilde kurulan ve bir yıl sonra kapatılan Osmanlı Amele Cemiyeti’nin devamı
olarak kabul edilen “Osmanlı Terakk-i Sanayi Cemiyeti” kurulmuĢ ve devamında yeni
sendikal örgütlenmeler ortaya çıkmaya baĢlamıĢtır (Makal, 1997: 24-245, Mahiroğulları,
2011, 142). Ġmparatorlukta ilk üst örgütlenme ise federasyon olarak ortaya çıkmıĢtır.
Çoğunluğunu Yahudi iĢçilerin oluĢturduğu 1909 yılında kurulan ancak 1910 yılında
kapatılan “Selanik Sosyalist ĠĢçi Federasyonu” Ġmparatorluk’ta kurulan ilk iĢçi
sendikaları üst örgütü olarak kabul edilmektedir (Tokol, 1994: 10). Bu yapısıyla
Ġmparatorlukta ortaya çıkan ilk üst sendikal örgütlenmenin ulus ve ırk ayrımı
yapmaksızın tüm iĢçileri sınıf bilinciyle tek bir örgüt altında bir araya getirmeyi
hedeflediğini söylemek mümkündür (Akkaya, 1998: 6-7).
1908 yılında II. MeĢrutiyetin ilanı ile birlikte oluĢan görece özgürlük ortamında
artan iĢçi örgütleri ve sendikal hareketler, yine 1908 yılında özellikle Alman sermaye
sahipleri baĢta olmak üzere yabancı yatırımcıların baskısıyla çıkarılan “Tatil-i EĢgal
Cemiyetleri Hakkında Kanun-u Muvakkatı” ile kısıtlanmıĢtır. 1909 yılında “Tatil-i EĢgal
Kanunu” olarak kesinleĢen yasa ile dernek veya sendika kurma hakkı ile grev yapma
özgürlüğü yasaklanmıĢtır. (Tokol, 2012: 13, Pıçak ve Kadah, 2017: 203). Kavram
Devlet görevlilerine hizmetleri karĢılığında, belli bir bölgenin vergi toplama yetkisinin
devredilmesi anlamına gelmektedir. Geçimlik anlamına gelen dirlik terimi, tımar ile eĢanlamlı
olarak kullanılmaktadır. Tımar yoluyla kâtipler, dini görevliler, kadılar vs. gibi sivil görevlilere
maaĢları karĢılığında gelir tahsisleri yapılmasına rağmen, genel uygulamada, tımar sistemin asil
amacı
seferler
için
asker
beslemektir
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olarak “Tatil-i EĢgal”, iĢin bırakılması ve terk edilmesi anlamına gelmekle birlikte;
günümüzde “grev” anlamında kullanılmaktadır (Makal, 1997: 271). Yasal sınırlamalar
sendikal hareketleri engelleyerek endüstri iliĢkilerinin geliĢmesini engellemiĢ olsa da
dönem itibari ile Osmanlı Ġmparatorluğu’nun sürekli bir savaĢ ortamı içinde olması ve
bu durumun beraberinde getirdiği anti-demokratik ortam sendikal hareketlerin
geliĢmesini engelleyen bir diğer önemli etkendir (Pıçak ve Kadah, 2017: 203-204).
1923 yılında Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte ülkenin ideolojisinde bir değiĢim
yaĢanmıĢ ve ekonomik olarak liberalizm hedefiyle çalıĢmalar yapılmaya baĢlanmıĢtır.
Bu değiĢim içinde 1924 Anayasası ile toplanma ve dernek kurma hakkı tanınmıĢ, 1926
yılında çıkarılan 743 Sayılı Medeni Kanun ile dernek kuruluĢunda “serbest kuruluĢ”
ilkesi benimsenmiĢtir (Tokol, 2012: 40-41). 1923 yılında düzenlenen “Ġzmir Ġktisat
Kongresi”, liberal politikalara geçiĢ kararının yanında, iĢçi hareketleri açısından da
önem taĢımaktadır. Çünkü iĢçilerin varlığının kabul edilerek kongreye davet edilmeleri
ve iĢçi grubunun talepleri arasında sendika hakkının yer aldığı görülmektedir (Aydın ve
Keskin, 2015: 2, Özerkmen, 2003: 244). Ancak cumhuriyetin ilanı ve liberal ekonomik
politikaların benimsenmesi, bu iki yeni sistemin alt yapı çalıĢmalarının sorunsuz bir
biçimde ilerleyebilmesi ihtiyacını ortaya çıkarmıĢtır. OluĢabilecek kaotik ortamların
engellenmesini gerektirmiĢ, ayrıca dönemin siyasi iradesinin “sınıfsız toplum” oluĢturma
hedefi de, özel teĢebbüs ve sermaye birikimini engelleyebilecek tüm giriĢimlerin
önünün kesilmesini gerektirmiĢtir (Çelik ġahin, 2010: 24, Makal, 1999: 50). 1925 yılında
ġeyh Sait ayaklanmasına karĢı çıkarılan 578 Sayılı Takrir-i Sükûn yasası, yürürlükte
kaldığı 1929 yılına kadar dernek kurma ve örgütlenme hakkını ortadan kaldırmıĢtır.
Kanun her ne kadar direkt sendikalarla ilgili olmasa da, yürürlükte kaldığı sürece
sendikaların kapatılmasının yasal dayanağını oluĢturmuĢtur (Pıçak ve Kadah, 2017:
204, Makal, 1999: 335-336).
1938 yılında Cemiyetler Kanunu’nun kabul edilmesi, sınıf esasına dayalı
örgütler kurulmasını yasaklayarak, bu tür örgütler kuranlara hapis cezası ön
görmekteydi bu tarihten sonra sendika kurma olanağının tamamen ortadan kalktığını
söylemek mümkündür (Koç, 1998:7, Tokol, 2012: 45).
1923-1946 yılları arasındaki dönem ele alındığında, Türkiye’de sendikacılığın ve
bununla beraber iĢçi hareketlerinin çok sınırlı bir düzeyde kaldığı görülmektedir. Bu
durumun önemli sebepleri, öncelikle Osmanlı Ġmparatorluğu döneminde sendikal
faaliyetlerin geliĢtiği kentlerin çoğunlukla balkanlar bölgesinde olması ve bu kentlerin
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla birlikte ülke sınırlarının dıĢında kalmasıdır. Ayrıca
imparatorluk döneminde sendikalaĢma faaliyetlerinde büyük rol oynayan azınlıklarında
yine Cumhuriyetin ilanından sonra ülkeyi terk etmeleri sendikal faaliyetleri ve iĢçi
hareketlerini olumsuz yönde etkilemiĢtir. Kanunlar açısından ise 1925 Takrir-i Sükûn
yasası ve sonraki dönemlerde diğer kanunlarla sistematikleĢen siyasi uygulamalarda
sendikal faaliyetleri olumsuz Ģekilde etkilemiĢlerdir (Makal, 1999: 450-452).
Pıçak ve Kadah’a (2017: 206) bu dönemi Ģu Ģekilde ifade etmektedir, “19231946 döneminde mevzuat değişiklikleri ile işçiler lehine yapılan düzenlemeler, işçi
sınıfının örgütlü ve bilinçli bir mücadelesinin ürünü olmaktan son derece uzaktır. Bu
dönem yapılan yasal düzenlemeler daha çok hükümetin işgücü ve özellikle nitelikli
işgücü yetersizliğine çözüm bulma ve bir işçi aristokrasisi yaratarak çıkabilecek
toplumsal sorunları önleme çabalarının ve uluslararası mevzuata uyum çabalarının bir
sonucudur”.
1945-1960 arası dönem Türk Endüstri ĠliĢkileri Sistemi ve Türk sendikacılığı için
yeni bir dönemi baĢlatmıĢtır. Bu dönemin temel özelliklerinden biri, demokrasiye iĢlerlik
kazandırma çabaları ve bu doğrultuda sendikaların önündeki engellerin kaldırılmaya
çalıĢılmasıdır (IĢıklı, 1995: 250). 1946 yılında 3512 Sayılı Cemiyetler Kanunu’nda
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yapılan değiĢikliklerle, sınıf esaslı cemiyet kurma yasağı kaldırılmıĢ, ayrıca 1947 yılında
“5018 Sayılı ĠĢçi ve ĠĢveren Sendikaları ve Sendika Birlikleri Hakkında Kanun” kabul
edilmiĢtir. Bu kanunla birlikte ilk defa sendikal hareketler yasaklanmaya ve
sınırlandırılmaya çalıĢılmamıĢ, bunun yerine düzenlenmiĢtir. 5018 Sayılı Kanun,
sendikal yaĢamı düzenlemeye yönelik olumlu hükümlerin yanında, sendikaları devlet
denetimi altına alan olumsuz hükümlere de yer vermiĢtir. Ayrıca 5018 Sayılı Kanun
“Sendika Çokluğu2” ilkesine de yer vermiĢ ve aynı iĢkolunda birden fazla sendika
kurulmasına imkân tanıĢtır. 1946 yılında çok kısa bir içinde iki sol parti öncülüğünde
birçok sendika kurulmuĢ ve bu dönem kendine özgü özellikleri sebebiyle “1946
Sendikacılığı” olarak anılmıĢtır. Bu dönem de ilk iĢçi konfederasyonu olan TÜRK-Ġġ
(Türkiye ĠĢçi Sendikaları Konfederasyonu) 1952 yılında kurularak faaliyete geçmiĢtir.
ĠĢverenler açısından ele alındığında ise bu dönemde örgütlenmenin sınırlı kaldığı
görülmektedir. ĠĢveren sendikalarının çok fazla geliĢme gösteremediği bu dönemde,
iĢveren sendikaları belirli ve sınırlı bazı iĢkollarında kurulabilmiĢ ve çoğunlukla
Ġstanbul’da toplanmıĢlardır (Tokol, 1994: 29-30, Tokol, 2012: 52-71).
2. 1961 T.C. Anayasası’nın Türk Sendikal YaĢamı Üzerine Etkileri ve
Getirdikleri
Özgürlükler anayasası olarak kabul edilen 1961 T.C. Anayasası’nın sendikal
haklar konusunda getirdiği yenilikler içinde “sendika kurma hakkının”, sosyal ve iktisadi
haklar arasında sayılması ve anayasal bir temele oturtularak güvence altına alınması,
Türk Endüstri ĠliĢkileri açısında bu dönemin en önemli geliĢmelerinden biridir (Aydın ve
Keskin, 2015: 2). Hazırlanmasında dönemin çağdaĢ ve batılı ülkelerinin anayasaları ile
uluslararası metinlerin yaklaĢım ve yöntemleri benimsenen, sosyal haklara geniĢçe yer
verilen ve özgürlükçü bir yapıda olan 1961 T.C. Anayasası, sendikal hakları ilke olarak
ilk defa iĢçi-iĢveren iliĢkileri ekseninde “toplu” düzeyde ve “eĢitler arası diyalog”
çerçevesinde düzenlemiĢtir. Bunun yanında, sosyal hakları ekonomik açıdan zayıf olan
bağımlı çalıĢanları korumak maksadıyla ve bir insan hakkı olarak anayasal güvenceye
bağlayan 1961 T.C. Anayasası, zayıfların, güçlüler karĢısında “eĢitler arası diyalog”
çerçevesinde hak ve çıkarlarını koruyup geliĢtirebilecekleri yeni bir dönemi baĢlamıĢtır
(Gülmez, 1971, 100-102).
Anayasa’nın 42. Maddesi “ÇalıĢma Hakkı ve Ödevi” baĢlığını taĢımaktadır. Bu
maddeye göre, çalıĢma herkesin hakkı ve ödevi olarak kabul edilmekte ve bu amaçla
devletin, çalıĢanların insanca yaĢaması ve çalıĢma hayatının kararlılıkla geliĢtirilmesi
adına sosyal, ekonomik ve mali tedbirlerle çalıĢanların korunması, çalıĢmayı
desteklemesi ve iĢsizliği önlemeye yönelik tedbirler alması gerektiğinden
bahsedilmiĢtir. Anayasa’nın 43. Maddesi ise kadınların ve çocukların çalıĢtırılmasını
sosyal hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda yeniden düzenlemiĢtir. Ġlgili madde uyarınca;
hiç kimsenin yaĢına, gücüne ve cinsiyetine uygun olmayan bir iĢte çalıĢtırılması
yasaklanmıĢtır. Ayrıca çocukların gençlerin ve kadınların çalıĢma Ģartları açısından
özel olarak korunacağı belirtilmiĢtir (Tokol, 2012: 82, 1961 T.C. Anayasası, Madde 4243).

2

Temelde “serbestlik” ve “ihtiyarilik” esaslarını içeren sendika özgürlüğü ilkesi, aynı iĢkolunda
aynı anda birden çok sendikanın kurulabilmesini ve faaliyette bulunabilmesini ifade etmektedir.
Sendika kurma hakkının önemli bir yönünü oluĢturan bu ilkeye, “sendika çokluğu ilkesi”
denilmektedir (Bkz. DEMĠR, Fevzi (2013), “Sendikaların KuruluĢu ve ĠĢleyiĢi”, ÇalıĢma ve
Toplum Ekonomi ve Hukuk Dergisi, Cilt 4, Sayı 39, TOKOL, Aysen (2017), “Endüstri ĠliĢkileri ve
Yeni GeliĢmeler”, Dora Yayınevi, 7. Baskı, Bursa).
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1961 T.C. Anayasası’nın Türk Endüstri ĠliĢkileri Sistemi açısından bir diğer
önemli özelliği ise, ilk defa örgütlenme (sendika3), toplu sözleĢme4 ve grev haklarının
anayasa ile güvence altına alınmıĢ olmasıdır. Ayrıca bu noktada dikkat çeken bir diğer
önemli geliĢme ise bu hakkın sadece iĢçilere değil tüm çalıĢanlara (kamu görevlileri
gibi) tanınmıĢ olmasıdır. 1961 T.C. Anayasası, endüstri iliĢkileri açısından
incelendiğinde önemli bir diğer konuda “Lokavta5” yer verilmemiĢ olmasıdır (Tokol,
2012: 82, 1961 T.C. Anayasası, Madde 46-47).
1961 T.C. Anayasası 46. Maddesi çalıĢanların ve iĢverenlerin önceden izin
almadan sendikalar ve sendika birlikleri kurmalarına, bunlara serbestçe üye olmalarına
ve üyelikten ayrılmalarına olanak tanımıĢtır. ĠĢçi niteliği taĢımayan kamu görevlilerinin
örgütlenme haklarının ise kanun ile düzenleneceğini hükme bağlamıĢtır. Bu yönüyle
anayasa bireysel sendika hakkı içinde yer alan pozitif sendika özgürlüğü/hakkını6 ve
negatif sendika özgürlüğü/hakkını7 güvence altına almıĢtır. Anayasa, 47. Maddesi ile
toplu sözleĢme ve grev hakkına yer vermiĢ, iĢçilerin, iĢverenlerle olan iliĢkilerinde
ekonomik ve sosyal durumlarını korumak ve düzeltmek amacıyla toplu sözleĢme ve
grev hakkına sahip oldukları, grev hakkının kullanılması ve istisnalarının kanun ile
düzenleneceği belirtilmiĢtir. Anayasa da grev hak olarak tanınmıĢ, ancak lokavta
değinilmemiĢtir. Sadece “iĢverenler haklarının kanun ile düzenleneceği” belirtilmiĢtir.
Lokavtın bir hak olup olmadığı ilerleyen yıllarda çeĢitli tartıĢmalara sebep olmuĢtur
(Tokol, 2012: 82-83, 1961 T.C. Anayasası, Madde 46-47, Talas, 1992: 67-73).
1961 T.C. Anayasası’nın getirdiği özgürlük ortamı için Türk Endüstri ĠliĢkileri
Sistemini ve Türk Sendikacılığını etkileyen üç önemli kanundan söz etmek mümkündür.
274 Sayılı Sendikalar Kanunu, 275 Sayılı Toplu ĠĢ sözleĢmesi Grev ve Lokavt Kanunu
ve 624 Sayılı Devlet Personeli Sendikaları Kanunu, 1961 T.C. Anayasası çerçevesinde
hazırlanan, sendikal haklar ve sendikal hakların kullanımına yönelik önemli maddelere
yer veren kanunlar olarak dikkat çekmektedirler. Ancak hemen belirtmek gerekir ki
özellikle 274 Sayılı ve 275 Sayılı kanunlar, iĢçi sınıfının baskılarından dolayı değil,
askerin, bürokratların ve sivil aydınların gayretleri ile oluĢturulmuĢlardır (Tokol, 2012:
84).
2.1.

274 Sayılı Sendikalar Kanunu

3

ĠĢçilerin veya iĢverenlerin çalıĢma iliĢkilerinde, ortak ekonomik ve sosyal hak ve çıkarlarını
korumak ve geliĢtirmek için en az yedi iĢçi veya iĢverenin bir araya gelerek bir iĢkolunda
faaliyette bulunmak üzere oluĢturdukları tüzel kiĢiliğe sahip kuruluĢlar (Bkz. 6356 Sayılı
Sendikalar
ve
Toplu
ĠĢ
SözleĢmesi
Kanunu,
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6356.pdf, EriĢim Tarihi 15.02.2018).
4

ĠĢ sözleĢmesinin yapılması, içeriği ve sona ermesine iliĢkin hususları düzenlemek üzere iĢçi
sendikası ile iĢveren sendikası veya sendika üyesi olmayan iĢveren arasında yapılan sözleĢme
(Bkz.
6356
Sayılı
Sendikalar
ve
Toplu
ĠĢ
SözleĢmesi
Kanunu,
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6356.pdf, EriĢim Tarihi 15.02.2018).
5

ĠĢyerinde faaliyetin tamamen durmasına neden olacak tarzda, iĢveren veya iĢveren vekili
tarafından kendi kararıyla veya bir kuruluĢun verdiği karara uyarak, iĢçilerin topluca iĢten
uzaklaĢtırılması (Bkz. 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu ĠĢ SözleĢmesi Kanunu,
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6356.pdf, EriĢim Tarihi 15.02.2018)
6
Serbestçe sendika kurma ve kurulu bir sendikaya üye olma hakkı (Bkz. OKUR, Zeki (2013),
“6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu ĠĢ SözleĢmesi Kanunu Bakımından Sendika Üyeliğinin
Kazanılması ve Sona Ermesi”, ÇalıĢma ve Toplum Ekonomi ve Hukuk Dergisi, Cilt 4, Sayı 39).
7
Serbestçe sendikadan çıkma ve sendikadan uzak kalma hakkı (Bkz. OKUR, Zeki (2013),
“6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu ĠĢ SözleĢmesi Kanunu Bakımından Sendika Üyeliğinin
Kazanılması ve Sona Ermesi”, ÇalıĢma ve Toplum Ekonomi ve Hukuk Dergisi, Cilt 4, Sayı 39).
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1963 tarihli ve 274 sayılı kanun düzenlemelerinde iĢçi ve iĢveren sendikaları
arasında bir ayrıma gitmemiĢtir. 5018 Sayılı Sendikalar Kanunu’ndan farklı olarak
sendika kurma ve üye olma hakkı daha geniĢ bir iĢçi kesimine tanınmıĢtır (Talas, 1992:
160, Tokol, 2012: 84-85). Ayrıca 274 Sayılı Kanun’a göre sendikaların serbestçe
gerçekleĢtirebilecekleri faaliyetler Ģu Ģekildedir (Ersinadım, 2012: 66-67, 274 Sayılı
Sendikalar Kanunu, 1963: M 2-14-16):


Üyelerini ve mirasçılarını temsilen dava açması (md.2/1)



Kooperatifçilik faaliyetleri (md.14/1-j)



Yatırım faaliyetleri (md.14/1-j)



YardımlaĢma sandıkları (md.14/1-g)



Mesleğin müĢterek menfaatlerinden doğan hususlarda dava hakkı (md.14/1-e)



Adli yardımda bulunmak (md.14/1-d)



Eğitim faaliyetleri (md.14/1-i)



AraĢtırma, inceleme faaliyetleri (md.14/1-ı)



Siyasi faaliyetler (md.16)



Ġktisadi ve sosyal nitelikli kurullara katılma (md.14/1-f)



Milletlerarası kuruluĢlara katılma. (md.14/1-f)

Sendika üyeliğinin serbest ve gönüllü olduğunu kabul eden kanun, üyelik için
üye kayıt fiĢinin veya kayıt defterinin imzalanmasını yeterli bulmuĢ ve sendikaya üyelik
yaĢını 16 yaĢını doldurmuĢ olmak Ģartına bağlamıĢtır. 16 yaĢını doldurmamıĢ olan
kimselerin sendika üyeliği ise kanuni temsilcilerinin yazılı onayına bırakılmıĢ ve bu
kimselerin sendika genel kurulunda oy kullanamayacakları belirtilmiĢtir. Üyelikten
ayrılmak ve çekilmekse bir hak ve özgürlük olarak açıkça ifade edilmiĢtir. Ayrıca kanun
kapalı iĢyeri8 ve sendikalı iĢyeri9 uygulamalarına kesin bir yasak getirerek bireysel
sendika özgürlüğünü güvence altına almıĢtır (274 Sayılı Sendikalar Kanunu, 1963: M
2-23).
Ayrıca kanun sendikaların üst kuruluĢlar içinde serbestçe örgütlenebileceklerini
kabul ederek, birlik10, federasyon11 ve konfederasyonların12 niteliklerini açıklamıĢtır.

Kapalı iĢyeri koĢulunun kabul edildiği bir iĢyerinde, iĢçiler iĢe baĢlamadan önce o iĢyerinde
uygulanmakta olan toplu iĢ sözleĢmesine taraf sendikaya üye olmak ve üyeliklerini devam
ettirmek zorundadır. Bir baĢka ifadeyle iĢçilerin iĢe alınmaları, taraf sendikaya üye olmaları
koĢuluna bağlanmıĢtır (Bkz. UÇKAN, Banu (2001), “Sendika Güvenliğinin Teorik Çerçevesi ve
Endüstri ĠliĢkileri Sistemine Etkisi”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 56/3, Ankara).
9
Yapılan toplu iĢ sözleĢmesiyle kabul edilen sendikalı iĢyeri koĢulunun uygulandığı bir
iĢyerinde, iĢçiler iĢe girdikten sonra belirli bir süre zarfında taraf sendikaya üye olmak ve
çalıĢtığı süre boyunca üyeliğini korumak zorundadır. Bu nedenle sendikalı iĢyeri terimi yerine,
iĢe giriĢ sonrası kapalı iĢyeri terimi de kullanılmaktadır (Bkz. UÇKAN, Banu (2001), “Sendika
Güvenliğinin Teorik Çerçevesi ve Endüstri ĠliĢkileri Sistemine Etkisi”, Ankara Üniversitesi SBF
Dergisi, 56/3, Ankara).
10
Aynı bölgede farklı iĢkollarında faaliyet gösteren sendikalar bir araya gelmesiyle oluĢan
sendikal üst örgüt (Bkz. KOÇ, Yıldırım (1998), “Sendikacılık Tarihi”, Türk-ĠĢ Eğitim Yayınları, No:
1, Ankara).
11
Aynı iĢ- kolunda faaliyet gösteren farklı sendikalar tarafından kurulan üst örgütlenme biçimi
(Bkz. AYDOĞANOĞLU, Erkan (2010), “Sendikalar ve ĠĢyeri Örgütlenmesi”, GeniĢletilmiĢ 2.
Basım, Kültür Sanat-Sen Yayınları).
8
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Yine 5018 sayılı kanundan farklı olarak 274 Sayılı kanun, sendikaların uluslararası
kuruluĢlara serbestçe üye olabilmesini öngörmüĢtür. Kanun sendikaların ticaret
yapmasını yasaklarken bir diğer maddesinde ise iĢçi sendikası üyeliğinin güvencesini
özel bir hükümle düzenlemiĢtir. Sendika yöneticileri ve sendika temsilcilerini korumaya
yönelik özel düzenlemeler getirmiĢtir (Tokol, 2012: 85-87).
2.2.

275 Sayılı Toplu ĠĢ SözleĢmesi Grev ve Lokavt Kanunu

1963 tarihli ve 275 sayılı Toplu ĠĢ SözleĢmesi Grev ve Lokavt Kanunu,
Türkiye’nin ilk toplu iĢ sözleĢmesi grev ve lokavt kanunu olması açısından önem
taĢımaktadır. Toplam da dokuz bölümden oluĢan kanun, toplu sözleĢmelerin
prosedürlerini düzenlemiĢ, toplu iĢ uyuĢmazlıklarının çözümü ile ilgili ayrıntılı
düzenlemelere yer vermiĢtir (Arslan, 1998: 22-23). Ayrıca 275 Sayılı Kanun’da sayılan
dokuz bölüm Ģu Ģekildedir (275 Sayılı Sendikalar Kanunu, 1963: M 2-14-16):


Toplu iĢ sözleĢmesi (md. 1-6)



Toplu görüĢme ve toplu iĢ sözleĢmesi yapma yetkisi; toplu görüĢmede usul
(md. 7-13)



UyuĢmazlık ve uzlaĢtırma (md. 14-16)



Grev ve lokavt (md. 17-34)



Hakeme baĢvurma (md. 35-44)



ÇeĢitli hükümler (md. 45-51)



Ceza hükümleri (md. 52-63)



Geçici hükümler (Geçici md. 1-3)



Son hükümler (md. 64-66)

Kanun, toplu iĢ sözleĢmesini13 tanımlamıĢ ve yazılı yapılmasını, iĢ
sözleĢmelerinin toplu iĢ sözleĢmesine aykırı olmamasını öngörmüĢtür. Kanun ayrıca,
toplu iĢ sözleĢmelerinin belirli veya belirsiz süreli yapılabilmesini, süreli belirli toplu iĢ
sözleĢmesinin bir yıldan az ve üç yıldan uzun olmamasını öngörmüĢtür. Kanunla iĢçi
sendikalarına ve iĢveren ile iĢveren sendikalarına toplu pazarlık yapma ehliyeti
tanınmıĢtır. Kanun “teĢmil14” mekanizmasına da yer vererek, bir toplu iĢ sözleĢmesinin
kapsadığı aynı iĢkolunda çalıĢan iĢçilerin çoğunluğunu oluĢturması halinde, Bakanlar
Kurulu’nun, Yüksek Hakem Kurulu’nun (YHK)15 danıĢma niteliğinde görüĢünü aldıktan
12

DeğiĢik iĢkollarında en az beĢ sendikanın bir araya gelerek oluĢturdukları tüzel kiĢiliğe sahip
kuruluĢ (Bkz. 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu ĠĢ SözleĢmesi Kanunu (2012), Madde 2/f).
13
ĠĢ sözleĢmesinin yapılması, içeriği ve sona ermesine iliĢkin hususları düzenlemek üzere iĢçi
sendikası ile iĢveren sendikası veya sendika üyesi olmayan iĢveren arasında yapılan
sözleĢmeyi (Bkz. 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu ĠĢ SözleĢmesi Kanunu (2012), M. 2/h,
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6356.pdf, EriĢim Tarihi 15.02.2018).
14
Yürürlükte bulunan bir iĢkolu veya iĢyeri Toplu ĠĢ SözleĢmesi uygulama alanının, o iĢkolunda
yahut belirli iĢletme veya iĢyerlerinde çalıĢan ve o sözleĢmenin taraflarını oluĢturmayan diğer
iĢçi ve iĢverenleri de içine alacak Ģekilde, iĢkolunda ve iĢyerlerindeki çalıĢma düzeninin
yeknesak (uyumlu) hale getirilmesi amacıyla, Yasaların yetkili kıldığı organın kararı ile
geniĢletilmesidir (Bkz. SUBAġI, Ġbrahim (2013), “6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu ĠĢ SözleĢmesi
Kanununda Toplu ĠĢ SözleĢmesinin TeĢmili”, ÇalıĢma ve Toplum Ekonomi ve Hukuk Dergisi,
Cilt 4, Sayı 39).
15
Kendisine kanunca verilen iĢleri inceleyip karara bağlayan, yarı kazai nitelikte, bağımsız, bir
kanuni
tahkim
kurumu
(Bkz.
ERSĠL,
Mehmet,
http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/1974-4/8.pdf,
eriĢim
Tarihi
15.02.2018).
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sonra, toplu iĢ sözleĢmesini aynı iĢkolundaki diğer iĢçilere ve onları çalıĢtıran
iĢverenlere bir kararname ile teĢmil edebileceğini belirtmiĢtir. Kanun ile toplu
sözleĢmeye taraf sendika üyesi olmayan iĢçilerin toplu sözleĢmeden yararlanmaları,
dayanıĢma aidatı ödemeleri Ģartına bağlanmıĢ ve aidatın miktarı sınırlandırılmıĢtır (275
Sayılı Sendikalar Kanunu, 1963, Tokol, 2012: 87-89).
275 Sayılı Kanun, hak grevini16 açık bir Ģekilde tanımıĢ, uzlaĢtırma kurulunca
düzenlenen tutanağın ardından veya özel hakeme baĢvurulması konusunda
anlaĢmaya varılmasından sonra grev ve lokavta karar verilmesini öngörmüĢtür. Kanun,
yangın, su baskını ve doğal afet durumlarında Bakanlar Kurulu’na bir kararname ile
grev ve lokavtı yasaklama yetkisi vermiĢtir. (Arslan, 1998: 23, 275 Sayılı Sendikalar
Kanunu, 1963, Tokol, 2012: 90-93, Tokol, 1994: 41-44).
2.3.

624 Sayılı Devlet Personeli Sendikaları Kanunu

1961 T.C. Anayasası’nın Türk sendikacılığı açısından önemli bir diğer tarafı da
çağın gereklerine uygun biçimde kamu çalıĢanlarının da örgütlenmesine imkân
tanımasıdır. Anayasa’nın Sendika Kurma Hakkı isimli 46. Maddesi, “Çalışanlar ve
işverenler önceden izin almaksızın, sendikalar ve sendika birlikleri kurma, bunlara
serbestçe üye olma ve üyelikten ayrılma hakkına sahiptirler. İşçi niteliği taşımayan
kamu hizmeti görevlilerinin bu alandaki hakları kanunla düzenlenir. Sendika ve sendika
birliklerinin tüzükleri; yönetim ve işleyişleri demokratik esaslara aykırı olamaz” (T.C.
1961 Anayasası, 1961: M 46) hükmü ile iĢçi niteliği taĢımayan kamu çalıĢanlarının da
sendikalaĢabileceğini belirtmiĢtir. Ġlgili madde uyarınca 1965 yılında çıkarılan 624 Sayılı
Devlet Personeli Sendikaları Kanunu ile kamu görevlilerinin sendikalaĢmasına imkân
tanınmıĢtır.
Kanun amaç, kapsam ve faaliyetler açısından kamu görevlileri sendikacılığına
son derece kısıtlı ve tedbirli bir çerçeve çizmiĢ, geleneksel devlet ve kamu görevlisi
anlayıĢından yola çıkmıĢtır (Gülmez, 2002: 41-43). Kanun ile kamu görevlileri
sendikaları “iĢçi niteliğinde olanlar dıĢındaki kamu hizmeti personelinin ortak mesleki,
kültürel, sosyal ve ekonomik hak ve menfaatlerini korumak özellikle mesleki geliĢmeyi
ve aralarındaki yardımlaĢmayı sağlamak amacı ile kuracakları mesleki teĢekküller”
olarak tanımlamıĢtır. Bu tanım ile kamu görevlileri sendikalarının bir mücadele organı
oldukları konusu benimsenmemiĢtir (Tokol, 2012: 94). Bu bakıĢ açısıyla çağın
gereklerine uygun bir çaba ile çıkarılan kanunun çağın gerisinde kaldığını ve Türk
sendikacılığı açısından ihtiyaçları karĢılamadığını söylemek mümkündür.
Kanun, kamu görevlileri sendikalarının her bir kurumda, kurumlar arasında,
merkez teĢkilatında, taĢra teĢkilatında kurulabileceğini belirtmiĢtir. Ayrıca kanun
bireysel sendika özgürlüğünü pozitif ve negatif yönleriyle güvenceye almıĢ, üye olma
ve üyelikten ayrılma için yazılı baĢvuruyu yeterli kabul etmiĢtir. Sendika yöneticileri için
güvence getirmeyen kanun, sendikaların gelirleri konusunda ise 274 Sayılı Sendikalar
Kanunu’na paralel hükümler koymuĢtur ( Tokol, 2012: 96, Gülmez, 2002: Mahiroğulları,
2011: 205).
Kamu görevlilerinin sendikalaĢma hakkı ayrıca 1965 tarihli ve 657 Sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun 22. Maddesinde de düzenlenmiĢtir. Ancak kamu görevlilerine
verilen sendikalaĢma ve sendika kurma hakkı 1971 tarih ve 1488 Sayılı Kanun’la T.C.
1961 Anayasası’nın 46. Maddesinde yer alan “çalıĢanlar” teriminin kaldırılarak yerine
“iĢçiler” teriminin konulması ile ortadan kaldırılmıĢtır. Ayrıca 657 Sayılı Devlet
16

ĠĢçilerin iĢverenlerle olan münasebetlerinde iktisadi ve sosyal durumlarım korumak veya
düzeltmek amacı ile ve bu kanun hükümlerine uygun olarak yapılan grev (Bkz. 275 Sayılı Toplu
ĠĢ
SözleĢmesi
Grev
ve
Lokavt
Kanunu
(1963),
M.
17,
http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/11462.pdf, EriĢim Tarihi 15.02.2018).
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Memurları Kanunu’ndaki 22. Madde de 1974 tarihli ve 2 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ile yürürlükten kaldırılmıĢtır (Tokol, 2012: 96-97). Bu geliĢmeler sonrasında
Türkiye’de kamu çalıĢanları uzunca bir süre sendika hakkında mahrum bırakılmıĢ ve
çeĢitli dernekler altında örgütlenmek zorunda kalmıĢlardır.
3. 1980-1982 Yılları: Baskıcı Bir Dönem
1980 yılında yaĢanan askeri darbe Türk demokrasisi için kara bir leke olarak
tarihe geçerken, demokrasi ve demokrasinin tüm mekanizmaları sekteye uğramıĢ, bu
durum Türk Endüstri ĠliĢkileri Sistemini ve Türk Sendikacılığını da derinden etkilemiĢtir.
1980 öncesi kimi sendika yöneticilerinin sendika ve toplu pazarlık yasalarındaki
boĢluklardan, yargı ve yürütme organlarının iĢleyiĢ aksaklarından yararlanarak
giriĢtikleri yasa dıĢı eylemler, 12 Eylül 1980’de gerçekleĢtirilen askeri müdahalenin
gerekçeleri arasında yer almıĢtır (Mahiroğulları, 2001: 171).
12 Eylül 1980 askeri darbesi sonucu birçok sendika ve sendikal üst örgütün
faaliyetleri durdurulmuĢ, yüzlerce sendika yöneticisi ve sendika üyesi gözaltına alınarak
haklarında adli iĢlemler yapılmıĢtır. Özellikle sendikal üst örgütlere yapılan ciddi
müdahaleler bu dönemde dikkat çekmektedir. DĠSK17 ve bu örgüte bağlı sendikaların
faaliyetleri durdurulmuĢ, yönetici ve temsilci konumundaki 1955 üye gözaltına
alınmıĢtır. Açılan davalar sonucu 1477 kiĢi sanık olarak yargılanmıĢ, yargılamalar
sonucu Ġstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 2 No.lu Askeri Mahkemesi, 24 Aralık 1986
günlü kararında toplam 2053 yıl hapis cezası vermiĢ, ayrıca DĠSK ve bağlı 28 sendika
hakkında kapatma kararı çıkmıĢtır. 1992 yılına kadar kapalı kalan DĠSK dava süreci
sonunda 1992 yılında tekrar faaliyete geçmiĢtir (Koç, 1998: 16, Koç, 2000: 14). Yine bu
dönemde Hak-ĠĢ18 ve bağlı sendikaların faaliyetleri durdurulmuĢtur. Milli Güvenlik
Konseyinin 8 nolu kararıyla faaliyeti durdurulan Hak-ĠĢ'in, yöneticilerinin yaptıkları
giriĢimleri sonucu ġubat 1981'de yeniden faaliyete geçmesine izin verilmiĢtir
(http://www.hakis.org.tr/icerik.php?sayfa=3, EriĢim Tarihi 16.02.2018). 12 Eylül askeri
darbesi sonucu faaliyetleri durdurulan bir diğer sendikal üst örgütte MĠSK19’tir. MĠSK ve
bağlı sendikaların faaliyetleri durdurulmasına rağmen hakkında dava açılmamıĢ ve
tekrar faaliyete geçmesine 1984 yılında izin verilmiĢtir. Daha sonra MĠSK adını Yurt-ĠĢ
olarak değiĢtirmiĢ ancak varlığını sürdüremeyerek kapanmıĢtır. Faaliyetleri
durdurulmamakla birlikte dönemin en büyük sendikal üst örgütü olan Türk-ĠĢ20 ve bağlı
sendikaların çalıĢma ve faaliyetleri sıkı bir kontrol ve denetim altına alınmıĢ, bağlı bazı
sendikaların faaliyetleri sıkıyönetim komutanlıkları tarafından belirli sürelerle
engellenmiĢtir (Koç, 1998: 16).
Demokrasinin ve tüm kurumlarının iĢlemez hale geldiği bu dönem 1982 T.C.
Anayasası’nın hazırlanma sürecini beraberinde getirmiĢ, yeni Anayasa Türk Endüstri
ĠliĢkileri ve Türk sendikacılığı açısından yeni bir döneminde baĢlangıcı olmuĢtur. Yeni
Anayasa’dan sonra yürürlüğe giren 1983 tarihli ve 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu ile
yine 1983 tarihli ve 2822 Sayılı Toplu ĠĢ SözleĢmesi, Grev ve Lokavt Kanunu 2012
yılında yürürlüğe giren 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu ĠĢ SözleĢmesi Kanunu’na kadar
Türk Endüstri ĠliĢkileri Sistemine yön vermiĢtir.

17

Devrimci ĠĢçi Sendikaları Konfederasyonu (Bkz. https://disk.org.tr/, EriĢim Tarihi 16.02.2018).
Hak ĠĢçileri Sendikaları Konfederasyonu (Bkz. http://www.hakis.org.tr/, EriĢim Tarihi
16.02.2018).
19
Milliyetçi ĠĢçi Sendikaları Konfederasyonu (Bkz. KOÇ, Yıldırım (1997), “Milliyetçi ĠĢçi
Sendikaları Konfederasyonu-MĠSK”, Kebikeç Ġnsan Bilimleri Ġçin Kaynak AraĢtırmaları Dergisi,
Yıl 2, Sayı 5, Ankara).
20
Türkiye ĠĢçi Sendikaları Konfederasyonu (Bkz. http://www.turkis.org.tr/, EriĢim Tarihi
16.02.2018).
18
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4. 1982 T.C. Anayasası’nın Türk Sendikal YaĢamı Üzerine Etkileri ve
Getirdikleri (Götürdükleri)
7.11.1982 tarihinde kabul edilen Anayasa özel olarak sendikal haklar
konusunda tepkici ve ayrıntıcı yaklaĢımının sonucu olarak, sendikal hakları madde
baĢlık ve sayılarını da kapsamak üzere toplam 443 sözcükle düzenlenmiĢtir (Gülmez,
2013: 77).
1982 T.C. Anayasası, 1961 T.C. Anayasası ile karĢılaĢtırıldığında, iĢçi ve
iĢveren arasındaki iliĢkilerde koruma ilkesi yerine düzenleme ilkesinin ön plana
çıkarıldığı görülmektedir. 1961 T.C. Anayasası iĢçi ile iĢveren arasındaki eĢitsizliği
dengelemek adına iĢçilerin korunmasını anayasal bir ilke düzeyinde ele almıĢken, 1982
T.C. Anayasası’nda bu ilkenin tamamen terk edildiği görülmektedir (Tokol, 2012: 160).
12 Eylül 1980 askeri darbesinden kısa bir süre önce 24 Ocak 1980 kararları ile ithal
ikameci planlı ekonomiden vazgeçip serbest piyasa sistemine geçiĢ sürecinin (Pıçak ve
Kadah, 2017: 225-226) ve Neo-liberal ekonomi politikalarının izlenmeye
baĢlanılmasının, ayrıca askeri müdahale sonrası gerek demokrasinin sekteye uğradığı
1980-1983 dönemi sivil ve askeri idarecilerinin gerekse de 1983 sonrası sivil siyasi
iradenin de bu politikaları devam ettirmesinin bu değiĢimde önemli bir rolü bulunduğu
söylemek mümkündür.
Anayasa’nın 48. Maddesi “ÇalıĢma ve SözleĢme Hürriyeti” ile ilgilidir. Bu
maddeye göre, “Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir.
Özel teşebbüsler kurmak serbesttir” ifadesi ile çalıĢma ve bireysel sözleĢme hürriyeti
anayasa ile güvence altına alınmıĢtır. 49. Madde ise “ÇalıĢma Hakkı ve Ödevi” ile
ilgilidir ve çalıĢmanın herkesi hakkı ve görevi olduğunu belirterek anayasal olarak
güvenceye alır. Madde 50 ile Anayasa, kadınları, çocukları ve güçsüz kimseleri
korumayı hedefleyerek “Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde
çalıştırılamaz. Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma
şartları bakımından özel olarak korunurlar. Dinlenmek, çalışanların hakkıdır. Ücretli
hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir”
ifadesine yer vermiĢtir (1982 T.C. Anayasası, 1982: M 48-50).
Sendikal haklar açısından ele alındığında 1961 T.C. Anayasası’nın daha
ayrıntılı hükümler içerdiğini söylemek mümkündür. Anayasa’nın 51. Maddesi’nde
iĢçilerin ve iĢverenlerin sendika kurma amaçları, çalıĢma iliĢkilerinde ekonomik ve
sosyal çıkarları korumak ve geliĢtirmek kapsamında ele alınmıĢtır. Ġlgili madde,
“Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve
menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst
kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına
sahiptir” hükmü ile pozitif ve negatif sendika hakkını da güvenceye almıĢtır (1982 T.C.
Anayasası, 1982: M 51). ĠĢçi ve iĢverenlerin aynı anda birden fazla sendikaya üye
olamayacakları, bir iĢ yerinde çalıĢmanın iĢçi sendikasına üye olma veya olmama
koĢuluna bağlanamayacağı, sendika ve üst örgütlerde yönetici olabilmek için en az on
yıl bilfiil çalıĢma Ģartı da yine 51. Madde de yer almıĢtır (Tokol, 2012: 161).
Anayasa 52. Maddesi ile sendikal faaliyetleri düzenlemiĢ, sendikaların genel
sınırlamalarına ek olarak siyasi amaç gütmeleri, siyasi faaliyette bulunmaları, siyasi
partilerden destek almaları ve destek vermeleri, derneklerle, kamu kurumu niteliğindeki
meslek örgütleri ile vakıflarla bu amaçla ortak hareket etmeleri yasaklanmıĢtır (1982
T.C. Anayasası, 1982: M 52, Tokol, 2012: 161-162). Toplu sözleĢme hakkı
Anayasa’nın 53. Maddesi’nde kendine yer bulmuĢ, “İşçiler ve işverenler, karşılıklı
olarak ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma şartlarını düzenlemek amacıyla
toplu iş sözleşmesi yapma hakkına sahiptirler. Toplu iş sözleşmesinin nasıl yapılacağı
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kanunla düzenlenir.” Ġfadesi ile toplu sözleĢmelerin yapılmıĢ biçimleri kanunlara
bağlanmıĢtır (1982 T.C. Anayasası, 1982: M 53).
Grev ve lokavt hakkı Anayasa’nın 54. Maddesi’nde düzenlenmiĢtir. Ġlgili madde,
“Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında, uyuşmazlık çıkması halinde işçiler grev
hakkına sahiptirler. Bu hakkın kullanılmasının ve işverenin lokavta başvurmasının usul
ve şartları ile kapsam ve istisnaları kanunla düzenlenir. Grev hakkı ve lokavt iyi niyet
kurallarına aykırı tarzda, toplum zararına ve milli serveti tahrip edecek şekilde
kullanılamaz” grev ve lokavtın usul ve Ģartlarını kanunlara bağlamıĢtır (1982 T.C.
Anayasası, 1982: M 54). 1961 T.C. Anayasası ile karĢılaĢtırıldığında, “Lokavt”
kavramının ilk defa Anayasa’da kendisine yer bulduğu ve Anayasal bir hak olarak kabul
edildiğini söylemek mümkündür. Bu durumun, kanun koyucunun sendikal haklar
açısından koruma ilkesi yerine düzenleme ilkesini ön plana çıkarmasının bir sonucu
olduğunu söylemek mümkündür.
Grev ve lokavtın ertelendiği ve yasaklandığı durumlarda uyuĢmazlığı çözme
yetkisi Yüksek Hakem Kurulu’na (YHK) tanınmıĢ, Yüksek Hakem Kurulu kararlarının
toplu iĢ sözleĢmesi hükmünde olduğu belirtilmiĢtir. Kanuni olmayan grev ve lokavt
türleri sıralanmıĢ, siyasi amaçlı, dayanıĢma nitelikli, genel grev ve lokavt ile iĢi
yavaĢlatma, iĢyeri iĢgali, verim düĢürme türünden eylemler yasaklanmıĢ, greve
katılmayan iĢçilerin çalıĢma özgürlüğü güvence altına alınmıĢtır (Tokol, 2012: 162).
1961 T.C. Anayasası’nın aksine 1982 T.C. Anayasası kamu görevlilerinin
sendikalaĢması ile ilgili bir hüküm içermemiĢ ve bu yönüyle sendikal yaĢam açısından
eksik kalmıĢtır.
1982 T.C. Anayasası’nın kabulünden sonra Türk Endüstri ĠliĢkileri Sistemi’ni
düzenlemeye yönelik olarak çıkarılan 1983 tarihli ve 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu ile
yine aynı tarihli ve 2822 Sayılı Toplu ĠĢ SözleĢmesi, Grev ve Lokavt Kanunları ile 274
Sayılı ve 275 Sayılı Kanunlar yürürlükten kaldırılmıĢlardır. 2821 Sayılı ve 2822 Sayılı
Kanunlar oldukça ayrıntılı Ģekilde hazırlanarak, Anayasa’nın hükümlerinin uygulanması
sırasında ortaya çıkabilecek endiĢelerin ortadan kaldırılması hedeflenmiĢtir (Tokol,
2012: 163).
4.1.

2821 Sayılı Sendikalar Kanunu

1983 tarihli ve 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu toplamda altı bölümden
oluĢmakta ve yürürlüğe girmesiyle 274 Sayılı Sendikalar Kanunu’nu yürürlükten
kaldırmaktadır. Kanunu’n bölümleri Ģu Ģekildedir (2821 Sayılı Sendikalar Kanunu,
1983):


Birinci kısım – Amaç ve tanımlar (md. 1-2)



Birinci bölüm – KuruluĢ esasları (md. 3-8)



Ġkinci bölüm – Organlar (md. 9-19)



İkinci kısım – Üyelik



Birinci bölüm – Sendika üyeliği (md. 20-25)



Ġkinci bölüm – Konfederasyon ve uluslararası kuruluĢ üyeliği (md. 26-28)



Üçüncü bölüm – Teminatlar (md. 29-31)



Üçüncü kısım – Faaliyetler



Birinci bölüm – Sendika ve konfederasyonların faaliyetleri (md. 32-36)



Ġkinci bölüm – Yasak faaliyetler (md. 37-39)
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Dördüncü kısım – Sendika ve konfederasyonların gelir ve giderleri



Birinci bölüm – Gelirler (md. 40-43)



Ġkinci bölüm – Giderler (md. 44-46)



Beşinci kısım – Denetim ve müeyyideler



Birinci bölüm – Denetim (md. 47-51)



Ġkinci bölüm – Müeyyideler (md. 52-59)



Altıncı kısım – Çeşitli geçici ve son hükümler



Birinci bölüm – ÇeĢitli hükümler (md. 60-66)



Ġkinci bölüm – Geçici kümüler (Geç. md. 1-6)



Üçüncü bölüm – Son hükümler (md. 67-68)

Kanun incelendiğinde ve 274 Sayılı Sendikalar Kanunu ile karĢılaĢtırıldığında
daha sınırlayıcı düzenlemeler içerdiği görülmektedir. Kanuna göre sendikaların iĢkolu
esasına göre kurulabileceği Türkiye çapında faaliyette bulunma amacı taĢıyabileceği
belirtilmiĢtir. Ayrıca 274 Sayılı Kanun’un aksine üst örgüt olarak sadece
konfederasyonlara izin vermiĢtir (2821 Sayılı Sendikalar Kanunu, 1983: md. 1-8).
Kanun, aynı iĢkolunda aynı anda birden fazla sendika kurulmasına izin vermiĢ ve
sendika çokluğu ilkesini21 güvence altına almıĢtır. Bununla beraber tüzüklerinde
belirterek ve genel kurul kararı ile sendika Ģubelerinin açılmasına izin vermiĢtir (Tokol,
2012: 163).
Yine 274 Sayılı Kanun ile karĢılaĢtırıldığında, 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu ile
sendika kurucusu olabilmek için gereken kriterlerin arttırıldığı görülmektedir. Sendika
kurucusu olabilmek için belirlenen Ģartların yanında, sendikanın kurulacağı iĢkolunda
en az bir yıl bilfiil çalıĢma Ģartı ile 2822 Sayılı Toplu SözleĢme, Grev ve Lokavt
Kanunu’nun 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ve 79’uncu maddeleri uyarınca hüküm
giymemiĢ olmak Ģartı aranmıĢtır (2821 Sayılı Sendikalar Kanunu, 1983: md. 5). Ayrıca
Kanun, iĢçi sendika ve üst kuruluĢ olarak belirlenen konfederasyonların genel kurul
dıĢında kalan zorunlu organlarına seçilebilmek için kurucularda olması gereken diğer
niteliklerin dıĢında en az on yıl bilfiil çalıĢma Ģartını da aramıĢtır (2821 Sayılı Sendikalar
Kanunu, 1983: md. 9-19).
Kanun ile sendikaya üye olamayacak kiĢiler belirlenirken kapsam geniĢ
tutulmuĢ, iĢveren vekili22 kavramı geniĢletilerek, iĢletmenin yanı sıra iĢletmenin
tamamını yöneten kiĢiler de iĢveren vekili olarak kabul edilmiĢtir (2821 Sayılı
Sendikalar Kanunu, 1983: md. 21, 40/b).
Kanun, sendika ve üst kuruluĢ olarak kabul edilen konfederasyonların
uluslararası örgütlere serbestçe üye olmalarını benimseyerek, üyelik için baĢvurmadan
üç ay önce uluslararası örgütün tüzüğünün ĠçiĢleri Bakanlığı’na ve ÇalıĢma
Bakanlığı’na verilmesini öngörmüĢtür. Uluslararası örgütün tüzüğünün üç ay içinde
Bakanlar Kurulu tarafından kanunda belirtilen ilkelere aykırılığının tespit edilmediği
Bir iĢyerinde veya iĢkolunda birden fazla sendikanın serbestçe kurulabilmesi ve faaliyette
bulunması
(Bkz.
http://isciveisverenuyumu.com/uploads/p/97/Sendikal%20orgutlenme%20Stratejiler%20ve%20L
iderlik.pdf, EriĢim Tarihi 17.02.2018).
22
ĠĢveren adına hareket eden ve iĢin, iĢyerinin ve iĢletmenin yönetiminde görev alan kimselere
iĢveren vekili denir (Bkz. 4857 Sayılı Türk ĠĢ Kanunu (2003), Madde 2,
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4857.pdf, EriĢim Tarihi 17.02.2018).
21
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durumda uluslararası örgüte üyeliği öngörmüĢtür (2821 Sayılı Sendikalar Kanunu,
1983: md. 26-28).
Kanun, “işçi veya işveren, sendikada üye kalmaya veya üyelikten ayrılmaya
zorlanamaz” hükmü ile bireysel sendika hakkını güvenceye almıĢtır. Ancak, 274 Sayılı
Sendikalar Kanunu ile kıyaslandığında, 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu ile sendika
üyeliğinin ve üyelikten çekilmenin zorlaĢtırıldığı görülmektedir. Sendikaya üye olurken
veya üyelikten ayrılırken notere tasdik edilme Ģartı aranmaya baĢlamıĢ ve sendika
üyeliğinden ayrılmanın, noter baĢvurusundan itibaren üç ay sonra geçerlilik kazanacağı
kabul edilmiĢtir (2821 Sayılı Sendikalar Kanunu, 1983: md. 25). Kanun sendika
yöneticilerine ve sendika temsilcilerine belirli Ģartlar altında çeĢitli güvenler getirmiĢtir.
Sendika temsilcisi seçme hakkı toplu iĢ sözleĢmesine taraf iĢçi sendikasına verilmiĢtir
(2821 Sayılı Sendikalar Kanunu, 1983: md. 29-31).
Siyasi faaliyetler açısından ele alındığında Kanun’un sendikalara önemli
kısıtlamalar getirdiği görülmektedir. Sendika ve üst kuruluĢ olarak kabul edilen
konfederasyonların siyasi amaç taĢımaları, siyasi faaliyetler yapmaları, siyasi partiler ile
iliĢkiye girmeleri veya iĢbirliği yapmaları, birlikte hareket etmeleri, siyasi partileri
desteklemeleri, destek almaları yardım ve bağıĢta bulunmaları ya da almaları, siyasi
parti amblemini, adına veya iĢaretini kullanmaları yasaklanmıĢtır (2821 Sayılı
Sendikalar Kanunu, 1983: md. 37). Bu bakıĢ açısıyla 2821 Sayılı Sendikalar
Kanunu’nun, sendikaların ve üst kuruluĢ olarak kabul edilen konfederasyonların
endüstri iliĢkileri literatüründe bağımlı model23 ve ara bağımlı model24 olarak kabul
edilen sendika-siyaset iliĢkilerine girmelerini engellemeye yönelik olduğunu söylenebilir.
Bu çabaların Türk Endüstri ĠliĢkilerini ve Türk Sendikacılığını dolaylı yoldan da olsa
bağımsız modele25 ve pragmatik sendikacılığa26 ittiğini söylemek mümkündür.
2821 Sayılı Sendikalar Kanunu, sendika saflığı ilkesini27 yasal olarak güvence
altına alarak 38. Maddesinde “işçiler ve işçi sendika ve konfederasyonları bu Kanun
veya diğer kanunlara göre kurulu işveren kuruluşlarına; işverenler ve işveren
kuruluşları da işçi sendika ve konfederasyonlarına üye olamazlar; gerek doğrudan
doğruya, gerek temsilcileri veya mensupları veya araya koyacakları diğer kimseler
vasıtasıyla biri diğerinin kurulmasına, idare ve faaliyetine müdahalede bulunamazlar”
hükmüne yer vermiĢtir (2821 Sayılı Sendikalar Kanunu, 1983: md. 38). Kanun,
sendikaların ve üst kuruluĢ olarak kabul edilen konfederasyonların ticaretle
uğraĢmalarını ve elde edilecek gelirleri üyeleri arasında dağıtmasını yasaklamıĢtır
(2821 Sayılı Sendikalar Kanunu, 1983: md. 39).

23

Sendikaların siyasi partilerle iliĢkisi, devletle özdeĢleĢmesi olan iktidardaki tek partiyle iliĢkisini
ifade eder. Bu iliĢkinin boyutu tek taraflı olarak, iktidar tarafından belirlenir (Bkz. AKGEYĠK,
Tekin (1994), “Sendika-siyaset ĠliĢkisi”, Kamu-ĠĢ Dergisi, Cilt 3, Sayı 3).
24
Modelde sendikalar ile siyasi partiler arasında organik bir iliĢki yoktur. Bu iliĢki, resmi bir
bağlılıktan farklı olarak her iki örgütün bağımsızlığını koruyarak, birbirlerini desteklemeleri ve
ortak bir amaca hizmet etmeleri esasına dayanır (Bkz. AKGEYĠK, Tekin (1994), “Sendikasiyaset ĠliĢkisi”, Kamu-ĠĢ Dergisi, Cilt 3, Sayı 3).
25
Ülkedeki tüm siyasal partilere eĢit mesafede kalınarak bu partilerle kalıcı olmaksızın kurulan
iliĢkiler (Bkz. MAHĠROĞULLARI, Adnan (2012), “Sendika-siyaset ĠliĢkisinin Teorik Çerçevesi ve
Günümüzdeki Düzeyi”, HAK-Ġġ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, Cilt 1, Yıl 1, Sayı 2).
26
Uzun vadeli toplumsal amaçlar yerine sadece üyelerinin çıkarlarını savunan “faydacı/yalın
sendikacılık” (Bkz. MAHĠROĞULLARI, Adnan (2012), “XXI. Yüzyıla Girerken Sendikacılık:
Günümüzdeki DeğiĢim, DönüĢüm ve Gelecek Ġçin ArayıĢlar”, HAK-Ġġ Uluslararası Emek ve
Toplum Dergisi, Cilt 1, Yıl 1, Sayı 1).
27
Sendikaların, ĠĢçilerin sadece iĢçi sendikalarında, iĢverenlerin de sadece iĢveren
sendikalarında bir araya gelebildikleri karĢı tarafın üyeliğine kapalı kuruluĢlar olması (Bkz.
ġAHLANAN, Fevzi (1995), “Sendikalar Hukuku”, Banksis Yayınları, Ġstanbul).
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Kanun, sendikaların ve üst kuruluĢ olarak kabul edilen konfederasyonların
denetimini hem mali hem de idari açıdan ele almıĢ, kuruluĢlara yılda bir defa ÇalıĢma
Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından yerinde ve birlikte veya ayrı ayrı; gerek
görülen durumlarda ise birden fazla denetleme yapılabilmesini öngörmüĢtür (2821
Sayılı Sendikalar Kanunu, 1983: md. 47-51).
4.2.

2822 Sayılı Toplu ĠĢ SözleĢmesi, Grev Lokavt Kanunu

2822 Sayılı Kanun incelendiğinde, 275 Sayılı Toplu ĠĢ SözleĢmesi Grev ve
Lokavt Kanunu’na kıyasla daha kısıtlayıcı hükümler getirdiği görülmektedir. Tokol
(2012: 169) bu durumu, “2822 sayılı Kanun grev hakkının kullanılmasını zorlaştırmış,
sendikalar grev hakkının kullanılmasında aşılması zor, suç işleme olasılığı yüksek
hükümlerle karşı karşıya kalmışlardır” Ģeklinde açıklamaktadır. Kanun’un bölümleri Ģu
Ģekildedir (2822 Sayılı Toplu ĠĢ SözleĢmesi, Grev ve Lokavt Kanunu, 1983):


Birinci kısım – Toplu iş sözleşmesi



Birinci bölüm – Genel hükümler (md. 1-11)



Ġkinci bölüm – Toplu iĢ sözleĢmesinin yapılması (md. 12-20)



Üçüncü bölüm – UyuĢmazlık ve arabuluculuk (md. 21-24)



İkinci kısım – Grev ve Lokavt



Birinci bölüm – Tanım ve unsurları (md. 25-28)



Ġkinci bölüm – Grev ve lokavt yasakları ve erteleme (md. 29-41)



Üçüncü bölüm – Grev ve lokavtın sonuçları (md. 42-51)



Üçüncü kısım – Toplu iş uyuşmazlıklarının barışçı yollarla çözümü



Birinci bölüm – Yüksek Hakem Kuruluna BaĢvurma (md. 52-57)



Ġkinci bölüm – Özel hakeme ve resmi arabulucuya baĢvurma (md. 58-61)



Dördüncü kısım – Çeşitli hükümler (md. 62-67)



Beşinci kısım – Müeyyideler ve Son Hükümler



Birinci bölüm- Ceza hükümleri (md. 68-81)



Ġkinci bölüm – Son hükümler (md. 82-84)

2822 Sayılı Kanun, iĢkolu ve iĢletme sözleĢmesi ayrımını ortadan kaldırarak,
iĢyeri ve çeĢitli Ģartların ortaya çıkması durumunda “iĢletme toplu iĢ sözleĢmesine 28”
yer vermiĢtir. Ayrıca Kanun ile bir iĢ yerinde aynı toplu sözleĢme dönemi içinde birden
fazla toplu sözleĢme yapılması yasaklanarak, yapılmıĢ olan bir toplu sözleĢmenin aynı
anda birden çok iĢyerini kapsayabileceği belirtilmiĢtir. Kanun, 275 Sayılı Toplu ĠĢ
SözleĢmesi Grev ve Lokavt Kanunundan farklı olarak süreli ve süresiz toplu iĢ
sözleĢmelerine yer vermemiĢ, yapılacak toplu iĢ sözleĢmelerinin süresini en az bir yıl
ve en çok üç yıl olarak belirlemiĢtir. Kanun, faaliyetin bir yıldan az sürdüğü iĢlerde ise
toplu sözleĢme süresinin bir yıldan daha az olabileceğini hükme bağlamıĢtır. Bunun
yanında yapılmıĢ bir toplu iĢ sözleĢmesinin süresinin taraflarca uzatılması, kısaltılması,
süresinden önce sona erdirilmesi yasaklanmıĢ, toplu sözleĢmeden yararlanılabilmesi
Bir gerçek ve tüzel kiĢiye veya bir kamu kurum ve kuruluĢuna ait aynı iĢkolunda birden çok
iĢyerine sahip bir iĢletmede yapılan toplu iĢ sözleĢmesi (Bkz. 2822 Sayılı Toplu ĠĢ SözleĢmesi,
Grev
ve
Lokavt
Kanunu
(1983),
Madde
3,
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2822.pdf, EriĢim Tarihi 18.02.2018).
28
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için dayanıĢma aidatı ödenmesi hükmünü getirmiĢtir. Yine 275 Sayılı Kanun’dan faklı
olarak 2822 Sayılı Kanun, dayanıĢma aidatı için sendika üyelik aidatının üçte ikisi
oranını öngörmüĢtür. Ayrıca Kanun’a göre dayanıĢma aidatı ödenerek toplu
sözleĢmeden yararlanılması için sendika onayı aranmamıĢtır (2822 Sayılı Toplu ĠĢ
sözleĢmesi, Grev ve Lokavt Kanunu, 1983: md. 1-9).
Kanun, sendikanın toplu sözleĢme yapabilmesi için yetki sahibi olmasını
öngörerek, kurulu bulunduğu iĢkolunda çalıĢmakta olan iĢçilerin en az % 10’nunun
kendi üyesi olması Ģartını hükme bağlamıĢtır. Ayrıca sendikanın toplu sözleĢmeye taraf
olmak ve yapmak istediği iĢletme ve iĢyerlerinin her birinde çalıĢmakta olan iĢçilerin en
az yarısından fazlasının kendi üyesi olması gereği hükmünü getirmiĢtir. Kanun
iĢkolunda çalıĢan iĢçilerin % 10’unun tespitini ise ÇalıĢma Bakanlığı’na bırakarak,
Bakanlık tarafından her yıl ocak ve temmuz aylarında yayımlanan iĢkolu istatistiklerinin
esas alınmasını kabul etmiĢtir (2822 Sayılı Toplu ĠĢ sözleĢmesi, Grev ve Lokavt
Kanunu, 1983: md. 12).
Kanun, bu kanuna istinaden toplu iĢ sözleĢmesi yapmak isteyen sendikanın
yetki tespitinin belirlenmesi için ÇalıĢma Bakanlığı’na baĢvurmasını, bu baĢvurunun ise
yazılı yapılması hükme bağlamıĢtır. Yetki belgesinin ya da tespit yazısının alındığı
andan itibaren iĢçi sendikası, iĢveren sendikası ya da iĢverenin 15 gün içinde karĢı
tarafı toplu görüĢmeye çağırması ya da çağrıya görevli makama bildirmesi
öngörülmüĢtür (2822 Sayılı Toplu ĠĢ sözleĢmesi, Grev ve Lokavt Kanunu, 1983: md.
13-17).
Toplu menfaat uyuĢmazlıklarının29 yaĢandığı durumlarda, taraflardan birinin
toplu görüĢmeye gelmemesi, devam etmemesi veya toplu görüĢmenin baĢlangıç tarihi
itibari ile belirli bir sürenin geçmesine rağmen anlaĢmanın sağlanamaması durumun
tarafların grev ve lokavta gitmeden önce arabulucuya gitmeleri Ģartı getirilmiĢtir. Kanun
ile uzlaĢtırma sistemi30 yerine arabulucu sistemi31 getirilmiĢtir (2822 Sayılı Toplu ĠĢ
sözleĢmesi, Grev ve Lokavt Kanunu, 1983: md. 21-22).
Kanun sadece çıkar uyuĢmazlıklarının yaĢandığı hallerde grev ve lokavt hakkını
tanımıĢtır. Kanun iĢveren tarafının lokavt hakkını kullanabilmesi için, iĢçi sendikası
tarafından grev kararı alınmasını hükme bağlamıĢtır (2822 Sayılı Toplu ĠĢ sözleĢmesi,
Grev ve Lokavt Kanunu, 1983: md. 25-26). 2822 Sayılı Kanun, grev hakkının
kullanılması konusunda birçok yasak ve sınırlama getirmiĢtir. Tokol (2012: 172) bu
durumu “grev ve lokavt yasakları gereksiz biçimde arttırılmıştır” sözleriyle ifade
etmektedir. Yasak kapsamındaki iĢyerlerinde uyuĢmazlıkların ancak Yüksek Hakem
Kurulu (YHK) kararı ile çözümlenmesini karara bağlamıĢtır. Kanun ile genel grev, siyasi
grev ve dayanıĢma grevi kanun dıĢı kabul edilmiĢ, iĢ yavaĢlatma, iĢyerinin iĢgali, verim
düĢürme vb. eylemler hakkında çeĢitli yaptırımlar uygulanması öngörülmüĢtür (2822
Sayılı Toplu ĠĢ sözleĢmesi, Grev ve Lokavt Kanunu, 1983: md. 25-32).

29

ĠĢçi sendikası ile iĢveren ya da iĢveren sendikası arasında çıkan uyuĢmazlık.
Toplu iĢ uyuĢmazlıklarında tarafların seçecekleri birer tarafsız kiĢi ile üçüncü tarafsız kiĢinin
bir araya gelmesi ile oluĢan kurulun karar vermesi esas olarak benimsenmesi (Bkz. GÜLER,
ġerefettin (2016), “Toplu ĠĢ UyuĢmazlıklarının BarıĢçı Yollarla Çözümünde Arabulucu, Görevli
Makam ve Yetkili ĠĢçi Sendikasının Fonksiyonları”, HAK-Ġġ Uluslararası Emek ve Toplum
Dergisi, Cilt 5, Yıl 5, Sayı 13).
31
Toplu iĢ uyuĢmazlıklarında taraflar arasındaki uyuĢmazlığın üçüncü kiĢinin araya girmesiyle
çözümlenmesini, taraflar arasındaki görüĢ ayrılıklarının giderilerek onların birbirine
yaklaĢtırılmasını amaçlayan barıĢçı bir çözüm yolu (Bkz. KILKIġ, Ġlknur, YILDIZ BAĞDOĞAN,
Selver ve BAġTÜRK, ġenol (2014), “Türkiye’de Toplu ĠĢ UyuĢmazlıklarının Çözümünde
Arabuluculuk ve UzlaĢtırma Sisteminin Evrimi ve Sistemin Etkinliğini Arttırıcı Öneriler”, Dokuz
Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 16, sayı 1, Ġzmir).
30
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Kanun’a göre grev kararı alınabilmesi için, uyuĢmazlığın çözümlenemediğini
bildiren tutanağın tebliğinden sonra 6 iĢgünü geçmesi gerektiği hükmü getirilmiĢtir.
Lokavt kararının ise, grev kararının iĢverene tebliğ edildiği andan itibaren 6 iĢgünü
içinde alınabileceği belirtilmiĢtir. Eğer 6 iĢgünü içinde grev kararı alınmazsa ya da grev
yasaklarında Yüksek Hakem Kurulu’na (YHK) baĢvurulmazsa yetki belgesinin
hükümsüzlüğüne hükmedilmiĢtir grev ve lokavt kararları alındıktan sonra 6 iĢgünü
içinde karĢı tarafa tebliği için notere ve kararın birer örneğinin de görevli makama
verilmesi öngörülerek, bu süre içinde karar tebliği olmadan grev veya lokavta gidilmesi
kanun dıĢı sayılmıĢtır (2822 Sayılı Toplu ĠĢ sözleĢmesi, Grev ve Lokavt Kanunu, 1983:
md. 27-28).
Notere bildirilen grev ve lokavt kararının karĢı tarafa tebliğinden itibaren 60 gün
içinde ve karĢı tarafa noter aracılığı ile 6 iĢgünü önce bildirilecek tarihte uygulamaya
konulması Kanun’da hükme bağlanarak, bildirilen tarihlerde baĢlamayan grev ve
lokavtın düĢmesi kabul edilmiĢtir. Kanun lokavta uğrayan ya da greve katılan iĢçilerin
iĢyerlerindeki giriĢ ve çıkıĢları kapatarak, giriĢ-çıkıĢları engellemelerini; iĢyerlerinin
önlerinde ve iĢyerlerinin etrafında toplanmalarını yasaklamıĢtır. Ayrıca Kanun, grev
süresinde grev yapılan iĢyerleri ve çevresine pankart, afiĢ vb. ilan araçlarının
asılmasını da yasaklayarak hükme bağlamıĢtır. Ayrıca Kanun, grev ve lokavt
sürelerinin kıdem tazminatı32 hesabında dikkate alınmaması, toplu iĢ sözleĢmeleri ile
bireysel iĢ sözleĢmelerine bu durumun aksine hüküm konulmamasını da karara
bağlamıĢtır (2822 Sayılı Toplu ĠĢ sözleĢmesi, Grev ve Lokavt Kanunu, 1983: md. 3742).
Kanun, Bakanlar Kurulu’na karar verilmiĢ veya baĢlamıĢ olan kanuni bir grevi,
genel sağlığı ve milli güvenliği bozucu nitelikte olduğu gerekçesi ile 60 gün erteleme
yetkisini tanımıĢtır. Erteleme durumunda uyuĢmazlıkların çözümlenmesinde öncelikle
resmi arabuluculuk sisteminin çalıĢtırılmasını, arabuluculuk sistemi ile de sonuç
alınamaması durumunda da Yüksek Hakem Kurulu’nun (YHK) karar vermesini hükme
bağlamıĢtır 2822 Sayılı Toplu ĠĢ sözleĢmesi, Grev ve Lokavt Kanunu, 1983: md. 3334). 2822 Sayılı Kanun’un bu bakıĢ açısıyla grev ertelemesi adı altında bir nevi grev
yasağını kanunen hükme bağladığını ve zorlayıcı biçimde barıĢçı çözüm yollarının
kullanılmasını öngördüğünü söylemek mümkündür. Bu durumun temel sebebi ise
“genel sağlığı ve milli güvenliği bozucu nitelikte” ibaresinin göreceli ve fazlasıyla genelgeçer bir ifade olmasıdır.
Kanun, grev ve lokavt kararlarının uygulanamayacağı, sendikaların
faaliyetlerinin durdurularak, grev ve lokavtın askıya alınabileceği ya da ertelenebileceği
hallerde Yüksek Hakem Kurulu’na (YHK),yürürlükte kaldığı süre sona eren toplu iĢ
sözleĢmelerinin taraflarının baĢvuruları halinde uygun gördüğü değiĢiklikleri yaparak
tekrar yürürlüğe koyma yetkisi vermiĢtir. Toplu iĢ uyuĢmazlıklarının çözümü iĢ
mahkemelerine bırakılmıĢ, kanun dıĢı grev ve lokavt ile ilgili oldukça ağır hükümler
getirilmiĢtir. Sendikalar tarafından alınan kanun dıĢı grev kararları sonucu iĢverenlerin
uğradığı zararın tazmini için de sendikalar sorumlu tutulmuĢtur bağlamıĢtır (2822 Sayılı
Toplu ĠĢ sözleĢmesi, Grev ve Lokavt Kanunu, 1983: md. 45-52).
4.3.

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu ĠĢ SözleĢmesi Kanunu

1982 T.C. Anayasası kapsamında çıkarılan 2821 ve 2822 sayılı Kanunların
yerine, günümüz Ģartlarında ihtiyacı karĢılayamamaları, modernleĢtirilmeleri ihtiyacı,
32

ĠĢ kanununda belirtilen asgari bir çalıĢma süresini doldurarak iĢçinin iĢ sözleĢmesinin belirli bir
nedenle son bulması durumunda iĢveren tarafından iĢçiye veya mirasçılarına ödenen para (Bkz.
AKBIYIK, Nihat ve KOÇ, Muzaffer (2011), “Kıdem Tazminatı ve Kıdem Tazminatı Fonunun
Ġktisadi ve Sosyal Sonuçları”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
Dergisi, Cilt 16, Sayı 3, Isparta).
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ILO33 sözleĢme kararlarına uyum vb. gibi sebeplerle, Türk sendikal yaĢamını
düzenleyen kanunların 2010 yılında yapılan Anayasa Referandumunun sonuçlarıyla
uyumlu bir Ģekilde olması için 2012 yılında 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu ĠĢ Kanunu
yürürlüğe girmiĢtir. Kanunun gerekçesi incelendiğinde de bu “2010 yılında yapılan
referandum ile Anayasa’da yapılan değişikliklere uyum sağlamak, sendikal haklar için
özgürlükçü bir yaklaşım içermeyen sınırlamaları daraltmak, uygulamadaki sorunlara
çözüm getirmek, Uluslararası Çalışma örgütünün ülkemizin de onayladığı 87 ve 98
sayılı sözleşmelerine uyum sağlamak” olduğu görülecektir (Önsal, 2013: 7). Ancak ilgili
kanun incelendiğinde gerekçesi ile hükümleri arasında ciddi çeliĢkiler olduğu
görülmektedir. Yorgun (2013: 357) bu durumu “Yasanın genel gerekçesiyle maddeleri
arasında ciddi çelişkiler yer almış, yasada yer alan olumlu değişiklikler değiştirilmeyen
veya yeterince korumayan, yasaklayıcı hükümler nedeniyle anlamsızlaşmıştır.”
sözleriyle ifade etmektedir. Kanun’un bölümleri Ģu Ģekildedir (6356 Sayılı Sendikalar ve
Toplu ĠĢ SözleĢmesi Kanunu, 2012):

33



Birinci Bölüm



Amaç ve Tanımlar (md. 1-2)



Ġkinci Bölüm



KuruluĢ Esasları ve Organları (md. 3-16)



Üçüncü Bölüm



Sendika Üyeliği ve Üyeliğin Kazanılması (md. 17-22)



Dördüncü Bölüm



Güvenceler (md. 23-25)



BeĢinci Bölüm



Faaliyetler (md. 26-27)



Altıncı Bölüm



KuruluĢların Gelirleri, Denetimi ve Kapatılması (md. 28-32)



Yedinci Bölüm



Toplu ĠĢ SözleĢmesinin Genel Esasları (md. 33-40)



Sekizinci Bölüm



Toplu ĠĢ SözleĢmesinin Yapılması (md. 41-48)



Dokuzuncu Bölüm



Toplu ĠĢ UyuĢmazlıklarının Çözümü (md. 49-53)



Onuncu Bölüm



Yüksek Hakem Kurulunun KuruluĢu ve ÇalıĢma Esasları (md. 54-57)



Onbirinci Bölüm



Grev ve Lokavt (md. 58-75)



Onikinci Bölüm



ÇeĢitli ve Son Hükümler (md. 76-83)

International Labour Organization/Office (Uluslararası ÇalıĢma Örgütü).
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6356 sayılı Kanun incelendiğinde dikkati çeken ilk nokta, sendikal yaĢamı
düzenlemeye yönelik önceki Kanunlarla karĢılaĢtırıldığında ilgili Kanunun daha çok
bölümden oluĢmasıdır. Bu durumun temel sebebi daha önceki Kanunların aksine ilk
defa sendikaların kuruluĢ ve iĢleyiĢini düzenleyen kanunlarla, toplu iĢ sözleĢmesi, grev
ve lokavtı düzenleyen kanunların birleĢtirilerek tek çatı altına alınmıĢ olmasıdır.
Kanımızca sendikal yaĢamın ayrılmaz bileĢenleri olan sendika, toplu iĢ sözleĢmesi ve
grevin -ki bu noktada lokavtı da dâhil etmek mümkündür- tek çatı altında toplanmıĢ
olması uygulama ve literatür kalabalığının önüne geçilmesi açısından olumlu bir
geliĢmedir.
6356 sayılı Kanun 2821 sayılı Kanunla kıyaslandığında dikkat çeken bir diğer
önemli noktada iĢkolu sayısında yapılan değiĢikliktir. 2821 sayılı Kanunda iĢkolu sayısı
28 olarak belirlenmiĢken (2821 Sayılı Sendikalar Kanunu, 1983: md. 60), 6356 sayılı
Kanun’da iĢkolu sayısının 20’ye indirildiği görülmektedir (6356 Sayılı Sendikalar ve
Toplu ĠĢ SözleĢmesi Kanunu, 2012: 1 Sayılı Cetvel). 6356 sayılı Kanun ile bazı
iĢkollarının birleĢtirildiğini –ağaç ve kâğıt gibi- ve bazı iĢkollarının da isminin
değiĢtirildiğini görmek mümkündür. Yeni Kanun iĢkollarında değiĢiklik yaparken aynı
zamanda, “sendikalar kuruldukları işkolunda faaliyette bulunur” (6356 Sayılı Sendikalar
ve Toplu ĠĢ SözleĢmesi Kanunu, 2012: md. 3) ifadesi ile 2821 sayılı Kanun’un aksine
Türk sendikal yapısının iĢkolu sendikacılığı olacağını dolaylı yoldan da olsa ifade
etmektedir (Dereli, 2013: 43).
6356 sayılı Kanun’da, 2821 sayılı Kanun’a göre farklılaĢan bir diğer uygulama
da sendika kurucularında aranan Ģartlarda yaĢanan değiĢikliktir. 2821 sayılı Kanun
sendika kurucusu olabilmek için “Türk vatandaşı, medeni hakları kullanmaya ehil ve
sendikaların kurulacağı işkolunda fiilen çalışır olmak; Türkçe okur-yazar olmak” gibi
Ģartları ararken (2821 Sayılı Sendikalar Kanunu, 1983: md. 5), 6356 sayılı Kanun “Fiil
ehliyetine sahip ve fiilen çalışan gerçek veya tüzel kişiler sendika kurma hakkına
sahiptir” (6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu ĠĢ SözleĢmesi Kanunu, 2012: md. 6)
maddesi ile sendika kurucusu olma Ģartlarını hafifletmiĢtir. Sendika kurucusu olmayı
kolaylaĢtırması ve dolaylı olarak sendikaların kurulmasını da kolaylaĢtırması açısından
yaĢanan bu değiĢikliği olumlu bir düzenleme olarak kabul etmek mümkündür.
Yeni Kanun ile getirilen bir diğer önemli değiĢiklikte sendika üyeliğinin
baĢlangıcı ile ilgilidir. 2821 sayılı Kanun’da bulunan ve hem ulusal hem de uluslararası
düzeyde ciddi eleĢtiriler alan (Dereli, 2013: 45) “noter üzerinden üyelik” (2821 Sayılı
Sendikalar Kanunu, 1983: md. 22) Ģartı 6356 sayılı Kanun ile kaldırılarak, sendika
üyeliğinin e-Devlet kapısı üzerinden kazanılacağı hükme bağlanmıĢtır. Yine aynı
Ģekilde sendika üyeliğinden çekilmekte yeni Kanun uyarınca e-Devlet kapısı üzerinden
gerçekleĢtirilecektir (6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu ĠĢ SözleĢmesi Kanunu, 2012: md.
17). Ayrıca sendika üyeliği için aranan Ģartlarda da değiĢikliğe gidilmiĢ eski Kanun ile
sendika üyeliği için aranan “onaltı” yaĢ Ģartı “onbeĢ”’e düĢürülmüĢtür (2821 Sayılı
Sendikalar Kanunu, 1983: md. 20, 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu ĠĢ SözleĢmesi
Kanunu, 2012: md. 17). Sendika üyeliği ve sendikaların üye sayılarını arttırabilmeleri
konusunda olumlu bir geliĢme olarak kabul edilebilecek bu uygulamanın dikkat çeken
bir diğer yönü de eski Kanun’da on altı yaĢını doldurmayanlar için aranan kanuni
temsilcilerinin yazılı izni Ģartının yeni Kanun’da bulunmamasıdır.
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu ĠĢ SözleĢmesi Kanunu’nun en çok eleĢtirilen
yönlerinden biride sendika özgürlüğü ve güvencesine yönelik getirdiği uygulamalardır.
Kanun’un gerekçesi ile örtüĢmeyecek biçimde -ILO’nun 87 ve 98 Sayılı SözleĢme
Kararlarına aykırı Ģekilde- sendikal sebeplerle iĢ sözleĢmesinin feshi durumunda
mutlak iĢe iade güvencesinin iĢçilere sağlanmaması ve 30’dan az iĢçi çalıĢtıran
iĢyerlerindeki iĢçilerin iĢe iade davası açamaması (Yorgun, 2013: 369), Kanun’a
sendikal özgürlük ve güvence sağlama konusunda gölge düĢürmektedir.
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Yeni Kanun, 2822 Sayılı Toplu ĠĢ sözleĢmesi, Grev ve Lokavt Kanunu ile
karĢılaĢtırıldığında, ilk defa 2. Maddesi ile “Çerçeve Sözleşme”’ye yer vererek
tanımladığı görülmektedir (6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu ĠĢ SözleĢmesi Kanunu,
2012: md. 2). Kanun uyarınca çerçeve sözleĢme yapma yetkisi ise Ekonomik ve Sosyal
Konsey’de34 temsil edilen iĢçi ve iĢveren konfederasyonlarına verilmiĢtir. Yorgun (2013:
373) bir taraftan bu durumun olumlu bir geliĢme olduğunu belirtirken, diğer taraftan “İlk
kez çerçeve sözleşme hakkının kanunda yer alması olumlu bir adım iken gerek
sözleşme yapma yetkisinin ve düzeyinin sınırlandırılmış olması, gerek sözleşme
içeriğinin dar tutulması bu düzenlemenin ölü doğmasına yol açmıştır” sözleriyle
eleĢtirmektedir.
Toplu pazarlık yapma yetkisi açısından karĢılaĢtırıldığında, 2822 sayılı
Kanun’da belirtilen “ikili baraj sistemi” ile ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı35’ndan
yetki alma prosedürünün, 6356 sayılı Kanun’da da korunduğu görülmektedir. Yeni
Kanun ile bu konuda getirilen değiĢiklik ise iĢkolu ve iĢletme barajlarının aĢağıya
çekilerek, ilgili yetki barajlarının iĢkolu için % 3, iĢletme için ise % 40 olarak
belirlenmesidir. Daha sonra ise 2014 tarihli ve 6552 Sayılı Kanun’un 20. Maddesiyle, %
3 olan yetki için iĢkolu barajı % 1’e indirilmiĢtir (6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu ĠĢ
SözleĢmesi Kanunu, 2012: md. 41, 6552 Sayılı ĠĢ Kanunu Ġle Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Ġle Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılmasına Dair Kanun, 2014: md. 20).
Sendikaların grev kararı almasına yönelik olarak da eski Kanun ve yeni Kanun
arasında farklılıklar bulunmaktadır. 2822 sayılı Kanun uyarınca, sendikaların grev
kararı alabilmesi için uyuĢmazlığın tebliğinden itibaren altı iĢgünü geçmesi gerekirken
(2822 Sayılı Toplu ĠĢ sözleĢmesi, Grev ve Lokavt Kanunu, 1983: md. 26), yeni Kanun
uyarınca uyuĢmazlık tutanağının tebliğ edildiği tarihten itibaren altmıĢ gün içinde grev
kararı alınıp, karĢı tarafa altı iĢ günü önceden bildirilmesi Ģartı aranmaktadır 6356
Sayılı Sendikalar ve Toplu ĠĢ SözleĢmesi Kanunu, 2012: md. 60). Grev oylaması da
yeni Kanunla düzenlenmiĢ ve 2822 sayılı Kanun (1983: md. 35) “Kanuni bir grevin bir
işyerinde uygulanabilmesi için oylama yapılmasını, grev kararının ilan edildiği tarihte o
işyerinde çalışan işçilerin en az dörtte biri, grev kararının işyerinde ilan edilmesinden
başlayarak altı işgünü içinde yazılı olarak isterse, o işyerinde grev oylaması yapılır”
ifadesine yer verirken, 6356 sayılı Kanun (2012: md. 61) bu konuda “Oylamada grev
ilanının yapıldığı tarihte işyerinde çalışan işçilerden oylamaya katılanların salt
çoğunluğu grevin yapılmaması yönünde karar verirse, bu uyuşmazlıkta alınan grev
kararı uygulanamaz” ifadesine yer vermiĢtir. Yorgun (2013: 374) bu durumu “Ülkemizde
grev oylaması talebinin genellikle işverenler tarafından organize edildiği ve greve
“hayır” çıkarmak için yoğun kampanyaların yapıldığı bilinmektedir. Bu değişiklik ile
grevin engellenmesi kolaylaşmıştır. Grev oylaması talebinde işçilerin tümü dikkate
alınarak karar verilirken, grev oylamasında oylamaya katılanların salt çoğunluğu
dikkate alınacaktır. Bu değişiklik grev oylamalarında greve “hayır” çıkarmak için yapılan
girişimleri cesaretlendirecektir” sözleriyle eleĢtirmektedir.
34

Ekonomik ve sosyal politikaların oluĢturulmasında, toplumsal uzlaĢma ve iĢbirliğini
sağlayacak, sürekli ve kalıcı bir ortam oluĢturarak, istiĢari mahiyette ortak görüĢ belirlemek için
1995 yılında BaĢbakanlık genelgesi ile oluĢturulan, 11 Nisan 2001’de kuruluĢ Kanun’u çıkarılan
kurul (4641 Sayılı Ekonomik ve Sosyal Konseyin ÇalıĢma, Esas ve Yöntemleri Hakkında
Kanun, 2001).
35
2018 yılında yapılan düzenleme ve değiĢiklikle ilgili bakanlığın adı “T.C. Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığı” olarak değiĢtirilmiĢtir (703 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
(2018), “Anayasada Yapılan DeğiĢikliklerde Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”,
BaĢbakanlık Mevzuatı GeliĢtirme ve Yayın Genel Müdürlüğü, Resmi Gazete, Sayı 30473, 3.
Mükerrer).
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Türk sendikal yaĢamının en çok tepki çeken konularından biride grev
ertelemesidir. Erteleme ifadesi ile anlaĢılan, erteleme süresi sonucunda baĢlatılmıĢ
olan kanuni grevin kaldığı yerden devam edeceği düĢüncesidir. Ne var ki uygulamada
bu durumun böyle olmadığı, grev ertelemesi sonucunda Yüksek Hakem Kurulu’na36
gidilmesinin zorunlu olduğu görülmektedir. Bu durum erteleme altında örtülü bir grev
yasağının olduğunu akıllara getirmektedir. 2822 sayılı Kanun ve 6356 sayılı Kanun,
grev ertelemesi konusunda karĢılaĢtırıldığında, 2822 sayılı Kanun (1983: md. 33-34)
“Karar verilmiş veya başlanmış olan kanuni bir grev veya lokavt genel sağlığı veya milli
güvenliği bozucu nitelikte ise Bakanlar Kurulu bu uyuşmazlıkta grev ve lokavtı bir
kararname ile altmış gün süre ile erteleyebilir” ve “Erteleme süresinin sona erdiği tarihte
taraflar anlaşamamış veya uyuşmazlığı özel hakeme de intikal ettirmemişlerse,
Çalışma Bakanı uyuşmazlığın çözümü için Yüksek Hakem Kuruluna başvurur.”
Ġfadelerine yer vermektedir. 6356 sayılı Kanun ise (2012: md. 63) “Karar verilmiş veya
başlanmış olan kanuni bir grev veya lokavt; genel sağlığı veya millî güvenliği,
büyükşehir belediyelerinin şehir içi toplu taşıma hizmetlerini, bankacılık hizmetlerinde
ekonomik veya finansal istikrarı bozucu nitelikte ise Cumhurbaşkanı bu uyuşmazlıkta
grev ve lokavtı altmış gün süre ile erteleyebilir” ve “Erteleme süresinin sonunda
anlaşma sağlanamazsa, altı iş günü içinde taraflardan birinin başvurusu üzerine
uyuşmazlık Yüksek Hakem Kurulunca çözülür. Aksi takdirde işçi sendikasının yetkisi
düşer” ifadesine yer vermektedir. Eski Kanun’un ihtiyaçlara cevap verememesi,
uluslararası kuruluĢların sözleĢme ve tavsiye kararlarına uyum gibi gerekçelerle
hazırlanan yeni Kanun, grev ertelemesi konusunda neredeyse daha kısıtlayıcı
hükümler getirmesiyle dikkat çekmektedir. Örtülü grev yasağının devam ettiği yeni
Kanun’da, Eski Kanun’a göre erteleme süresi sonunda taraflardan birinin altı iĢgünü
içinde uyuĢmazlığın çözümü için Yüksek Hakem Kurulu’na baĢvurmaması durumunda
sendikanın yetkisinin düĢmesi dikkat çekmektedir.
SONUÇ
Türk Endüstri ĠliĢkileri Sistemi ve Türk Sendikacılığı, özellikle Osmanlı
Ġmparatorluğu’nun tarım tolumu olması, toprak mülkiyetinin geç geliĢmesi ve farklı
etnik, dinsel ve kültürel toplulukların çokluğu gibi sebeplerle oldukça geç bir geliĢme
dönemi yaĢamıĢ ve bu durum kendisini Cumhuriyet döneminde de göstermiĢtir.
Cumhuriyetini ilk yıllarıyla birlikte değiĢen siyasal rejim ve dünya da hâkim olan liberal
ekonomik konjonktüre uyum çabaları da özellikle Türk Sendikacılığının geliĢimi için
gerekli ortamın oluĢmasını engellemiĢ, sağlanan az sayıdaki ve yetersiz geliĢmelerde
kanunlar yoluyla ve devlet eliyle gerçekleĢmiĢtir; bu geliĢmelerde iĢçi sınıfının bir etkisi
olmamıĢtır.
Türk Endüstri ĠliĢkileri Sistemi ve Türk Sendikacılığı açısından önemli
geliĢmelerin yaĢanmaya baĢladığı dönem olarak 1960’lı yılları göstermek mümkündür.
BaĢta 1961 T.C. Anayasa’sı olmak üzere çıkarılan çeĢitli kanunlar (274 Sayılı
Sendikalar Kanunu, 275 Sayılı Toplu ĠĢ SözleĢmesi Grev ve Lokavt Kanunu, 624 Sayılı
Devlet Personeli Sendikaları Kanunu gibi) Türk sendikal yaĢamı için yeni dönemi
baĢlatarak, gerçek anlamda endüstri iliĢkileri ve çalıĢma iliĢkilerinin doğmasını
sağlamıĢtır. Bu noktada ilginç olan ise bu geliĢmelerin yine iĢçi sınıfının baskıları ile
değil, asker, sivil aydınlar ve bürokratların çalıĢmaları sonucu gerçekleĢmiĢ olmasıdır.
Yine ilginç olan bir diğer nokta ise “özgürlükler anayasası” olarak adlandırılan 1961
T.C. Anayasası’nın askeri bir dikta yönetimi altında hazırlanmıĢ olmasıdır.
Öncelikle Anayasal olarak güvenceye alınan sendikal hakların daha sonra
çıkarılan kanunlarla çerçevesi çizilmiĢ ve yürürlüğe konulmuĢtur. Sendikal haklar
36

Bkz. 2012 Tarihli ve 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu ĠĢ SözleĢmesi Kanunu, Onuncu Bölüm,
Madde 54, Yüksek Hakem Kurulunun KuruluĢu ve ÇalıĢma Esasları.
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açısından ele alındığında 1961 T.C. Anayasası’nın “koruma” karakteri taĢıdığını
söylemek mümkündür. ĠĢveren ve sermaye karĢısında zayıf konumda olan iĢçi sınıfının
korunmasını temel alan anayasa dönem itibari ile çok geniĢ sendikal haklar tanımıĢ,
bununla beraber “lokavt” hakkına yer vermemiĢtir. Lokavt hakkı daha sonra Anayasa’ya
istinaden çıkarılan 1963 tarihli ve 275 Sayılı Toplu ĠĢ SözleĢmesi Grev ve Lokavt
Kanunu’nda kendisine yer bulmuĢtur. Bu dönem için dikkat çeken bir diğer geliĢme ise
Anayasa’nın 46. Maddesi’ndeki ifadedir. Ġlgili madde, “Çalışanlar ve işverenler,
önceden izin almaksızın, sendikalar ve sendika birlikleri kurma, bunlara serbestçe üye
olma ve üyelikten ayrılma hakkına sahiptirler. İşçi niteliği taşımayan kamu hizmeti
görevlilerinin bu alandaki hakları kanunla düzenlenir” hükmünde yer verdiği “çalıĢanlar”
ibaresi ile iĢçiler dıĢında kalan kamu personelinin de örgütlenme hakkını tanımıĢ ve
ayrı bir kanun ile düzenleneceğini belirtmiĢtir. Anayasa’nın 46. Maddesine istinaden
1965 tarih ve 624 Sayılı Devlet Personeli Sendikaları Kanunu ile bu dönem iĢçi niteliği
taĢımayan kamu personelinin de özgürce örgütlenebildiği, sendika ve sendikal üst
örgütler kurabildiği bir dönem olmuĢtur.
Özellikle 1970’li yılların baĢında yaĢanan geliĢmeler sonucu T.C. 1961
Anayasası’na istinaden çıkarılan kanunlarda önemli değiĢiklikler yapılarak sendikal
hakların gerilediği, Anayasa’nın 46. Maddesindeki “çalıĢanlar” ibaresinin değiĢtirilerek
“iĢçiler” ibaresine dönüĢtürüldüğü ve bu yolla iĢçiler dıĢında kalan kamu personelinin
sendikal haklarının ellerinden alındığı görülse de, 1961 T.C. Anayasası’nın sağladığı
haklarla birlikte 1960’lı yılların Türk Endüstri ĠliĢkileri Sistemi ve Türk Sendikacılığı
açısından en önemli geliĢmelerin yaĢandığı ve en parlak dönem olduğunu söylemek
mümkündür.
1980 yılında yaĢanan askeri müdahale ile Türk demokrasisinin sekteye
uğramasının etkileri kendisini Türk Endüstri ĠliĢkileri Sisteminde de göstermiĢ ve Türk
sendikacılığı sancılı bir döneme girmiĢtir. Birçok sendikanın ve sendikal üst örgütün
faaliyetleri durdurulmuĢ, birçok sendika yöneticisi ve üyesi yargılanarak bir kısmı hapis
cezası almıĢtır. 1982 T.C. Anayasası’na istinaden hazırlanarak yürürlüğe giren 2821 ve
2822 Sayılı yasalar, Türk Endüstri ĠliĢkileri Sistemi ve Türk Sendikacılığı için yeni bir
dönemin baĢlangıcı olmuĢtur. 1982 T.C. Anayasası’nın sendikal haklar açısından
dikkat çeken ilk özelliği korumacı karakterden uzaklaĢarak düzenleyici bir yapıya
bürünmesidir. Bu durum da, askeri müdahale öncesi alınan ve 24 Ocak kararları olarak
tarihe geçen, ithal ikameci ekonomi politikalarının terk edilerek liberal ekonomi
politikalarının izlenmesi kararı ve askeri dikta yönetimi ile sonraki dönemlerde iktidara
gelen siyasi idarelerin 24 Ocak kararlarını takip etmeye devam etmesi önemli bir paya
sahiptir. 1961 T.C. Anayasası ile karĢılaĢtırıldığında, 1982 T.C. Anayasası’nın “lokavt”
kavramına yer verdiği ve bu hakkı anayasal güvenceye aldığı görülmektedir. Ġki
Anayasa arasında dikkat çeken ve önemli bir diğer farkta 1961 T.C. Anayasası’nın
aksine 1982 T.C. Anayasası’nda iĢçiler dıĢında kalan devlet personelinin sendikal
haklarının yok sayılması ve düzenlenmesine yönelik herhangi bir hüküm içermemesidir.
Bu durum iĢçiler dıĢında kalan kamu personelinin sendikal haklarını elde etmeleri
yolunda uzun ve zorlu bir mücadele döneminin baĢlamasına neden olmuĢtur.
Bu dönemde çıkarılan 1983 tarihli ve 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu ile yine
1983 tarihli ve 2822 Sayılı Toplu ĠĢ SözleĢmesi, Grev ve Lokavt Kanunlarının, oldukça
kapsamlı ve ayrıntılı hükümlere yer verdiği, ancak sendikal hakların kullanımı
konusunda da bir o kadar kısıtlayıcı olduğu görülmektedir. Özgürce sendika üyesi
olmak ve sendika üyeliğinden ayrılmak kanunlarla güvence altına alınmasına rağmen,
pozitif ve negatif sendika hakkının kullanılması için Ģartların zorlaĢtırıldığı
görülmektedir. 274 Sayılı Kanun’un aksine 2821Sayılı Kanun’da sendika üyeliği
baĢlangıcı ve sonlanması için noter Ģartı aranması, ayrıca sendika üyeliği ve sendika
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kurucu üyeliği için Ģartların ağırlaĢtırılması 2821 Sayılı Kanun’un olumsuz yönlerinden
bazılarıdır.
275 Sayılı Kanun ile kıyaslandığında, 2822 Sayılı Kanun’un toplu iĢ
sözleĢmesinin süreleri bakımından daha kısıtlayıcı olduğu ve en az bir yıl en çok üç yıl
Ģartının getirildiği görülmektedir. Ancak 2822 Sayılı Kanun’da görülen en önemli
kısıtlamanın grev hakkının kullanımı ile ilgili olduğu görülmektedir. Grev hakkını
neredeyse suç iĢlemeden kullanmayı imkânsız hale getiren kanun bir diğer bakıĢ
açısıyla grev ertelemesi altında grev yasağını dayatıcı bir nitelik taĢımaktadır.
2010 yılında yapılan “Anayasa Referandumu” sonucunda, Türk toplumsal,
kültürel, sosyal, ekonomik ve siyasi hayatını yeniden Ģekillendirmek ve
modernleĢtirmek için çeĢitli çalıĢmalar yapılmıĢ, bu çerçevede bir takım kanun ve
kanun hükmünde kararnameler çıkarılmıĢtır. Bunlardan biri olan ve Türk sendikal
yaĢamını çağın gereklerine uygun hale getirmeyi amaçlayan -ilgili kanunun gerekçesi
uyarınca- 2012 Tarihli ve 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu ĠĢ SözleĢmesi Kanunu
yürürlüğe girmiĢtir. Her ne kadar olumlu hükümlere yer verse de Kanun ciddi
eleĢtirilerin odağı olmuĢtur ve bu eleĢtiriler günümüzde de devam etmektedir. 2821
sayılı ve 2822 sayılı Kanunların yerini alan 6356 sayılı Kanun, sendika üyeliğinin ve
sendika üyeliğinden ayrılmanın kolaylaĢtırılması -noter Ģartının kaldırılarak, e-Devlet
kapısı ile sendika üyeliğinin baĢlatılması ve sonlandırılması uygulaması- ile pozitif ve
negatif sendika hakkının kullanımını daha kolay hale getirmesi, sendika üyeliği için yaĢ
sınırının onaltıdan, onbeĢe düĢürülmesi gibi sendikal yaĢam için olumlu hükümlere yer
vermiĢtir. Ancak eleĢtirilerin toplu pazarlık hakkı için çifte baraj sisteminin korunması ve
grev oylaması ile grev ertelemesi -kanımızca grev yasağı olarak da kabul edilebilirnoktalarında toplandığı görülmektedir. Sendikal hayatı kısıtlayıcı hükümler içeren ilgili
konular, 6356 sayılı Kanun’un gerekçesi ile örtüĢmemekte ve neredeyse tam tersi bir
etki yapmaktadır.
Ġki Anayasa sendikal haklar açısından karĢılaĢtırmalı olarak incelendiğinde 1961
T.C. Anayasası’nın sivil toplumun ve demokrasinin gereklerine daha uygun
hazırlandığını, 1982 T.C. Anayasası’nın ise çok daha liberal bir bakıĢ açısıyla, sermaye
taraftarı bir yapıda hazırlandığını söylemek mümkündür. Burada asıl dikkat çeken
nokta ise, iki Anayasa’nın da askeri baskı ve dikta yönetimlerinin gölgesinde
hazırlanmasına rağmen birisinin sendikal haklar ve sendikal hakların kullanımı
açısından (1961 T.C. Anayasası) daha özgürlükçü, diğerinin ise (T.C. 1982 Anayasası)
daha baskıcı olmasıdır. Bu noktada dikta yönetimi ile elde edilenin dikta yönetimi ile
kaybedildiğini söylemek mümkündür.
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