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ÖNDEYĠġ
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal Politika Araştırma
ve Uygulama Merkezi, çalışma hayatının değişik boyutlarını konu alan etkinlikler düzenlemekte, bu etkinliklerde akademik camia ile uygulamanın içinde
yer alan kişi ve kurumları bir araya getirerek, bu konularda görüş oluşumuna
katkıda bulunmakta ve ortaya çıkan görüşleri değişik araçlar vasıtasıyla kamuoyuyla paylaşmaya gayret göstermektedir. Bu çerçevede Merkez, etkinliklerin
gerçekleştirilmesinde ulusal ve uluslararası kurumlarla da işbirliği yapmaktadır.
Uluslararası Çalışma Örgütü, PSI, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu,
bugüne kadar işbirliği yaptığımız kuruluşlar arasındadır. Merkez, olanaklar
ölçüsünde bazı faaliyetlerini yayına da dönüştürmektedir ve son olarak “Ulusal
İstihdam Stratejisi: Eleştirel Bir Bakış” başlıklı kitap Türk-İş‟le ortak yayınımız olarak kitaba dönüşmüştür. Merkezimizin önemli faaliyetlerinden biri de,
“Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi”dir. Her yıl Ekim ayının ortalarında düzenlenen ve ülkemizdeki Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Bölümlerinin lisans ve lisansüstü düzeydeki öğrencilerinin tebliğleriyle katıldığı ve sosyal politika alanının önemli konularını tartıştığı Kongre, bu yıl 5.
yılına ulaşmıştır.
Sosyal Politika Merkezi, bu yıl çok önemli gördüğümüz bir etkinlik daha
düzenlemeye başlamış ve Türkiye‟de sosyal politika disiplininin öncü isimlerinden olan hocamız Prof. Dr. Cahit Talas‟ın adını taşıyan “Prof. Dr. Cahit
Talas Sosyal Politika Ödülü”nü hayata geçirmiştir. Her yıl sosyal politika alanında yazılmış olan doktora ve yüksek lisans tezlerine verilecek olan Prof. Dr.
Cahit Talas Ödülü‟nün jürisi bu yıl şu isimlerden oluşmuştur: Prof. Dr. Ahmet
Makal, Prof. Dr. Gürhan Fişek, Prof. Dr. Mesut Gülmez, Prof. Dr. Ömer Zühtü
Altan, Doç. Dr. Aziz Çelik. Jüri yaptığı değerlendirmeler sonucunda, doktora
alanında, Dr. Murat Özveri‟nin “Türkiye‟de Uygulanan Toplu İş Sözleşmesi
Yetki Sistemi ve Sistemin Sendikalaşma Üzerine Etkisi (1983-2009)” adlı tezini oybirliğiyle Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü‟ne değer gördü.
Daha ilk yılımızda, hocamızın adını taşıyan ve bizim açımızdan manevi değeri
büyük olan ödülün böyle değerli bir çalışmaya ve alanımıza bugüne kadar değişik biçimlerde önemli katkılarda bulunmuş olan Dr. Murat Özveri‟ye gitmesinden büyük mutluluk duyuyor ve kendisini kutluyorum. Özveri‟nin bu ödülün
getirdiği sorumluluğu, bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da onurla
taşıyacağı noktasında hiç bir şüphem bulunmamaktadır.
Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü‟nün hayata geçirilmesi, birçok kişi ve kurumun katkılarıyla mümkün oldu. Ödül jürisinde yer alan değerli
meslektaşlarımın gerçekleştirdikleri özverili değerlendirme süreci, her türlü
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takdirin ötesindedir; kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Ödül, Sosyal-İş
Sendikası‟nın değerli katkılarıyla gerçekleşti; Sosyal-İş Sendikası Genel Başkanı Metin Ebetürk ile İstanbul Şube Sekreteri Mahsun Turan‟a katkılarından
dolayı içten teşekkürlerimi sunuyorum. Ödül sürecinin her aşamasında desteğini esirgemeyen SBF Dekanı Prof. Dr. Yalçın Karatepe ile Ödül Düzenleme
Kurulu üyeleri Dr. Elif Doğan, Dr. Osman Tezgel, Ar. Gör. Onur Can Taştan
ve Ar. Gör. Nail Dertli‟ye de katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.
Dr. Murat Özveri‟nin ödüle değer görülen çalışmasının “Türkiye‟de
Toplu İş Sözleşmesi Yetki Sistemi ve Sendikasızlaştırma (1963-2009)” adıyla
ve SBF Sosyal Politika Araştırma ve Uygulama Merkezi‟nin bir yayını olarak
kitaba dönüşmesinden büyük mutluluk duyuyorum. Kitap bu haliyle, hem Türk
çalışma ilişkileri sisteminde önemli sıkıntılara kaynaklık eden “yetki”
konusundaki bilgi eksikliğinin giderilmesine katkıda bulunacak, hem de ödüle
daha sonraki yıllarda başvuracaklar için yol gösterici olacak ve emsal teşkil
edecektir. Kitabın kullanıcılara faydalı olmasını diliyorum.
Prof. Dr. Ahmet MAKAL
SBF Sosyal Politika AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Müdürü

SUNUġ
Türkiye‟de çağdaş anlamda endüstri ilişkilerinin tüm kurumları ile işlemeye başlamasının tarihini 1961 yılı olarak kabul etmek sanırım yanlış olmaz.
Gerçi ülkemizde sendikal hareketlerin tarihçesini Osmanlı dönemine kadar
götürmek mümkündür. Bunun gibi İkinci Dünya Savaşı‟ndan sonra genç Cumhuriyet‟in çoğulcu demokrasiye ilk adımlarını atarken işçi ve işverenlere sendikalaşma hakkını tanıyan 5018 sayılı yasayı kabul ettiği bilinmektedir (1947).
Ancak aynı yıllarda toplu pazarlık hakkının yasal bir çerçeveye kavuşturulmaması, özellikle grev yasağının devam etmesi ülkemizde endüstri ilişkilerinin
işlerlik kazanmasına olanak vermemiştir. Bu açıdan 1961 Anayasası‟nın önemi
yadsınamaz.
Geride bıraktığımız 50 yıllık dönemin, sendikacılığın beşiği sayılan Batı
Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında oldukça kısa ve bu hakların veriliş biçimi bakımından çok farklı olduğu söylenebilir. Ancak sanayileşmenin en az
yüz yıllık bir gecikme ile ülkemizde başladığını; çoğulcu demokrasinin ise sık
sık kesintiye uğradığını ve kurumsallaşma sürecini henüz tamamlayamadığını
dikkate aldığımızda Türkiye‟de özgür sendikacılık sisteminin niçin yetersiz
kaldığının yanıtını bulmak zor olmasa gerektir.
Öte yandan Türk endüstri ilişkilerinin sözü geçen elli yıllık dönemi geride bırakırken önemli bazı deneyimler kazandığı da gözden kaçırılmamalıdır.
Ancak bu dönemde belirli bir ölçüde sanayileşmeye karşın sosyal sınıf bilincinin yeterince gelişmemesi, çoğulcu demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla
işlememesi, dünyaya egemen olan globalleşme ve 1980 sonrası izlenen liberal
ekonomi politikaları Türk sendikacılığını olumsuz yönde etkileyen başlıca
faktörler olmuştur. Nitekim son yıllarda sendikaların ciddi üye kayıplarına
uğradıkları, kronik hale gelmiş birçok soruna çözüm bulmakta yetersiz kaldıkları görülmektedir. Örneğin sendika üyeliği ve örgütlenme özgürlüğünün güvence altına alınması, işçi - kamu görevlisi ayırımı, çok düzeyli toplu pazarlık,
gerçek anlamda işkolu sözleşmeleri, tarafların güvenini kazanmış bağımsız ve
tarafsız barışçı çözüm yolları, grev yasakları ve grev hakkına müdahaleler Türk
sendikalarının gündeminde yer almaya devam eden sorunlardan sadece birkaçıdır. Üyelik aidatının kaynaktan kesilmesinin (check-off) rahatlığı içinde, sorunlarının çözümünü yasa koyuculardan bekleyen, bu nedenle siyasal faaliyetlerden uzak kalmaya özen gösteren bir sendikacılık hareketinin kendi gücü ile
sorunlarını çözebilmesi oldukça zor gibi görünmektedir. Öte yandan unutulmamalıdır ki özgür sendikacılık da tıpkı çoğulcu demokrasi gibi sadece yasaların çıkarılması ile kısa sürede gerçekleşmemektedir.
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Yarım yüzyıldan beri ülkemizde tartışılan, anayasal ve yasal düzenlemelere konu olan; doktrini, yürütme ve yargı organlarını sürekli uğraştıran
sorunlardan biri de kuşkusuz toplu pazarlığı işçiler adına yapacak olan yetkili
sendikanın nasıl belirleneceği hususudur.
Batı ülkelerinin uygulamasında sorun olmaktan çoktan çıkmış olan bu
konu ülkemizde güncelliğini korumaktadır. Nitekim şu sırada TBMM Genel
Kurulu‟nda görüşülmeyi bekleyen bir yasa tasarısında gerek sendika üyeliği,
gerek yetkinin nasıl belirleneceği yeni bir düzenlemeye tabi tutulmaya çalışılmaktadır. Öte yandan Türkiye‟de sendikaların faaliyetleri toplu pazarlık alanında yoğunlaştığından yetkili sendikanın belirlenmesi özel bir önem taşımaktadır. Zira yetkiyi herhangi bir şekilde almış olan bir işçi sendikası birçok yasal
avantaja sahip olmakta, varlığını korumakta, hatta güçlenme olanağını bulmaktadır. Bu nedenle tüm sendikaların öncelikli hedefi sözü geçen yetkiyi alabilmektir.
Türk yasa koyucusu ise 1963‟ten beri yetki tespitinde üye kayıt fişlerine
dayalı bir yöntemi benimsemiştir. İşyeri ya da işletme düzeyinde çoğunluk
esasına göre yetki ilk aşamada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenmekte, itiraz üzerine yargı organları devreye girmektedir.
1963-1980 döneminde sahte (sanal) üyelik fişleri ile alınabilen bu yetkiyi
engelleyebilmek için üyeliğe giriş ve çıkışın noter kanalıyla yapılması yasalarda öngörülmüş, sendika enflasyonuna engel olabilmek için de ülke çapında
işkolunda temsil gücü zorunlu bir kriter olarak yasaya konulmuştur. Ancak bu
son düzenleme ILO‟nun sürekli eleştirilerine neden olmuş ve özellikle Türkiye
Cumhuriyeti‟nin onayladığı 98 sayılı Sözleşme‟nin 4. maddesine aykırı olduğu
ileri sürülmüştür. Son yıllarda sık sık karşılaşılan bu sorunu çözebilmek için
çeşitli siyasal iktidarlar döneminde yasa taslakları hazırlanmış, bu hususta bilim
çevrelerinden de yararlanılmıştır. Son olarak sosyal taraflarla yapılan görüşmeler sonunda hazırlanan bir yasa tasarısı Hükümet tarafından 31.01.2012
tarihinde Meclis Başkanlığı‟na sunulmuştur.
Türk endüstri ilişkilerinde böylesine önem taşıyan ve güncelliğini sürekli
biçimde koruyan toplu pazarlıkta yetki sorunu, mesleği avukatlık olan genç bir
bilim adamı, Dr. Murat Özveri tarafından bir doktora tezi çerçevesinde ele
alınmış ve incelenmiştir.
İstanbul Üniversitesi‟nde, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğretim üyelerinin gözetiminde hazırlanan ve savunulan bu tezde Dr.
Özveri soruna salt hukuki yönüyle yaklaşmakla yetinmemiş, yetki tespitindeki
sorunların Türk sendikacılığını nasıl etkilediği konusu üzerinde de durmuştur.
Örneğin tezde sendikal örgütlenme, sendikal parçalanma, toplu pazarlık sistemini etkisizleştirme yönleri somut verilere dayanılmak suretiyle incelenmiştir.
Yazarın haklı olarak işaret ettiği gibi yetki tespitindeki sorunlar arttıkça kötü
niyetli uygulamalar yaygınlaşmakta, yetki itirazları toplu pazarlık sürecini ge-
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ciktirdikçe kötü niyetli hareketler işçilerin örgütlenmelerine karşı bir savaş
aracı olarak kullanılmaktadır.
Tezin son bölümünde, kanımızca ilginç sonuçlar içeren bir alan araştırmasına yer verilmiştir. Ciddi bir emeğin ürünü olan bu bölümde değişik konfederasyonlara üye olan altı büyük sendikada yetkili sendikanın belirlenmesinde
süre, bunun sendikalaşmaya etkisi, yetki başvurularına yapılan itirazların nedenleri, yetki belgelerini alma süreleri, yetki belgelerinin alınmasına karşın
toplu pazarlığın sonuçlandırılamadığı işyerlerinin sayısı, oranı; yetki itirazlarının toplu pazarlıkta bir ödün olarak sendikaların önüne sürülmesi gibi hususlar
bilimsel yöntemler ve somut verilerle ortaya konulmuştur.
Bir ekip çalışmasını gerektiren bu alan araştırmasını Dr. Özveri kişisel
gayretleri ile yürütmüş ve binlerce belgeyi bizzat inceleyerek yukarıdaki ilginç
sonuçlara ulaşmıştır. Tez bu yönü ile yetki sorununun gerçek boyutlarını saptama açısından ayrı bir önem kazanmıştır. Elde edilen sonuçlar kanımızca doktrindeki tartışmalara katkı sağlayacağı gibi yasama ve yargı organlarına da ışık
tutacaktır.
Öte yandan Dr. Özveri ilk elden ulaştığı kaynaklarla alan araştırması yaparken yetki sorunu ile ilgili son elli yıl içinde yazılmış kitap, makale ve sunulan tebliğleri bir araya getirmiş, yasama organlarının tutanaklarına kadar inmiş,
böylece zengin bir kaynakçadan yararlanmıştır.
Değerli meslektaşımız tezinin sonuç bölümünde yetki sorununun çözümü ile ilgili kişisel önerilerini de ortaya koymuştur. Örneğin “toplu sözleşme
hakkının sahibi işçiler ise neden işçiler yasa zoru ile bu hakkı kullanmak için
sendika türü bir örgütlenmeyi tercih etmek zorunda kalsınlar” sorusunu ortaya
atmıştır. Dr. Özveri‟nin bu ve buna benzer görüş ve önerilerinin bir kısmı,
uluslararası normlar ve yorumlar açısından tartışmaya açıktır. Ancak yazarın bu
görüşleri ilk kez ve cesaretle tartışmaya açmasında kanımızca bir sakınca yoktur. Aksine sorunun değişik açılardan irdelenmesinin tartışmalara katkı sağlayacağı kanısındayım.
Yukarıda da işaret edildiği gibi sendika üyeliğinin ve yetkili sendikanın
belirlenme yönteminin de yer aldığı yeni bir kanun tasarısının TBMM‟de görüşüldüğü şu günlerde yetki sorununu tüm yönleriyle ortaya koyan bu eserin özel
bir önem taşıdığı kanısındayım. Dr. Özveri‟yi yaptığı bu kapsamlı çalışmadan
dolayı kutluyor ve eserin tüm ilgili çevrelere yardımcı olmasını diliyorum.
Prof. Dr. Metin KUTAL
Batı AtaĢehir, Mayıs 2012

ÖNSÖZ
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
İlişkileri Bölümü‟nde doktora tezi olarak hazırlanan bu çalışmanın özgün hali
Mayıs 2012‟de Tez Danışmanım Prof. Dr. Sedat Murat, Tez İzleme Komitesi
Üyeleri Prof. Dr. Müjdat Şakar, Doç. Dr. Halil İbrahim Sarıoğlu ve Prof. Dr.
Fevzi Demir, Prof. Dr. Süleyman Özdemir‟den oluşan jüri tarafından oybirliğiyle kabul edilmiştir. Gerek tez izleme aşamasında gerekse tezin savunulması
aşamasında yaptıkları eleştiri ve katkıları nedeniyle kendilerine teşekkürlerimi
sunarım.
Doktora tez çalışmamız, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Sosyal Politika Merkezi‟nin Türkiye‟de sosyal politika disiplininin öncülerinden Cahit Talas adına tesis etmiş olduğu “Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika
Ödülü”ne değer görülmüştür. Ödülü düzenleyen Sosyal Politika Araştırma ve
Uygulama Merkezi ile Ödül Jürisi‟ni oluşturan sosyal politika alanının değerli
isimleri Prof. Dr. Ahmet Makal, Prof. Dr. Gürhan Fişek, Prof. Dr. Mesut
Gülmez, Prof. Dr. Ömer Zühtü Altan ve Doç. Dr. Aziz Çelik‟e içten
teşekkürlerimi sunuyorum. 11 Ekim 2012 günü A.Ü. Siyasal Bilgiler
Fakültesi‟nde gerçekleştirilen “Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödül
Töreni”ne ev sahipliği yapan Dekan Prof. Dr. Yalçın Karatepe ile başta Ödül
Düzenleme Kurulu üyeleri olmak üzere emeği geçen tüm öğretim elemanlarına
da katkıları ve kusursuz organizasyonları nedeniyle teşekkür ediyorum.
Sosyal politika alanında uzun yıllara dayanan bilgi ve deneyimiyle kendisinden sonra gelen kuşaklara her zaman yardımcı olan, sosyal politika disiplininin önemini ve dönüştürücü gücünü akademik alana titizlikle taşıyan Prof.
Dr. Ahmet Makal, çalışmanın gerek tez aşamasında gerek kitap aşamasında
benden de desteklerini esirgememiş, yoğun temposuna rağmen her soruma
zaman ayırmıştır. Sayın Makal'ın, tezin kabul edilmesinin hemen ardından
çalışmaya destek veren dostlarımın önerisiyle başvurduğum Prof. Dr. Cahit
Talas Sosyal Politika Ödülü jürisinde yer almış olması beni ayrıca onurlandırmıştır. Kendisine teşekkürü borç bilirim.
Bu çalışmada tezin ana kurgusu değiştirilmemiş ancak bazı bölümlere ek
yapılırken bazı bölümler sadeleştirilmiştir; ara başlıklar artırılmış, okuma kolaylığı sağlanmaya çalışılmıştır.
29 yıldır uygulanan 2821 ve 2822 sayılı Yasalar bu çalışmanın kitap
aşamasında TBMM‟ce 18.10.2012 tarihinde kabul edilen 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile yürürlükten kaldırılmıştır. 6356 sayılı
yasanın öngördüğü yeni yetki sistemi dördüncü bölüme eklenerek değerlendirilmiştir.
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Çalışmanın sunuşunu yazma inceliğini gösteren Prof. Dr. Metin Kutal,
benim böyle bir çalışmayı akademik bir disiplin içerisinde yapmamı da sağlayan değerli hocamdır. Şöyle de diyebilirim: Her şey 1994 yılının yağmurlu bir
bahar günü Bursa‟da yapılan bir sempozyum sonrası hocam Sayın Kutal‟ın
“Sizin gibi sendika uzmanlarının mutlaka Çalışma Ekonomileri bölümlerinde
yüksek lisans, doktora yapması gerekir, sen bize başvur” demesiyle başlamıştır.
Bu uzun arada vazgeçtiğim, yıldığım anlarda Kutal hocamın zaman zaman sitemli, zaman zaman tatlı sert uyarıları, yüksek lisans ve doktora aşamasında ders aldığım hocalarımın, tanışıp dost olduğum arkadaşlarımın ısrarları,
ben ÜDS sınavlarına girip çıkarken büyüyüp birer genç kız olan çocuklarımın
ve bıkma kavramını bilmeyen eşimin çabaları beni çalışmaya bağlamıştır.
Başta Prof. Dr. Metin Kutal hocam olmak üzere hepsine minnet borçluyum.
Sendikaların en önemli amaçlarından birisi kuşkusuz toplu iş sözleşmesi
yaparak üyelerinin ekonomik, sosyal hak ve çıkarlarını geliştirmektir. Bu nedenle toplu iş sözleşmesinin tarafı olabilmek sendikalar açısından yaşamsal
önemdedir. Toplu iş sözleşmesi tarafı sendikanın nasıl belirleneceğini toplu iş
sözleşmesi yetki sistemi göstermektedir.
12 Eylül 1980 darbesinden sonra Türkiye‟de diğer alanlarda olduğu gibi
toplu iş sözleşmesi yetki sistemi alanında da köklü dönüşümler yaşanmıştır. Bu
çalışma, özellikle 1980 sonrası uygulanan toplu iş sözleşmesi yetki sisteminin
sendikalaşmaya etkisini somut verilerle belirleme gereksiniminden doğmuştur.
Bu verilere birincil kaynaklardan ulaşmak ise çok önemliydi.
Dolayısıyla çalışmamızda kullandığımız veriler iki ana kaynağa dayanmıştır. Bunlardan birincisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verileri, ikincisi ise toplam altı sendika arşivinden taradığımız işyeri dosyalarıdır.
Veri tarama sürecinde ve bu verileri bir araya getirme aşamasında yardımlarına minnet duyduğum isimleri saymadan geçemem…
Bakanlık verilerine ulaşmamda destek ve yardımlarını esirgemeyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Sayın Dr. Ali Kemal Sayın‟a, Genel Müdür Yarımcısı Lütfi İncirlioğlu‟na, Çalışma Genel Müdürlüğü Sendikalar ve Toplu İş İlişkileri Dairesi Başkanı Hüseyin Aşçı‟ya,
Çalışma Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Hayrettin Seçmen‟e, Çalışma Genel
Müdürlüğü Uzmanı Orhan Duru‟ya teşekkür ederim.
Türk-İş‟e bağlı TEKSİF Genel Başkanı Nazmi Irgat‟a, Mali Sekreter İbrahim Öner‟e, Yönetim Kurulu üyelerine, yoğun işleri arasında onlarca soruma
yanıt veren değerli meslektaşım Av. Selma Yağan‟a, işyeri dosyalarını hiçbir
belgeyi zayi etmeden tasnifleyip arşivlediği için inceleyebilmemi sağlayan,
kendi özel arşivini açan Toplu İş Sözleşmesi Müdürü Adnan Ateş‟e ve güzel
ikramları için Mustafa Ağaçcı‟ya teşekkür ederim.
Türk Metal Sendikası Genel Başkan Pevrul Kavlak‟a ve Yönetim Kurulu
üyelerine, sendikaya adım attığım günden çıktığım güne kadar destek ve yar-
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dımlarını esirgemeyen Av. Taliphan Kıymaz‟a, Genel Evrak Sorumlusu
Abdulkadir Karakoç‟a, Toplu İş Sözleşmesi Dairesi Müdürü Oğuz Bedir‟e,
işyerlerini listeleyen Toplu İş Sözleşmesi Uzmanı Berna Kavukçuoğlu‟na,
Bilgi İşlem Sorumlusu Cevdet Kavlak‟a ve bizi çaysız, meyvesiz, yemeksiz
bırakmayan idari personel Gülten Demir‟e teşekkür ederim.
Birleşik Metal-İş Sendikası Başkanı Adnan Serdaroğlu‟na ve Yönetim
Kurulu üyelerine, sevgili hocam, meslektaşım Birleşik Metal-İş Hukuk Müşaviri Av. Şeyma Tümer‟e, Av. Olcay Yanar‟a, arşivde benimle dosya tarayan
Genel Başkan Sekreteri Dürdane Ekti‟ye, yaptığı veri girişiyle bana günler
kazandıran, gayretine hayran kaldığım Örgütlenme Dairesi çalışanı Nurcan
Yıldırım‟a, Toplu İş Sözleşme Dairesi‟nden Nurhayat Aktaş‟a, Genel Sekreter
Yardımcısı Mehmet Beşeli‟ye ve istememize fırsat tanımadan üç kat arasında
bize çay yetiştiren Remziye Mordeniz‟e teşekkür ederim.
Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın‟a ve Yönetim Kurulu üyelerine, yetki tespitine yapılan itiraz dosyalarını koruduğu için inceleme
olanağı bulmamı sağlayan Av. Serap Özdemir‟e, Av. Yalçın Aksakal‟a, Av.
Halil Yedibela‟ya, Toplu İş Sözleşmesi Servisi Müdürü Merih Toprak‟a, Toplu
İş Sözleşmesi Uzmanı Serpil Aksakal‟a, Toplu İş Sözleşmesi Uzmanı Nilgün
Toz‟a yardımları ve her aradığımda bıkmadan sorularıma yanıt verdikleri için
teşekkür ederim.
DİSK Tekstil Sendikası Genel Başkan Rıdvan Budak‟a ve Yönetim
Kurulu üyelerine, tüm işyeri dosyalarını incelememe olanak tanıdıkları için
sendika Eşgüdüm Dairesi Müdürü Ayşegül Öz‟e ve Genel Başkan Danışmanı
H. Ergün İşeri‟ye teşekkür ederim.
Selüloz-İş Sendikası Genel Başkanı Ergin Alşan‟a ve Yönetim Kurulu
üyelerine, tüm çalışma süresince desteğini, emeğini, zamanını paylaşan İdari
İşler Müdürü Esra Özün‟e teşekkür ederim.
Kaynaklarını ve görüşlerini paylaşmakla kalmayıp her türlü ayrıntıda
öneriler getiren Prof. Dr. Mesut Gülmez‟e, Prof. Dr. Ahmet Selamoğlu‟na,
Prof. Dr. Kuvvet Lordoğlu‟na, Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir‟e, Prof.
Dr. Ali Murat Özdemir‟e, Doç. Dr. Banu Uçkan‟a, Yrd. Doç. Dr. Betül
Urhan‟a, Yrd. Doç. Dr. Hakan Koçak‟a, Yrd. Doç. Dr. Sayım Yorgun‟a, Yrd.
Doç. Dr. Onat Öztürk‟e ve Kristal-İş Sendikası Toplu İş Sözleşmesi Müdürü
Can Şafak‟a teşekkür ederim.
Ulaştığım yabancı kaynakları yeterli bulmayarak daha önemli kaynaklara
ulaşmama vesile olan Doç. Dr. Halil İbrahim Sarıoğlu‟na, Doç. Dr. Abdulkadir
Şenkal‟a, Arş. Gör. Doğa Sarıipek‟e, kaynaklar üzerinde günlerce benimle
çalışan sevgili dostum Hakan Aslan‟a, Fransızca çevirileri yapan ağabeyim
Tuncay Özveri‟ye, desteği için Deniz Özveri‟ye teşekkür ederim.
Mesleki günlük işlerimin bir bölümünü üstlenerek tez çalışmama yoğunlaşmamı kolaylaştıran Av. Tuba Koçdemir‟e, Av. Selin Süloğlu‟na, Av.
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Buket Polat‟a Hayriye Dolar‟a, veri girişlerinde yardımcı olan Doğu Akdeniz
Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Feride Külcü‟ye ayrıca teşekkür ederim.
Bu uzun çalışma süresince doğal olarak birçok pratik sorunla karşılaştım.
Değerli dostum Doç. Dr. Aziz Çelik bu anlardaki kurtarıcım oldu. Güç verdi,
okudu, eleştirdi, değerlendirdi. Sevgili dostum Aliye Uçar bu çalışmanın redaksiyonunu yaptı, doğru sandığım yanlışları gösterdi, daha iyisini yapabileceğime
inandırdı beni. Belirtmeliyim ki bu denli titizliğe karşın çalışmada var olan
hataların tamamı benim sabırsızlığımdan kaynaklandı. Kendilerine minnettarım.
Tez ve kitap aşamasındaki yardımları ve gösterdiği zarif evsahipliği için
Berdan Dere‟ye teşekkür ederim.
Çalışmanın bütün yükünü benimle paylaşan, her zaman yanımda olan
sevgili dostlarım Av. Ertuğrul Sakaoğlu‟na, Av. Türkan Keskin‟e, Av. Uğur
Güngör‟e, sevgili kardeşim Av. Funda Özveri‟ye teşekkür ederim.
Bu çalışmayı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi yayını
olarak basmayı kabul eden Legal Yayınları sahipleri Lütfü Başöz ve Ramazan
Çakmakcı‟ya, baskıda emeği geçen yayınevi çalışanlarına ayrıca teşekkür
ederim.
Dr. Murat Özveri
3 Kasım 2012 Kocaeli
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GĠRĠġ
Sendika, toplu iş sözleşmesi ve grev hakları, birbirini tamamlayan, birisinin diğerinin varlığını koşullandırdığı haklar olarak tanımlanmıştır. Toplu iş
sözleşmesi ve grev hakkı olmadan sendika hakkından, sendika hakkı olmadan
grev ve toplu iş sözleşmesi hakkından bahsetmek olanaklı değildir.
Sendikalar, birkaç özel durumun dışında toplu iş sözleşmesi ve grev
haklarının öznesini oluşturan kuruluşlardır. Sendika çokluğu ilkesinin var olduğu koşullarda, bir toplu pazarlık biriminde (işyeri veya işletmede) toplu iş
sözleşmesi ve grev hakkını kullanma hakkına sahip olan sendikalardan hangisinin bu hakları kullanacak sendika olacağı sorusunun karşımıza çıkması kaçınılmazdır.
Sendika bağımsızlığı ilkesi, sendika çokluğu ilkesi gibi sendika hakkının
varlığını koşullandıran, dahası bir kuruluşa sendika niteliğini veren temel evrensel ilkeler, hangi sendika sorusunun yanıtının verilmesinde nirengi noktasıdır.
Konunun, sendika çokluğu ilkesinin kaçınılmaz sonucu olan sendikalar arası
rekabetin ve sendika bağımsızlığı ilkesini tehdit eden oluşumların var olduğu
gerçeği içerisinde ele alınması gerekmektedir. Bu durumda ise bir toplu pazarlık
biriminde hangi sendikanın kolektif hakların öznesi olacağı sorusu hem
karmaşıklaşmakta hem de ciddi sorunları içinde barındırır hale gelmektedir.
Konu, toplu iş sözleşmesinin tarafı sendikanın, kısaca yetkili sendikanın
belirlenmesi başlığı altında ele alınıp incelenmiştir. Öyle bir yetki sistemi geliştirilmelidir ki bu sistemde, işçilerin sendika seçme hakkı zedelenmeden,
bireysel ve kolektif sendika özgürlüğü sınırlandırılmadan, işçilerin haklarını en
güçlü şekilde temsil edecek sendika o toplu pazarlık biriminde en kısa sürede
temsil hakkını elde etsin.
Öyle bir yetki sistemi oluşturulsun ki, işçiler kendi özgür iradeleriyle belirledikleri sendikaları aracılığıyla kolektif haklarını zamanında kullanabilsin.
Hangi sendikanın işyerinde işçileri temsil edeceği sorununun çözümü, işçilerin
sendika tercihleri nedeniyle bedel ödemek zorunda kaldıkları bir sürece dönüşmesin. Sistem, işçilerin gerçek iradelerini perdeleyen usulsüzlüklere kapalı
olduğu kadar sendika tercihleri nedeniyle işlerini yitirmelerine, ayrımcılığa
uğramalarına da kapalı olsun.
Bu ve çoğaltılabilecek başka gerekliliklerden hareketle tüm dengeleri
gözeten kusursuz bir sistemin teorik kurgusunu yapmak belki olanaklıdır. Ancak, sendika hakkının etkin bir şekilde güvenceye kavuşturulmasında tarihsel
koşullar, sosyo ekonomik yapı ve siyasal tercihler devreye girmekte, ülkelerin
gelişmişlik düzeyi, işçi hareketinin nicelik ve niteliksel gücü, mücadele deneyimi gibi bir dizi faktör etkili olabilmektedir.
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TİS Yetki Sistemi ve Sendikasızlaştırma (1963-2009)

Türkiye‟de, ilk sendikalar yasasının yürürlüğe girdiği 1947 yılından itibaren bu sorunla yüz yüze gelinmiş, özellikle sendika hakkıyla birlikte toplu iş
sözleşmesi ve grev hakkının yasayla düzenlendiği 1963 sonrası dönemde konu,
artan bir yoğunlukla tartışılmıştır. Bu dönemde uygulanan toplu iş sözleşmesi
yetki belirleme sistemi 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra önemli değişiklikler geçirmiştir.
1980 sonrası sendikaların giderek artan bir hızla üye, güç, saygınlık ve
etkinliklerini yitirmeye başlamaları, önemli tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Sendikaların güç ve etkinlik kayıplarının nedenleri, karşı karşıya kaldıkları sorunları çözmek için yapılması gerekenler ortaya konulurken, özellikle
sendika çevrelerinden 1980 sonrası oluşturulan yetki sistemine karşı ciddi tepkiler yükselmiştir. Öğretinin önemli bir bölümünün de katıldığı bu tepkiler,
dikkatleri toplu iş sözleşmesi yetkisinin belirlenmesi için oluşturulan sistemlere
çekmiş, var olan yetki sisteminin diğer etkenlerin yanında sendikaların üye
kaybetmelerinde önemli bir faktör olduğu vurgulanmıştır.
Bu çalışmada asıl olarak amaçlanan, petro kimya-lastik, kağıt, tekstil ve
metal sektörlerinde örgütlü sendikalardan hareketle 1963 yılından sonra uygulanan toplu iş sözleşmesi yetki belirleme sisteminin işçi sendikalarının örgütlenmesine etkisini incelemektir.
Toplu iş sözleşmesi yetkisinin iki tarafı vardır. İşçiler ve onları temsil
eden sendikalarla işveren veya işverenin üye olduğu işveren sendikası. Konumuz toplu iş sözleşmesi yetki sisteminin işçi sendikalarına ve sendikalaşmaya
etkileriyle sınırlı olduğu için, çalışmada “sendika” kavramıyla işçi sendikaları
ifade edilmiş, işveren sendikaları için bir kısaltma yapılmamıştır.
Çalışma planı yapılırken, temel kavramların ortaya konulmasından sonra
tarihsel gelişimin ana hatlarını belirleyebilmek için 1963-1980 döneminin kısa
bir özetinin yapılması, 1983-2008 döneminin ise eğilimleri gösteren verilerle
birlikte ele alınması düşünülmüştür.
İncelemede ayrıntılara yöneldikçe, 1963-1980 döneminin tarihsel devamlılığın ötesinde kendisinden sonraki dönemi adeta koşullandırmış olduğu,
1980 sonrası dönemin, 1963-1980 döneminde sorulan sorulara yanıt niteliğinde
olduğu gerçeğiyle karşılaşılmıştır.
1963 öncesi dönemde ülkemizde toplu iş sözleşmesi pratiğinin olmaması, 1963-1980 döneminin önemini artıran bir diğer etken olmuştur. Bu nedenle 1963-1980 arası, planlanandan çok daha ayrıntılı ele alınmıştır.
Dönem, başlangıçta 2008 yılıyla sınırlandırılmışken, araştırma ve yazım
sürecinde geçen zamanın olanaklı kılmasından da yararlanılarak 2009 yılı da
incelemenin kapsamına alınmıştır.
Çalışmada, konuya ilişkin kaynakların olabildiğince birinci elden olmasına gayret edilmiş, bu alanda yapılan araştırmaların yanında yasama organı
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tutanaklarına, sendika raporlarına başvurmaya özen gösterilmiştir. Çalışmanın
teorik bölümü önemli ölçüde bu kaynaklara dayanılarak oluşturulmuştur.
Alan araştırmasını oluşturan bölümde ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü‟nden ve incelenen sektörlerdeki örgütlü
sendikalardan alınan belgeler değerlendirilmiştir.
1992-2009 arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü‟ne yapılan özel sektör işyerlerine ilişkin toplam 8144 yetki
tespit başvurusu incelenmiş, bu başvurularda kullanılan 24.000‟i aşan veri
girişi yapılmıştır. Kamuya ait işyerleri, özelleştirilme sonrasında yani mülkiyeti
özel sektöre geçtikten sonra inceleme kapsamına alınmıştır.
Çalışma Genel Müdürlüğü‟nün 1997 sonrası verileri elektronik ortama
geçirme çalışmalarının tüm sektörler ve işyerleri için önemli ölçüde tamamlanmış olduğu, bu tarihten öncesine ilişkin ise bazı eksikliklerin olduğu anlaşılmıştır.
Sendikalarda yapılan yetki başvurularına ilişkin özel bir arşiv çalışması
olmadığı için başvurular ve takip eden süreçle ilgili bilgiler tek tek işyeri dosyaları içerisinden çıkarılmıştır. Bazı sendikalarda ise itiraz olan dosyalara ilişkin işyeri dosyalarında bilgi bulunmadığından ayrıca dava dosyalarını incelemek gerekmiştir.
8144 yetki tespit başvurusu için Bakanlık verileri esas alınmış, aynı zamanda sendika işyeri dosyaları tek tek taranarak her iki kaynak karşılaştırılıp
veri dosyaları tarafımızdan oluşturulmuştur. Yetki itirazları, sendikalardaki
dava dosyaları ve işyeri dosyaları içerisinde bulunan mahkeme kararları taranarak belirlenmiştir. TEKSİF, DİSK Tekstil, Türk Metal, Birleşik Metal-İş, Petrol-İş ve Selüloz-İş Sendikaları işyeri dosyaları taranmıştır. Çelik-İş, Öz İplikİş, Lastik-İş Sendikalarının olumlu yetki tespitleri, inceleme yapılan diğer sendikalardan alınmış, itirazlar ise Bakanlık kayıtlarından tespit edilmiştir.
Çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, “Toplu İş Sözleşmesi Ehliyeti” başlığı altında ehliyet kavramının, tarihsel gelişim içerisinde
toplu iş sözleşmesi alanında ortaya çıkışı ve kazandığı anlam incelenmiştir.
“Toplu İş Sözleşmesinin Tarafı Sendikayı Belirleme Yöntemleri (Yetki
Sistemleri)” başlıklı ikinci bölümde toplu iş sözleşmesi yetki kavramı ehliyet
kavramıyla karşılaştırılarak ele alınmış, toplu iş sözleşmesi yetki sistemlerinin
diğer bazı ülkelerdeki uygulamaları da ele alınarak, temel unsurlarıyla birlikte
belirginleştirilmeye çalışılmıştır. Ülkemizde 1963 yılından itibaren uygulanan
yetki sisteminin, yasama meclislerinde ele alınışlarından başlayarak hangi gerekçelerle temellendirildiği üzerinde durulmuştur. Uygulanan yetki sistemleriyle karşılaştırma yapılabilmesi için uyguladıkları toplu iş sözleşmesi yetki
sistemiyle ön plana çıkan, model oldukları ya da olabilecekleri kabul edilen on
ülke sistemine bu bölümde ana unsurlarıyla yer verilmiştir. 274 sayılı Sendikalar, 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasalarıyla çerçevesi çizi-
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len toplu iş sözleşmesi yetki sisteminin esasları ortaya konulduktan sonra, sistemin sendikalaşmaya etkisi değerlendirilmiştir.
1963-1980 arasında ülkemizde uygulanan toplu iş sözleşmesi yetki sisteminin, ortaya çıkardığı sorunlar, çözüm arayışları ve sisteme ilişkin tartışmalarıyla 1980 sonrası uygulanan toplu iş sözleşmesi yetki sistemini önemli ölçüde belirlemiş olduğu görülmüştür. Bu nedenle konu, “1963-1980 Döneminde
Uygulanan Yetki Sistemi ve Arayışlar” başlığı altında üçüncü bölümde ele
alınmıştır. Bu bölümde, uygulanan sisteme sosyal tarafların getirdiği eleştiriler,
sistemin tıkandığı aşamada uygulamada geliştirilen çözümler, yargı kararları,
bu çözümlere karşı olumlu-olumsuz tepkiler, sorunu çözmek için verilen yasa
tasarıları, öğretide ortaya atılan çözüm ve model önerileri, bu öneriler ekseninde süren tartışmalar ele alınmaya çalışılmıştır. Gerek tartışmaların derinliği,
çeşitliliği, yargı kararları veya idari kararlarla oluşturulan çözümler gerek bu
çözümlerin uygulamada verdiği sonuçlarla zengin bir birikimin yaratılmış olduğu ancak bu çok önemli birikimin 1980 sonrasına taşınamadığı, yapılan tartışmaların önemli ölçüde unutulmuş olduğu görülmüştür. Bu tartışmalarda üretilen bilgi birikiminin, bugünkü sorunların kavranmasında da çözüm üretilmesinde de güçlü bir zemin yaratacak zenginlikte olduğu sonucuna ulaşıldığı için,
bu birikimin yaratılmasında emeği olanları saygıyla anarak, genel bir özetin
çalışmaya yansıtılmasının yararlı olacağı düşünülmüştür.
1980 yılı tüm dünyada önemli dönüşümlerin kendisini dayattığı, genellikle bir dönemin başlangıcı olarak kabul edilen bir tarih kesiti olmasından
hareketle, “Türkiye‟de 1980-2009 Döneminde Uygulanan Yetki Sistemi” başlıklı dördüncü bölümde öncelikle bu dönemin genel özellikleri belirlenmeye
çalışılmıştır. 1980 sonrasında oluşturulan yetki belirleme sisteminin askeri
darbe sonrası hazırlanmış olması, önemli ölçüde darbeyi yapanların dünya algılarını yansıtması, bu algıyla örtüşen sosyal taraf görüşleri gibi dönemin
özgün yanları üzerinde durulmuştur. Yasa koyucunun maddeleri ele alırken
yaptığı tartışmalardan, bu tartışmaların süzülerek yansıdığı madde
gerekçelerinden, öğretinin belirlediği görüşlerden yararlanılarak 2821 ve 2882
sayılı Yasaların çizdiği toplu iş sözleşmesi yetki belirleme sisteminin temel
mantığı belirginleştirilmeye çalışılmıştır. 1980 sonrası yetki sistemine ilişkin
öğretinin ve sosyal tarafların görüşlerinin, bu süreçteki yasa değişikliklerinin,
sendikal alana etkileri gibi temel konulardaki tartışmaların, ortaya konulan
yaklaşımların, eleştirilerin bu çalışmaya yansıtılmanın yararlı olacağı
düşünülmüştür.
Son bölümde, ele alınan sektörlerle sınırlı da olsa ilk dört bölümde belirlenmeye çalışılan saptamaların, eleştirilerin yaşamın içerisindeki karşılığı
aranmak istenmiştir. “Toplu İş Sözleşmesi Yetki Sisteminin 1983-2009 Döneminde Metal, Petro Kimya-Lastik, Tekstil ve Kağıt Sektörleri Özelinde İncelenmesi” başlıklı beşinci bölümde incelenen 8144 yetki başvurusunun sonuçları,
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yıllar itibarıyla hem tüm sektörlerin toplamı hem tek tek sektörler ve sektörlerde
örgütlü sendikalar özelinde incelenmiştir. Sendikaların yıllar itibarıyla yetki
başvuru sayılarındaki değişimler, yetki itiraz sayıları, yetki itirazı olmaması ve
olması halinde yetki belirleme süreleri incelenmiş, yetki itirazlarını kazanarak
almış oldukları yetki tespitlerine dayalı olarak toplu iş sözleşmesi yapabilme
oranları tespit edilmiştir. Yetki itirazlarının üye kaybı ve sendikal etkinliklere
olan etkileri tartışılmış, tüm bu olgular, alan araştırmasından elde ettiğimiz
verilere dayalı tabloların yardımıyla somut hale getirilerek sunulmuştur.

BĠRĠNCĠ BÖLÜM
TOPLU Ġġ SÖZLEġMESĠ EHLĠYETĠ
1.1. Tarihsel GeliĢim
İşçilerin, “kendi kendine yardım ilkesi” temelinde kolektif haklarını
kullanarak çalışma koşullarını belirleme hakkını elde etmelerinin kolay olmadığı bilinmektedir. Bu saptama toplu iş sözleşmeleri özelinde de geçerlidir.
Toplu iş sözleşmelerinin belirgin özelliklerinden birisi, bireysel iş sözleşmeleri
karşısında üstün konumda bulunmalarıdır. Toplu iş sözleşmesinin imzalanmasıyla birlikte bireysel iş sözleşmelerinin toplu iş sözleşmesine aykırı hükümleri
yürürlükten kalkmaktadır. Toplu iş sözleşmelerinin bireysel iş sözleşmeleri
karşısındaki bu üstün konumu, kolayca kabul edilen, hemen özümsenip uygulamaya konulan bir gelişme olmamıştır.
Sendikaların, içerisinde doğdukları kapitalist sistemde uzun süre “yasadışı örgütler” olarak nitelendirilmiş olmaları, işçilerin çalışma koşullarını belirleme çabalarının bireysel sözleşme özgürlüğüne bir müdahale olarak görülmesi, bugüne kolay gelinmediğini göstermektedir.
Genel olarak sendika, toplu iş sözleşmesi ve grev hakları “yasaklama”dan “yasayla düzenlemeye” doğru bir gelişim çizgisinde yer almıştır. Bu
haklar, önce devlet tarafından yasaklanmış, yasaklamanın sendikal gelişmeyi
engelleyemediği aşamada ise yasalarla düzenlenmesi yoluna gidilmiştir. 1
Günümüzde, sendika ve toplu pazarlık hakkını demokratik sistemin olmazsa olmazları arasında gören Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin tamamında
başlangıçta sendikalara yönelik ilk tepkinin yasaklama şeklinde olduğu görülmektedir. Örneğin, İngiltere‟de işçi birleşmelerini yasaklayan “Birleşme Yasası” (Combination Act), Almanya‟da 1845 yılında çıkarılan ve işçilere örgütlenmeyi yasaklayan “Meslek Nizamnamesi” (Allegemenie Gewerbeordnung),
Fransa‟da 1791‟de çıkarılan işçi ve işverenlere sendika kurmayı yasaklayan La
Chapelier Yasası sendikalara karşı yasakçı anlayışı somutlamaktadır. 2 Kıta
Avrupası‟nda kendini gösteren yasakçı anlayış Amerika Birleşik Devletleri‟nde
(ABD) de karşılığını bulmuş, sendikal örgütlenme anti tekel yasalarına dayalı
olarak engellenmiştir.3
1

Ünal Narmanlıoğlu, ĠĢ Hukuku II Toplu ĠĢ ĠliĢkileri, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayını,
2001, s. 3
2
Murat Demircioğlu, Dünyada ĠĢçi Sendikaları, İstanbul, Basisen Eğitim ve Kültür Yayınları
14, 1987, s. 63, 91, 187, 42
3
Demircioğlu, a.g.e., s. 42
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Sanayileşme sürecinin başında neredeyse bütün ülkelerde görülen sendika ve toplu iş sözleşmesi haklarının baskılanmasına dönük bu çabanın altında, sendikaların ve toplu iş sözleşmelerinin bireysel sözleşme ve piyasa özgürlüğünü tehdit ettikleri algısının bulunduğu belirtilmiştir. Bu yaklaşıma göre
liberal felsefe, İngiltere‟de sendikaları yasa aracılığıyla yasaklarken,
Amerika‟da mahkemelerin sendikalar aleyhine karar vermesine neden
olmuştur.4
İngiltere‟deki bu tehdit algısı, 1789 Fransız Devrimi'nin ardından artan
işçi hareketlenmeleri, Avrupa‟da artan huzursuzluklar gibi dış faktörler, 1780,
1796 ve 1798‟de İrlanda ve İngiltere‟de yaşanan isyanlarla birleşince, fabrikaları ticari kârlılıkları için bir tehdit olarak gören mülk sahibi sınıfların ve sermaye sahiplerinin, sendikaları siyasi istikrar için bir tehdit olarak gören devlet
algısının bir paranoyaya dönüştüğü, sendikalara devrimin ajanları gözüyle bakıldığı belirtilmiştir.5
Dönemin Francis Place ve Joseph Hume gibi liberal düşünürleri ise sendikaları piyasa güçlerine müdahale olarak nitelendirip, sendikaların işçiler arasında cazip hale gelmesinin sendikaları yasadışı ilan etmenin çekiciliğinden
kaynaklandığını, yasaklanmamaları halinde arz ve talep yasasına bağlı olarak
sendikaların kendiliğinden sönümleneceklerini ileri sürmüşlerdir. 6
Diğer yandan sendikaların hukuk sistemine kendilerini hukuki işlem yapabilecek hukuk kişisi (tüzel kişi) olarak kabul ettirmeleri, çalışma yaşamının
sorunlarını hemen toplu iş sözleşmeleriyle çözüme kavuşturdukları anlamına da
gelmemiştir. Yasallıkları kabul edilen sendikaların bu kez de toplu iş sözleşmesi yapmaları engellenmiş ya da yapılan toplu iş sözleşmeleri İngiltere‟de
olduğu gibi bir tür centilmenlik anlaşması olarak adlandırılmıştır. 7
Uzun tarihsel süreç sonunda sendikaların kendilerini sisteme kabul ettirip
çalışma koşullarını toplu iş sözleşmeleri aracılığıyla belirlemeleri, toplu iş sözleşmelerinin bireysel iş sözleşmelerinin yerini alması ve bireysel iş sözleşmelerine göre üstünlüklerinin kabul edilmesiyle ortaya çıkan sistem genel olarak
“endüstri ilişkileri sistemi” olarak tanımlanmıştır.8 Bu süreci, devletin, çalışma
4

Tekin Akgeyik, “Sendikalara ve Toplu Pazarlığa Yönelik Devlet Politikası”, Kamu ĠĢ ĠĢ
Hukuku ve Ġktisat Dergisi, Cilt: 4, Ocak 1998, Sayı 3, s. 53 “Her iki ülkede temel mantık işçi
örgütlerinin, ticarete engel olduğu esasına dayanıyordu. Ayrıca 1789 Fransız devrimine benzer
bir hareketin İngiltere'de de meydana geleceği endişesi, yasaklayıcı bir mevzuatın ortaya
çıkmasında etkili olmuştur.”
5
Charles Barrow, Industrial Relations Law, Second Edition, by Cavendish Publishing Limited,
The Glass House, 2002, s. 5
6
Barrow, a.g.e., s. 7
7
Demircioğlu, a.g.e., s. 65
8
Mete Çetik ve Yüksel Akkaya, Türkiye’de Endüstri ĠliĢkileri, İstanbul, Türkiye Ekonomik ve
Toplumsal Tarih Vakfı Yayını,1999, s. 13
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yaşamına örgütlenme hakkını yasaklamanın dışında karışmadığı, işçi-işveren
ilişkilerinin bireysel iş sözleşmeleriyle şekillendirildiği birinci aşama, çalışanların örgütlenerek haklarını aramada ısrarı sonucu devletin yasalarla çalışma
yaşamını düzenlemeye başladığı ikinci aşama, bu aşamayı izleyen ve toplu iş
ilişkilerinin, örgütlenmenin yaygınlaştığı üçüncü aşama olarak özetleyebiliriz. 9
Bir başka anlatımla bugün “endüstri ilişkileri” olarak adlandırılan sistem,
bireysel iş hukukunun, sendika hakkı ve özgürlüğünün, toplu iş sözleşmesi ve
grev haklarının birbirine eklenmesiyle ortaya çıkmıştır da denilebilir.
1.2. Toplu ĠĢ SözleĢmesi Hakkı ve Özerkliği
Toplu iş sözleşmesi hakkı ve toplu iş sözleşmesi özerkliğinin tarihsel gelişim içerisinde açıklanabilmesi için öncelikle hak-güç ilişkisine bakmak gerekmektedir. Hak kavramını açıklamadan toplu iş sözleşmesi hakkını açıklamak eksik kalacaktır.
1.2.1. Hak ve Güç ĠliĢkisi
Hak sahibi olma, borç yükümlülüğü altına girme, insanlığın gelişiminde
çok önemli bir aşamayı ifade etmektedir. Sadece güçlü olanların hak sahibi,
güçsüz olanların ise borç yükümlüsü olduğu toplumsal aşamadan, bu iki kavramın öznesinin “herkes” haline dönüşmesi uzun bir tarihsel süreçtir.
Sadece güçlülerin hak sahibi olduğu, güçsüzlerin ise borç yükümlüsü olduğu bir toplumsal düzenin sürekli kargaşa anlamına geleceği açıktır. Gücü
elinde bulundurmanın hak sahibi olmaya yettiği her yerde, bir süre sonra gücü
elinden bırakmamanın, güç sahibinin en önemli varlık nedeni haline dönüştüğü
görülmüştür. Gücün sadece fiziki üstünlükle korunamayacağı da belirtilmelidir.
Gücü elinde tutanın bu gücü elinde tutmasının, buna dayalı olarak gerektiğinde
baskı uygulamasının meşru olarak algılanmasının sağlanması gerekmektedir.
Üstelik güç göreceli bir kavramdır. Belirli bir toplumda belirli bir zaman içerisinde erişilmez, sorgulanamaz görülen bir güç, aynı zamanda bir başka güçlünün karşısında güçsüz hale gelebildiği gibi zaman içerisinde erime ve giderek
güçsüzleşme, rakip güçler karşısında yok olma tehlikesini de taşımaktadır.
Hukuk sistemleri bu çatışmada güçlünün erkini, güçsüzün haklarını belirleyerek gücü meşrulaştırmanın en önemli araçlarından birisi olmuştur. Güçlü
kadar olmasa da sadece borç yükümlüsü olmaktan çıkartılıp hak sahibi yapılan
güçsüzlerin, hukuk sistemleri aracılığıyla kendilerine uygulanan üstün güce
itaat etmeleri sağlanmaya çalışılmıştır. Yani güçlünün gücünün korunmasının
yollarından birisi, güçlüyü tehdit etme olasılığı olan güçsüzleri, var olan gücü
meşru kabul edecek oranda haklarla donatmaktır. Bu yaklaşımın “statükoyu
korumak için sosyal gerilimi yumuşat”10 düsturuna dayandığı vurgulanarak,
9

Meryem Koray, Endüstri ĠliĢkileri, İzmir, Basisen Eğitim ve Kültür Yayınları, 22, 1992, s. 33
Bülent Tanör, Anayasa Hukukunda Sosyal Haklar, İstanbul, May Yayınları, 1978, s. 121.

10
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antik çağdan orta çağ sonlarına kadar egemen sınıfların yoksul halkın yoksulluğunun siyasi bir kargaşaya yol açmasını önlemek amacıyla yoksullara dönük
yardım biçimleri yaratıldığı belirtilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu‟nda 1839
Tanzimat devrini başlatan Gülhane Hattı Hümayunu‟nda “terfihi ahali ve fukaradan” söz edilmesinin bu yaklaşımın örneği olduğu belirtilmiştir.”11
Özet olarak, gücün önemli ölçüde hukuk sistemleri aracılığıyla meşrulaştırıldığı söylenebilir. Ancak hukuk sistemleri, meşruluğun çok önemli bir
dayanağı olmakla birlikte bu işlevlerinin yürürlükte oldukları dönemle sınırlıdır
ve toplumsal gelişmelerin değişim baskısı altındadır. Bir başka anlatımla, yürürlükte olan hukuk sistemleri, kendilerini var eden güçler ilişkisini sorgulayarak var olamazlar. Varlık nedenlerine uygun bir biçimde verili koşullarda kendilerince adaleti sağlayarak sistemin devamlılığını güvence altına almaya çalışırlar. Örneğin; bir köleyi öldüren özgür insanın köle sahibine belli sayıda köle
vermesi o günün verili hukuk sistemine göre adaletin gerçekleşmesi için yeterlidir. Yürürlükte olan hukuk “kölelik olmasın” diyemez, var olan, yürürlükte
olan kuralı uygular. Dolayısıyla köleliğin ortadan kaldırılarak adaletin sağlanması bir başka hukuk sisteminin konusudur. Bu anlamda da hukuk sistemlerinin tutucu olduğunu görmekteyiz. Değişim süreçleri de deyiş yerindeyse ağır,
ürkek adımlarla olmuştur. Bu nedenle tarihsel gelişim içerisinde bazı hukuki
kavramlar, radikal bir kopuşu ifade eden kodlara dönüşmüştür. “Temel hak ve
özgürlükler”, “klasik haklar”, “sosyal haklar” gibi kavramlar tarihsel dönüşümlerle örtüşen sembol kavramlara örnek olarak gösterilebilir.
1.2.2. Hak Kavramı
Toplu iş sözleşmesi hakkının da içinde yer aldığı sosyal haklara baktığımızda tamamının aslında “hak” kavramıyla belirginleşmiş olduğu görülecektir.
Hak kavramını çok değişik biçimlerde tanımlamak olanaklıdır. Hak kavramının
sözcük anlamından hareketle yapılan, sosyolojik anlamına vurgu yapan veya
hukuki anlamını esas alan birçok tanım karşımıza çıkmaktadır. Ne var ki bu
kavram nasıl tanımlanırsa tanımlansın ayırt edici özelliği, içinde barındırdığı
“erk” yani “iktidar”dır.
Kısaca, bir şey hak ise sahibine, onu sahiplenmeyi istemeyi, aldığında
koruma ve ondan yararlanma iktidarını verir. Kavramı sosyolojik anlamı içerisinde ele aldığımızda, karşımıza yetki, talep erki kavramları ve bu erkle donanmış birey çıkmaktadır. Bu nedenle de “hak kavramı ile yetki arasında yakın
bir bağlılık gözümüze çarpar ve hak sahibi bu yetkiyi kullandığı zaman yani
herhangi bir talepte bulunduğu zaman karşı taraf için bir yükümlülük, bir ödev
ortaya çıkmaktadır”.12
11
12

A.e., s. 121
M. Emin Emini, “Hak Kavramı”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
Sayı 12, 2004, s. 204
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Bir şeyin hak olarak tanımlanmış olması, hak tanımının içerisinde yer
alan yetki ve talep unsurları nedeniyle başlı başına önemli ve hukuki sonuçları
olan bir durumdur. Sahibine bir şeyi yapabilme yeteneği tanımayan, o hak çerçevesinde bir şey yapıp yapmamayı kişinin özgür iradesine bırakmayan, kısaca
yetki unsuru bulunmayan bir şeye hak denilemeyeceği belirtilmiştir. 13 Hakkın
varlığı için sadece yetki unsurunun varlığı da yeterli değildir. Hakkın bir de
talep unsuru bulunmalı, bu unsur hak sahibine hakkı çerçevesinde bir şey yapılmasını (olumlu edim) ya da bir şey yapılmamasını isteme (olumsuz edim)
yetkisi de vermelidir. Son olarak, hak başkalarına karşı korunabilir olmalı,
hakkın sahibi başkalarının da hakkına saygı duyulmasını isteyebilmelidir.
Hakka saygı duyulması zorunluluğu, hakkın konusundan yararlanma yetkisinin
bir ilişkiye bağlı olarak tanınmasını istemek, ona saygı gösterilmesini meşru
olarak beklemek demektir. Hak sahibi hakkını tanımayan ya da ihlal edenlere
karşı, hakkına saygı gösterilmesini hukuki yaptırım yoluyla sağlatabilir.14
Bireyin hak sahibi olması, sahip olduğu bu hakkın hukuki yaptırım yoluyla korunmasını istemesi ve bu olanağa sahip olması için ekonomik, siyasi,
hukuki bir dizi birbirini koşullandıran gelişmenin yaşanması gerekmiştir. İnsanların doğası gereği hakka, kurumsallaşmış güvenceye, sosyal özgürlüklere
duyduğu büyük arzu ve özlem, tek bir insan için var olduğu gibi, “bütün insan
grupları, sınıfları ve organizasyonları için de” söz konusudur.15
Özetle, ekonomik alanda güçlenen, yeni bir üretim tarzını yaşatmaya çalışan sermaye sahipleri ve eski üretim tarzını (siyasal ve ekonomik gücü, ayrıcalıkları) temsil edenlerle sorunlar çıkması gelişimin belirli bir aşamasında
kaçınılmaz hale gelmiştir. Ufukta feodaliteye karşı yükselen, kendini dayatan
kapitalist ekonomik sistem belirginleşmeye başlamıştır. Kapitalizmin varlığını
sürdürmesi için kendi kurumlarına, kısaca siyasal, ekonomik hukuki boyutlarıyla kendi sistemini inşa etmeye gereksinimi vardır. Bu gereksinime uygun
talepleri dile getirmeyi üstlenen burjuvazinin hukuki ve siyasal alanda eşitlik ve
13

Nihat Bulut, Sanayi Devriminden KüreselleĢmeye Sosyal Haklar, İstanbul, On İki Levha
Yayıncılık, 2009, s. 8 “Bir hakkın varlığından söz edebilmek için bazı unsurların bulunması
gereklidir. Bunlar; yetki, talep ve saygı gösterilme zorunluluğudur. Yetki, hakkın özünde bir
şeyi yapabilme kabiliyeti içermesini ifade eder. Bu çerçevede, hak sahibi, o şeyi yapıp
yapmama konusunda serbesttir. Kişi, hakkını kullanmaya da zorlanamaz. Hakkın ikinci
unsurunu oluşturan talep, tüm hakların, sahibine olumlu ya da olumsuz bir istekte bulunma
yetkisi vermesi anlamına gelir. Bu bağlamda haklar, hem negatif hem de pozitif taleplere
dayanak oluşturabilirler. Bir hak başkalarına, sırf bir kaçınma yükümlülüğü de yükleyebilir;
bir edim veya yerine getirme mecburiyeti de.”
14
A.e., s. 8
15
Gerhard Kessler, “İşçi Sendikalarının Vazifeleri ve Karşılaştıkları Güçlükler”, çev. Ekmel
Zadil, Ġçtimai Siyaset Konferansları, İ.Ü. İktisat ve İçtimaiyat Enstitüsü, İstanbul, 1948, 1.
Kitap, s. 7, yazara göre, “Bütün beşer tarihi hak için, düzenlenmiş, emniyet için ve içtimaî
nizam dahilindeki hürriyet için sonu gelmeyen bir savaştır.”
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özgürlük talebini geniş kitlelere mal ederek dillendirmesi, bu talebi sınırlayan
siyasal sistemle kaçınılmaz çatışmaların ortaya çıkması sonucunu doğurmuştur.
Bu çatışmalar ise tarihe “burjuva demokratik devrimi” adıyla geçen yeni siyasal, ekonomik ve hukuki bir sistemi doğurmuştur. Kısaca, feodalitenin içerisinde ekonomik olarak güçlenen burjuvazinin, bu gücünü daha da artırıp yeniden üretimini güvence altına alacak siyasal alanda da güce gereksinimi vardı ve
bu siyasal gücü burjuvaziye demokratik devrimler sağladı denilebilir. 16 Siyasi
gücü klasik hak ve özgürlüklerle elde eden yeni sınıf, süreci bireyler arasında
hukuki eşitliği sağlayan düzenlemelerle tamamlamıştır. Böylece, “Siyasal özgürlükleri güvenceye alan hukuksal eşitlik aynı zamanda serbest rekabete dayalı ekonomik hakların, özellikle sözleşme özgürlüğü ve mülkiyet hakkının
da”17 güvencesini oluşturmuştur.
1.2.3. Temel Haklar ve SözleĢme Özgürlüğü
Yeni sistemin iki temel direğinin olduğu vurgulanmıştır. Birincisi özel
mülkiyetin dokunulmazlığı, ikincisi ticaret özgürlüğüdür. Özel mülkiyete sınır
konulabilmesinin koşulu, yeni sistemin olmazsa olmazı olan piyasayı yıkmaya
yönelmesi haliyle sınırlıdır. Ticaret özgürlüğü ise herkesin devletten izin almadan istediğini alıp, istediğine satması olarak özetlenebilir. 18 Ticaretin ve özel
mülkiyetin serbestçe yapılmasının hukuki alandaki karşılığını ise sözleşme
özgürlüğü oluşturmuştur. Sözleşme özgürlüğü yeni bir hukuk sistemini var
eden, eskiden kopuşu simgeleyen çok önemli hukuki kavramlardan birisidir.
Önemlidir, çünkü taraf iradelerinin bir hukuki sonuç doğurma konusunda uzlaşmalarını bir hukuk kaynağı olarak kabul etmiş, taraflara kendi aralarında
Yasa‟nın çizdiği çerçevede hukuk yaratma yetkisi tanımıştır.
Genel olarak sözleşme, sözleşenlerin (iki veya daha fazla kişinin) aralarında hukuki bir ilişki yaratmak, önceden var edilmiş olan bir hukuki ilişkiyi sona
erdirmek ya da değiştirmek için birbirleriyle uyuşan iradelerini açıklamalarıyla
meydana gelen düzenleyici bir işlemdir.19 Bir başka anlatımla, sözleşme bir
hukuki işlemdir. Hukuki işlem ise birden fazla kişinin hukuki sonuç doğurmak
16

Yaşar Gürbüz, Siyasal Sistemler, İstanbul, May Yayınları, 1980, s. 22
Murat Engin, Toplu ĠĢ SözleĢmesi Sistemi, Ġstanbul, Galatasaray Üniversitesi Yayınları, 15,
1999, s. 4
18
Gürbüz, a.g.e., s. 26, “Ekonomik liberalizmin diğer bir ilkesi de ticaret özgürlüğüdür. Ticaret
özgürlüğü, önceleri batıda var olan ve yeni ekonomik girişimler için devletin iznini gerektiren
korparatif sistemi ortadan kaldırmıştır. Örneğin: Fransa‟da 2-17 Mart 1791 tarihli yasa „herkes
istediği ticaret, meslek sanat ve zanaatla uğraşmakta özgürdür‟ demek suretiyle korparatif
sistemi kaldırmış ve ticaret özgürlüğünü koymuştur. Bu yasa hiç bir değişikliğe uğramadan,
Fransa‟da halâ yürürlüktedir.”
19
Senai Olgaç, Kazai ve Ġlmi Ġçtihatlarla Borçlar Kanunu, 3. Baskı, İstanbul, İsmail Akgün
Matbaası, 1969, s. 5
17
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için iradelerini açığa vurmalarıdır. Bu yolla kişiler karşılıklı hak ve borçlarını,
iradelerinin uyuşmasını sağlayarak belirleyen hukuki bir işlem oluştururlar.
Oluşturulan bu hukuki işlemin odağında hukuki sonuç doğurmaya yönelmiş iradeler bulunmaktadır. Sözleşme özgürlüğü ise bu iradenin dışsal bir
baskı altına alınmadan özgürce hukuki sonuç doğurmaya yönelebilme iktidarıdır.
Sözleşmenin konusuna ilişkin ise taraflar, hukuk sistemi tarafından sınırlandırılmışlardır. Yani taraflar özgürce irade açıklayarak her konuda hukuki
işlem yaratamazlar. Bugünkü yasal terminolojiyle belirtmek gerekirse: “Taraflar, bir sözleşmenin içeriğini kanunda öngörülen sınırlar içinde özgürce belirleyebilirler.”20 “Kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, kişilik
haklarına aykırı veya konusu imkânsız olan sözleşmeler kesin olarak hükümsüzdür.”21
Daha açık anlatımla, tarafların hukuki işlem yaratma iktidarları sınırsız
değildir. Hukuk sistemi bu iktidarın sınırlarını belirlemiştir. Bu sınırın net olarak yasalarla belirlenmiş olması, tarafların önceden hangi konuları sözleşmelerin konusu yapıp hangisini yapamayacaklarını bilmeleri, sözleşme özgürlüğünü
teorik alandan yaşamın içerisine taşıyan ve yasa yoluyla güvence getirerek onu
işlevlendiren adımdır.
Bu genel çerçeve hemen her hukuk sisteminde benzer şekilde yer almıştır. “Kimler sözleşebilirler”, “Hangi konularda bu sözleşmeler hukuki sonuç
doğurur” sorusuna “Yasanın çizdiği sınır içerisinde özgürce herkes”, yanıtının
verildiği aşama, haklar ve özgürlükler alanında bir üst basamağa çıkış anlamına
gelmektedir.
Artık her özgür kişi haklar edinir, borçlar yüklenebilir, sözleşmelerin tarafı olabilir aşamasından herkes özgürdür, herkes haklar edinebilir, borç yüklenebilir, sözleşmelerin tarafı olabilir aşamasına geçilmiştir. Sanayi devrimi sonrasının özgürlük sloganı olan “Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” kuralı 22
sözleşme özgürlüğü alanında “Bırakınız sözleşsinler” şekline dönüşmüştür. 23
20

6098 sayılı, 11.01.2011 kabul tarihli, 04.02.2001 T, 27836 Sayılı R.G. yayımlanan 01.07.2012
tarihinde yürürlüğe girecek olan Türk Borçlar Kanunu 26. Maddesi. 01.07.2012 tarihinde
yürürlükten kalkacak olan 818 Sayılı, 22.04.1926 tarihinde kabul edilen Borçlar Yasamızın 19.
maddesi aynı konuyu, “Bir akdin mevzuu, kanunun gösterdiği hudut dairesinde, serbestçe
tayin olunabilir. Kanunun kat'i surette emreylediği hukuki kaidelere veya kanuna muhalefet;
ahlaka (adaba) veya umumi intizama yahut şahsi hükümlere müteallik haklara mugayir
bulunmadıkça, iki tarafın yaptıkları mukaveleler muteberdir” hükmünü getirmiş, aynı yasanın
20. maddesi “Bir akdin mevzuu gayri mümkün veya gayri muhik yahut ahlaka (adaba)
mugayir olursa o akit batıldır” sözleriyle belirterek sözleşme özgürlüğünün genel sınırlarını
çizmiştir.
21
6098 Sayılı BK, md. 27
22
Fransızca “Laissez faire” (Bırakınız Yapsınlar), orijinal biçimiyle “Laissez-nous faire”
(Bırakınız Yapalım), uzun biçimiyle ise “Laissez faire, Laissez passer” (Bırakınız Yapsınlar,
Bırakınız Geçsinler) terimi, genel olarak toplumda ve özel olarak ekonomide, devletin özel
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Bir sözleşmeden bahsedebilmek için her şeyden önce sözleşen iki tarafın
bulunması, bu tarafların sözleşme yapabilecek durumda bulunmaları gerekir.
Kural olarak hak ve borç edinme birden fazla kişiyi gerektirir. Hukuki işlem
ehliyetine sahip her gerçek veya tüzel kişi sözleşme özgürlüğünden yararlanarak bir sözleşmenin tarafı olabilir. Bu koşullar bir araya geldiğinde hukuken
geçerli sözleşmeler ortaya çıkacak, birey bu özgürlüğü sayesinde özgür iradesiyle kendisini hukuk sisteminin güvencesi altında gerçekleştirme olanağına
kavuşacaktır.
Klasik sözleşme özgürlüğünün öznesini, özgürleşmiş birey oluşturmaktadır. Fransız İhtilali, burjuva demokratik devrimleriyle elde ettiği yaşama
hakkı başta olmak üzere, doğuştan devredilmez, değiştirilemez temel haklarla
donatılmış birey, hukuki ve siyasal sistemle güvence altına alınmış bu haklarla
özgür iradesiyle haklar edinecek, borç altına girecektir. Hak sahibi bireyi kural
olarak hiçbir güç o istemeden borç altına sokamayacak, karşılıklı borçlar iramülkiyete, mülk sahibi özel şahıslara, özel şahıslar ve müteşebbisler arasındaki ilişkilere tarife,
sübvansiyon vs araçlarla müdahale etmediği; devlet müdahalesinin yalnızca mülkiyet haklarını
korumakla sınırlı tutulduğu bir ortamı anlatmak ya da böyle bir ortamı savunan bir doktrini
adlandırmak için kullanılmaktadır. Laissez faire politikaları, ekonomi düşüncesinde,
geleneksel olarak Fizyokratik okulla ve en çok da Adam Smith ile birlikte anılmaktadır. John
Maynard Keynes, bireycilik ve kamusal işlere ilişkin bir tutum olarak tanımladığı LaissezFaire‟e ilişkin 1926 tarihli çalışmasında, terimin kökenlerine ve sonraki evrimine değinmekte,
söz konusu doktrini de eleştirmektedir. Rivayete göre terim, köken olarak, Kral XIV.
Louis‟nin Maliye Bakanı Fizyokrat Jean-Baptiste Colbert‟e, devletin işadamlarını desteklemek
için ne yapması gerektiğini sorduğunda, Mösyö Le Gendre adındaki tüccarın, “Laisser-nous
faire” (Bırakınız Yapalım) diye verdiği karşılığa dayanmaktadır. Olayı aktaran ve terimi ilk
kez belli bir doktrinle ilgili olarak kullanan ise 1751 tarihli bir makalesinde, serbest ticaret
savunucusu, Fransız Bakan Marquis d‟Argenson‟dur. Keynes‟e göre terim, yaygın biçimde
düşünüldüğünün aksine Adam Smith‟in çalışmalarında bulunmadığı gibi, dogmatik biçimiyle
bir fikir olarak da Smith‟in düşüncesinde yer almamaktadır. Ancak, özellikle “Serbest Ticaret”
doktrini, “Manchester okulu”, “Benthamgil Faydacılık düşüncesi”yle birlikte popüler kültürde,
geleneksel politik ekonomi okulunun özü olarak anlaşılmaya başlanmıştır. John Maynard
Keynes, The End of Laisser-Faire; The Economic Consequences of Peace, Prometheus
Books, Amherst, 2004, ss. 15, 22-25
23
Yıldız Karagöz, “Liberal Öğretide Adalet, Hak ve Özgürlük”, C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi,
Aralık 2002 Cilt 26 No: 267-295, s. 280, “Liberalizmin önemle üzerinde durduğu şey sözleşme
kavramı ve sözleşme özgürlüğüdür. Liberal bir düzenin en önemli özelliği hak ve haklar
kelimelerinin sıkça kullanılmasıdır. Bu teoriye göre, haklar, sahibi için çok değerlidir,
onlardan faydalanılması için tanınması yeterlidir. Bazı hakların pozitif anlamda doğrulanmaya
ihtiyaçları yoktur. Buna göre, haklar etrafında yapılandırılan ve bu haklar mümkün olduğunca
genişletilmelidir anlayışına sıkı sıkıya bağlı olan liberal bir düzen, ne kaynakları arttırmayı,
değiştirmeyi ya da yeniden paylaştırmayı, ne de şart koşulan hedeflerin „özgürlüğün‟ veya
başka bir amacı maximize etmeyi hedeflemez. Liberal düzenin amacı, bireylerin neye rıza
gösterip göstermeyecekleri konusunda rehberlik yapmaktır.”
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delerin uyuşmasıyla belirlenecek, bu uyuşma sözleşmeler yoluyla hukuki bağlayıcılığı olan metinlere dönüşecektir.
1.2.4. Sosyal Bir Hak Olarak Toplu ĠĢ SözleĢmesi Hakkı
Herkesin “sözleşme özgürlüğü”ne kavuştuğu sanayi devrimi sonrası,
sözleşme özgürlüğü alanında sorun çözümlenmiş gibi görülmüştür. Aslında
eski sistemin özünde bir değişiklik olmamış, eski düzenden daha özgürlükçü
bir düzene geçişin simgelerinden birisi olan sözleşme özgürlüğünün “özgürlük”
olup olmadığı da bir süre sonra tartışılan bir kavrama dönüşmüştür. Sözleşme
özgürlüğüne müdahale düşüncesi, bu özgürlüğün savunucularınca kabul edilmez bir yaklaşım olarak nitelendirilmiştir. Ne var ki bu nitelendirme, klasik
sözleşme özgürlüğünün itirazla karşılanmasını engelleyememiştir. Klasik sözleşme özgürlüğüne itiraz, seyahat etme, yaşama hakkıyla özgürleştirilmiş,
köylerden kentlere akın akın gelerek sistemin varlığı için gerekli olan işgücü
gereksinimini karşılayan ücretli çalışanlardan yükselmiştir. Eski sistemi özgürlük istemleriyle yıkanlar, güçlü işverenlerin, işgücünü satmaktan başka geçim kaynağı bulunmayan işçi karşısında her zaman güçlü konumda bulunduğunu, sözleşme özgürlüğü adı altında gerçekte işverenin gücünü kullanarak
çaresiz işçiye kendi koşullarını dayattığını görmek istememişlerdir. Sözleşme
hukukunda sözleşen taraflar arasında var olduğu kabul edilen eşitliğin çalışma
ilişkilerinde sadece biçimsel24, teorik planda var olabildiği gerçeğini ise kabul
etmemiş, aksine, gerçekte işveren tarafından dikte ettirilen olumsuz çalışma
koşullarını sözleşme özgürlüğüyle meşrulaştırma yolunu tercih etmişlerdir.
Ortaya çıkan pratik sonuç işçiler açısından çok iç açıcı olmamıştır. Sanayi devriminin ortaya çıkardığı yeni toplumsal ilişkilerin, özellikle de özgür
işçiyle işveren ilişkilerinin tümüyle sözleşme özgürlüğü çerçevesinde düzenlenmeye terk edilmesi, bir süre sonra tam bir sefaletin ortaya çıkmasına neden
olmuştur.25
24
25

Ekmekçi, a.g.e., s. 31
Kessler, a.g.e., s. 10. “Eski hükümdarlar; emniyetlerini tabileri ve muhafızları vasıtasıyla, eski
asilzadeler; şatolar, burjualar ise surları vasıtasıyla temin ederlerdi. Tüccar menkul servetinde,
san'atkâr lonca teşkilâtında, köylü ise toprak mülkiyetinde ve hayvanında emniyetini
buluyordu. İşçi ve müstahdemlerden teşekkül eden yeni sınıflar ise servet, arazi, hayvan gibi
yaşama emniyetini temin edecek hiçbir şeye sahip değiller, ve onların açlıktan ölmemek için
müteşebbislere ücret mukabilinde satmak zorunda kaldıkları çalışma kuvvetlerinden başka
hiçbir' şeyleri yoktu. Bundan dolayıdır ki, hukukî bakımdan „nev'ama‟ (bundan böyle) serbest
iş mukaveleleri namı altında dikte ettirilen iş şartlarını kabullenmek zorunda kalıyorlar ve
hastalık kaza, işsizlik ve ihtiyarlık anlarında aileleriyle birlikte kendileri de en feci sefaletlere
sürükleniyorlardı. Ücretler en ufak tasarrufta, bulunmaya imkân- vermiyecek kadar düşük,
çalışma müddetleri hiçbir suretle dinlenmiye kifayet etmiyecek kadar uzun olup, aileleriyle
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Yaşanılan sefalet, hukuki eşitlik, özgürlük, hukukun üstünlüğü
kavramlarının sorgulanmasını beraberinde getirmiştir. Yeni sistemin
savunucuları tarafından kabul edilmek istenmeyen yalın gerçek, sözleşme
taraflarının güçlerinin eşit olmadığı durumlarda sözleşme özgürlüğünün,
güçlünün güçsüze kendi istemlerini dayatma özgürlüğüne dönüşeceğidir.
Yasalara “Herkes eşittir” sözünü yazmak ve yasaların herkesin hukuksal planda
eşit olduğunu kabul ettiğini söyleyerek fiili eşitsizlikleri görmezden gelmek,
aslında yasalar aracılığıyla yaşamın içerisinde var olan eşitsizliklere güvence
getirmek anlamına gelmiştir.26 Buna karşılık fiili eşitsizlikleri yaşayanların
kendi aralarında bir araya gelerek, güçlerini birleştirip bir denge kurmak
istemleri de yine sözleşme özgürlüğüne aykırı bulunarak yasaklanmıştır. 27
Sonuçta, “bireysel özgürlüklerin korunması adına her türlü dış müdahaleyi hukuka aykırı sayan klasik-liberal anlayış, zayıf bireyleri koruyucu yasal
düzenlemeye olanak tanımıyordu. (…) Böylece mutlak hukuksal eşitlik, toplumdaki fiili eşitsizlikleri meşrulaştırma aracı haline” 28 gelmiştir.
Sözleşme özgürlüğünü savunanlar, bireysel iş yasaları aracılığıyla sözleşme özgürlüğünün işçiler yararına sınırlandığını söyleseler de bu sınırlamalar
işçiler açısından gerçek anlamda bir korumaya dönüşememiştir. Bireysel iş
yasalarında işçiyi korumak için getirilen düzenlemelerin yaşama geçirilmesi,
örgütsüz, güçsüz, hakkını arayamayan, en önemlisi de hakkını aradığı için işini
kaybetmek başta olmak üzere kara listelere alınıp bir daha iş bulamama riski ile
yüz yüze kalan işçiler açısından olanaksız hale gelmiştir. İşçinin uzun hukuki
süreçleri sonuçlandırabilecek ne ekonomik gücü ne de uzun hukuki süreç sonuçlandığında elde edeceği hukuki yararla ayakta kalacak durumu bulunuyordu. Hakkını arayıp bedel ödeyen işçiler, diğer işçilere haklarını aramama
konusunda ibretlik bir olay olmakla kalmış, etkili bir korumayı bireysel iş yasaları aracılığıyla da elde edememişlerdir.29
Sözleşme özgürlüğü aracılığıyla ortaya çıkan eşitsizlikler ne kadar meşrulaştırılmaya çalışılsa, doğal yaşamın bir parçası olarak yansıtılsa da beraberinde başkaldırının gelmesini engelleyememiştir. İşçiler, içerisine itildikleri
birlikte ikamet ettikleri meskenler de umumiyetle son derece kötü idi. Eski asırlardaki
kölelerin bile yaşama bakımından haiz oldukları emniyet, birçok ahvalde kapitalizmin ilk
çağlarındaki nev'ama hür işçilerden daha iyiydi.”
26
Engin, a.g.e., s. 4 “Özellikle, sözleşme özgürlüğü alanında tarafların hukuksal eşitliği ilkesinin
mutlak biçimde uygulanması, gerçekte zayıf bireylerin her türlü pazarlık olanağını ortadan
kaldırmaktaydı.”
27
Münci Kapani, Kamu Hürriyetleri, Yedinci Baskı, Ankara, Yetkin Yayınları, 1993, s. 77,
Engin, a.g.e., s. 4 “Yine, bireyleri aracı kurulların boyunduruğundan kurtarmak gerekçesi ile
çalışanların her türlü örgütlenmesi yasaklanmaktaydı.”
28
Engin, a.g.e., s. 4.
29
Narmanlıoğlu, a.g.e., s. 2 ve Dipnot 5
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sefalet koşullarına karşı işverenler karşısında topluca eyleme geçerek kendilerini korumaya çalışmayı denemek zorunda kalmışlardır. Siyasi iktidarın işçiler
aleyhine müdahalede bulunup, işçilerin eylemini hukuk dışı ilan ederek, şiddet
uygulayarak bastırmaya çalışması, işçilerin bir yandan mücadele ederken öte
yandan hukuki meşruiyet aramalarının başlangıç noktasını oluşturmuştur.
İşçiler direnme haklarını, insanca yaşama olanaklarını ortadan kaldıran
çalışma koşullarıyla meşrulaştırmakta, işverenler bu direnci, ellerinde bulundurdukları siyasi gücü kullanıp hukuk aracılığıyla kırmaya çalışmaktaydılar.
Hukuk, işçilerin meşru mücadelesini yok etmek için uygulanan şiddetin, işverenler ve onlar adına şiddeti uygulayanlar açısından tek meşruluk dayanağı
haline dönüşmekteydi. 30
İşçilerin gücü, hukuka dayalı şiddetin karşısında her kırıldığında, o kırılma anında hukuka dayalı şiddet kazanmış gibi görünse de aslında, hukukun
kendisini tartışılır kılmış, işçi önderleri “Yasa‟ya uyma bizi öldürüyor"31 diye
bağırmaya başlamışlardır.
Ölmemek için Yasa‟ya karşı çıkmak zorunda kalan işçi sınıfı güçlendikçe, Yasa‟nın, dolayısıyla düzenin tümüyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalması, dünün suç olarak tanımlanan eyleminin hukuk tarafından hak
olarak tanımlanmasını da beraberinde getirmiş, klasik haklar kavramının yanında “sosyal haklar” kavramının da yer almasını sağlamıştır. Çatışma, yeni ve
daha gelişmiş bir hak tanımı ekseninde uzlaşmayla sonuçlanmıştır.32
Tekrarlamak gerekirse klasik haklar, ekonomik olarak güçlenen, sanayi
üretiminin teknik altyapısına sahip hale gelmiş, tüccarlıktan sanayiciliğe adım
atmaya çalışan burjuvazinin, hukuki eşitlik istemiyle dile gelmiş, feodalitenin
yıkılıp yeni bir düzenin kurulmasıyla hukuken bağlayıcı metinler haline dö30

Marx, Fransa’da Sınıf Mücadeleleri 1848-1850 Çev. M.E., Ankara, Sol Yayınları, 1967, s.
65 “İşçilerin artık başka çareleri yoktu: ya açlıktan ölmeleri ya da savaşa girişmeleri
gerekiyordu. 22 Haziran günü, korkunç bir ayaklanmayla karşılık verdiler buna; bu
ayaklanmada, modern toplumu ikiye bölen iki sınıf arasında ilk büyük çarpışma verildi. Bu,
burjuva düzeninin sürdürülmesi ya da ortadan kaldırılması uğruna savaşımdı. Cumhuriyeti
gizleyen perde yırtılıyordu. İşçilerin, başsız, ortak bir plandan, yardım kaynaklarından yoksun,
çoğunluğuyla silahsız olarak, orduya, gezgin muhafıza, Paris ulusal muhafızına ve taşradan
akın eden ulusal muhafıza, beş gün boyunca nasıl cesaretle ve eşsiz bir deha ile karşı
durduklarını ve başarılarını önlediklerini hep biliyoruz. Burjuvazinin, bu geçirdiği ölümcül
korkuları, nasıl duyulmamış bir zalimlikle ödettiğini ve 3.000'den fazla savaş tutsağını kılıçtan
geçirdiğini biliyoruz.”
31
A.e., s. 96. "Yasaya uyma bizi öldürüyor" diye bağırıyordu Odilon Barrot.”
32
Kapani, a.g.e., s. 77. “Önce şu noktayı belirtmek gerekir ki, insan hakları ve hürriyetleri
listesinin genişlemesi, başka bir deyişle, „yeni‟ hakların (sosyal ve ekonomik hakların)
tanınması ve benimsenmesi hiç de kolay ve zahmetsiz olmamıştır. „Yeni‟ haklar, çok defa
klâsik haklarla bir „çatışma‟ halinde ortaya çıkmış ve az çok uzun süren bir direnişten sonra
kendilerini kabul ettirebilmişlerdir.”
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nüşmüşlerdir.33 Toplu iş sözleşmesi hakkının da içerisinde yer aldığı sosyal
haklar da bu kez burjuvazinin egemen sınıf haline geldiği sanayi devriminin
ortaya çıkardığı sınıf mücadelesinin ürünüdür. Sanayi devriminin ortaya çıkardığı sosyal sorunlara, hukuki eşitliğin fiili eşitliği sağlayamamasına karşı bir
tepkiyle ortaya çıkan sosyal haklar, sınıf mücadelesi sonrası varılan bir uzlaşmanın ifadesi olarak yasaların konusu olmuştur. Klasik haklardan farklı olarak
var olmaları için yeni bir düzenin kurulmasına gerek kalmamış, statükoyu korumak isteyen egemen sınıflar bu korumayı sağlamak için sosyal hakları tanıyarak uzlaşma yolunu seçmişlerdir. Bir başka anlatımla sanayi devriminin var
ettiği egemen sınıfı oluşturan burjuvazi, kendisinden önceki egemen sınıfların
düzeni korumak için geliştirdiği uygulama ve gelenekleri miras alarak, kendi
egemenliğini sürdürmenin yollarını yaratmıştır.34
Bu konuda klasikleşmiş örneklerden birisini Almanya ve Bismarck
oluşturmaktadır. Almanya‟da gelişen sanayinin büyük bir yoksulluğu da beraberinde getirdiği, sosyalist hareketlerin güçlendiği yıllarda, sosyal güvenlik
hakkının temelini atan siyasetçi olarak kabul edilen Bismarck‟ın mecliste yapmış olduğu konuşma çarpıcıdır: “İşçilerin sosyal yoklukları, sadece devletin işçi
hareketlerini yasaklamasıyla kaldırılamaz, işçinin sosyal durumunun düzeltilmesi için devlet müdahalesi gerekir.”35
Bismarck‟ın bu konuşmayı yapmasının, Almanya‟da ilk sosyal yasaların
Bismarck dönemine denk gelmesinin nedeninin, bu ülkede yaşanan sınıf çatışmalarının devrimci bir patlamaya dönmesini engellemek olduğu vurgulanmıştır.36 Bu konuda Almanya ilk örneklerden olmakla birlikte tek örnek de değildir. “ABD'deki New Deal programı ve uygulaması, İngiltere‟deki Beveridge
33

Kessler, a.g.e., s. 9.
Tanör, a.g.e., s. 121. “Kapitalizm çağında da burjuvazi, bu gelenekleri devraldı. Bu yoldaki
girişimlerin ilk belirgin örneğini, Fransa'da İkinci İmparatorluk döneminde III. Napoleon
vermişti. Paris Komünü'nün yenilgiye uğratılmasından sonraki yıllarda da, Milli Meclis,
işçilerin toplu hareketlerine engel olabilme amacıyla bunlara, ancak bireysel olarak
kullanabilecekleri türden birtakım sosyal haklar tanıdı.”
35
Süleyman Özdemir, KüreselleĢme Sürecinde Refah Devleti, İstanbul, İstanbul Ticaret Odası
Yayını, 2007, s. 191. “1881 yılında Başbakan Bismarck, Alman Parlamentosunda, sosyal
güvenliğin Magna Carta'sı olarak ifade edilebilecek bir konuşma yapmıştır.”
36
Aziz Çelik, AB Sosyal Politikası, İstanbul, Kitap Yayınevi, 2006, s. 20. “Olumsuz yaşama ve
çalışma koşullarına karşı artan işçi örgütlenmesinden, özellikle de Alman Sosyal Demokrat
Partisi‟nin (SPD) giderek güçlenmesinden ve işçilerin sola kaymalarından tedirgin olan
Bismarck, Antisosyalist Yasa (1878) ile SPD‟nin varlığını ve eylemlerini engeller. Ancak
bizzat kendisi, sosyal demokratların önemli taleplerinden biri olan ve tarihin ilk kapsamlı
sosyal güvenlik düzenlemeleri olarak kabul edilen yasaların kabul edilmesini sağlar”. Tanör,
a.g.e., s. 121 “Almanya'da Bismark döneminde çıkarılan ilk sosyal yasaların (1883) siyasi ve
sosyal gerekçesi, sınıf çelişkilerinin devrimci bir patlamaya yol açmasını önleme
düşüncesiydi.”
34
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reformları ve İsviçre‟deki Zipfel planı uygulaması da, geniş ölçüde bu tür kaygılara dayanmaktaydı.”37
O dönemde yeni bir arayış aşamasına gelinmiştir. Bu arayış, haklar alanında sosyal haklar, sözleşme hukuku alanında ise toplu iş sözleşmeleriyle
sonuçlanmış, toplu iş sözleşmesi hakkı, sosyal haklar içerisinde yerini almıştır.
Toplu iş sözleşmesi hakkı da “sosyal haklar” içerisinde, bu hakların
oluşturduğu bütünün bir parçası olarak şekillenmiş, önem kazanmış ve bu haklarla ilişkisi onu tanımlayan özelliklerden biri haline gelmiştir.
Öğretide de toplu iş sözleşmesi hakkı, işçilerin ekonomik, sosyal hak ve
çıkarlarını geliştirebilmek amacıyla objektif hukuk kuralları koyarak çalışma
yaşamını belirleyebilmeleri hakkı38 olarak tanımlanmış ve toplu iş sözleşmesi
hakkının “işçilere tanınan mutlak bir sosyal hak” 39 olduğu vurgulanmıştır.
Toplu iş sözleşmesi hakkının, “hak” sözcüğünün başına “sosyal” sıfatının da eklenerek tanımlanmasıyla “sosyal hak” denilmesinin nedeni, diğer sosyal haklarda olduğu gibi eşitsizliklere karşı bir tepki olarak ortaya çıkmış olmasıyla açıklanabilir. Toplu iş sözleşmesi hakkının sosyal bir hak olarak tanımlanmasının ya da toplu iş sözleşmesi hakkı tanımlanırken sosyal bir hak olduğuna vurgu yapılmasının bir diğer nedeni ise ortaya çıkışındaki özgünlüktür.
Diğer sosyal haklarda olduğu gibi toplu iş sözleşmesi hakkı da bu hakkı kullanmak isteyenlerle böyle bir hakkı tanımak istemeyenler arasındaki mücadele
sonucu oluşan uzlaşmayla şekillenmiştir.
Gerçekten de “sosyal hak”, “ikinci kuşak haklar” gibi farklı adlarla tanımlanmış olsa da “sosyal eşitsizliklere karşı tepki niteliği, bu hakların hem
sosyolojik ve felsefi hem de hukuki açılardan tek ortak ve ayırt edici yönü” 40
olduğu belirtilmiştir.

37

Tanör, a.g.e., s. 121 “Bu ülkelerde devletin ekonomik ve sosyal hayata karışmaya
başlamasında, bu siyasi ve ideolojik tutumun payı büyük olmuştur, İsviçre‟de devlet
müdahaleciliğinin doğuş nedenlerini Rappard şöyle açıklıyor: “Sosyalizm düşmanlarına
enerjik bir sosyal devletçilik politikasını kabul ettiren neden, büyük çapta, tam bir sosyalizm
korkusu oldu. Böylece, devlet sosyalizmi yoluna gidilerek, sınıf sosyalizminden kurtulunmak
istendi.” İsviçre Federal Konseyi de 1919 tarihli bir mesajında şöyle diyordu: “Halkın bütün
tabakalarının içinde bulunduğu darlık, sınıf çatışmalarını vahimleştirecek, bu huzursuzluğun
sebep olacağı patlamalar ise, Devletin refahı için zorunlu olan sosyal barışı ciddi bir şekilde
tehlikeye düşürecek niteliktedir.”
38
Ömer Ekmekçi, Toplu ĠĢ SözleĢmesiyle Düzenleme Yetkisi, İstanbul, Yılmaz Ajans
1996, s. 7
39
Devrim Ulucan, Toplu ĠĢ SözleĢmesi Özerkliği ve Hukuki Niteliği, İstanbul, İTÜ yayını,
1981 s. 82
40
A.e., s. 92
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1.2.5. Toplu ĠĢ SözleĢmesi Özerkliği
Çalışma koşullarının toplu iş sözleşmeleriyle belirlenmesi, toplu iş sözleşmelerinin üçüncü şahıslara karşı da ileri sürülebilen objektif hukuk kuralları
olarak kabul edilmesi, bu kabulün mantıksal ve hukuki sonucu olarak bireysel
iş sözleşmelerinin toplu iş sözleşmelerine aykırı olamaması nedeniyle toplu iş
sözleşmesi hakkı ve toplu iş sözleşmesi özerkliğinin sözleşmeler hukukunda
tarihsel gelişimin doruk noktalarından birisidir.
Özerklik, aslında sözleşme özgürlüğünün de temel unsurlarındandır.
Kendi istemlerine uygun, bir başkasından izin almadan özgürce hukuki sonuçlar doğuracak işlemler yapan birey, irade özerkliğine sahiptir ve bu özerklik
içerisinde sözleşme özgürlüğünü kullanabilecektir. Toplu iş sözleşmeleri de
sonuçta sözleşme oldukları için asgari anlamıyla irade özerkliğini bünyelerinde
barındırmaktadır. Ancak, bireysel sözleşmelerden farklı olarak toplu iş sözleşmesi özerkliğinin alanına üçüncü şahıslar da girmektedir. Toplu iş sözleşmesinin tarafları, üçüncü şahıslara karşı da ileri sürülebilen kurallar koyabilme erkine sahip olmaları nedeniyle bireysel sözleşme özgürlüğü içerisinde olan
özerkliği bir üst aşamaya çıkartırlar.41
Bu aşamada, toplu iş sözleşmesi özerkliğinden söz edebilmek için, toplu
iş sözleşmelerinin yapılış sürecinin kendi kendine yardım ilkesine uygun bir
şekilde toplu iş sözleşmesinin taraflarının dışındaki müdahalelerden arınmış
olması gerekmektedir.
Toplu iş sözleşmesi özerkliğini içinde barındıran toplu iş sözleşmesi
hakkı, devletin kendisinin karışmadığı bir alanda taraflara vermiş olduğu düzenleme yetkisiyle, devletin kural koyma yetkisini sınırlar ve kendisine bırakılan bu alan içinde koyduğu kurallarla kamu gücünü de bağladığı gibi, üçüncü
şahıslara karşı da ileri sürülebilir. 42
Bir başka anlatımla toplu iş sözleşmesi özerkliği en genel anlamda, işçi
ve işverenlerin karşılıklı sorunlarını devletin kendilerine terk ettiği bir alanda
bağlayıcı kurallar koyarak çözebilme erkini ifade etmektedir.43
Bu erki kim nasıl kullanacaktır? Bu sorunun yanıtı, toplu iş sözleşmesi
özerkliğinin, sendika, toplu iş sözleşmesi ve grev hakkının bir uzlaşı sonucu
41

Ulucan, a.g.e., s. 81. “Toplu iş sözleşmesi özerkliği örgüt özerkliğinden ve irade özerkliğinden
ayrılmaktadır. Çünkü toplu iş sözleşmesi özerkliğinin tarafları olan, işçi ve işveren örgütleri,
yaptıkları toplu iş sözleşmesinde getirdikleri kurallar ile hem kendi üyelerini, hem de diğer
örgütün üyelerini bağlamaktadırlar. Böylece düzenleme getirenlerle, düzenlemenin kapsamına
girenler aynı değil, ayrı olmaktadır.”
42
A.e., s. 82, Yazara göre toplu iş sözleşmesinin bu niteliği ona “devlete karşı ileri sürülebilen
kamu hukuku hakkı” özelliği verirken “üçüncü şahıslara karşı ileri sürülebilen” yönüyle de bir
özel hukuk hakkı niteliği verir.
43
İlknur Kılkış, ÇeĢitli Ülkelerde ve Türkiye’de TeĢmilin Hukuki Boyutları ve
Uygulamadaki Görünümü, Ankara, Kamu-İş Yayınları, 1993 s. 60
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ortaya çıktığı gerçeği içerisindedir. Uzlaşmanın bir tarafında işçilerin
haklarının etkin bir şekilde korunması, diğer ucunda ise düzenin kargaşaya
bırakılmadan devamının sağlanması, kısaca verili düzenin korunması amacı yer
almaktadır. Toplu iş sözleşmesi hakkının işlevleri de bu çerçeve içerisinde
tanımlanmıştır. Nitekim “Genel kuram açısından, toplu iş sözleşmesinin üç
işleve sahip olduğu kabul edilir: Çalışma ilişkilerini düzenleme işlevi
(düzenleme işlevi); işçiyi, kendisine nazaran daha güçlü bir konumda bulunan
işverene karşı koruma (koruma işlevi); toplu iş sözleşmesi süresi boyunca
hükümlere uyulması; çıkar uyuşmazlıkları çıkarılmayarak özellikle grev ve
lokavta başvurmama (barış işlevi).” 44 Bazı yazarlarca ise, iş barışı sağlama
işlevine özellikle vurgu yapılmış, bu işlevi gerçekleştirmenin toplu iş
sözleşmesinin niteliğinden doğan bir “yükümlülük” 45 olduğunun altı çizilmiştir.
Toplu iş sözleşmesinin barış işlevinin taraflara getirdiği barış yükümlülüğü ise “relatif barış yükümlülüğü” (nispi) ve “mutlak barış yükümlülüğü” 46
olmak üzere iki boyutta ele alınmıştır. Nispi barış yükümlülüğünün toplu iş
sözleşmesinin doğasından kaynaklandığı, taraflar böyle bir yükümlülük altında
olduklarını belirtmemiş olsalar da sözleşmede yer alan konularda o sözleşmenin yürürlük süresince taraflara grev ve lokavt yasağı getirdiği, sözleşmede
belirtilmesi gerekmeyen, toplu iş sözleşmesine bağlı sınırlı bir yükümlülük
olduğu belirtilmiştir. Mutlak barış yükümlülüğünün ise sadece toplu iş sözleşmesinde düzenlenen konularla bağlı olmaksızın, toplu iş sözleşmesinin dışında
kalan konular dahil, taraflara toplu iş sözleşmesi süresi içerisinde mutlak anlamda grev ve lokavta başvurmayı yasaklayan yükümlük olduğu ileri sürülmüştür. Nispi barış yükümlülüğünden farklı olarak, mutlak barış yükümlülüğünün mutlaka tarafların yazılı bir anlaşmayla kararlaştırmış olmalarını zorunlu
kıldığı vurgulanmıştır.47
Bu yaklaşımın, toplu iş sözleşmesiyle getirilen barış yükümlülüğünün
aslında mutlak değil nispi bir yükümlülük olduğu, bu yükümlülüğün toplu iş
sözleşmesinin yürürlük süresi içerisinde uygulanmasını esas almak zorunda
olduğu, toplu iş sözleşmesini uygulanmaz hale getirecek ya da değiştirilmek
44

Melda Sur, Toplu ĠĢ SözleĢmesi Özerkliği ve TeĢmil, Ankara, D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Döner
Sermaye İşletmesi Yayınları No: 21, 1991, s. 46
45
Turhan Esener, ĠĢ Hukuku, 3. Baskı, Ankara, Sevinç Matbaası, 1978, s. 422 “Toplu iş
sözleşmesinin hukuki niteliği gereği olarak muhtevasından taraflar için iki türlü yükümlülük
ortaya çıkmaktadır. Bunlardan birincisi dirlik borcu (İş barışı borcu) diğeri ise sözleşmenin iyi
niyetle yerine getirilmesi borcudur.”
46
Nurhan Akçaylı, “Mükerrer Toplu Sözleşme Sorunu ve Barış Yükümlülüğü”, Sosyal Siyaset
Konferansları, İ.Ü. İktisat Fakültesi İktisat ve İçtimaiyat Enstitüsü, İstanbul, 1978, 29. Kitap,
s. 59
47
A.e., 69-79 “Yazar mutlak barış yükümlülüğün örnek olarak İsviçre'de 1937 yılında makine ve
metal sanayi iş kolunda yapılan ve sürekli yenilendiğini belirttiği anlaşmaları göstermektedir.”
(s. 70)
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zorunda bırakacak eylem ve etkinliklerden uzak durmayı zorunlu kıldığı belirtilmiştir. Kısaca, “toplu iş sözleşmesi ile getirilen düzenin” toplu iş sözleşmesinin yürürlük süresi içerisinde grev ve lokavt gibi iş mücadelelerine karşı korunmasını ifade ettiği, bu yükümlülüğün özünde sözleşmeye uygun davranma,
sözleşmeye uyma borcunun mantıki sonucu olduğu ileri sürülmüştür. 48
Bu görüşler, sosyal bir hak olan toplu iş sözleşmesi hakkının tanınmasında diğer sosyal haklar gibi düzenin korunması kaygısının önemli rol oynadığı gerçeğini ortaya koymuştur.49 Kısaca, toplu iş sözleşmesi hakkı işçilere
kapitalist sistemin ve burjuva demokrasisinin kurallarına uymayı kabul etmeleri
koşuluyla tanınmış bir haktır. İşçiler yaşam koşullarını iyileştirmek için güçlerini birleştirip toplu pazarlık yapabilecekler, ancak toplu iş sözleşmesinin imzalanmasıyla birlikte en azından toplu iş sözleşmesinin yürürlük süresince elde
ettikleriyle yetinip düzen işlevine saygı göstereceklerdir.
Özetlemek gerekirse, düzenin korunması için işçiler sorunlarını öncelikle
toplu iş sözleşmesi haklarını kullanarak çözmeye çalışacaklardır. Toplu iş sözleşmesi hakkının, kabul gören işlevlerini dengeli bir biçimde gerçekleştirebilmesinin, bu hakkın gerçek anlamda var olduğundan söz edebilmenin ilk koşulu
sendika özgürlüğünün güvence altında olmasıdır. Sendika özgürlüğünün olmazsa olmazını ise sendika çokluğu ilkesi oluşturmaktadır. Çalışanların özgürce birden fazla sendika kurabilmeleri, sendika özgürlüğü ve sendika çokluğu ilkesinin mantıksal sonucudur.
Birden fazla sendikanın var olduğu bir yerde, bu sendikaların hangisinin
veya hangilerinin toplu iş sözleşmesi özerkliğinden yararlanacağı, toplu iş sözleşmesinin tarafı olacağını belirlemek, sendika ve toplu iş sözleşme hakkının
tanınmasından sonra ortaya çıkan en çetin sorunlardan birisi olagelmiştir.
İşverenlerin sendika kurdurarak, bu yoldan sendika hakkını işlevsiz kılmayı başardığı sık görülen bir durumdur. “Sarı sendika” olarak adlandırılan bu
yapılanmaların çalışma yaşamına hâkim olmasına izin vermeden, sendika özgürlüğünü zedelemeden gerçek anlamda çalışanları temsil eden sendikaya toplu
48
49

A.e., s. 70
Tanör, a.g.e., s. 121. “Yine aynı kaygılarladır ki, sınıf mücadelesiyle en yakından ilgili sosyal
haklardan olan grev hakkının bile, emek-sermaye uyuşmazlığının kapitalist toplumun sınırları
içinde çözülmesine hizmet etmesi istenmekte, ondan bir „sosyal bütünleştirici‟ rolü oynaması
beklenmektedir. Uluslararası Çalışma Örgütünün, işçilerin işyerinin yönetimine katılma
hakkına yüklemek istediği işlev de budur. Kısacası, bir bütün olarak sosyal haklar sisteminin
gerek kapitalizmle gerekse burjuva demokrasisiyle bağdaşabilirliği, sosyal yasaların
çıkarılmasından burjuvazinin umduğu sosyal ve siyasi çıkarları açıklar.”
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iş sözleşmesi yapma hakkı ve erkini tanımak gerekmektedir. Unutulmamalıdır
ki sarı sendikalar da sendika kurma özgürlüğünden hareketle kurulmuş, faaliyetlerini sendika çokluğu ilkesiyle meşrulaştırmışlardır.50
1.3. Ehliyet Kavramı ve Toplu ĠĢ Hukukunda ĠĢlevi
Genel olarak ehliyet, haklara ve borçlara ehil olabilme durumudur. Ehliyet birbiri içerisine girmiş, genelden özele birbirini koşullandıran kavramlarla
ifade edilir. İlk ayrım, haklar ve borçlara ehil olma konusunda yapılmıştır. Kural olarak herkes haklara ehildir. Ancak haklara ehil olan herkes borçlara ehil
değildir. Bu ise karşımıza hak ehliyeti-fiil ehliyeti ayrımını çıkarır. Hak ehliyetine sahip olmak için insan olmanın dışında hiçbir koşul yoktur. Eşitlik ve genellik ilkesine göre herkes hukuk düzeninin sınırları içerisinde dil, din, ırk,
siyasi düşünce, ekonomik ya da fiziki güç, sosyal statü, sınıfsal ayrım gözetilmeksizin hak sahibi olmada yasa önünde eşittir.51
Borçlara ehil olma ise fiil ehliyeti olarak adlandırılmıştır. Fiil ehliyeti,
kişilerin kendi eylem ve iradeleriyle kendi lehlerine ya da aleyhlerine olacak
sonuçlar meydana getirebilme yetisidir. 52 Medeni Yasa‟nın ifadesiyle “fiil
ehliyetine sahip olan kimse, kendi fiilleriyle hak edinebilir ve borç altına girebilir” (MY. md.9). Fiil ehliyeti için hak ehliyetinden farklı olarak ergin olma ve
akla uygun biçimde davranma yeteneğinden yoksun olmama (mümeyyiz olma)
koşulları aranmıştır.
Hukuk alanında ehliyet kavramı sadece gerçek kişiler için geçerli değildir.
Kendisini oluşturan kişi veya topluluklardan bağımsız bir şekilde hak ve borç
50

Tarih Vakfı, “Sarı Sendikacılık”, Sendikacılık Ansiklopedisi, Cilt 2. İstanbul, Tarih VakfıKültür Bakanlığı Ortak Yayını, 1998, s. 568, “İşçilerin hak ve çıkarlarını sermayeyle uzlaşarak
işverene „satma‟ üzerine kurulu, işveren güdümlü sendikacılık anlayışı.” Sarı sendikacılık
kavramının 1890‟lı yıllarda Fransa da yaşanan grev dalgası sonrası ortaya çıktığı belirtilerek,
“grevin hemen ardından, işyerinde işçilerin kurdukları sendikanın resmen tanınmasından
sonra, Creusot‟daki Schneider demir-çelik işletmeleri işvereni kendine yakın ve greve
katılmamış işçilere yeni bir sendika kurdurdu. Bu yeni sendika, cephesi sarı boyalı bir salonda
toplandığı için, işçiler arasında „Sarı Sendika‟ olarak anılmaya başlandı. Daha sonra, saflarında
işveren temsilcilerine de resmen yer veren bir sendikalaşma modeli doğdu. 1902 yılında “sarı”
adını benimsemiş sendikaların ulusal kongresi, Paris‟te, kendilerinin verdikleri bilgilere göre,
200 bin üyeyi temsilen toplandı. 1901'den itibaren yayımlanan İşçi Birliği ve Sarı adlı bir de
haftalık gazeteleri vardı. 20. yy‟ın ilk çeyreğinden sonra dünyada işçi ve sendika hareketinin
gelişmesinde motor gücün sınıfsal ve sosyalist bir öz kazanmasıyla, işçi hareketinin gelişkin
olduğu bütün ülkelerde “sarı sendika” veya “sarı sendikacılık”, işçi hareketi içinde kötüleyici
bir anlam kazandı ve işveren yanlısı, işçiyi işverene satan bir anlayışın ifadesi haline geldi”
denilmiştir.
51
Esat Şener, Türk Medeni Kanunu, Ankara, Seçkin Yayınevi,1991, s. 79
52
A.e., s. 81
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edinme yetisine sahip örgütlenmeler ortaya çıkmış, kısaca tüzel kişi olarak
adlandırılan bu örgütlenmelere de hukuk düzenleri hak ve fiil ehliyeti tanımışlardır.
Bu örgütlenmelerin ilk biçimlerinde tacirler, sorumluluklarını sınırlamak
için mal varlıklarının sadece belirli bir kısmını bu örgütlenmelere ayırmış, bu
yolla ticaretin risklerini ayırdıkları tutara indirgemişlerdir.53
Ticari şirketlerle sınırlı olarak başlayan tüzel kişi kavramı giderek gelişip
bugünkü anlamını kazanmıştır. MY 47. maddesine göre, “Başlı başına bir varlığı olmak üzere örgütlenmiş kişi toplulukları ve belli bir amaca özgülenmiş
olan bağımsız mal toplulukları, kendileri ile ilgili özel hükümler uyarınca tüzel
kişilik kazanırlar.”
Toplu iş sözleşmesi yapma hakkını kim kullanacak sorusu, toplu iş sözleşmesi ehliyetine kimlerin sahip olabileceğini belirleyen bir sorudur. Bu belirleme aynı zamanda sınırlamayı da beraberinde getirdiğinden, kimlerin toplu
iş sözleşme hakkını kullanamayacağını, bir diğer anlatımla bu hakkın sınırlarını
da çizmektedir.
Klasik tanımla ifade etmek gerekirse, toplu iş sözleşmeleri, güçlü işveren
karşısında tek tek güçsüz olan işçilerin güçlerini bir araya getirip, arkalarına
grev hakkını alarak, işveren karşısında güçlerini eşitlemesiyle, sözleşen tarafları sözleşmenin başlangıç aşamasında eşitlemektedir. Toplu iş sözleşmesinin
koruma işlevi denilen bu özelliği,54 ister istemez tek tek anlamlı bir güç oluşturmayan işçilerin güçlerinin birleştirilmesini sağlayacak bir örgütlenmeyi zorunlu
kılmaktadır. Bu zorunluluk kimlerin toplu iş sözleşmesinin tarafı olabileceğinin
(ehliyet), toplu iş sözleşmesinin tarafı olabilecekler içerisinden kimin toplu iş
sözleşmesini imzalayacağının (yetki) belirlenmesini gerektirmektedir. Bu nedenle de birbirinden farklı olan, ancak genellikle karıştırılan “ehliyet” ve
“yetki” kavramları, toplu iş sözleşmesi hakkının daha başlangıç aşamasında
sınırlarını da belirlemesi nedeniyle önemli ve açıklığa kavuşturulması gereken
kavramlardır.
Ehliyet, sadece toplu iş sözleşmesinin taraflarının kimler olduğunu belirleyen hukuki bir kavram değildir; aynı zamanda toplu pazarlık sistemi sınırlarının belirlenmesinin ilk adımıdır. Ancak şu niteliklere sahip olanlar toplu iş
sözleşmesinin tarafı olabilir denilmesiyle, belirtilen nitelikleri taşımayanlar
dışlanmakta, toplu iş sözleşmesi hakkını kullanabilecekler sınırlanmaktadır.
Sınırlamanın amacı, kimi zaman iş barışının sağlanması, haksız rekabetin önlenmesi, kimi zaman güçlü işveren karşısında güçsüz işçinin korunması 55 (ya
53

Tekin Memiş, “Türk Hukukunda Sorumlu Tüzel Kişiliğin Ortaklarına ve Diğer Tüzel
Kişiliklere Başvurulması Halleri” ĠĢ Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu II,
Kocaeli Barosu Yayını, 2010, s. 136
54
Ekmekçi, a.g.e., s. 30
55
A.e., s. 34, Dipnot 8. “Alman hukukunda savunulan koruma teorisinin taraftarları toplu iş
sözleşmesinin işçiyi koruyucu işlevini, sosyal tarafların düzenleme yapma yetkilerinin de bir
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da hepsi birlikte) gerekçeleriyle sunulmaktadır. Bu amaçların toplandığı ana
başlık ise toplu pazarlığın yasalar yoluyla şekillendirilerek çalışma ilişkilerinde
istikrarlı bir düzen oluşturma istemidir.
1.3.1. Toplu ĠĢ SözleĢmesi Ehliyeti
Toplu iş sözleşmesi ehliyeti, işçi ve işverenlerin hak ve yükümlülüklerini
belirlemek için kural koyma, düzenleyici hükümleri yaratabilme erkine ve yetkisine sahip olmalarını, bu erki verili hukuk sisteminin de tanımış olmasını
ifade eder. 56 Kısaca “Toplu iş sözleşmesi ehliyeti, bir toplu iş sözleşmesinin
tarafı olma ehliyetidir.”57
Toplu iş sözleşmesi ehliyeti, toplu iş sözleşmesi hakkının ve toplu iş
sözleşmesi özerkliğinin niteliği gereği, hukuki işlem ehliyetinden farklılaşmaktadır.
Bu nedenle de hukuki işlem ehliyetine sahip olan herkesin toplu iş sözleşmesi
yapma hakkı ya da ehliyeti bulunmamaktadır. Toplu iş sözleşmesi ehliyeti genel
hukuki işlem ehliyetinden farklı olarak belirli kişilere (işçi ve işverenlere) belirli
alanda, kendine özgü etki ve nitelikleri olan toplu iş sözleşmesi yapmayı olanaklı
kılmak için özel olarak düzenlenmiş bir ehliyet türüdür.58
İşveren açısından kim bu erke sahiptir sorusunun karşılığını belirlemede
sorun yoktur, ancak işçiler açısından konu tartışmalı olmuştur. Daha doğrusu
toplu iş sözleşmesi ehliyetine sadece işçileri temsilen sendikalar mı sahiptir,
yoksa sendika olarak tüzel kişilik kazanmamış fiili işçi grupları da toplu iş
sözleşmesi ehliyetine sahip olabilir mi? Sorunun yanıtı dünyada, ülkemizde ve
Uluslararası Çalışma Örgütü‟nde (ILO) yürütülen tartışmalarda da aranmıştır.
Ehliyet ve yetki kavramları, toplu iş sözleşmesi hakkını somutlaması ve
bu hakları kullanabilecek olanları belirlemesi açısından kilit öneme sahiptir.
Toplu pazarlık hakkının kullanımını yasal düzlemde belirlemek gerekirse, düzenin ilk adımını bu kavramlara yüklenecek anlam oluşturacaktır.
1.3.2. Toplu ĠĢ SözleĢmesi Ehliyetinin Sendikalara Verilmesi
Sosyal hakların hukuk düzenince tanınıp, Anayasa ya da yasalarla tanımlanmaları aynı zamanda sınırlanmaları anlamına gelmektedir. “Özgürlüğü
mutlak anlamda ele alan klasik-liberal teoriye göre, temel hak ile ilgili her düsınırı olarak değerlendirmektedir. Bu teori taraftarlarına göre, toplu iş sözleşmeleri, işçinin
işveren karşısında toplu düzeyde korunmasına yarar. Bu amaç aynı zamanda toplu iş
sözleşmelerinin içeriğini de belirler. Nitekim, işçinin korunması amacına hizmet etmeyen,
işçinin yararına olmayan hükümlerin toplu iş sözleşmelerinde yer alması mümkün değildir.”
56
Narmanlıoğlu, a.g.e., s. 324. “Toplu iş sözleşmesi ehliyeti, toplu iş sözleşmesi yapabilme
iktidarını, genelde toplu iş sözleşmesine taraf olmayı ifade etmektedir.” Esener, a.g.e., s. 425,
Yazar toplu sözleşme ehliyetini “bir kuruluşun üyelerini toplu iş sözleşmesi ile hak sahibi
yapmak veya hükümlülük altına sokmak hakkı demektir” sözleriyle tanımlamaktadır.
57
Rüçhan Işık, Ehliyet ve Yetki, Ankara, Doruk Yayınları 16, Üçüncü Baskı 1977, s. 12
58
Narmanlıoğlu, a.g.e., s. 325
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zenleme temel hakkın sınırlanması” 59 olsa da, sınıflar arası bir uzlaşmanın
ürünü olan sosyal haklar, gerçekte, uzlaşılan dönemin güçler dengesine göre
kaçınılmaz olarak sınırlanmıştır.
Hakların yasa koyucu tarafından düzenlenmesinin başlı başına bir sınırlama olduğunu savunan liberal anlayışın, düzenlemeyi reddederek, aslında yasa
koyucuya bir anlamda kuralsız ve keyfi müdahalenin yolunu açarak, özgürlüklerin sınırlanmasına karşı çıkarken tam aksi sonucun doğmasına neden olduğu
görüşü dile getirilmiştir.60 Toplu iş sözleşmesi hakkı gibi, çıkarları çatışan işçi
ve işverenin bu çatışmayı verili sistem içerisinde çözmesi amacını taşıyan bir
hakkın ve kurumun doğasında sınırlamanın bulunması kaçınılmazdır. Unutulmamalıdır ki genel olarak sosyal hakların özelde toplu iş sözleşmesi hakkının
Anayasa ya da yasalarla tanınması sınıflı bir toplumda “sosyal ve siyasi güç
ilişkisinin yeniden düzenlenmesi” demektir.61
Sınırlama kaçınılmaz olduğuna 62 göre tartışılması gereken, sınırlamanın
ölçütleridir. Nerede hakkın nesnel niteliğine uygun düzenleme vardır; nerede
düzenleme, sınırı aşıp yasaklamaya dönüşmektedir? Bu soruya yanıt aranırken
yasa koyucunun temel haklara ilişkin görevinin, hakları yasaklaması ya da
sınırlaması olmadığı görüşü ortaya atılmıştır. Buna göre yasa koyucu temel
hakkı güçlendirecek düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. Yasa koyucudan bu
yükümlülüğe uymasını beklemek temel hakkın doğasından kaynaklanmakta,
hatta yasa koyucunun temel hakkı güçlendirici düzenleme yapacağı, sınırlamaları ise istisna düzeyinde tutacağı konusunda bir varsayım bulunmaktadır. 63
59

Engin, a.g.e., s. 11
A.e., s. 13, “Yasa koyucuyu özgürlüklerin doğal karşıtı sayan klasik liberal anlayış her
düzenlemede temel hakkın meşru olmayan bir sınırlamasını gördüğünden düzenleme-sınırlama
ayırımına gerek duymamaktadır. Dolayısıyla, yasa koyucunun faaliyetinde kural sınırlama
haline gelmektedir. Temel hakların yasa koyucu tarafından düzenlenmesi toplumsal koşulların
gerektirdiği reddedilemez bir olgu olduğuna göre, sınırlamayı kural haline getiren anlayış
aslında yasa koyucunun tüm sınırlamalarına meşru zemin kazandıracak etkili bir denetimi
önleyecek niteliktedir. Bu nedenle, liberal anlayış tam tersi sonuca ulaşmaktadır.”
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Tanör, a.g.e., s. 158
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Bulut, a.g.e., s. 87
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Engin, a.g.e., s. 13 “Bir yasa hükmünün düzenleme-sınırlama ayırımı yönü
değerlendirilmesinde hareket noktası, yasa koyucunun kural olarak temel hakkı güçlendiren
düzenleme yapmak zorunda olduğu ve sınırlamanın istisna olduğu varsayımıdır. Temel hakkı
güçlendiren, etkinlik kazandıran düzenlemeler beraberinde fiili bir sınırlama etkisi getirse bile
teknik anlamda sınırlama sayılmazlar. Düzenlemeyi sınırlamadan ayırmak her zaman kolay
olmasa da, amaçları yönünden bir ayırıma gidilerek aradaki fark ortaya konabilir. Teknik
anlamda düzenleme, temel hak öznesini güçlendirmeyi amaçlayan, ki temel hakkı fiilen
kullanmasını sağlayan, kişiye kullanma yollarını göstererek devlet ve diğer kişilerden gelmesi
mümkün tecavüzleri önleyen yasa hükümleridir. Sınırlama ise, temel hak sahibi karşısında bir
başka menfaatin korunmasını ve çatışan menfaatler arasında bir denge bulmayı amaçlayan
yasa hükümleri olarak tanımlanabilir.”
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Bir başka görüş ise sosyal haklar alanında her ne kadar sınırlama kaçınılmazsa da belirli ilkelere uyma zorunluluğu bulunduğu kabulünden hareket
etmiştir. “Bu ilkelerin en önemlisi, özgürlük-otorite ilişkisinde dengeyi iyi
kurmak ve özgürlüğü otoriteye feda etmemektir.” 64
Toplu iş sözleşmesi ehliyetini sadece belirli koşulları taşıyan işçi kuruluşlarına, yani sadece sendikalara tanımayı savunmak, bunu toplu iş sözleşmesi
hakkının doğasından kaynaklanan bir sınırlama olarak kabul etmek tutarlı bir
yaklaşım değildir. Sendika niteliği taşımayan örgütlenmeler içerisinde yer alan
işçileri ya da hiçbir örgütlenme içerisinde yer almamakla birlikte belirli bir
zaman ve mekanda bir araya gelen işçi gruplarını ehliyet tanımından hareketle
toplu iş sözleşmesi düzeninin dışında bırakmak, toplu iş sözleşmesinin düzen
işlevine vurgu yapmak, bu işlevi gereğinden fazla ön plana çıkarmak anlamına
gelmektedir.
Toplu iş sözleşmesi ehliyetinin sadece sendikalara tanınmasının, işçi
gruplarının ehliyetsiz olduğunu kabul etmenin ve bu yolla onların toplu iş sözleşmesinin tarafı olmalarının engellenmesinin gerekçelerini bir an için kabul
etsek dahi, bu kabul, toplu iş sözleşmesi hakkının sınırlandığı gerçeğini değiştirmemektedir. Üstelik bu sınırlama, etkisini sadece tüzel kişiliğe sahip olmayan işçi grupları üzerinde değil, yasal sistemin sendika olarak tanımadığı örgütlere de toplu iş sözleşmesi hakkı tanımayarak, ikinci bir sınırlama işlevine
sahip olmaktadır. Sendikaların kuruluş şekillerine ilişkin yasal kurallar, teknik
anlatımla sendikaların hangi koşullarda tüzel kişilik kazanacaklarını belirleyen
yasa maddeleri de ehliyet kavramını bir başka sınırlama aracına dönüştürmeye
adaydır. Gerçekten tüzel kişiliği kazanmanın yasalarla basitleştirilmiş olması,
ehliyet konusunda alanı genişletecek bir durumken tam aksine tüzel kişiliğin
kazanılmasının zorlaştırılmış olması, ehliyet aracılığıyla bir başka sınırlama
yaratma anlamına gelecektir.
Günümüzde Yasa‟da belirlenen ve genellikle kurucuların kimlik bilgileriyle sendika tüzüğünün görevli idari organa teslimi gibi basit bir işlemle kazanılan tüzel kişilik, geçmişte sendikaların en fazla uğraştığı konulardan biri olmuştur. Bu nedenle de Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), 1948 yılında kabul
ettiği “Sendika Özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin” 87
Sayılı Sözleşme‟nin 2. maddesinde, işçi ve işverenlerin herhangi bir ayrım
yapılmaksızın ve önceden izin almadan örgütlerini kurabileceklerini belirtmiş64

Bulut, a.g.e., s. 87, “Elbette, ilk bakışta, düzen ya da otorite ile özgürlük birbiriyle çatışır gibi
gözükmektedir. Fakat gerçekte bunların birbirine ait olan iki şeyin parçası sayılmaları gerekir.
Bu bağlamda düzen ya da onu sağlamakla yükümlü olan iktidar, özgürlüğün düşmanı değil,
şartıdır.”
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tir. Sözleşme, 3. maddesinin ikinci fıkrasında ise “Kamu makamları, bu hakkı
sınırlayacak veya bu hakkın Yasa‟ya uygun şekilde kullanılmasına engel
olacak nitelikte her türlü müdahaleden sakınmalıdır” hükmüyle, sendikaların
tüzel kişilik kazanmalarının engellenmesine karşı güvence hükümleri
getirmiştir.
Ehliyet ve yetki aracılığıyla yapılan sınırlamaya genel olarak işçileri
daha merkezi ve güçlü işçi sendikaları aracılığıyla işverenler karşısında güçlü
konuma getirme amacı gerekçe olarak gösterilmekte ve toplu iş sözleşmesi
özerkliğinin koruma işlevi ön plana çıkarılarak açıklanmaya çalışılmaktadır.
Ancak, sendikalı olmak istemeyen dolayısıyla güçlü örgüt altında korunmak
istemeyen işçileri ısrarla bu korumayı kabule zorlamanın, işçinin istememesine
karşın toplu iş sözleşmesi hakkından yararlanmayı sendikal yapı içerisinde yer
alma zorunluluğuna indirgemeyi, sadece işçileri koruma gerekçesiyle açıklamak olanaklı değildir.
Ehliyeti sadece sendikal örgütlere tanımanın gerçek nedenlerini, sendikalardan beklenen işlevlerde aramak daha doğru bir tutum olacaktır. Sendikaların iş barışının sağlanması, düzen ilkesinin gözetilmesi gibi pozitif kavramlar
aracılığıyla tanımlanan işlevleri, özünde işçi hareketinin sistemi tehdit edecek
boyutta siyasallaşmasının, verili düzeni sorgular hale gelmesinin engellenmesi,
sendikaların işçi sınıfını bu anlamda kontrol etme ve düzen içerisinde tutması
anlamına da geldiği göz önüne alınmalıdır. Alman hukukunda bir örgütün sendika olarak kabulü için aranan “güvenilirlik” unsurunda net bir şekilde görünür
hale gelen bu ilkeye göre “nihayetinde örgütün çıkacak kolektif uyuşmazlığın
çözümüne yönelik olarak devlet tarafından konulmuş olan arabuluculuk sistemini ve iş mücadelesi araçlarını tanıması gerekmektedir. Toplu iş sözleşmeleriyle amaçlanan, çatışmaların yaratılması değil, önlenmesidir. Bu nedenle devrimci nitelikte salt mücadele etmek amacıyla iş mücadelesi araçlarına başvuracak örgütlerin (teoride olsa dahi) kabul edilmesi mümkün değildir.”65
Bir başka anlatımla; “Ehliyet ve yetki kurallarından beklenen tek işlev,
toplu pazarlıkta şans eşitliğini sağlamak değildir. Özellikle bazı ülke hukuklarında ehliyet ve yetki kuralları devletin ekonomik ve sosyal düzen politikasının
araçları olarak algılanmaktadır. Toplu iş sözleşmelerinin genel ekonomik denge
ve varsayımsal kamu yararıyla uyumlu olması için, özerklikten salt bu sorumluluğu taşıyacak sendikaların yararlanması arzulanmaktadır. Bu amaçla ehliyet
ve yetki kuralları amaca uygun sendikaları imtiyazlı kılacak şekilde düzenlenmekte ve bu kurallara ikinci bir işlev daha yüklemektedir.”66
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Volker Rieble, “Federal Almanya‟da Toplu Sözleşme Sistemi”, KarĢılaĢtırmalı Bir
Perspektif ile Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde ve Türkiye’de Toplu SözleĢme Sistemleri,
Ed. Alpay Hekimler, Çev. Alpay Hekimler, İstanbul, Legal Yayınları, 2010, s. 40
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Engin, a.g.e., s. 108
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1.3.3. KarĢılaĢtırmalı Hukukta Toplu ĠĢ SözleĢmesi Ehliyetinin
Sendikalara Verilmesi
Karşılaştırmalı hukuka bakıldığında da toplu iş sözleşmesi ehliyetinin
genel olarak sadece sendikalara tanınmış olduğu görülmektedir. Bir başka anlatımla İngiltere gibi bir iki istisna dışındaki hukuk sistemlerine göre; toplu iş
sözleşmesi yapılabilmesi için işveren ya da işveren örgütünün karşısında mutlaka bir sendikanın olması gerekmektedir.
1.3.3.1. Fransa
Fransa‟da iş yasasınca yapılan toplu iş sözleşmesi tanımı ehliyet konusunu da belirlemiştir. Bu tanıma göre bir sözleşmenin toplu iş sözleşmesi sayılabilmesi için bir tarafta işçi sendikasının, diğer tarafta tek başına işveren, işveren sendikası ve işveren grubunun bulunması zorunludur. 67 Yasa‟nın açık
düzenlemesinden hareketle toplu iş sözleşmesi “bir veya birden fazla işverenin
bir araya getirdiği bir oluşum ile bir veya birden fazla temsil gücüne sahip sendika arasında, istihdam edilenlerin çalışma koşullarını ve sosyal garantileri
belirlemek amacıyla, bağıtlanan bir anlaşma” 68 olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla da bu ülkede toplu iş sözleşmesinin işçi tarafını “temsil yetkisine sahip
sendikalar oluşturmaktadır.”69
1.3.3.2. Almanya
Almanya‟da toplu iş sözleşmesi ehliyetine işçi tarafını temsilen sendikanın, işveren tarafını temsilen ise birey olarak işveren veya işveren kuruluşunun
sahip olduğu belirtilmektedir.70 Ne var ki “her işçi kuruluşunun sendika adını”
kullanamayacağı belirtilerek, “sendikadan ne anlaşıldığının tanımlanması” 71
gerektiğine işaret edilmiş, “Alman hukukunda toplu iş sözleşmesi ehliyeti
67

Jean Pélissier/Alain Supiot ve Antoine Jeammaud, Droit du Travail, 24. édition, Dalloz, Paris
2008, s. 1315, Işık, a.g.e., s. 16 (Fransızca‟dan çeviri: Tuncay Özveri)
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Otto Kaufmann, “Fransa‟da Toplu Sözleşme Sistemi”, KarĢılaĢtırmalı Bir Perspektif ile
Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde ve Türkiye’de Toplu SözleĢme Sistemleri, Ed. Alpay
Hekimler, Çev. Alpay Hekimler, İstanbul, Legal Yayınları, 2010, s. 185
69
Aysen Tokol, Avrupa Birliği’ne Üye Ülkelerde Sendikal Hareket, 2. Baskı, Bursa, Vipaş
Matbaası, s. 217
70
Franz Gamillscheg, “Alman Kollektif İş Hukukunun Temel İlkeleri”, Banksis I. Uluslararası
Semineri: Kara Avrupası ve Türkiye’de Kollektif ĠĢ Hukuku ve Uygulaması, Çev. Devrim
Ulucan, İstanbul, Cihad Matbaası, 1986, s. 68, Rieble, a.g.e., s. 40, Tokol, a.g.e., s. 18
71
Gamillscheg, a.g.e., s. 68, Rolf Dieter Falkenberg, “Alman Sendikaları Açısından Toplu İş
Sözleşmeleri ve Bunların Meydana Gelmesi”, Banksis I. Uluslararası Semineri: Kara
Avrupası ve Türkiye’de Kollektif ĠĢ Hukuku ve Uygulaması, Çev. Savaş Taşkent, İstanbul,
Cihad Matbaası, 1986, s. 149
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(Tariffahigkeit) ile ilgili kıstaslar aynı zamanda sendikanın da unsurlarıdır” 72
denilmiştir.
Ancak ehliyet konusunun Almanya‟da tartışmalı olduğu da vurgulanmıştır. Alman toplu iş sözleşmesi sistemini inceleyen bir araştırmaya göre;
“Sorun Alman doktrininde özellikle toplu iş sözleşmesi yapma ehliyeti
(Tariffahigkeit) ile iş mücadelesi araçları (Arbeitskampfmanahmen) açısından
tartışmalıdır.”73
Bu tartışmada bazı yazarların iş mücadelelerinin bir meslek örgütünü zorunlu kılmasından hareketle, hukuken de fiilen de iş mücadelelerinde güçten
yoksun olan bir örgütlenmenin toplu iş sözleşmesi ehliyetine de sahip olamayacağını savundukları belirtilmiştir. Bu görüşe karşılık soruna, meslek örgütünün
iş mücadelesi araçlarından kendi iradesiyle vazgeçmesiyle gücünün olmaması
durumlarına göre ayrımlı yaklaşması gerektiğini belirten bir başka görüş ortaya
atılmıştır. Bu görüşe göre ise meslek örgütünün iş mücadelesi araçlarından
kendi iradesiyle feragat etmesi hallerinde toplu iş sözleşmesi ehliyetinden de
yoksun kalması gerektiği, buna karşılık, gücünün olmaması halinde yine de
toplu iş sözleşmesi ehliyetine sahip olduğunun kabulünün gerektiği savunulmuştur.74
1.3.3.3. Ġsveç
İsveç‟te “sendikaların kuruluş ve işleyişiyle ilgili yasal bir düzenleme
bulunmamaktadır.”75 Bu nedenle İsveç hukukunda da toplu iş sözleşmesi
ehliyetini, toplu iş sözleşmesinin tanımı belirlemiştir. Toplu İş Sözleşmesi
Yasası işçi tarafını sendikaların temsil ettiği anlaşmaları toplu iş sözleşmesi
olarak kabul etmiş, sendika olarak örgütlenmemiş işçi gruplarının yapmış olduğu anlaşmaları toplu iş sözleşmesi olarak kabul etmemiştir.76 Yasal
düzenlemenin hukuki sonucu olarak da İsveç hukukunda toplu iş sözleşmesi
ehliyetine işçi tarafı adına sendikalar sahip olmuştur. Ancak, en az bir işçi üyesi
olan her sendika, toplu iş sözleşmesinin tarafı olabilecektir. 77
1.3.3.4. Belçika
Belçika, sendikaların tüzel kişiliklerinin bulunmaması nedeniyle toplu iş
sözleşme ehliyeti açısından farklılaşmaktadır. Yani sendikaların hukuken var
72
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Türkiye’de Kollektif ĠĢ Hukuku ve Uygulaması, Çev. Can Tuncay, İstanbul, Banksis
Yayınları 15, 1985, s. 227
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olabilmeleri için, yerine getirmeleri gereken herhangi bir yasal yükümlülük
yoktur. “Dolayısıyla tüzel kişilikleri yoktur.78 Tüzel kişiliğe sahip olmayan
sendikaların toplu iş sözleşmesinin tarafı olmaları ise yasayla sağlanmıştır.
“1968 yılında çıkarılan toplu iş sözleşmeleri ve ortak komitelerle ilgili yasa
gereğince toplu pazarlıkta işçi tarafını bir veya birden fazla yetkili işçi sendikası, işveren tarafını bir veya birden fazla işveren veya bir veya birden fazla
yetkili işveren sendikası oluşturmaktadır.”79 Sendikaların tüzel kişiliklerinin
bulunmaması nedeniyle dava edilememelerine karşın, yetkili sendikaların mahkemeler önünde sendika veya işçi çıkarlarını savunabilmeleri dikkate alındığında,80 “Belçika sendikalarının işlevsel bir tüzel kişiliğe sahip oldukları
söylenebilir. Sendikalara tanınan en önemli yetki, toplu iş sözleşmesi görüşmelerini bağlayarak sonuçlandırma gücünü elinde bulundurmaktır” 81 saptaması
yapılmıştır.
1.3.3.5. Ġsviçre
Toplu iş sözleşmesinin özel bir yasanın konusunu oluşturmadığı, Borçlar
Yasası içerisinde düzenlendiği, Sendikalar Yasası bulunmadığı için sendikalara
Medeni Yasa‟nın derneklere ilişkin hükümlerinin uygulandığı 82 İsviçre‟de
toplu iş sözleşmesi ehliyeti, işçileri temsilen sendikalara tanınmıştır. “Örgütlenmemiş işçilerin toplu iş sözleşmesi yapmaya ehliyeti yoktur. İşveren yönünden ise işveren örgütleri gibi tek bir işveren ya da işverenler birlikte, toplu iş
sözleşmesi yapmaya ehliyetli kılınmışlardır.”83
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Emiel Verliet, “Belçikada Kollektif İş Hukuku,” Banksis I. Uluslararası Semineri, Kara
Avrupası ve Türkiye’de Kollektif ĠĢ Hukuku ve Uygulaması, Çev. Ali Güzel, İstanbul,
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Tokol, a.g.e., s. 43
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Frank Hendrickx, “Belçika‟da Toplu Sözleşme Sistemi”, KarĢılaĢtırmalı Bir Perspektif ile
Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde ve Türkiye’de Toplu SözleĢme Sistemleri, Ed. Alpay
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genelde resmi bir yasal statüye ve kurumsal yeterliliğe sahip bulunmamaktadırlar. Bu demektir
ki, sendikalar uzlaşma yükümlülüklerini karşılamadıkları takdirde mahkemede dava
edilemezler. Hatta 1968 tarihli toplu iş sözleşmelerine ilişkin yasanın 4. maddesinde
değinildiği üzere, bu yükümlülükler toplu iş sözleşmesinde açıkça belirtilseler bile dava
edilemezler.”
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sözleşme ehliyeti yoktur. Toplu iş sözleşmesinin işçi tarafının sendika olması şarttır; bu
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1.3.3.6. Ġtalya
İtalya‟da toplu iş sözleşmesi ehliyeti konusunda işçi tarafında mutlaka
sendika olması zorunluluğu aranmamaktadır. İşçilerin “çalışma koşulları ile
ilgili topluca pazarlık etmek üzere kendi içlerinde örgütlenmeleri konusunda
herhangi bir kanuni zorunluluk olmadığı için, özel sektörde herhangi bir işçi
grubu, tek bir işçi ya da herhangi bir işveren grubu, bir toplu iş sözleşmesinde
taraf olarak yer alabilmektedir.”84
1.3.3.7. Hollanda
Toplu iş sözleşmesi yapılabilmesi için tüzel kişiliğe sahip bir sendikanın
bulunmasının zorunlu olduğu Hollanda'da, sendikaların tüzel kişiliğe sahip
olmalarının yanında tüzüklerinde de toplu iş sözleşmesinin tarafı olabileceklerine ilişkin hüküm bulunması gerekmektedir. 85
1.3.3.8. Danimarka
Toplu iş sözleşmesinin yasal bir tanımının bulunmadığı Danimarka‟da
toplu pazarlık 1899 yılında taraflar arasında imzalanan ve “Eylül Anlaşması”
olarak adlandırılan genel toplu iş sözleşmesiyle şekillendirilmiş ve “Eylül Anlaşması”, “Danimarka toplu iş sözleşmesi modelinin temelini oluşturmuştur.” 86
Gereksinimleri karşılamak amacıyla “sürekli yenilenmekte” 87 olan bu
sözleşmenin 1960 yılında yapılan düzenlemesinde “toplu iş sözleşmesi; işçi
örgütüyle işveren örgütü veya işveren örgütü üyesi olmayan işveren arasında
ücret, çalışma süreleri ve diğer çalışma koşullarını belirlemek üzere bağıtlanan
anlaşma olarak tanımlanmıştır.”88
1.3.3.9. Yunanistan
Karmaşık bir örgütsel yapıya sahip olan Yunanistan‟da89 ulusal düzeyde,
işkolu düzeyinde, işletme ve mesleki düzeyde imzalanabilen toplu iş sözleşmelerinde, toplu iş sözleşmesinin düzeyine bağlı olarak işçi tarafının işyeri
sendikaları, federasyonlar, ve konfederasyonlar toplu iş sözleşmesi ehliyetine
sahiptir. İşveren tarafını ise yine toplu iş sözleşmesinin düzeyi belirlemektedir.
Ulusal düzeyde yapılan toplu iş sözleşmelerinde işverenleri en fazla temsil
84

Edoardo Ales, “İtalya‟da Toplu Sözleşme Sistemi”, KarĢılaĢtırmalı Bir Perspektif ile
Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde ve Türkiye’de Toplu SözleĢme Sistemleri, Ed. Alpay
Hekimler, Çev. Elif Gezgin, İstanbul, Legal Yayınları, 2010, s. 223
85
Tokol, a.g.e., s. 61
86
Gerhard Ring-Line Olsen- Ring, “Danimarka‟da Toplu Sözleşme Sistemi”, KarĢılaĢtırmalı
Bir Perspektif ile Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde ve Türkiye’de Toplu SözleĢme
Sistemleri, Ed. Alpay Hekimler, Çev. Alpay Hekimler, İstanbul, Legal Yayınları, 2010, s. 151
87
Tokol, a.g.e., s. 77
88
Ring, a.g.e., s. 155
89
Tokol, a.g.e., s. 187
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yetkisine sahip işveren örgütleri, işkolu düzeyinde yapılan toplu iş sözleşmelerinde o işkolundaki işveren örgütleri, “bu tür işveren örgütünün bulunması
halinde işkolundaki işçilerin %70‟ini temsil etmek koşuluyla birden fazla işverenin yetki verdiği temsilciler sözleşmeye taraf olabilmektedirler.”90
1.3.3.10. Avusturya
Avusturya, toplu iş sözleşmesi ehliyeti konusunda farklı bir sistem geliştiren ülkelerden birisidir. Toplu iş sözleşmesi ehliyetine sahip olanlar öncelikle
Yasa‟da sıralanmıştır. Yasa‟da sıralananların dışında kimlerin toplu iş sözleşmesinin tarafı olabileceğini ise “Federal Anlaşma Dairesi (Bundeseinigungsamt)”91
belirlemektedir. Yasa‟ya göre toplu pazarlıkta işçi tarafı adına işçi odaları,
işveren tarafında ise “Ekonomik Odalar toplu iş sözleşmesi ehliyetine
sahiptir.”92 “Bazı kamu örgütleri ve büyük dernekler dışında işverenlerin
bireysel olarak toplu iş sözleşmesi yapma ehliyetleri bulunmamaktadır.”93
Öte yandan Federal Anlaşma Dairesi, kendisine yapılan başvuruyu değerlendirerek işçi ve işverenlerin oluşturduğu serbest meslek örgütlerine “(örneğin Avusturya Sendikalar Birliği - Österreichischer Gewerkschaftsbund,
Avusturya Sanayiciler Birliği - Österreichische Industriellenvereinigung)” ve
“Toplu iş sözleşmesi akdetmeye yetkili bir kuruma bağlı olmama koşuluyla
gerek işgören (işçi) gerekse üye sayısı bakımından ve de faaliyet gösterdiği
alan açısından önemsiz olmayan dernekler” 94(e) de toplu iş sözleşmesinde taraf
olabilme hakkı tanımaktadır.
1.3.3.11. Portekiz
Devletin toplu iş sözleşmesi düzenine müdahale yetkisinin yasayla verildiği, bu yetkinin kullanılarak toplu iş sözleşmelerinin ülkenin ekonomik politi-

90

A.e., s. 190
Günter Löschnigg, “Avusturya‟da Toplu Sözleşme Sistemi”, KarĢılaĢtırmalı Bir Perspektif
ile Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde ve Türkiye’de Toplu SözleĢme Sistemleri, Ed. Alpay
Hekimler, Çev. Alpay Hekimler, İstanbul, Legal Yayınları, 2010, s. 64
92
Tokol, a.g.e., s. 280 Yazar eserinde Löschnigg tarafından “Federal Anlaşma Dairesi
(Bundeseinigungsamt) olarak adlandırılan kurumu “Merkezi Uzlaştırma Ofisi” olarak
adlandırmaktadır.
93
A.e., s. 281,
94
Löschnigg, a.g.e., s. 64, Tokol, a.g.e., s. 280. “Toplu pazarlıkta işçi tarafını işçi Odaları
oluşturmaktadır. Odalar dışındaki örgütlerin toplu sözleşme ehliyetine sahip olabilmeleri için
1973 tarihli İş İlişkileri Yasası'na göre Merkezi Uzlaştırma Ofisi'ne başvurmaları zorunludur.
Ofis yeteri sayıda üyeye sahip olan, meslek ve yer bakımından geniş bir alanda faaliyet
gösteren, kapsamlı bir faaliyette bulunan, karşı taraftan bağımsız hareket eden örgütlere ehliyet
tanımak zorundadır.”
91
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kalarını belirleme gerekçesiyle askıya alınabildiği Portekiz‟de toplu iş sözleşmesi ehliyetine sadece “kayıtlı işveren ve işçi sendikaları” sahiptir. 95
1.3.3.12. Ġngiltere
İngiltere‟de toplu iş sözleşmesinin taraflarını belirleyen yasal bir düzenleme bulunmamaktadır. Toplu iş sözleşmeleri, taraflara ilişkin yasal bağlayıcılığı olmayan örf ve adet hukukuna göre yapılmaktadır.”96 Bir başka anlatımla
“İngiliz sistemine göre, işveren sendikayı toplu pazarlık tarafı olarak kabul edip
etmemekte özgürdür.”97 “Toplu iş sözleşmeleri yasal olarak zorlayıcı değil,
“centilmenlik sözü” olarak adlandırılabilecek türden, sözlü temellere dayanarak
oluşturulan yapıdadır.”98
Bu nedenlerle İngiltere‟de “işçi temsilcileri sendikaların yanında işletme
düzeyinde sözleşmeler yapmakta ve uygulamaktadır.”99
1.3.3.13. ABD
Kıta Avrupası‟ndan önemli ölçüde farklılaşan ABD‟de, toplu iş sözleşmesinin işçiler açısından tarafı “toplu pazarlık biriminde çoğunluğa sahip” 100
işçi sendikasıdır. Dolayısıyla ABD‟de toplu iş sözleşmesi ehliyetiyle yetki kavramı örtüşmüş, ancak yetkili olan sendika toplu iş sözleşmesinin işçi açısından
tarafı olabilmiştir. Bir başka anlatımla bir sendikanın toplu iş sözleşmesinin
tarafı olabilmesi için, taraf niteliğinin öncelikle işveren tarafından tanınması
gerekmektedir. “Sendikanın işçi çoğunluğuna sahip olduğu konusunda işverenin itirazı olursa, yetkili sendikayı belirlemek için, 1935 tarihli Wagner Act'e
göre Ulusal Emek İlişkileri Bürosu (NLRB), işyerinde oylama yapar.
NLRB'nin yaptığı referandum sonucunda yetkili sendika belirlenir.” 101
1.3.4. Toplu ĠĢ SözleĢmesi Ehliyetinin Uluslararası Dayanakları
Toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir hak olabilmesi, sendika, toplu pazarlık ve grev haklarının birlikte var olmasına bağlıdır. Bu nedenle ILO‟nun
hem 87 sayılı sözleşmesi hem de 98 sayılı sözleşmesi, toplu iş sözleşmesi ehli95

Tokol, a.g.e., s. 123
Cevdet İlhan Günay, Batı ve Türk Hukukunda Toplu ĠĢ SözleĢmesi Yapma Yetkisi,
Ankara, San Matbaası, 1991, s. 120
97
Tokol, a.g.e., s. 104
98
İels_Eric Wegin, Geaff White, “Britinya‟da Toplu Sözleşme Sistemi”, Çev. Elif Gezgin,
Avrupa Birliği Ülkelerinde ve Türkiye’de Toplu SözleĢme Sistemleri, Ed. Alpay Hekimler,
İstanbul, Legal Yayınevi 2010, s. 110
99
Demircioğlu, a.g.e., s. 80
100
Engin, a.g.e., s. 109 “Toplu pazarlık birimi (bargaining unit) işyeri ve işletmeden farklı bir
kavramdır. Toplu pazarlık birimi bir işyerini, işletmeyi ya da birden çok işyerini
kapsayabileceği gibi, işyerinin bir bölümünü veya belli bir meslek grubunu kapsayabilir.”
101
Demircioğlu, a.g.e., s. 53
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yetinin belirlenmesi konusunda birlikte dikkate alınması gereken sözleşmelerdir. Nitekim, ILO, “denetim organları, 1919‟dan beri bir „anayasal‟ ilke olan
„sendika özgürlüğü‟nü salt ve dar anlamda sendika hakkıyla sınırlı olmayan bir
ilke olarak yorumlamış, toplu pazarlık ve grev haklarıyla sendika hakkının
birbirinin „onsuz olmaz‟ koşulları olduğu yaklaşımını” 102 benimsediklerinin
altını çizmiştir.
ILO açısından sendika özgürlüğü ilkesinin özel bir yeri olduğu, örgütün
korumakla yükümlü olduğu hakların başında sendikal hak ve özgürlüklerin
korunmasının geldiği belirtilmiştir. 103 ILO Anayasası‟nın, sendikal özgürlüğü,
emeğin, çalışma koşullarının iyileştirilerek korunması, özellikle uluslararası
piyasalarda emeğin bir rekabet aracı olarak görülmesinin engellenmesi açısından zorunlu bir ilke olarak kabul etmiş olduğu görülmektedir.104
ILO‟nun sendika özgürlüğüne ilişkin 87 sayılı sözleşmesinin, sendika
kurma ve kurulan sendikalara üye olabilme konusunda, ayrımcılık gözetmeme,
önceden izin almama ve istedikleri örgütleri kurma ve bunlara üye olmak
üzere, üç temel ilkeyi içerdiğine işaret edilmiştir.105
Örneğin Sendika Özgürlüğü Komitesi‟ne (SÖK) göre, “Çalışma koşulları
konusunda işverenlerle özgürce toplu pazarlık yapma hakkı, sendika özgürlüğünün
temel öğelerinden birini oluşturur ve sendikaların, toplu görüşmeler aracılığıyla ya
da başka her tür yasal yolla, temsil ettikleri kişilerin yaşam ve çalışma koşullarını
düzeltmeye çaba gösterme hakkına sahip olmaları gerekir.”106
BM‟nin ikiz sözleşmelerinden Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar
Uluslararası Sözleşmesi‟nin (ESKHUS) denetim organı olan Ekonomik Sosyal
ve Kültürel Haklar Komitesi (ESKHK), toplu iş sözleşmesi ehliyetinin sık sık
düzenleme adı altında toplu iş sözleşmesi hakkının sınırlanmasında kullanılmasının engellenmesi açısından Fransa‟ya ilişkin gözlemlerinde çok önemli tes102

Mesut Gülmez, “Sendika Hakkı, Toplu Sözleşme ve Grevi de İçeren Toplu Eylem Haklarını
Kapsar mı?”, ÇalıĢma ve Toplum, 2008/3, Sayı 18, s. 141.
103
M. Bülent Alpar, “Uluslararası Çalışma Teşkilatının (ILO) Yapısı, Çalışmaları ve Denetimi”,
Kamu-ĠĢ ĠĢ Hukuku ve Ġktisat Dergisi, Cilt 4, Ocak 1999, Sayı 4, s. 231
104
Ahmet Selamoğlu, “Endüstri İlişkileri Boyutlarıyla Uluslararası Andlaşmalar ve Türkiye”,
Sosyal Siyaset Konferansları, 41-42. Kitap, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayın No: 4074,
Fakülte Yayın No: 558, 1998, s. 124
105
Can Tuncay, “Türkiye‟nin Onayladığı Sendika Özgürlüğüne İlişkin Son Sözleşmeler ve
Bunlara Uyumu”, Halid Kemal Elbir’e Armağan, İstanbul, Beta Yayınevi, 1996, s. 507
106
Gülmez, a.g.e., s. 141, “Kamu yetkililerinin de, bu hakkı sınırlandırıcı ya da yasal kullanımını
engelleyici tüm karışmalardan kaçınması gerekir. Bu türdeki tüm karışmalar, çalışan ve
çalıştıran örgütlerinin yönetim ve etkinliklerini düzenleme ve eylem programları oluşturma
hakkı bulunduğu ilkesinin çiğnenmesi anlamına gelir. Yine SÖK‟e göre grev hakkı, „sendika
hakkının temel öğelerinden biridir‟.”
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pitler yapmıştır. “Komite, Fransa‟ya ilişkin 30 Kasım 2001 tarihli son gözlemlerinde, 8. maddenin 1. fıkrası çerçevesinde, sendikaların toplu pazarlıklar
gibi kimi süreçlere katılmaları için yasayla kendilerine dayatılan “temsil yeteneği” ölçütleri konusunda şu sonuca varmıştır: „(...) Taraf devletin, katılma
ölçütlerinin ve özellikle de „temsil yeteneği‟ koşulunun, sendikaların üye sayıları ne olursa olsun, sözleşmenin madde 8/1‟in c bendi kuralına uygun olarak,
toplu pazarlıklar gibi süreçlere özgürce katılmalarına engel olmamasına dikkat
etmesi gerekir.”107
ILO‟nun 98 sayılı sözleşmesinin 4. maddesinde “Çalışma şartlarını kolektif mukavelelerle tanzim etmek üzere işverenler veya işveren teşekkülleriyle
işçi (çalışan) teşekkülleri arasında ihtiyari müzakere usulünden faydalanılmasını ve bu usulün tam bir surette geliştirilmesini teşvik etmek ve gerçekleştirmek için lüzumu halinde milli şartlara uygun tedbirler alınacaktır” denilerek
gönüllü toplu pazarlık hakkı güvence altına alınmıştır.
4. maddenin, “devletin, toplu pazarlık yöntemini geliştirici eyleminin
yanı sıra toplu pazarlığın gönüllü niteliğiyle pazarlığa taraf olanların özerkliği
ilkesinin de kaynağını”108 oluşturduğu vurgulanmıştır. Söz konusu maddeden
de anlaşılacağı gibi, birden fazla hukuki yarar koruma altına alınmaya çalışılmıştır. Bunlardan ilki gönüllü toplu pazarlıktır. Çalışma koşullarının kolektif
sözleşmelerle düzenlenmesi için işçi örgütleri veya işveren veya işveren örgütlerinin gönüllü müzakere yapmasının sağlanması, koruma altına alınmıştır. Bu
süreçte, “işverenlerin ya da örgütlerinin çalışan örgütleriyle toplu pazarlığa
girişmekten sistemli biçimde” kaçınmalarını engelleyecek önlemlerin alınması
görevi hükümetlere verilerek, işçilerin toplu pazarlık hakkının bir anlamda
kağıt üzerinde kalması önlenmeye çalışılmış, böylece işçilerin toplu pazarlık
hakkı ikinci kez korumaya alınmıştır. Bu koruma sağlanırken, “hükümet ve
kamu yetkililerinin bu amacı gerçekleştirici doğrultuda, gönüllü (isteğe bağlı)
toplu pazarlık sürecini kısıtlayıcı değil geliştirici bir tutum izlemesi, ancak
bunu yaparken de tarafların toplu iş sözleşmesi bağıtlama özerkliğine dokunmaması” gerekmektedir. Maddenin amacına uygun yaşama geçirilmesi için,
“toplu pazarlık yönteminin geliştirilmesini amaçlayan önlemlerin, çalışma ilişkilerinin toplu düzeyde işlerlik kazanmasına, çalışma koşullarıyla ekonomik ve
toplumsal durumlarını özgür iradeleriyle üretecekleri kurallarla ve kamudan
107

A.e., s. 143
Mesut Gülmez, Sendikal Hakların Uluslararası Kuralları ve Türkiye (UÇÖ/ILO Sözleşme
ve İlkeleri) Cilt I, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları, No: 223, Ankara,
1988, s. 363
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gelebilecek her tür karışmadan uzak biçimde düzenlemelerine olanak vermesi”109 gerektiğinin altı çizilmiştir.
Toplu iş sözleşmesi ehliyeti açısından ise toplu pazarlığın tarafının maddeye göre nasıl yorumlanacağı, konumuz açısından önem taşımaktadır. Maddede işveren tarafı tanımlanırken “işverenler veya işveren teşekkülleriyle” denilerek, işverenin dilerse bir örgütlenme içerisinde yer almadan tek başına,
dilerse de işveren örgütüne üye olarak kendi adına örgütünün toplu iş sözleşmesine taraf olabileceği açıklığa kavuşturulmuştur. Toplu iş sözleşmesinin işçi
tarafı belirlenirken de tek bir işçiden söz edilmemiş, açıkça “işçi (çalışan) teşekkülleri” kavramı kullanılarak toplu iş sözleşmesinin işçi tarafının bir örgüt
olması gerektiği vurgulanmıştır.
Sözleşmenin 4. maddesinde, “işçi (çalışan) teşekkülleri” kavramının
kullanılmış olmasına karşın bu örgütlerin ne tür örgütler olacakları belirtilmediği gibi, “çalışan örgütlerinin nitelik ve düzeyi yönünden de herhangi bir sınırlama” getirilmediğine işaret edilmiştir. Söz konusu maddede, “çalışan örgütlerinin alt ya da üst düzey örgütleri olmaları ya da işletme, işyeri ve işkolu
temellerine dayalı olarak kurulmuş bulunmaları yönünden hiçbir ayrım” gözetilmemiş olmasına işaret edilmiştir. Denetim organlarının, çalışan örgütlerinin
tanımlanmamış olmasını “toplu pazarlık sürecinin geliştirilmesi amacıyla bağdaşamadığı” olgusuyla açıkladıkları vurgulanmıştır. 110
İşçi tarafını temsilen toplu iş sözleşmesi ehliyetine hangi örgütlenmelerin sahip olacağı konusu, Sendika Özgürlüğü Komitesi (SÖK) kararları ile de
belirginleştirilip açıklığa kavuşturulmuştur.
ILO Sendika Özgürlüğü Komitesi, çoğunluk sendikasının bulunmaması
halinde, “Bir işyerinde işçilerin yarıdan fazlasını temsil eden bir sendika olmasa da üyesi olan sendikalara kendi üyelerini temsil etme olanağı tanınmalıdır” demiştir.”111
“Sendika Özgürlüğü Komitesi, toplu pazarlığın taraflarına ve özellikle
çalışan örgütlerinin tanınmasına ilişkin kararlarında, „her şeyden önce özgür toplu
pazarlık hakkının, herhangi bir kamu görevlileri statüsünün güvencelerinden
yararlanmayan tüm ücretliler için temel bir sendikal hak olduğunu vurgulamıştır.
SÖK bu genel ilke kararını Hollanda, Cezayir (Fransa), Arjantin, Şili ve Peru ile
ilgili yakınmalar dolayısıyla yinelemiştir. Yine, komitenin yerleşik başka bir
109

A.e., s. 366. “Öte yandan, gerektiğinde „ulusal koşullara uygun önlemler‟ alınmasından söz
edilmiş olması, Sözleşme'nin temel amaç edindiği gönüllü toplu pazarlığı geliştirme ve
yaygınlaştırma ilkesini kısıtlayıcı düzenlemeler yapılmasına olanak vermez.”
110
A.e., s. 367
111
ILO, 2006, Paragraf, 977
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kararına göre, çalışma koşulları konusunda işverenlerle özgürce toplu pazarlık
yapma hakkı, sendika özgürlüğünün temel öğelerinden birini oluşturur.”112
Komitenin Uruguay'a ilişkin verdiği kararında “federasyon ve konfederasyonların da toplu iş sözleşmeleri bağıtlayabilmeleri gerektiğini” belirtmesi
örneği verilerek, komitenin, toplu pazarlık hakkının alt düzey sendikal örgütlerle sınırlı tutulmasına karşı” olduğuna işaret edilmiştir. “Japonya ve Malezya
ile ilgili bir başka” kararından hareketle “tescil edilmiş olup olmamasına bakmaksızın, temsil edici örgütlerin toplu pazarlık hakkına verdiği” önem vurgulanmıştır. Ayrıca Komitenin, “Japonya ve Hindistan‟a yönelik yakınmalar dolayısıyla yinelediği” ve “çalışanların toplu pazarlığın yürütüldüğü düzeyden
bağımsız olarak kendilerini temsil edecek örgütü seçme hakkı” bulunduğunu
belirttiği kararı örnek gösterilerek, Komitenin “toplu pazarlık sürecinde çalışanları temsil edecek sendikal örgütle ilgili kararlarında, bu hakkı sınırlandırıcı
ve geliştirilmesini engelleyici düzenlemelerin 4. maddeye aykırı düşeceğini
ortaya”113 koyduğu belirtilmiştir.
Komitenin bu konuda vermiş olduğu kararlarına ilişkin örnekler çoğaltılabilir.114 Ancak genel yaklaşımını ortaya koyması açısından, Komitenin “toplu
pazarlığın işçi tarafı ile ilgili olarak, 1951 tarihli ve 91 sayılı Toplu İş Sözleşmeleri Tavsiyesi‟ne yollama” yaptığı kararında ulaşmış olduğu sonuç, toplu iş
sözleşmesi ehliyeti konusundaki yaklaşımını yeterli açıklıkta ortaya koymaktadır. “Komite, bu tavsiyenin ilkece taraf olarak „çalışan örgütleri‟ni yeğlediğini
ve ancak böyle örgütler bulunmaması durumundadır ki örgütlenmemiş olan
çalışanların temsilcilerinden söz ettiğini anımsatmıştır.” Dolayısıyla çalışanların (işçilerin) çıkarlarının en etkin şekilde gözetilmesi amacı, toplu iş sözleşmesi ehliyeti konusunda çalışan tarafını belirlemede etkin olmaktadır. Çalışanların haklarının en iyi şekilde korunmaları, çalışanların güçlü, etkili
örgütlerinin olmasına, bu örgütlerin muhatap alınmasına bağlıdır. Ancak böyle
bir örgütün olmadığı koşullarda, sırf örgütün düzeyi ya da niteliği gerekçe
gösterilerek, çalışanların toplu iş sözleşmesinin tarafı olarak temsilsiz
bırakılmasının da önlenmeye çalışıldığı söylenebilir. Nitekim komitenin
“Uruguay, Kolombiya ve Malezya'ya ilişkin bu kararında, çalışanları temsil
edici örgütlerin varlığını bilmezlikten gelerek işletmeyle personel arasında
doğrudan doğruya yürütülen toplu pazarlığın, bazı durumlarda 4. maddedeki
özendirme ve geliştirme ilkesine aykırı düşebileceği sonucuna”115 varmış
olması bu yaklaşımı ortaya koymaktadır:
112

Gülmez, a.g.e., s. 367, 368
A.e., 368
114
Bu konuda örnek kararlar için, Gülmez, a.g.e., s. 363-376; Gülmez, “Sendika Hakkı, Toplu
Sözleşme ve Grevi de İçeren Toplu Eylem Haklarını Kapsar mı?”, ÇalıĢma ve Toplum,
2008/3, Sayı 18, s. 141
115
A.e., s. 368
113
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“Belli bir çalışanlar kategorisi için en çok temsil yeteneği bulunan bir
sendikanın toplu pazarlık sürecine katılması, üyelerini eksiksiz biçimde temsil
etmesi ve onların çıkarlarını savunması ilkesine önem veren komite, bir hükümetin ulusal düşüncelerle toplu pazarlık hakkını iki ulusal işçi sendikası yararına sınırlandırmasını bu ilkeye aykırı bulmuştur.”116
ILO, 1951 yılında aldığı 91 sayılı tavsiye kararında, toplu iş sözleşmesi
ehliyetinin, sendikaların yanı sıra işçi gruplarına tanınmasını da özendirmektedir: “Toplu pazarlıklar teriminin çalışma koşulları ve çalışma süreleriyle ilgili
bir tarafta bir işveren, bir grup işveren veya bir veya birden fazla işveren örgütüyle diğerinde bir veya birden fazla temsilci işçi örgütü veya bunların
olmadığı durumlarda onlar tarafından ulusal yasalara ve kurallara uygun olarak,
gerektiği gibi seçilmiş ve yetkilendirilmiş işçi temsilcileri arasında akdedilen
tüm yazılı sözleşmeleri ifade ettiğini öngörmektedir. Bu hususta, komite,
bahsedilen tavsiyenin toplu pazarlığın taraflarından biri olarak işçi örgütlerinin
rolünün üzerinde durduğunu vurgulamıştır. Temsili örgütlerin bulunduğu
yerlerde bunları atlayarak, işletme ve onun çalışanları arasında doğrudan müzakere, bazı durumlarda işverenle işçi örgütleri arasında müzakerenin teşvik
edilmesi ve desteklenmesi gerektiği ilkesine zarar verebilir.”117
1.3.5. Türk Hukukunda Toplu ĠĢ SözleĢmesi Ehliyetinin Sendikalara
Tanınması
Sanayi devrimi sonrası Batı ülkelerinde olduğu gibi Türk yasa koyucusu
da sendika, toplu iş sözleşmesi ve grev haklarına önce yasaklama, yasaklamayla sonuca ulaşamadığında yasal düzenleme getirerek denetim altına alma
anlayışını benimsemiştir. Yasa yoluyla denetimin en etkili yollarından birisini
ise yasa koyucunun o günkü anlayışına uymayan sendikaları marjinalleştirerek
sistemin dışında tutma yöntemi oluşturmaktadır. 118 Sendikal hareketin yasal
sistemin içerisine alınması Batı‟da düzeni korumak için zaman içerisinde işçi
hareketiyle uzlaşmanın sonucu olmuştur. Düzenin korunması hedefi sendikal
özgürlüklerin de sınırını oluşturmuştur. Bu gerçekliğin pratik sonucu devletin,
116

A.e., s. 368 “Komite'nin Lüksemburg ve Belçika ile ilgili bu kararına göre, belli bir çalışanlar
kategorisinin çoğunluğunu temsil eden sendikanın, üyelerinin çıkarlarını koruma çabası
harcamasına engel olunmaması gerekir.”
117
Uluslararası Çalışma Ofisi, Örgütlenme Özgürlüğü: UÇO Örgütlenme Özgürlüğü
Komitesi Yönetim Kurulu’nun Karar ve Ġlkelerinin Özeti, Çev. Çağla Ünlütürk, 4. Baskı,
Ankara, Genel-İş Matbaası, 2007, s. 160
118
Hakan Koçak, “15-16 Haziran‟ın Aynasında Değişenler ve Değişmeyenler", Özgür Gündem,
15 Haziran 2012, s. 5 “… Türkiye egemenlerinin gelişen bağımsız sınıf hareketleri
karşısındaki politika repertuarlarının değişmediğini gösterir. Baskı, yasaklama; olmuyorsa
etkisizleştirme, marjinalleştirme, güdümlü alternatifler kurma veya destekleme gibi yöntemler
belli dozlarda ve bir sıralama içinde kullanılır.”
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işçilerin haklarını korumanın önüne düzenin korunması hedefini koymasıdır. 119
Batı bu aşamaya zaman içerisinde ulaşıp, sendikal faaliyeti denetim altına alan
hukuki bir yapı kurarken Türkiye‟de sendikal hareketi denetim altına alacak
hukuki yapı bu alanda ilk yasalaşma çalışmalarının başladığı, sendikal hakların
gündeme geldiği 1908 yılından itibaren120 var edilmeye çalışılmıştır.121 Grev
hakkını düzenlemek için çıkarılan 1909 tarihli Tatil-i Eşgal Kanunu grev hakkını düzenliyor görünürken 8. maddesinde getirmiş olduğu ayrık hükümlerle
neredeyse o gün var olan tüm işletmeleri sayarak grev yasağı getirmiştir. 122
1.3.5.1. 1947 Tarihli ve 5018 Sayılı Sendikalar Yasası
Toplu iş sözleşmesi ehliyeti kavramıyla hukuki anlamda ilk defa karşılaştığımız ve ilk sendika yasamız, kısaca “5018 sayılı Yasa” olarak anılan 1947
tarihli ve 5018 sayılı “İşçi ve İşveren Sendikaları ve Sendika Birlikleri Hakkında Kanun”dur. Bu kanun önemli bir örnek olmasının yanında sınırlama
geleneğini de devam ettirmiştir. 5018 sayılı Yasa, 1946 yılında Dernekler Yasası‟ndan sınıf esasına dayalı dernek kurma yasağının kalkmasıyla birlikte ülkenin belli başlı sanayi merkezlerinde devletten bağımsız sendikaların kurulmasını otorite aleyhine bir tehlike olarak gördüğünü ve bunu engellemek için
yasayı çıkardıklarını gerekçesinde açıkça belirtmiştir. 123
119

Engin, a. g. e., s. 61 “Toplu iş sözleşmesi sistemini düzenleyen hukuksal yapı, siyasal
statükoyu koruma kaygısıyla ve sendikal faaliyeti denetim altına alma amacıyla
yorumlanmaktadır. Dolayısıyla, toplumun bir kesiminin taleplerini ifade aracı ve devlete karşı
korunması gereken bir özgürlük alanı olan sendikal faaliyeti adeta devlete ait kamusal bir
işlev, toplumsal düzenin korunması görevi olarak sunulmaktadır.”
120
Gülten Kutal, Türkiyede ĠĢçi Sendikacılığı 1960-1968, Ġstanbul; İstanbul Üniversitesi
İktisat Fakültesi Yayını No: 393, 1977, s. 5 “Tatil-i Eşgâl Kanunu ile bazı işyerlerinde sendika
kurma ve grev hakkı yasaklanmıştır. (Mad. 8), Tatil-i Eşgal Kanunu (27 Temmuz 1909) ile
imtiyazlı şirketlerle kamu hizmeti gören işletmelerdeki işçilerin sendika kurma ve grev
yapmaları yasaklanmış ve bu işyerlerinde kurulu sendikalar feshedilmiştir. Böyle bir işyerinde
çalışma şartları ile ilgili olarak bir uyuşmazlık çıktığı takdirde, bunun mecburî uzlaştırma
yoluyla halledilmesi sistemi kabul edilmiştir.”
121
Engin, a. g. e., s. 61
122
Ahmet Makal, Osmanlı Ġmparatorluğu’nda ÇalıĢma ĠliĢkileri: 1850-1920, Ankara; İmge
Yayınevi, 1997, s. 272 “1909 tarihli Tatil-i Eşgal Kanunu ile, çalışma ilişkileri alanında, işçi
ve işverenlerin formel bir biçimde sendikalar kurması yasaklanmış oluyor. Her ne kadar bu
yasaklama, yasanın kapsamma giren kuruluşlarla sınırlıysa da, dönem itibariyle bu
kuruluşların gerek sayıca, gerek çalıştırdıkları işçi sayısı açılarından taşıdığı ağırlık, bu yasağın
önem derecesini de yükseltmektedir.”
123
Ahmet Makal, Türkiye’de Çok Partili Dönemde ÇalıĢma ĠliĢkileri: 1946-1963, Ankara;
İmge Yayınevi, 2002, s. 226. Yasanın Meclis görüşmelerinde Çalışma Bakanı Sadi Irmak:
“Cemiyetler Kanunun geçirdiği son istihsale ve gelişmeden sonra memleketimizde de sınıf ve
meslek esası üzerinde Cemiyetler kurulması imkan dahiline girmiş bulunuyor. Bu gelişmeden
az sonra, memleketimizin bir çok yerlerinde, ezcümle büyük şehirlerimizde, süratle baş
gösteren ve ilerleyen bir sendikalaşma hareketi karşısında bulunduk. Bu surette kurulmuş olan
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1.3.5.1.1. Devlet Denetiminde Sendika Yaratma
1946 yılında kurulan sendikaların sıkıyönetim tarafından kapatılması, 124
1947 tarihli Sendikalar Yasası‟nın, Çalışma Bakanı Sadi Irmak tarafından
“hepsinde müşterek olan motif meslek ve sınıf menfaatlerini müştereken temsil
etmek ihtiyacı idi. Bu ihtiyaç altında kurulan toplulukların az zaman sonra kısmen ödevlerinden uzaklaştıkları ve bizi yeniden bir nizam vermeye mecbur
ettikleri müşahade edildi” sözleriyle sunulması 1947 yılında devletin kontrolünde sendika yaratma amacının varlığını ortaya koymuştur. Sıkıyönetimin
sendikaları kapatmasının dönemin İçişleri Bakanı tarafından Meclis‟te açıkça
savunulması, amacın devlet kontrolünde sendika yaratmak olduğunu bir kez
daha göstermiştir.125
Sistemin daha başından bu şekilde kurgulanması, sendika ehliyetine sahip sendikaların devlet tarafından belirlenmesini ister istemez beraberinde getirmiştir. Özellikle kuruluşun izne tabi tutulup tutulmamış olması ve kurucularda aranacak nitelikler bu konuda belirleyici olacaktır. 5018 sayılı Yasa‟da
sendikaların tüzel kişilik kazanma koşullarına ilişkin ayrıntılı düzenlemelere
yer verilmemiş, Dernekler Yasası‟na atıf yapılmakla yetinilmiştir.126
Ancak 5018 sayılı Yasa‟nın, sendikaların kuruluş işlemlerine ilişkin açık
düzenleme yapmamış olmasını, bu konuda Dernekler Yasası‟na yollama yapmasını olumlu bir özellik olarak görüp “sendikaların kurulmasında izin sisteminden söz edilmemesi kanunun önemli bir özelliğini oluşturmuştur”127
diyenlerin yanında tam aksi görüşü savunarak, yasayı izin sistemini öngördüğü
gerekçesiyle eleştirenler de olmuştur. 128
işçi topluluklarının sayısı 100‟e yaklaştı. Bunların bir kısmı sendika unvanını aldı, bir kısmı
birlik; dernek ve cemiyet gibi muhtelif isimler aldı. Fakat görülüyor ki; hepsinde müşterek
olan motif meslek ve sınıf menfaatlerini müştereken temsil etmek ihtiyacı idi. Bu ihtiyaç
altında kurulan toplulukların az zaman sonra kısmen ödevlerinden uzaklaştıkları ve bizi
yeniden bir nizam vermeye mecbur ettikleri müşahade edildi.”
124
A.e., s. 222. “İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı, 16 Aralık 1946 günü, iki siyasi parti, bu
partilere yakın olan altı gazete ve dergi ile birlikte, mevcut sendikalardan bu partiler veya
onlardan aldıkları direktiflerle hareket eden kimseler tarafından kurulan ve kendi maksatlarına
göre sevk ve idare edilenleri ve İstanbul İşçi Sendikaları Birliği ve İşçi Kulübünü kapattı.”
125
A.e., s. 222, Dipnot 262 “Sıkıyönetimin isabetli bir seziş mahsulü olduğu bu açıklama ile sabit
olan bu kararından sonra büyük milletimizin ve onun Büyük Meclisinin derin bir hassaslıkla
kovuşturduğu bir konunun bugünkü durumunu eldeki bir kısım vesikalara dayanarak
açıkladım. Bu konu ile ilgili suçlular kaza mercilerinin elindedir. Son söz adaletindir.”
126
Aysen Tokol, Türk Endüstri ĠliĢkileri Sistemi, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım, 2005, İkinci
Baskı, s. 53
127
A.e., s. 53
128
Makal, a.g.e., s. 231. “Tuna, Sendikalar Kanunu‟nu “gerek esprisi gerek hükümleri itibariyle
kifayetsiz, anti demokratik ve mahdut tesirli bir kanun” olarak niteleyerek, temel felsefesini,
önemli düzenlemeler ışığında şöyle değerlendirmektedir. “ Nitekim kanun bir bütün olarak ele
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5018 sayılı Sendikalar Yasası, getirmiş olduğu tüm sınırlamalara karşın
ehliyet konusunda genel uygulamadan ayrılmamış, sendikaların yapabilecekleri
faaliyetleri sıralarken “üyeleri adına toplu iş sözleşmesi yapmak” sözleriyle
sendikalara toplu iş sözleşmesi ehliyeti tanımıştır. Ancak 5018 sayılı yasa, sendikaların üyeleri adına toplu iş sözleşmesi yapma haklarının bulunduğunu belirtmişse de, yürürlükte olduğu dönemde grev ve toplu iş sözleşmesi hakkı düzenlenmemiş, grev ise Yasa‟nın 7. maddesinde yasaklanarak, greve teşvik ve
teşebbüse cezai yaptırım getirmiştir. Dolayısıyla 5018 sayılı Yasa‟yla grev
hakkı yasaklanmaya devam ettiği için, toplu iş sözleşmesine ilişkin 818 Sayılı
BK 316 ve 317‟nci maddelerinde düzenlenen “umumi mukavele” bu konudaki
tek yasal düzenleme olarak kalmıştır.
1.3.5.1.2. Toplu ĠĢ SözleĢmesi Yerine Umumi Mukavele
818 sayılı BK 316. maddesi “İş sahibi kimselerin veya cemiyetlerinin,
işçilerle veya cemiyetleriyle yaptıkları mukavelede hizmete mütaallik
hükümler vazolunabilir” hükmünü getirmiştir. Maddede yer alan “işçilerle veya
cemiyetleriyle” öznesi sendika ve dernek gibi bir tüzel kişilik altında
birleşmeden fiili işçi gruplarıyla da umumi mukavele yapılabileceğini Yasa‟nın
kabul etmiş olduğunu göstermektedir. Ne var ki grev hakkıyla
güçlendirilmemiş olan umumi mukaveleye teknik anlamda toplu iş sözleşmesi
demek olanaklı değildir.
Umumi mukavelenin, çalışma koşullarını birden fazla işçiyi kapsayacak
şekilde belirleyen bir belge olması, taraflarından birisinin işçiler adına sendika
veya işçi grupları olması onu toplu iş sözleşmesine benzetmeye yetmemektedir.
Toplu iş sözleşmesinin ayırt edici özelliği olan grev hakkıyla donatılmış olma,
anlaşma sağlanamadığında işçilerin grev yapma hakkının bulunması ve tarafların grevin etkilerini bilerek toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yürütmesi gibi
temel unsurlar umumi mukavelede bulunmamaktadır.
Umumi mukaveleye aykırılığın tek yaptırımı genel hükümlere göre belirlenen sözleşmeye aykırılığa ilişkin kurallardır. Birden fazla işçi için sendika
veya işçi gruplarıyla işveren tarafından imzalanabilmesi onu bireysel iş sözleşmelerinden farklılaştırmaktadır. Yaptırımlarının yetersizliği ve işvereni zorlayacak araçlardan yoksun olması ise uygulanabilirliğini sınırlamıştır. Düzenlealınarak keskin bir tahlile tabi tutulduğu taktirde, adeta zorlanarak çıkarılmış, bir tedvin ve
ihtiyatlı ve temkinli bir tedbir hüviyeti taşımaktadır. Gerçekten bahis konusu kanun sendika
teşkilini izne bağlamakta, kurulan sendikalar üzerinde müessir bir idari kontrol sistemi tesis
etmekte, sendikaların yabancı meslek teşekkülleriyle temas ve münasebetleri Bakanlar
kurulunun peşin müsaadesine bırakılmakta, bütün fikir işçileri sendika kurmaktan ve
dolayısıyla bu hususta işçi sınıfına rehberlik etmekten mahrum kılınmakta, nihayet grev ve
lokavt yasakları, iş kanunu hükümleri yoluyla devam ettirilmektedir.”
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menin önemli ölçüde kağıt üzerinde kaldığı, işçilerin ücret düzeyleri üzerinde
gerçek bir etkide bulunmadığı belirtilmiştir. 129
1.3.5.2. 1961 Anayasası 274 Sayılı Sendikalar ve 275 Sayılı Toplu ĠĢ
SözleĢmesi Grev ve Lokavt Yasası
Sendika, toplu iş sözleşmesi ve grev hakkının birlikte tanınması 1961
Anayasası ve 1963 yılında 274 ve 275 sayılı Yasaların kabulüyle olanaklı olmuştur.
1961 Anayasası‟nın 46. maddesinde çalışanların önceden izin almaksızın
sendika ve birlik kurma haklarına sahip oldukları ifade edilerek, sendika kuruluşunda izin sistemini benimsemediğini açıkça belirtmiştir.
1961 Anayasası‟nın 47. maddesinde “işçiler” öznesi kullanılarak toplu iş
sözleşmesi hakkı düzenlenmiştir. Maddeye göre, “İşçiler, işverenlerle olan
münasebetlerinde iktisadi ve sosyal durumlarını korumak veya düzeltmek amacıyla toplu iş sözleşmesi ve grev haklarına sahiptirler.”
274 sayılı Sendikalar Yasası‟nın 12. maddesindeki “… mesleki teşekkülün tüzüğünü mahallin en büyük mülki amirine makbuz karşılığında tevdi
etmeye mecburdurlar. Tevdi ile birlikte, teşekkül tüzel kişilik kazanır” denilerek açık bir düzenlemeyle Anayasa‟da yer alan hükümle uyumlu bir şekilde
sendikaların önceden izin alınmaksızın kurulabileceği esası benimsenmiştir.
275 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasası da birinci maddesinde toplu iş sözleşmesini tanımlarken her ne kadar 7. maddesinde düzenlenen
genel yetki kurallarına göre yetkili sendikaya referans verse de, toplu iş sözleşmesi
ehliyetine işçiler adına sendikaların sahip olduğunu kabul etmiştir. Maddeye göre,
toplu iş sözleşmesi “hizmet akdinin yapılması, muhtevası ve sona ermesi ile ilgili
hususları düzenlemek üzere, 7‟nci maddede gösterilen işçi teşekkülleri ile işveren
teşekkülleri veya işverenler arasında yapılan bir sözleşmedir.” Maddenin
gerekçesinde konuya net ifadelerle açıklık getirilmiştir. Gerekçeye göre: “Birçok
memleketlerde halen yürürlükte bulunan ve toplu iş sözleşmesinin tarifini yapan
kanunların pek çoğu tüzel kişiliği olmayan ve bu yüzden hak kazanmaya ve borç
yüklenmeye ehil bulunmayan teşkilatlanmamış işçi guruplarını toplu iş
sözleşmesinde taraf olarak kabul etmemektedir. Bizde hüküm ve müesseselerinden
yararlandığımız memleketlerin mevzuatını örnek alarak ve işçi sendikalarının
gelişip serpilmesine yapacağı etkiyi göz önünde tutmak suretiyle yalnız işçi
sendikalarına bu hakkın tanınmasını uygun bulduk.”130
275 sayılı Yasa‟nın Meclis‟te görüşülmesi aşamasında toplu iş sözleşmesi ehliyetinin işçiler açısından sadece sendikalara tanınması konusu ciddi
129

Makal, a.g.e., s. 443
Türk-İş, Sendikalar ve Grev, Lokavt Hakları, Yay. Haz. Türk-İş, Türkiye İşçi Sendikaları
Konfederasyonu, Ankara, Türk-İş Yayınları, No: 35, Şark Matbaası, 1964, s. 82
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tartışmalara neden olmuştur. Sendika tüzel kişiliğine sahip olmayan işçi örgütlenmelerine toplu iş sözleşme ehliyeti verilmemesini olumlu bulan, tasarıda
818 sayılı BK 316 ve 317 maddesindeki umumi mukavele hükümlerini yürürlükten kaldıran maddeleri Geçici Komisyon‟un tasarıdan çıkartılmasını eleştiren131 görüşlerin aksine toplu iş sözleşmesi ehliyetinin sadece sendikalara
tanınmasını işçi haklarının sınırlanması132 olarak nitelendiren görüşler ileri
sürülmüştür.
Eleştirileri komisyon adına yanıtlayan sözcü, toplu iş sözleşmesi ehliyetinin işçi tarafı açısından sadece sendikalara tanınmasının nedenini toplu iş
sözleşmelerinin grev hakkıyla güçlendirilmiş olmasıyla, güçlü sendikacılık
ilkesiyle açıklamış ve sendikaların dışındaki işçi gruplarına bu hakkın verilmesinin “anarşik grevler silsilesini” yaratacağını ileri sürmüştür. 818 sayılı BK
316 ve 317. maddelerini kaldıran hükümet tasarısının bu maddeleri koruyacak
şekilde komisyonca değiştirilmesinin nedeninin ise sendika niteliğinde
131

YTP Meclis gurubu adına Orhan Apaydın‟nın konuşması, Millet Meclisi Tutanak Dergisi,
Cilt 16, 74. Birleşim, 17.04.1963, s. 370. “Tasarıda toplu sözleşme yapma selahiyeti işçi
teşekküllerine tanınmıştır… Toplu Sözleşmenin mekanizması, taraflara tahmil ettiği vecibe ve
mesuliyetler ve dinamik bir vetire oluşu oraganize olmayan işçi guruplarının taraf olarak
kabulüne müsait değildir. Bu sebeple toplu sözleşmelerin işçi cephesinden taraf olarak işçi
teşekküllerine yapılması şeklinde tasarıya hakim prensibi gurup olarak tasvip ediyoruz. Ancak;
Geçici komisyon değiştirişinde Borçlar Kanunun 316 ve 317 nci maddeleri mahvuz
bırakılmıştır. Bu değiştirişe hakim olan esbabı mucibe tarafımızdan tamamen anlaşılamamıştır.
Bu sebeple Hükümet tasarısının Borçlar Kanununun 316 ve 317 maddelerini ilga eden
görüşünü tasvibe şayan görüyoruz.”
132
Zeyyad Kocamemi, Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt 16, 76. Birleşim, 19.04.1963, s.
426. “Toplu sözleşmenin bütün dünyada anlaşılan manası, bir tarafta iş verenin, bir tarafta
işçinin karşılıklı oturarak meselelerini müzakere yapması ve bir anlaşmaya varmasıdır.
Elimizdeki tekliflere bakarsak, birinci maddeden 7 nci maddeye atıf yapılmak suretiyle bu işin
sadece işçi teşekküllerine bırakıldığı, işçiye verilmediğini görürüz. Benim anlayışıma göre bu
da, işçinin hakkını tahdit etmek, sendikacılık bakımından da ihtiyari olmak prensibini biraz
haleldar etmek olur… Anayasanın 46 ve 47 nci maddelerinde, toplu sözleşeme hakkı işçilere
verildiği gibi, işçilerin sendikalara girip çıkmalarının da tamamıyla onların ihtiyari dahinde
olduğu kaydedilmiştir. Eğer Anayasanın 4 ncü maddesinde, hakimiyet kayıtsız şartsız
milletindir, fakat millet bu hakimiyeti mesul organları vasıtasıyla kullanır, dediği gibi;
Anayasanın 47 maddesinde de, toplu sözleşme işçinin hakkıdır, fakat işçi bu hakkını
teşekkülleri vasıtasıyla kullanır, deseydi bu madde üzerinde konuşmaya lüzum kalmayacaktı.
Anayasamızın bu hükmünden sonra, Milletler Arası çalışma Teşkilatının 1951 Haziranın 6
snda aktetdiği bir toplantıda, üyesi devletlere tasdik etmesi için sunduğu bir tebliğin ikinci
maddesi, toplu sözleşmelerin, sendikaların bulunmadığı yerlerde fiili işçi topluluklarına
tanınmasını derpiş etmektedir ve bunu aza devletlerin tasdik etmesini istemektedir… Bir fiili
birlik olarak belki haklarını yarım yamalak müdafaa edebilirsin; ama sendikasız hiç
edemezsin, onun için hiç etmeyeceksin diyoruz.”
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olmayan işçi gruplarına grevle desteklenmeden umumi mukavele yapma
olanağını sağlama amacından kaynaklandığını belirtmiştir.133
275 sayılı Yasa tasarısının Senato‟da tartışılması aşamasında ise toplu iş
sözleşmesi ehliyetinin sadece sendikalara tanınmış olmasının Anayasa‟ya aykırı olup olmadığı gündeme gelmemiştir. Tasarıda yer alan ve toplu iş sözleşmesi ehliyetini sadece 7. madde içerisinde tariflenen sendikalara tanıyan hüküm yasalaşmıştır.
Dolayısıyla 275 sayılı Yasa dönemi için toplu iş sözleşmesi ehliyetinin,
Yasa‟nın 7. maddesine göre, işkolu veya işyeri düzeyinde yetki alabilmek için
gerekli koşulları taşıyan sendikalara tanınmış olduğu görülmektedir. Yasa,
“dağınık işçi gruplarına veya işçi derneklerine toplu iş sözleşmesi yapma ehliyeti tanımamıştır. Bu yasaya göre işçiler tarafında bir işçi sendikasının kurulması zorunlu görülmüş, ayrıca bu sendikanın işyerinde veya işkolunda çoğunluğa sahip olmak suretiyle yetkili olması koşulu aranmıştır.”134
275 sayılı Yasa işverenler açısından toplu iş sözleşmesi ehliyetini hizmet
akdi ile işçi çalıştıran işveren veya işveren örgütlerine tanımıştır. İşverenin
133

Coşkun Kırca, Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt 16, 76. Birleşim, 19.04.1963, s. 429.
“Toplu sözleşme hakkının, münhasıran işçi teşekküllerine tanındığı yolundaki iddiaları doğru
değildir. Bu iddia hükümet tasarısı için varittir. Geçici komisyon değiştirişi için varit değildir.
Çünkü bu komisyon, bu kanun yürürlüğe girdiği zaman kaldırılacak hükümler arasında Borçlar
Kanunun 316 ve 317 maddelerini çıkartmıştır. Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra dahi
Borçlar Kanunun 316 ve 317 maddeleri yürürlükte kalacaktır ve bu maddelere göre de tüzel
kişilik taşımayan işçi toplulukları, umumi mukavele namı altında, Anayasanın 47 nci
maddesinin tanıdığı toplu sözleşme hakkından istifade edebilecektir. Bu kanunla yapılan şey
sadece şudur: Anayasanın 47 nci maddesinin son fıkrasının, grevin düzenlenmesini kanuna
bırakan hükmü muvacehesinde, grev müeyyidesiyle takviye edilmiş olan toplu sözleşme,
sadece bu kanun anlamındaki toplu sözleşme olacaktır. Yani Borçlar Kanunun 316 ve 317
maddelerine istinaden yapılan umumi mukavelelere grev müeyyidesi bağlanmamıştır… Tüzel
kişilik taşımayan işçi guruplarının akdedecekleri toplu sözleşmeler için grev müeyyidesine
başvurulabilmesi hususunu, hem işçi teşekküllerinin kısa zamanda kuvvetlenmesi ve
merkezileşmesi yolunda uzun vadeli kalkınma planında yer alan prensibe aykırı görürüz, hem
de memleketimiz için ziyadesiyle tehlikeli buluruz. Toplu iş sözleşmesi ve grev konularında
yetişmiş, tecrübeli liderlerin yönetimi altında bulunmayan ve gelişi güzel teşekkül etmiş bir
takım işçi gruplarına bu hakkı tanımanın, Türkiye‟de anarşik grevler silsilesini yaratacağından
komisyonumuz ciddi şekilde endişe eder.”
134
Metin Kutal, “Toplu İş Uyuşmazlıklarının Çözümü ve Toplu İş Sözleşmesi Açısından Türk İş
Hukukunun 50 Yılı”, Türk ĠĢ Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukunun Elli Yılı, İstanbul,
Basisen Eğitim ve Kültür Yayınları 16, 1988, s. 139 “İşçiler yönünden bir işçi sendikasının
taraf olarak kabul edilmesi kuşkusuz çağdaş gelişmeleri daha iyi yansıtmaktadır. Bu durum
hem işçilerin haklarını daha iyi savunabilmelerine imkan vermekte, hem de toplu pazarlığın
sorumlu bir kuruluş tarafından yapılması işverenler açısından bir güvence teşkil etmektedir.”
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gerçek veya tüzel kişi olmasının bir önemi yoktur. İşveren, üyesi olduğu bir
işveren örgütü olsa dahi, toplu iş sözleşmesinin tarafı olabilecektir. 135
1.3.5.3. 2822 Sayılı Toplu ĠĢ SözleĢmesi Grev ve Lokavt Yasası
1982 Anayasası‟nın 53. maddesinde de toplu iş sözleşmesi hakkına “işçiler ve işverenlerin” sahip olduğu belirtilmiş olmasına karşın, ehliyet konusunda 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasası da kendisinden
önceki 275 sayılı Yasa‟nın kabul ettiği temel prensibi kabul ederek, toplu iş
sözleşmesi ehliyetini sadece sendikalara tanımıştır.
2822 sayılı Yasa‟nın 2. maddesinin gerekçesinde maddenin 275 sayılı
Yasa‟nın 1. maddesinden aynen aktarıldığı belirtilmiştir.136 Ancak her iki
madde karşılaştırıldığında 2822 sayılı Yasa‟nın yetkili sendika ayrımı yapmaksızın tüm sendikalara toplu iş sözleşmesi ehliyeti tanımış olduğu görülmektedir.
Gerçekten de 2822 sayılı Yasa‟nın 2. maddesine göre, “Toplu iş sözleşmesi,
hizmet akdinin yapılması, muhtevası ve sona ermesi ile ilgili hususları düzenlemek üzere işçi sendikası ile işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan
işveren arasında yapılan sözleşmedir.”
Görüldüğü gibi madde, 275 sayılı Yasa‟da yetkiye yapılan yollamayı
kaldırmış, yetkili olsun olmasın tüzel kişilik kazanmış sendikanın kurulu bulunduğu işkolunda toplu iş sözleşmesi ehliyetine sahip olduğunu kabul etmiş,
ehliyete sahip sendikanın somut bir olayda toplu iş sözleşmesinin tarafı olabilmesi konusunu ise yetkiye ilişkin hükümleri içerisinde düzenlemiştir. Bu durumda 2822 sayılı Yasa‟ya göre, tüzel kişilik kazanmış her sendika toplu iş
sözleşmesi ehliyetine sahiptir. Toplu iş sözleşmesi ehliyetine sahip bir sendikanın bu ehliyetini kullanıp toplu iş sözleşmesi imzalaması ise yetkili olmasına
bağlıdır.
İşverenler için de 2822 sayılı yasa, 275 sayılı Yasa‟dan farklı düzenleme
yapmış, işveren açısından ehliyeti belirtirken, “işveren sendikası” veya “sendika üyesi” olmayan işveren ibarelerini kullanmıştır. Yani işveren, işveren
sendikası üyesi değilse toplu iş sözleşmesi ehliyetine sahip olacaktır. İşveren
sendikası üyesi olduğu sürece ise toplu iş sözleşmesi ehliyeti yoktur. Ehliyete
işveren sendikası sahiptir. Bir başka anlatımla 2822 sayılı Yasa‟ya göre ancak
“sendika üyesi olmayan işveren toplu iş sözleşmesi yapma ehliyetini kendi
elinde bulundurmaktadır.”137
135

Münir Ekonomi, “Toplu İş Sözleşmesi Türleri Ehliyet ve Yetki”, Toplu ĠĢ SözleĢmesine
ĠliĢkin Temel Sorunlar Semineri, Ankara, Kamu İş Yayını 1990, s. 24
136
Şemsettin Kıral, 2822 Sayılı Toplu ĠĢ SözleĢmesi Grev ve Lokavt Kanunu, İstanbul,
Basisen Eğitim ve Kültür Yayınları 19, 1988, s. 274 “275 sayılı Toplu iş Sözleşmesi, Grev ve
Lokavt kanunun 1 inci maddesinden aynen aktarılmıştır. Ayrıca işveren kavramına açıklık
getirilmiştir.”
137
Ekonomi, a.g.e., s. 24
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2822 sayılı Yasa‟nın sistemine göre, geçerli bir toplu iş sözleşmesinden
söz edebilmek için öncelikle ehliyet gerekmektedir. “Ancak yeterli değildir.
Taraf olma ehliyetinden başka sözleşme yapma yetkisine de sahip olanlar toplu
iş sözleşmesi akdedebilirler.”138
Tüzel kişiliğin kazanılması konusunda ise 2821 sayılı Sendikalar Yasası
da kendisinden önceki 5018 sayılı Sendikalar Yasası gibi izin sistemini aramamıştır. Yasa‟nın 6. maddesine göre “Sendika ve konfederasyonlar önceden izin
almaksızın kurulabilir.” Maddede sıralanan “belgeler ve tüzüklerin ilgili valiliğe tevdii ile sendika veya konfederasyon tüzel kişilik kazanır.” Ne var ki 3.
maddesinde yapmış olduğu düzenlemeyle Yasa, sendikaların sadece işkolu
esasına göre kurulabileceğini, “meslek veya işyeri esasına göre işçi sendikası”
kurulamayacağını hüküm altına almıştır. Yasa, 5. maddesinde sendika kurucularında aranacak nitelikleri oldukça uzun ve daraltıcı bir şekilde düzenlemiş,
yürürlüğe konulduğu 12 Eylül döneminin mantığına uygun, arındırılmış sendika kurucuları var etmek istemiştir.139
2822 sayılı Yasa‟daki bu açık düzenleme karşısında sendikaların dışındaki meslek örgütlerinin veya bağımsız işçi gruplarının toplu iş sözleşmesi
yapma hakkına sahip olduklarını ileri sürmek hukuken olanaklı gözükmemektedir. Öğretide de yasa koyucunun 2822 sayılı Yasa‟da işçiler açısından toplu iş
sözleşmesi ehliyetini sadece sendikalara tanıdığı, bağımsız işçi gruplarına, sendikaların üst kuruluşları olan konfederasyonlar dahil sendika dışındaki örgütlere toplu iş sözleşmesine taraf olabilme hakkı tanımadığı konusu baskın görüş
olarak belirginleşmiştir.140
138

Münir Ekonomi, “Türkiye‟de Toplu İş Hukuku Sistemi”, Banksis 1. Uluslarası Semineri,
Kara Avrupası ve Türkiye’de Kollektif ĠĢ Hukuku ve Uygulaması İstanbul, Banksis
Yayınları 15, 1985, s. 313
139
Kurucularda aranacak nitelikleri belirleyen madde yürürlüğe girdiği tarihte sendika kurucusu
olmak için diğer koşulların yanında “sendikaların kurulacağı işkolunda en az bir yıldan beri
fiilen çalışır” olma koşulunu arıyordu. “Fiilen çalışır olma” koşulu, 25.05.1988 tarihinde 3449
sayılı yasanın 1. maddesi ile kaldırılmış, 23.01.2008 tarihinde 5728 sayılı yasayla yapılan
değişiklikle birlikte maddede yer alan ve bir anlamda sendikal faaliyet yürütürken ceza
alanlarında sendika kurucusu olmalarını engelleyen “Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt
Kanunu‟nun 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ve 79‟uncu maddelerine göre toplam 6 ay veya daha
fazla veya 68‟inci maddesine göre hüküm giymemiş olmak şarttır” kaldırılmış, madde önemli
ölçüde sadeleştirilmiştir.
140
Müjdat Şakar, ĠĢ Hukuku Uygulaması, 6. Baskı, İstanbul, Der Yayınları, 384, 2005, s. 391.
“Fiili işçi toplulukları ve konferederasyonlar toplu iş sözleşmesi ehliyetine sahip değildir.”
Benzer görüşler; Münir Ekonomi, “Toplu İş Sözleşmeleri”, Sendikal Mevzuat Eğitim
Seminerleri, Basisen Eğitim ve Kültür Yayınları, 2, İstanbul, Özgün Matbaacılık, s. 14,
Narmanlıoğlu, a.g.e., S. 326, Ekmekçi, a.g.e., s. 21, Duman, a.g.e., s. 65, Engin, a.g.e., s. 118
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1.3.5.4. Toplu ĠĢ SözleĢmesi Ehliyetinin Sendikalara Tanınması ve
Anayasaya Aykırılık Sorunu
1961 ve 1982 Anayasası‟nda toplu iş sözleşmesi hakkının öznesi olarak
işçilerin gösterilmiş olmasına karşın 275 ve 2822 sayılı Yasaların toplu iş sözleşmesi ehliyetini sadece sendikalara tanıması öğretide tartışmalara yol açmıştır.141 Tartışma, 1961 Anayasası‟nın 47. maddesinde toplu iş sözleşmesi hakkının öznesi olarak “işçiler” ibaresinin kullanılmış olmasına karşın, 275 sayılı
Yasa‟yla bu hakkın sadece sendikalara tanınmış olmasıyla başlamış, bu düzenlemenin Anayasa hükmünün sınırlanması olup olmadığı ana fikri üzerinde
odaklanmıştır.
1.3.5.4.1. Toplu ĠĢ SözleĢmesi Ehliyetinin Sendikalara Tanınmasının
Anayasaya Aykırı Olmadığını Savunan GörüĢler
Öğretide baskın olan görüş tarafından, örgütlenmemiş işçi topluluklarının, güçlü işveren karşısında işçilerin haklarını yeterince koruyamayacağı, işverenlerin bu işçi gruplarını kolaylıkla baskı altında tutabileceği, işçilerle işverenlerin toplu pazarlık aşamasında eşitliklerinden söz edebilmek için işçilerin
sendikalarda örgütlenmiş olmalarının zorunlu olduğu, ehliyetin sadece sendikalara tanınmış olmasının çağdaş sendika ve toplu iş sözleşmesi hukukunun bir
gereği olduğu ileri sürülmüştür.142 Sendikaların olanaklarına vurgu yaparak
görüşlerini savunanlara göre, toplu iş sözleşmesi ehliyetinin sadece sendikalara
tanınıp, sendika niteliği taşımayan örgütlenmelere ve bağımsız işçi gruplarına
tanınmaması, sendikaların toplu pazarlığın değişik alanlarında yetkinleşmiş
uzman, danışman, araştırmacı kadrolarına sahip olması gibi olanakları düşünüldüğünde işçilerin yararınadır. Sendikaların toplu pazarlık aşamasında ellerindeki bu olanakları kullanarak, “ekonomik durumu, ücretlerdeki gelişmeleri
devamlı olarak izlemek, toplanan haber ve bilgileri değerlendirmek suretiyle,
işçilerin en fazla yararına olabilecek teklifleri işverene”143 götürebileceklerinin
altı çizilmiştir.
Ayrıca, bu görüşe göre toplu iş sözleşmesinin işçi tarafını bir sendikanın
temsil etmesi, bir örgütü sendika olarak nitelendiren unsurların mantıksal sonucudur. Sendikaların en temel fonksiyonu, toplu pazarlık yoluyla toplu iş sözleşmesi imzalamaktır. Bu işlev sendikanın var olup olmamasını belirleyecek
denli önemli ve etkilidir. Sendikaların tarihsel gelişimi de bu saptamayı doğrulamaktadır. Bu tarih incelendiğinde sendikaların işverenden ilk taleplerinin
toplu iş sözleşmesi yapmak olduğu görülecektir. Öte yandan toplu pazarlığın
sendikalar aracılığıyla yürütülmediği durumlarda, kolektif niteliğinin gerçekleşmesinin de olanaklı olmayacağı, bir örgüt olmadan topluca hareket etme
141

Sur, a.g.e., s. 85
Işık, a.g.e., s. 32
143
A.e., s. 32
142
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olanağının bulunmadığı ileri sürülmüştür. Bu iddiaya dayanak olarak, her zamana toplu pazarlıktan önce sendikaların doğduğunu, toplu pazarlığın sendikal
örgütlenmeyi izlediği gösterilerek, toplu pazarlık kurumu öz itibarıyla sendikaların ekonomik işlevlerini yerine getirmesi olarak nitelendirilmiştir. Toplu iş
sözleşmesi ehliyetinin sadece sendikalara tanınması gerekliliğine ilişkin olarak
sendikaların amaçlarıyla da bağlantı kuran bu yaklaşım açısından “sendikanın,
iş ve ücret şartlarını düzenlemeyi amaç edinmesi şarttır. Bu, sendika için o
kadar tabii bir keyfiyettir ki, görevleri arasında toplu iş sözleşmesi akdetmek
bulunmayan bir teşekkül, sendika değildir.144
1.3.5.4.2. Toplu ĠĢ SözleĢmesi Ehliyetinin Sendikalara Tanınmasının
Anayasaya Aykırı Olduğunu Savunan GörüĢler
Toplu iş sözleşmesi ehliyetinin sendikalara tanınmasına karşı çıkanlar ise
Anayasa'nın işçilere vermiş olduğu toplu iş sözleşmesi ve grev hakkının toplu
iş sözleşmesi ehliyetine ilişkin yasal düzenlemeyle sadece sendikalara tanınmasını Anayasa hükmünün daraltılması olarak nitelendirmişlerdir. Bu görüşü savunanlar, bazı işçi sendikalarının genel kurul raporlarına atıf yaparak, bu sendikaların, yasa hükmünü “bir sosyal hakkın dolaylı yoldan sınırlanması ya da
yok edilmesi anlamında” yorumladıklarını, yasa hükmüyle sarı sendikaların
gözetildiği iddiasında bulunduklarını belirtmişlerdir. 145
Toplu iş sözleşmesi ehliyetinin sadece sendikalara tanınmış olmasını,
güçlü merkezi sendikal yapıların yaratılması açısından anlayışla karşıladıklarını, bu hakkın sadece sendikalara tanınmasının yararlı olabileceğini belirten bir
diğer görüş ise, bunun yolunun Anayasa‟ya aykırı yasa yapmak olmadığını,
tüm bu hedeflerin Anayasa hükümleri düzenlenirken gözetilmesi gerektiğini
belirtmiştir. Yasa‟nın toplu iş sözleşmesi ehliyetini işçiler açısından sadece işçi
sendikalarına tanımış olmasına ilkesel düzeyde karşı olmayan bu görüşü savunanlar, konunun Anayasa hükmüne, Anayasa‟da belirlenen temel prensiplere
aykırı olarak yasayla düzenlenmiş olmasının öncelikle anayasal prensiplerle
çelişeceği iddiasındadırlar. Nitekim eleştirilerini ortaya koyarken de hareket
noktası olarak anayasal temel ilkeleri dikkate almışlardır. Anayasal güvence
altında olan haklar içerisinde, anayasal bir hak sadece kullanıldığı zaman hak
sahibine yarar sağlıyorsa, bu hakkın kullanılmasının yasayla sınırlanmasının
Anayasa‟ya aykırı olacağını şu gerekçeyle ileri sürmüşlerdir:
“Ancak kullanıldığı zaman istifade edilen haklarda kullanmayı
kısıtlama, haktan istifadeyi kısıtlama teşkil eder. Bir haktan istifade

144
145

A.e., s. 32
Tanör, a.g.e., s. 300
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Anayasa ile düzenlenmişse, kısıtlamaya Anayasa cevaz vermiş olmadıkça bu hakkın kullanılmasını kısıtlayarak haktan istifade kısıtlanamaz. Aksine davranış Anayasa‟ya aykırı olur.”146

Anayasa‟nın toplu iş sözleşmesi yapma ve grev hakkının işçilere ait olduğu hükmünü getirdiğini anımsatan bu görüşe göre “275 sayılı kanunda bu
hakkın sendikalara hasredilmesi Anayasa hükmüne nazaran bir kısıtlamadır.”
Aksi görüşü savunanlar, işçilerin isterlerse sendika kurabileceklerini, bu yolla
toplu iş sözleşmesi yapabileceklerini, sendika kurmanın otomatik olarak toplu iş
sözleşmesinin tarafı haline gelmeye yetmediği, sendikanın çoğunluğa da sahip
olması gerektiği gerçeği karşısında anlamını yitirdiğini ileri sürerek, “diğer
taraftan, işçilerin isterlerse sendika kurup toplu iş sözleşmeleri yapabilecekleri
yolundaki mütalaa ise toplu iş sözleşmesi yapabilmek için sendika kurmanın kafi
olmadığını, çoğunluğu ele geçirmek icap ettiğini gözden uzak tutmaktadır.
Böylece 275 sayılı kanun işçileri, çoğunluğu temsil eden sendikaya girmeye
zorlamaktadır”147 demişlerdir. Zorlamanın var olacağına kanıt olarak, 275 sayılı
Yasa‟nın Meclis görüşmelerinde Çalışma Bakanı‟nın yaptığı konuşma örnek
olarak gösterilmiştir. 275 sayılı Yasa tasarısının görüşülmesi döneminde Çalışma
Bakanı olan Bülent Ecevit, anılan konuşmasında, Yasa‟ya hâkim olan ruhun
işçiyi sendika üyesi olmak zorunda bırakacağını belirtmiştir.148
Toplu iş sözleşmesi ehliyetinin sadece işçi ve işveren kuruluşlarına tanınmış olmasının Anayasa‟ya aykırı olduğunu savunan ve Meclis tartışmalarını
da değerlendiren diğer görüşe göre toplu iş sözleşmesi ehliyetinin sadece sendikalara tanınmış olması hem Anayasa‟ya aykırıdır hem de fiili gerçeklikle
uyumlu değildir. Anayasa‟ya aykırıdır çünkü:
“Anayasanın 47. maddesinin birinci fıkrası, toplu sözleşme
hakkını işçi kuruluşlarına değil, işçiye tanımaktır. Bundan çıkan sonuç, toplu sözleşme hakkını işçiye bütün netice ve hükümleriyle birlikte tanımaktır. Oysa, Türk kanun koyucusu, işçi veya bir işçi grubu
tarafından yapılan toplu iş sözleşmesine grev hakkı tanımamak suretiyle, bunu işçiye kısıtlı olarak vermektedir. Bu tanzim tarzı, bu ba146

Kemal Oğuzman, Hukuki Yönden Grev ve Lokavt, 2. Baskı, İstanbul, Fakülteler Matbaası,
1967, s. 59 “Kanunda yer alan hükümler ne derece iyi niyetle kaleme alınmış olursa olsun,
sendikacılığı teşvik ne derece lüzumlu görülürse görülsün, bunlar Anayasa hükümlerine
aykırılığı gidermeye yetmez.”
147
A.e., s. 58, Dipnot 38
148
Bülent Ecevit, Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt 16, 75. Birleşim, 18.04.1963, s. 400.
“Anayasa, işçileri sendika üyesi olmaya icbar etme yetkisini kimseye tanımamasına rağmen,
bu kanuna o ruh hâkimdir ki, bir işçi şu kanunla kendisine sağlanan haklardan istifade etmek
için sendika üyesi olmaya adeta mecburdur. Sendika olmazsa toplu sözleşme yapılmayacaktır;
kendisi sendikaya üye olmazsa bir sendikanın yaptığı toplu sözleşmeden yararlanabilmesi için
sendikaya aidat ödemeye mecbur tutulmuştur. Böyle bir aidat verme usulü başka
memleketlerin hangisinde vardır?”
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kımdan da Anayasaya uygun değildir. Zira Anayasanın işçiye tanıdığı toplu sözleşme hakkı, toplu sözleşmeyi ve bunun bütün sonuçlarını kapsar. Kısıtlı yahut hiç olmazsa, sonuçlarının bir kısmı bertaraf
edilmiş olan bir toplu sözleşme, Anayasanın kastettiği sözleşme değildir.”149

Bu görüşü savunanlar, ehliyetin sadece sendikalara tanınmasının doğal
sonucu olarak grev hakkıyla desteklenerek güçlendirilmiş toplu iş sözleşmesi
hakkından yararlanmak isteyen işçi gruplarının, isteseler de istemeseler de sendika kurmak zorunda kalacaklarını, grev hakkından yararlanmak isteyenlerin
zorunlu olarak sendika kurmaya mahkum olmalarının sendika kurma hakkının
isteğe bağlı olma ilkesine aykırı olacağına işaret etmişlerdir. Millet Meclisi
Geçici Komisyon gerekçelerini değerlendiren bu görüş, sendika dışındaki işçi
grupları için BK 316 ve 317. maddelerinde düzenlenen umumi mukaveleden
yararlanacakları söyleminin 275 sayılı Yasa‟nın 3. maddesindeki hüküm dikkate alındığında anlamlı olmadığı sonucuna ulaşmışlardır.150
Millet Meclisi Geçici Komisyon raporunda komisyonca belirtilen, toplu
iş sözleşmesi ehliyetinin sadece sendikalara tanınmasının sendikaların kısa
sürede merkezileşerek güçleneceği, aksine işçi gruplarına toplu iş sözleşmesi
ehliyeti tanımanın ise “Türkiye‟de anarşik grevler silsilesi yaratacağı” endişesinin fiili gerçeklikle uyuşmadığını vurgulayan bu görüşe göre, güçlü merkezileşmiş sendikal yapıların oluşturulması gerekçesiyle toplu iş sözleşmesi ehliyetinin sendikalara tanınması işçilerin anayasal güvence altındaki haklarını sınırlamak anlamına gelmektedir. Merkezileşmiş sendikalar oluşturmanın yolu anayasal güvence altındaki işçi haklarının sınırlandırılmasını gerektirmemektedir.
Merkezileşmiş güçlü sendika amacına, sendikal örgütlenmenin yararları işçilere
anlatılarak, işçilerin sendikal örgütlenmelere yönelmesi sağlanarak ulaşılmalıdır. Yasa‟nın yayımlandığı dönemde sendikal hareketin yeterince gelişmemiş
olduğu, sendika ve benzeri kuruluşların ülkenin çok az yerinde bulunduğu bir
ülke olduğumuza işaret eden bu görüş, yasal düzenlemeyle ülkenin sanayisi
149

Sait Kemal Mimaroğlu, “Toplu İş Sözleşmesi Mevzuatımız Üzerine Bazı Mülâhazalar”,
Sosyal Siyaset Konferansları, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayın No: 1172, Fakülte Yayın
No: 180, 17., 1966, s. 12
150
Mimaroğlu, a.g.e., s. 12, “Toplu iş sözleşmesi yapan işçilerin grev hakkından
faydalanabilmeleri için, bunların bir işçi teşekkülü kurmuş olmaları yani bir sendika veya
federasyona girmiş bulunmaları şartıyla mümkün olacak, bu nevi‟den teşekkül üyesi olmayan
işçiler toplu iş sözleşmesinin tabii sonucu olan grev hakkından istifade edemeyeceklerdir.
Oysa, Anayasanın 46 ıncı maddesi sendika ve sendika birlikleri kurma hakkını çalışan ve
işverenlere tanımış, fakat bu kuruluşlara üye olma ve üyelikten ayrılmanın ihtiyari olduğunu
bildirmiştir. Sendikalar Kanunu da bu hususu teyit etmiştir. Oysa, toplu sözleşmede, grev
hakkının bir sendikal teşekküle girme veya ona mensup olmaya bağlanması grev hakkına sahip
olmak için bu nevi teşekküllere girmeye icbar edilmek manası taşır ki, bu husus, yukarıda
zikredilen Anayasa hükmüne uygun değildir.”
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gelişmiş bölgelerinde yaşayan ve sendikalaşma olanağı diğer bölgelere göre
daha fazla olan işçiler lehine yasal düzenlemenin bir ayrıcalık yaratacağı ileri
sürmüştür.151
1.3.5.4.3. Toplu ĠĢ SözleĢmesi Ehliyetinin Sendikalara Tanınmasına
ĠliĢkin Anayasa Mahkemesi’nin Yorumu
Toplu iş sözleşmesi ehliyetinin sadece Yasa‟nın 7. maddesinde tanımlanan sendikalara tanınmış olması Anayasa Mahkemesi‟nce de tartışılmıştır.
Anayasa Mahkemesi, Türkiye İşçi Partisi‟nin (TİP) 275 sayılı Yasa‟nın bazı
maddelerinin Anayasa‟ya aykırı olduğu savı ile açmış olduğu davayı incelerken
iptal nedeni yapılmayan toplu iş sözleşmesi ehliyeti konusuna değinme zorunluluğu duymuştur.
İptal nedeni yapılmayan bir konuyu incelemeye almasına hukuki dayanak olarak, Anayasa Mahkemesi Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkındaki
Yasa‟yı gösteren Anayasa Mahkemesi, konunun bilim alanında tartışıldığını
belirtmiştir. Anayasa Mahkemesi, kuruluş yasasına göre iptal nedenleriyle bağlı
olmadığını, bu nedenle “bilim alanında ortaya atılan bir konunun tartışılıp dava
konusu hükmün iptal nedeni olup olamayacağının karara bağlanması uygun”dur demiştir.152
Anayasa Mahkemesi‟ne göre:
“Bu yön, Anayasa'nın 47. maddesinin, bütün işçiler için
tanınmış bulunduğu toplu iş sözleşmesi yapma yetkisinin dava
konusu hüküm ile yalnızca işçi teşekküllerine tanınmış olması
sonunda, dava konusu hükmün Anayasa'ya aykırılığı bulunup
bulunmayacağı sorunudur. Gerçekten, az yukarıda yazılan dava
konusu kanun maddesinin 1 sayılı bendi hükmü ile bunun
göndermede bulunduğu aynı Kanunun 7. maddesi hükmü birlikte
incelenince, toplu iş sözleşmesi ve (Dolayısıyla grev) yapma
yetkisinin yalnızca sendika biçiminde örgütlenmiş bulunan işçi
151

A.e., s. 15 “Toplu iş sözleşmesine dayanan grev hakkının işçi topluluklarına verilmesi
halinde, anarşik grevler silsilesinin doğacağı kanaati de yerinde değildir. Zira, unutmamak
gerekir ki, grev, teşkilatlanmış işçi topluluklarının bulunması halinde etken olur. Bir işçi
grubunun yahut sınırlı bir işçi topluluğunun yapacağı grev yıkıcı olmayacağı gibi, uzun vadeli
de olamaz. Bunun aksine olarak, greve müracaat eden bir işçi grubu, grevlerinin idare ve
finansman bakımından tesirsiz kaldığını anlayacak ve haklarını elde edebilmek için
teşkilâtlanma zaruretini kabul edeceklerdir. Bu suretle, bu münferit grevler, onlar için, birer
tecrübe olacak ve süratli bir teşkilâtlanmaya gitmek yolunda kendilerini teşvik edecektir. (…)
sadece işçi teşekküllerince yapılacak toplu iş sözleşmelerine grev müeyyidesi bağlamak, toplu
iş sözleşmesi bakımından, grev hakkını belirli bölgelerde oturan ve belirli iş sahaların da
çalışan işçilerin bir nevi imtiyazı haline getirmek ve Türkiye'nin diğer bölge ve iş alanlarında
oturan çoğunluktaki işçileri bundan mahrum etmektir”
152
Anayasa Mahkemesi, 19,20.10.1967 T, E. 1963/337, K. 1967/31 sayılı kararı, Resmi Gazete
tarih/sayı: 2.5.1969/13188
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teşekküllerine tanınmış olduğu ve bunun sonucu olarak teker teker
işçilerin veya sendika biçiminde olmayan bir örgütle katılmış
bulunan işçilerin veya eylemli biçimde örgütlenmiş bulunan işçilerin
toplu iş sözleşmesi yapamayacakları anlaşılmaktadır.”153

ı. Anayasa Mahkemesi Kararına Göre Toplu Ġş Sözleşmesinin Düzen
Ġşlevi
Anayasa Mahkemesi kararında yer alan “toplu iş sözleşmesi ve (dolayısıyla grev) yapma yetkisi” vurgusu Anayasa Mahkemesi‟nin sorunu sadece
toplu iş sözleşmesi ehliyetiyle sınırlı görmediğini göstermektedir. Anayasa
Mahkemesi bu vurgusuyla, toplu iş sözleşmesi ehliyetinin sendikaların dışında
işçi gruplarına tanınmış olduğunun kabulü halinde, sendika niteliğinde olmayan
fiili işçi gruplarının da grev yapabilmesi anlamına geleceği şeklinde
algıladığını göstermektedir.
Yüksek Mahkeme, Anayasa‟nın 47. maddesinde işçi kuruluşlarından söz
edilmeyerek sadece işçiler denilmiş olması karşısında, yasayla toplu iş sözleşmesi ehliyetinin sadece sendikalara tanınmış olmasının Anayasa‟nın 47. maddesine aykırı olduğu izlenimi doğurduğunu kararında kabul etmektedir. Hatta
Anayasa maddesinin amacından hareket edilmeyip, sadece hükmün sözüne
göre yorumlanması halinde toplu iş sözleşmesi ehliyetini sadece sendikalara
tanıyıp, bu hakkı tek tek işçilere veya sendikadan başka bir biçimde örgütlenmiş veya yalnızca eylemli olarak bir topluluk meydana getirmiş işçilere tanımayan hükmün Anayasa‟nın 47. maddesine aykırı olacağını da kararında belirtmiştir.154
Bir başka ifadeyle Anayasa Mahkemesi, Anayasa‟nın 47. maddesindeki
açık düzenlemeye bağlı kalınması halinde, tek tek işçilere veya fiili işçi gruplarına toplu iş sözleşmesi ehliyeti verilmemesinin, bu ehliyetin sadece sendikalarla sınırlandırılmasının Anayasa‟ya aykırı olacağını kabul etmekte, ancak bu
kabulüne karşın, yorum kurallarını zorlayarak155 amaca uygun yoruma baş153

Anayasa Mahkemesi, 19. 20.10.1967 T, E. 1963/337, K. 1967/31
Anayasa Mahkemesi, 19. 20.10.1967 T, E. 1963/337, K. 1967/31 “Anayasa'mızın 47.
maddesinde işçi kuruluşlarından söz edilmeyip yalnızca “işçileri” denilmesi, bu yetkilerin
teker teker işçilere veya hiç değilse sendikadan başka bir biçimde örgütlenmiş veya yalnızca
eylemi nitelikte bir topluluk meydana getirmiş işçilere tanındığı izlemini uyandırmaktadır.
Eğer Anayasa hükmünü konuluş gereğini gözönünde tutmaksızın ancak ve ancak sözüne göre
yorumlarsak, dâva konusu hükmün Anayasa'nın 47. maddesine aykırı bulunduğu sonucuna
varabiliriz.”
155
Bilindiği gibi Medeni Kanun‟un 1. maddesinde yer alan “Kanun, sözüyle ve özüyle değindiği
bütün konularda uygulanır. Kanunda uygulanabilir bir hüküm yoksa, hâkim, örf ve âdet
hukukuna göre, bu da yoksa kendisi kanun koyucu olsaydı nasıl bir kural koyacak idiyse ona
göre karar verir. Hâkim, karar verirken bilimsel görüşlerden ve yargı kararlarından yararlanır”
açık hükmü gereği, asıl olarak yasanın Türkçe dil bilgisi kurallarına göre anlaşılan açık anlamı
esas alınmalı, bu açık anlatımından bir sonuca ulaşılamadığı ya da ulaşılan sonucun normal
154
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vurma gereği duymuştur. Amaca göre yorum yaparken de denetim normu olan
47. maddenin varlık amacını değil, 275 sayılı Yasa‟nın konuluş amacına dönerek yorum yapmayı tercih etmiştir.
Anayasa Mahkemesi‟ne göre:
“Dava konusu maddeye ilişkin Yasama Meclisleri görüşmelerinde Borçlar Kanunundaki, „umumî mukavele‟ hükümlerinin
kaldırılmadığı, bunun sonucunda hukukî bir biçim almış olmayan
eylemli işçi birliklerinin dahi toplu iş sözleşme değil, sadece Borçlar
Kanunu uyarınca umumî mukavele yapabilecekleri, yalnız umumî
mukavele bakımından grev hakkının öngörülmediği, bu hakkın ancak
toplu iş sözleşmesi bakımından kabul edildiği, sendikalar dışında
kalan işçilerin grev yapabilmelerinin ülkede düzeni bozacak grevlere
yol açabileceği, böyle bir durumun ise benimsenemeyeceği
belirtilmiştir. (Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem: 1, Toplantı: 2,
19.4.1963-Cilt: 16, Sayfa: 429 ve sonrası). Demek ki Anayasa'nın 47.
maddesindeki „işçiler‟ sözünün yorumu bakımından Yasama Meclislerinde de bir takım duraksamalar uyanmış bulunmaktadır. Buna göre
her şeyden önce, bu sözün anlamının ne olduğunun belli edilmesi
gerekmekte ve bunun içinde bütün yasaların ve bu arada anayasaların
yorumlanmasında gözönünde tutulması gerekli sözü ile ve özü ile
birlikte yorumlama kuralının uygulanması zorunlu bulunmaktadır.”156

Anayasa Mahkemesi, Meclis tartışmalarını özetlerken bu tartışmalarda
dile getirilen “sendikalar dışında kalan işçilerin grev yapabilmelerinin ülkede
düzeni bozacak grevlere yol açabileceği, böyle bir durumun ise benimsenemeyeceği” iddialarını kararına dayanak almıştır. Belirtilen iddiaları dayanak
gösteren Anayasa Mahkemesi, toplu iş sözleşmesi ehliyetinin sendikalar
dışında işçilere veya fiili işçi gruplarına tanınmış olmasının işçileri korumak
için toplu iş sözleşmesi, grev ve sendika hakkını getiren Anayasa‟nın amacına
aykırı olacağını ileri sürebilmektedir.
Anayasa Mahkemesi‟ne göre:
“Toplu iş sözleşmelerde işçiler bakımından alabildiğince yararlı
ve kazançlı hükümleri işverenlere kabul ettirebilmek için görüşme
mantık kurallarıyla bağdaşmadığı durumlarda diğer yorum tekniklerinden birisi olan amaca
göre yoruma başvurulabilmektedir. Nitekim 27.03.1957 tarihli içtihadı birleştirme Kararında
bu kural “Kanun hükmünün manasını tayin etmekte ilk esas, metnin meydana geldiği
sözlerden çıkan manadır ve ancak bu şekilde metne verilmesi gereken mana, hükmün kanuna
konulmasıyla güdülen gayeye aykırı neticeler doğuracak olduğu takdirde, lafızdan çıkan mana
yerine, kanunun ruhundan çıkan manaya göre hüküm verilmesi gerektir ki, bu durum, Medeni
Kanunun birinci maddesinde kabul edilen, kanunun lafzıyla ve ruhuyla temas ettiği bütün
meselelere tatbik olunacağı kaidesinin neticelerindendir” sözleri ile tanımlanmıştır. Y.İBK, E,
1957/1, K.1957/3, 27.03.1957 T.
156
Anayasa Mahkemesi, 19,20.10.1967 T, E. 1963/337, K. 1967/31
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masasına oturan işçi temsilcilerinin arkalarında güçlü bir işçi
varlığının eylemli olarak bulunması ve görüşmede bulunacakları
desteklenmesi, vazgeçilmez bir koşuldur. İş hayatındaki
uygulamalardan öğrenildiğine göre bu destekleyici varlıklar, ancak
sendika biçiminde ve hem de gerçekten güçlü olan bir sendika
durumunda oldukları zaman işçiler olumlu sonuçlar alabilmektedirler.
Bu bakımdan 5-10 işçinin veyahut eylemli olarak kurulmuş bir işçi
birliğinin işverenler karşısında yeterince etkili olamayacağı,
Örgütlenmiş işçi topluluklarını ise işverenlerin kolaylıkla etkileri
altına alabilecekleri ve bunlara toplu iş sözleşme yolu ile diledikleri
koşulları kolayca kabul ettirebilecekleri görülmektedir. Bunun bir
kanıtı da, özellikle grevlerde bir sendikanın tekbaşına destekleme
gücünün yetmediği ve sendikalardan kurulu birliklerin desteği ile
uygun sonuçlara ulaşabildiğidir. Demek ki 5-10 işçiye veya eylemli
işçi topluluklarına toplu iş sözleşmesi yapma yetkilerinin tanınması
Anayasa'nın Toplu iş sözleşme ve grev yapma yetkilerini tanıması ile
güttüğü ereğe uygun olması şöyle dursun, karşıt bulunmaktadır.
Gerçekten, toplu iş sözleşme yapma yetkisi İşçilerin sosyal ve iktisadî
durumlarını düzeltmek İçin onlara tanınmıştır. Görüşmeler sırasında
işveren karşısında güçlü ve desteklenmesi hemen hemen kesinlikle
beklenen bir varlık olarak bulunan işçiler, sosyal durumlarını düzelten
ve daha iyiye götüren toplu iş sözleşmeler elde edebilirler ve işverenle
işçiler arasındaki sosyal ve iktisadi denge böylelikle daha iyi
sağlanmış olur. Eğer işveren, kendi karşısında görüşmeye oturmuş
bulunan işçilerin güçsüz olduklarını ve desteklenmeyeceklerini bilirse,
ya toplu iş sözleşmeye hiç yanaşmaz veya görünüşü kurtaran birkaç
koşulu kabul ederek İşçilerle toplu iş sözleşme yapar ki böyle bir
sözleşme ile de işçilerin durumunda köklü bir düzelme beklenemez ve
bu yüzden sosyal ve iktisadî kalkınmanın temeli bulunan sosyal denge
de sağlanmış olmaz; çünkü sosyal ve iktisadî kalkınmayı sağlayacak
sosyal denge, işverenin kendini sarsmaksızın işçiye olabildiğince daha
elverişli koşullar sağlanması ile gerçekleşebilir.”157

ıı. Anayasa Mahkemesi Kararında Güçlü Sendikacılık Vurgusu
Eğer tek tek işçilere veya fiili işçi gruplarına toplu iş sözleşmesi ehliyetinin tanınması işçileri güçsüz kılıyorsa, yasa koyucunun “anarşik grevler” ya da
Anayasa Mahkemesi‟nin “düzeni bozacak grevler” olarak nitelendirdiği işçi
eylemlerinden çekinmesi, bunları bir tehlike olarak anlamlandırması tutarlı
gözükmemektedir. İşçileri güçsüzleştirecek bir düzenlemenin, güçsüzleşmiş
işçileri düzeni bozacak boyutta grevleri yapabilir kılması olanaklı olmamalıdır.
Ne var ki Anayasa Mahkemesi aksi sonuca ulaşarak “Bu gerçekler karşısında, Anayasa‟nın 47. maddesindeki „işçiler‟ sözünden, güçlü işçi kuruluşlarında, başka deyimle güçlü işçi sendikalarında birleşmiş işçileri anlatmak iste157

Anayasa Mahkemesi, 19.20.10.1967 T, E. 1963/337, K. 1967/31
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diği, Anayasa'nın herkesten önce işçileri korumak ereği ile bu hükmü koymuş
bulunduğu dahi gözönünde tutularak kabul olunmalıdır” demiştir.158
Anayasa Mahkemesi, ILO‟nun eylemli işçi topluluklarına toplu iş sözleşme yetkisi tanınmasını önermesini de kararında değerlendirerek, ülkemizde
yeni gelişen sendikacılığın Yasa‟nın bu hükmüyle dolaylı olarak özendirildiğini, gelişmekte olan ülkemizde, sendikaların dışındaki işçi topluluklarına
böyle bir yetkinin tanınmasına gerek olmadığını ileri sürmüştür.159
Anayasa Mahkemesi‟nin anılan kararını yerinde bulan görüşe göre, Anayasa Mahkemesi‟nin bu kararı 275 sayılı Yasa dönemi için yerinde olduğu gibi
2822 sayılı Yasa‟nın benzer bir düzenlemeyi kabul etmesi nedeniyle bu yasa
dönemine de ışık tutmaktadır.160
158

A.e., 19,20.10.1967 T, E. 1963/337, K. 1967/31
A.e., 19,20.10.1967 T, E. 1963/337, K. 1967/3 “Her ne kadar uluslararası çalışma örgütü
eylemi işçi topluluklarına da toplu sözleşme yetkisi tanınmasını salık vermekte ise de,
sendikacılığın günden güne gelişmekte olduğu ülkemizde böyle bir yetkinin tanınmasına yer
yoktur ve böylelikle işçiler sendikalaşma yoluna dolayısıyla götürülmüş olacaklardır. Bu
durum işçileri belli bir sendikaya girmeye zorlama anlamına gelmez ve böylece sendikaların
isteğe bağlı olarak kurulmasını ve istekle sendikalara girilmesini öngören Anayasa'mızın 46.
maddesine aykırılık söz konusu edilemez. Gerçekten, sendikacılık çok yararlı bir akımdır ve
işçi ve işveren ilişkilerinin bugün için vazgeçilmez bir koşulu niteliğindedir. O halde
sendikacılığın gelişmesi için sendikalaşmış işçilere bir takım kazançlı durumlar sağlamak,
işçileri sendika kurmağa veya sendikaya girmeğe zorlama olarak nitelendirilemez. Bu olsa olsa
bir heveslendirme yoludur ki Anayasa'nın bunu yasaklamış olması söz konusu değildir.
Anayasa'nın 11. maddesi hükmünce yasa koyucu, temel hakları Anayasa'nın sözüne ve ruhuna
uygun olarak, düzenleyebilir. Burada az yukarıki açıklamalardan anlaşıldığı üzere, toplu
sözleşme yapma temel hakkı, Anayasa'nın özüne ve sözüne uygun olarak, yasa koyucu
tarafından düzenlenmiş bulunmaktadır.
Açıklanan nedenler karşısında dava konusu hükümde sendikalardan başka işçi kuruluşlarına
veya eylemli işçi topluluklarına toplu sözleşme yetkisinin tanınmamış olmasında Anayasa'ya
aykırı bir yön yoktur.”
160
Narmanlıoğlu a.g.e., s. 326, Ekmekçi, a.g.e., s. 23 “Kanımca da, Anayasa Mahkemesinin
yukarıda yer verilen ve Yasanın toplu iş sözleşmesinin işçi yanı olarak yalnızca işçi
sendikalarını kabul eden düzenlemesini Anayasaya aykırı bulmayan görüşü, Anayasa
hükmünün hem sözüne ve hem de özüne uygundur. Öncelikle, 2822 sayılı Yasada, toplu iş
sözleşmesinin tarafı olma ehliyetinin işçi sendikalarına verilmesinde, Anayasanın 53'üncü
maddesinin sözüne bir aykırılık yoktur. Çünkü, Anayasa hükmü yalnızca, işçiler ve
işverenlerin karşılıklı durumlarını ve çalışma şartlarını toplu iş sözleşmeleriyle
düzenleyebilecekleri konusunda genel bir kural öngörmüş olup, kimlerin toplu iş
sözleşmesinin tarafı olabileceği konusunda bir açıklık içermemektedir. Maddenin sözünden,
her türlü işçi topluluğunun toplu iş sözleşmesi yapabileceği sonucu çıkarılamaz. Bu bakımdan,
2822 sayılı Yasada, işçi sendikalarının yanısıra diğer işçi kuruluşlarına da toplu iş
sözleşmesinin yanı olma ehliyetini tanıyan olası bir düzenleme Anayasaya aykırı olmayacağı
gibi, bu ehliyeti yalnızca işçi sendikalarına tanıyan mevcut düzenleme de Anayasaya aykırı
değildir.
159
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1.3.5.4.4. Toplu ĠĢ SözleĢmesi Ehliyetinin Sendikalara Tanınması ve
Devletin Kontrolü Yitirme Korkusu
Toplu iş sözleşmesi ehliyeti, toplu iş sözleşmesinin tarafının kim olabileceğinin belirlenmesinde ilk adımı oluşturan, sendikaların en önemli işlevi olan
toplu iş sözleşmesi yapma olanağının sınırlarını çizen bir kavram olarak oldukça önemlidir.
Ehliyet konusunda dünyada farklı düzenlemeler var. Bu düzenlemelere
genel olarak bakıldığında, her ülkenin özelliklerine, tarihsel gelişim içerisinde
yaratılmış geleneklerine bağlı olarak etkisi değişse de ehliyet kavramı toplu iş
sözleşmesi hakkının sınırlarını çizen bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır.
Toplu iş sözleşmelerine açık ya da örtülü yüklenen kamu yararı düzen işlevini
sağlaması beklentisine uygun olarak bu sınırlamanın, bazı sendikaları, işçi
gruplarını dışarıda tutma aracı olarak kullanıldığını tespit etmek gerekmektedir.
Ülkemizde toplu iş sözleşmesi hakkının öznesi olarak işçilerin belirtilmiş
olmasına karşın yasa, yasama meclisinde tartışılırken işçi gruplarına toplu iş
sözleşmesi ehliyetinin ILO tavsiye kararına karşın tanınmaması, “anarşik
grevlere” yol açacağı saptamasıyla savunulmuştur. Konu, Anayasa Mahkemesi‟nde de tartışılmıştır. AYM, önüne gelen uyuşmazlıkta, işçi gruplarına
toplu iş sözleşmesi yapma hakkının tanınmamış olmasını dava konusu yapılmamış olmasına karşın ele almış, kararında değerlendirmiştir. AYM‟nin “öğretide tartışma olduğu ve ileride bu konuyu düzenleyen Yasa‟nın yorumu konusunda sorun çıkabileceği” şeklinde özetlenebilecek bir gerekçeyle konuyu ele
alması çarpıcıdır. Bu değerlendirmede Anayasa Mahkemesi‟nin yasayı tartışırken açığa vurduğu görüşleri ve yasa hükmünün Anayasa‟ya aykırı olmadığı
sonucuna dayanak gösterdiği gerekçeler yan yana getirildiğinde, yasa koyucunun ve yüksek mahkemenin, sendika ve toplu iş sözleşmesi haklarına karşı
çekingen ve kontrollü tutumlarını belirginleştiren bir tablo ortaya çıkmaktadır.
Yasama organı, işçi gruplarına toplu iş sözleşmesi ehliyetinin tanınmasının anarşik grevlere yol açacağı saptamasını yapmıştır. Anayasa Mahkemesi
kararında yasama organında yapılan bu ve benzeri saptamaları “sendikalar
dışında kalan işçilerin grev yapabilmelerinin ülkede düzeni bozacak grevlere
yol açabileceği, böyle bir durumun ise benimsenemeyeceği” sözleriyle kararına
dayanak yapmıştır. Mahkeme yasal düzenlemenin Anayasa‟nın açık ifadesine
Sonra, Yasada toplu iş sözleşmesiyle yapma ehliyetinin işçi sendikalarına verilmesi, Anayasa
hükmünün özüne de uygundur. Bu hüküm uyarınca, yasa koyucunun toplu iş sözleşmesinin
tarafı olabilecek kişi veya kuruluşları belirlerken, toplu sözleşme hakkının optimal düzeyde
gerçekleşmesini sağlayacak düzenlemelerde bulunması gerekli ve hatta zorunludur, denilebilir.
Çünkü, toplu iş sözleşmesiyle düzenlemeler yapma yetkisinin varlık nedeni, işçinin bireysel
düzeyde işveren karşısında ekonomik ve sosyal bakımdan güçsüzlüğünü bertaraf etmek ve iş
koşullarının taraflar arasında gerçek eşitliğinin sağlandığı bir ortamda saptanmasını
sağlamaktır.”
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göre Anayasa‟ya aykırı olduğunu belirlemiştir. Ancak, amaca göre yorumla
aksi sonuca ulaşıp hüküm kurmuştur. Bu yaklaşımları, “sendika hakkı, toplu iş
sözleşmesi hakkı olacaksa da kontrollü olsun” anlayışının dışa vurumu olarak
değerlendirmek abartılı bir yorum olmayacaktır.
Diğer yandan, toplu iş sözleşmesi ehliyetinin yasalarla sadece sendikalara tanınmış olmasında Anayasa‟ya aykırı bir durumun doğmadığını, yapılan
düzenlemenin yerinde olduğunu savunanlar da anılan düzenlemenin bir sınırlama olduğunu, “böylece, toplu iş sözleşmesi ehliyeti işçiler yönünden sınırlanmıştır. Sayıları ne kadar çok olursa olsun teşkilatlanmamış, organize olmayan fiili işçi topluluklarının toplu iş sözleşmesine taraf olmaları mümkün değildir. Öte yandan, üst kuruluşların yani konfederasyonların da toplu iş sözleşmesi
ehliyetleri bulunmamaktadır. Gerek Sendikalar Kanunu gerekse Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu, toplu iş sözleşmelerinin işçi sendikaları tarafından yapılacağını açıkça belirterek, konfederasyonların toplu iş sözleşmesi
tarafı olmalarını engellemişlerdir”161 sözleriyle kabul etmişlerdir.

161

A.e., s. 326

ĠKĠNCĠ BÖLÜM
TOPLU Ġġ SÖZLEġMESĠNDE TARAF SENDĠKAYI
BELĠRLEME YÖNTEMLERĠ
2.1. Toplu ĠĢ SözleĢmesi Yetkisi
Toplu iş sözleşmesi hakkının gerçekleşmesi açısından toplu iş sözleşmesi yapma ehliyetine sahip sendikalar içerisinden hangisinin toplu iş sözleşmesinin tarafı olacağının belirlenmesi yaşamsal öneme sahiptir.
Toplu iş sözleşmesini toplu iş sözleşme ehliyetine sahip sendikalar içerisinden ancak Yasa‟nın belirlemiş olduğu belirli niteliklere sahip olanların imzalayabilmesine kısaca yetki denilmekte, yetkili sendikaları belirleyebilmek, bu
konudaki uyuşmazlıkları çözmek için oluşturulmuş sistemlere ise yetki sistemi
denilmektedir.1 Bir başka anlatımla “toplu iş sözleşmesi yetkisinin saptanması,
aynı işyeri veya işkolundaki birden çok işçi (veya işveren) sendika ya da federasyonundan hangisinin toplu iş sözleşmesi yapabileceğinin belirlenmesi anlamına gelir.”2
Sendika çokluğu ilkesinin sendika özgürlüğünün olmazsa olmazlarından
olduğu kuşkusuzdur. Ne var ki bu ilkenin bazı işverenler tarafından kötüye
kullanıldığı, doğrudan veya dolaylı olarak etkiledikleri kendi güdümlerinde
sendikalar kurdurdukları görülmüştür. Bu yolla, işçilerin çıkarları için var olan
sendikalar, işçileri işverenler adına kontrol eden örgütlere dönüştürülmekte,
gerçek anlamda işçilerin hak ve çıkarlarını savunan sendikaların ise yetki sisteminden yararlanarak işyerinde var olmaları engellenmeye çalışılmaktadır.
Kısaca sarı sendikacılık olarak adlandırılan bu olgu karşısında gerçek anlamda
işçi örgütü olan sendikayı belirleyip o sendikayı yetkili kılmak, yetki sistemlerinin en önemli amaçlarından birisi haline gelmiştir. 3 Bu nedenle “toplu pazarlık için yetkili sendikanın saptanmasında çıkacak uyuşmazlıkların nasıl halledileceği konusu, „sendikada çokluk‟ prensibini kabul etmiş birçok demokratik
ülkede öteden beri önemli bir sorun niteliği” 4 taşımaktadır görüşüne katılıyo1

Banu Uçkan, Türkiye’de Sendikalar Arası Rekabet, İstanbul, Selüloz-İş Sendikası Yay. 13,
2002, s. 123
2
Kenan Tunçomağ “Toplu Sözleşme Yetkisi İçin Referandum”, Milliyet Gazetesi, 03.12.1975,
s. 3
3
Bkz. Bölüm, 1.2.3. Dipnot 49
4
Toker Dereli, “Toplu Sözleşme Yetkisini Saptama Yolları ve Oylama Yöntemi”, Sosyal
Siyaset Konferansları, İ.Ü. İktisat Fakültesi İktisat ve İçtimaiyat Enstitüsü, İstanbul, 1966,
28. Kitap, s. 53
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ruz. Ancak, yetkili sendikanın hangi ölçütlere göre belirleneceği konusunu
incelemeye başlamadan önce birbirleriyle çok karıştırılan ve birinci bölümde
ele aldığımız toplu sözleşme ehliyeti kavramıyla toplu iş sözleşmesi yetkisi
kavramını karşılaştırarak bu kavramları netleştirmekte yarar var.
2.2. Ehliyet ve Yetki Kavramlarının KarĢılaĢtırılması
Ehliyet ve yetki, hukuken geçerli bir toplu iş sözleşmesinin varlığından
söz edebilmek için birbirini tamamlayarak var olan, birincisinin olmadığı durumda ikincisinin hiçbir biçimde var olamayacağı hukuki kavramlardır.
Ehliyet, toplu iş sözleşmesinin öznesini belirleyen, ortaya koyan, kimlerin toplu iş sözleşmesinin tarafı olacağını saptayan ilk adım, yetki ise ehliyeti
somutlayan, onu yaşamın içerisinde var eden en önemli ikinci adımdır. Toplu iş
sözleşmesi ehliyetine sahip sendikanın toplu iş sözleşmesinin tarafı olup olmayacağı teorik düzeyde belirlenen bir konuyken yetki aşamasında olay, sendika,
işçiler, işveren ve işveren örgütleri arasında somut bir ilişkiye dönüşmektedir.
Sendika unsurlarını taşıyan bir örgütün sadece var olması ehliyet için
yeterlidir. Bu sendikanın herhangi bir işyeri veya işveren örgütüyle toplu iş
sözleşmesi yapması için ise ehliyetin yanında, yürürlükteki yetki belirleme
sisteminin aradığı nitelikleri de taşıyor olması gerekir. Dolayısıyla ehliyet genel, soyut anlamda toplu iş sözleşmesi yapabilmeyi dillendirirken, yetki, belirli
bir alanda, işyerinde, işletmede veya işkolunda toplu iş sözleşmesi yapabilme
erkine sahip olma anlamına gelmektedir.5
Bu iki kavramın var olup olmamasının hukuki sonuçları da farklıdır. Ehliyetin olmamasının bir yokluk, butlan hali olduğu belirtilmiş, yetkili olmayan
bir sendika tarafından imzalanmış toplu iş sözleşmesinin ise ancak belirli süre
içerisinde belirli işlemlerin yapılmasıyla ortadan kaldırılabileceği kabul edilmiştir.6
Ehliyet, geçerli hukuki işlemin temelini oluşturur. Kural olarak var olmaması durumunda butlan, yani yokluk yaptırımı getirilmiştir. Kamu düzeniyle
ilgili olduğu için ehliyetsizlik halini tarafların ileri sürmesine dahi gerek
yoktur. Ehliyetsiz yapılan hukuki işlemle ilgili hukuki yararı olan herkes
ehliyetsizliği ileri sürebilir, yargı konusu olan bir uyuşmazlıkta ehliyet yargıç
tarafından re‟sen dikkate alınır.7 Genel olarak yetkisiz yapılan bir hukuki işlem
ise ancak tarafların itirazı ve iptale ilişkin bir karar olmaksızın hukuki
sonuçlarını doğurmaya devam eder. Yetkisiz yapılan bir işlemdeki hukuki
sakatlık sonradan giderilebilir ya da belirli sürelerin dolmasıyla işlem hukuki
sakatlıktan kurtularak geçerlilik kazanabilir.
5

Işık, a.g.e., s. 48, Narmanlıoğlu, a.g.e., s. 336
Münir Ekonomi, “Toplu İş Sözleşmesi Türleri Ehliyet ve Yetki”, Toplu ĠĢ SözleĢmesine
ĠliĢkin Temel Sorunlar Semineri, Kamu İş Yayınları, Ankara 1990, s. 25
7
Narmanlıoğlu, a.g.e., s. 332, 333
6

Toplu İş Sözleşmesinde Taraf Sendikayı Belirleme Yöntemleri

61

Nitekim 275 sayılı Yasa‟nın 12. maddesi, taraflardan birisinin “yetkisiz
olduğu, sözleşmenin uygulanmaya başlandığı günden itibaren 6 işgünü içinde
ilgililerce yapılacak itiraz sonucunda anlaşılırsa, bu sözleşme hükümsüz sayılır” hükmüyle, yetkisizlik nedeniyle hükümsüzlüğü, sözleşmenin uygulanmaya
başladığı 6 işgünü içerisinde ilgililerin itiraz etmesi koşuluna bağlamıştır.
Yasa‟da belirtilen süre içerisinde itiraz edilmeyen toplu iş sözleşmesi taraflardan birisi yetkisiz de olsa artık hükümsüz olmayacaktır.
2822 sayılı Yasa ise konuyu 16. maddesinde daha ayrıntılı düzenlemiştir.
Maddeye göre: “Yetki belgesi alınmadan yapılan bir toplu iş sözleşmesinde
taraflardan birinin veya ikisinin yetkili olmadığı ve bu sebeple sözleşmenin
hükümsüzlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‟nca durumun tespitinden itibaren 45 gün içinde ilgililerce veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‟nca dava yolu ile ileri sürülebilir.”8
2.3. Yetkili Sendikanın Belirlenmesinde Mutlak Çoğunluk ve En
Fazla Temsil Yeteneği Ölçütleri
Yetkili sendikanın belirlenmesi, iç içe geçmiş onlarca sorunu içerisinde
barındıran bir konudur. Bir sendikanın yetkili olabilmesi için aranması gereken
koşullar neler olacaktır? Tek bir sendika işkolu, işyeri-işletme, ulusal düzeyde
yetkili olabilecek midir, yoksa toplu iş sözleşmesinin düzeyine göre ayrı ayrı
yetki, ayrı ayrı sendika tipleri mi aranacaktır? Yetkili sendikayı belirlemek için
aranan koşullara somut olayda sendikaların sahip olup olmadığı nasıl belirlenecektir? Bu konuda uyuşmazlık çıkması halinde hangi organ sistemin mantığını
zedelemeden uyuşmazlığı sonuçlandıracaktır? Soruları çoğaltmak olanaklıdır.
Ancak hemen belirtelim ki bu soruların hiçbirisinin tek bir yanıtı bulunmamaktadır. Aşağıdaki bölümlerde de görüleceği gibi yetkili sendikayı belirleme
sistemleri ülkeden ülkeye, zamandan zamana değişiklik göstermekte, ülkelerin
özgün tarihsel gelişimleri sistemlerin renginin belirlenmesinde etkili olabilmekte, bir ülkede çok önemli bir koşul olarak görülen bir unsur bir başka ülkede hiçbir anlam ifade etmeyebilmektedir. Örneğin İkinci Dünya Savaşı‟nda
işgali yaşamış olan Fransa‟da bir sendikanın yetkili olabilmesi için diğer koşulların yanında işgal sırasında “vatansever tutum” 9 veya “partizan tutum”
almak 2008 yılına kadar bir koşul olma özelliğini korumuş, 2008 yılından sonra
önemini yitirmiştir.
Hangisi uygulanırsa uygulansın neredeyse tüm yetki sistemlerinde, sendikanın gücünü belirleme amacı ön plana çıkmaktadır. Sendikanın gücünün
belirlenmesinde ise oynadığı rol farklı olsa da ortak bir kavram olarak “temsil
8

Toplu iş sözleşmesinin geçersizliğinin tespiti için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‟na da
dava açma olanağı veren “veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca” ibaresi 03.06.1986
– 3299 Sayılı Kanun 4 md ile eklenmiştir.
9
Engin, a.g.e., s. 109, Kaufmann, a.g.e., s. 178
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gücü”, “temsil yeteneği, “temsil yetkisi” gibi kavramlarla ifade edilen, bir anlamda sendikanın gücünü referans alan ve bu gücü görünür kılan “en fazla temsil yeteneği” kavramı karşımıza çıkmaktadır.
Sendikaların bağımsızlığını ortaya koymak açısından da önemli olan “en
fazla temsil yeteneği” kavramının belirginleştirilmesi, konunun anlaşılması
açısından zorunludur. “En fazla temsil yeteneği” öylesine bıçak sırtı bir kavramdır ki, temsil gücünü aşağıya çekmek, işverenler karşısında bağımsızlığını
koruyamayan sendikaların ön plana çıkmasına neden olacak, aksine temsil
gücünü yukarılara doğru aşırı bir şekilde çekmek ise sendika çoğulculuğu ilkesinin zedelenmesini, sendika tekellerinin doğmasını beraberinde getirecektir.
Sendika enflasyonunun önüne geçmek, güçlü sendikacılığı var etmek gerekçeleriyle 274 ve 275 sayılı yasanın yetki ve ehliyete ilişkin hükümlerini değiştiren
1317 sayılı Yasa ve yasanın çıkmasından Anayasa Mahkemesi‟nce iptal
edilene kadar geçen sürede yaşanan tartışma ve işçi olayları, bu konuda ne
denli duyarlı davranılması gerektiğinin çarpıcı örneklerinden birisi olmuştur.
Bilindiği gibi sendika hakkı, bireysel ve kolektif sendika özgürlüğünün
birlikte var olmasını zorunlu kılmaktadır. Sendika kurma hakkının sınırlandığı
koşullarda bireysel sendika özgürlüğü var olan sendikalardan birisine üye olup
olmama özgürlüğü gibi dar bir alana hapsolmuş olacaktır. Dolayısıyla her sendikanın az veya çok bünyesinde barındırdığı üyeleri temsil ettiğini, bu temsilin
değerli olduğunu, az veya çok diye değersizleştirilemeyeceğini kabul etmek
sendika özgürlüğünün doğasından kaynaklanan bir durumdur. Bir başka anlatımla sendika özgürlüğü, sendikalar arasında eşit davranmayı, var olan sendikalardan bir kısmına ayrıcalık tanımamayı gerektirir. Aksi bir tutumu benimseyerek, var olanlar içerisinden bir veya birden fazla sendikayı ayrıcalıklı konuma getirmek, işçilerin sendika seçme özgürlüğüne müdahale anlamına gelecek, işçi istemese de kendisini, çıkarlarını koruyabilmek adına ayrıcalıklı hale
gelmiş sendikaya üye olmak zorunda hissedecektir. 10
“En fazla temsil yeteneği” kavramının, “sendikaların toplu iş sözleşmesi
yapma yetkisinin saptanması sorunu ile ortaya”11 çıkmadığı, toplu iş sözleşmesi
yapmanın, sendikaların en önemli etkinliği olmasına karşın tek etkinliği olmadığı, bu nedenle en fazla temsil yeteneği koşulunun toplu iş sözleşmesi yapmanın dışında, başka sendikal etkinliklerin de araştırılmasının zorunlu olduğu
belirtilmiştir. Bu yaklaşıma göre “en çok temsil yeteneğine sahip sendikalara
10

Metin Kutal, “En Fazla Temsil Kabiliyetini Haiz Sendika Mefhumu”, Sosyal Siyaset
Konferansları, İ.Ü. İktisat Fakültesi İktisat ve İçtimaiyat Enstitüsü, İstanbul, 1965, 16. Kitap, s. 36
11
Orhan Apaydın, “Toplu İş Sözleşmesi Yapma Yetkisinin Oylama (Referandum) Yöntemi ile
Saptanması”, ĠHU, 1975, TSGLK. 11 (No. 5)
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özel ayrıcalıklar verme düşüncesi sendikal gelişmenin ileri döneminde ortaya
çıkmıştır.”12
Uluslararası Adalet Divanı‟nı da sendikanın temsil gücünün belirlenmesinde üye sayısının tek ölçüt olarak alınamayacağını vurgulamıştır. Uluslararası
Adalet Divanı‟nın 1922 tarihli kararında en fazla temsil yeteneğinin saptanmasında, “en çok temsil yeteneğine sahip sendika” kavramının “yasal bir
çoğunluk fikri üzerine” dayandığı ancak bu örgütlerin “önemleriyle, aktiviteleri
ve bağımsızlıkları ile de en fazla temsil yeteneğini” kazandıklarına işaret
edilerek, “genel olarak en fazla temsil yeteneğinin saptanmasında, üye sayısı
tek ve kesin ölçü olarak kabul edilmiş değildir. Nicelik yanında, patrona karşı
bağımsızlık, aidat tutarı, tecrübe ve eskilik gibi ölçüler de kullanılmaktadır”
denilmiştir.13
Yetki kavramı tanımı gereği, yetkili olarak tanımlanan sendikalara, yetkili kabul edilmek için gerekli koşulları taşımayan sendikalar karşısında ayrıcalıklı bir konum sağlamaktadır. Bu nedenle de yetkili sendika kavramının,
sendika özgürlüğü ilkesiyle çatışması ilk bakışta kaçınılmaz gibi görünmektedir.14 Toplu iş sözleşmesi özelinde konuyu değerlendirdiğimizde ise toplu iş
sözleşmesinin tarafı sendikayı belirleme zorunluluğuyla sendika özgürlüğü
ilkesi arasında kalınmaktadır. Daha açık anlatımla gücü ne olursa olsun bir
işyerinde ne kadar sendika varsa tamamını toplu iş sözleşmesinin tarafı olarak
kabul edip, toplu iş sözleşmesi yapmak teorik olarak sendika özgürlüğüyle en
bağdaşan yol olarak gözükse de pratik olarak uygulanması neredeyse olanaksızdır. Bu durumda sendika çokluğu ilkesinden vazgeçmek de sendika özgürlüğüyle bağdaşmayacağına göre, sendika çokluğu ilkesinin bir sonucu olarak var
olan sendikalar arasından seçim yapmak kaçınılmaz hale gelmektedir.
Bir başka anlatımla “Bir işyerinde veya işkolunda kurulu birden fazla
sendikanın toplu iş sözleşmesi yapma yetkisini kullanma olanağı yoktur. Çoğulcu sendikal düzen içinde, “tek toplu iş sözleşmesi” ilkesi, hangi sendikanın
12

A.e., “Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan Wersailles andlaşmasının XIII bölümünde
Uluslararası Çalışma Örgütünün ilkeleri ve toplanacak çalışma konferansına katılacakların
nitelikleri saptanırken, hükümet temsilcileri dışında, işçi ve işveren delegelerinin de çağrılması
öngörülmüştür. Fakat hangi örgütler temsilci gönderebileceklerdir? İşte bu sorun en çok temsil
yeteneği kavramını ortaya çıkarmış, andlaşmaya en fazla temsil yeteneğine haiz işçi veya
işveren örgütlerince gösterilecek delegelerin toplantıya katılması biçiminde bir madde
konulmuştur.”
13
A.e., “Kuşkusuz ki, birinci derecede ölçü, üye sayısıdır. İkinci olarak da tecrübe ve eskilik,
işgal sırasında direnmeye katılma, tüzük hükümleri, bağımsızlık (sarı sendika olmama), aidat
tutarı ölçüleri kullanılmaktadır.”
14
Kutal, a.g.e., s. 36 Bizim kısaca “yetkili sendika” olarak incelediğimiz kavramı sendika
özgürlükleriyle karşılaştırırken, “En Fazla Temsil Kabiliyetini Haiz Sendika Mefhumu”
içerisinde ele almaktadır.
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toplu iş sözleşmesi yapma yetkisini kullanacağı sorununu elbette çıkaracak,
yasalar bunun ölçüsünü saptayacaktır.”15
Saptanan ölçütün bir yandan sendika özgürlüğünü bir yandan da sendika
çokluğu ilkesini gözetmesi, öte yandan güçlü sendikaların doğmasının önünde
engel oluşturmayacak ilkelere dayanması kuşkusuz sendika hakkı açısından
istenilendir.
Uygulamada en fazla temsil gücüne sahip sendika kavramını, sadece toplu iş
sözleşmesi yetkisinin belirlenmesinde bir ölçüt olarak kullanan sistemlerin
yanında16 aynı kavramı, toplu pazarlık alanının yanında sendikal faaliyetin tüm
alanlarına, sendikaların her etkinliğinde ve her platformda, işyerinden uluslararası
kuruluşlarda işçileri temsile kadar taşıyan sistemler ortaya çıkmıştır.17
Bazı ülkelerde yetki sistemleri ise en fazla temsil gücüne sahip sendikayı
belirlemede tek ölçüt olarak sadece sendika üyelik sayısına bakmayı yeterli
görüp, yetkili sendikayı üye sayısına göre belirlemektedir. Buna karşılık, en
fazla üyeye sahip olmayı tek başına yeterli bulmayan, en fazla üyeye sahip
olmanın yanında başka ölçütler de arayan ülke sistemleri de bulunmaktadır.
Temsil gücünü belirlemeyi en fazla sendika üyeliğine sahip olmakla özdeşleştirip sadece en fazla üyeye sahip olan sendikaları yetkili kabul eden ve muhatap
alan sistemlerin, yetkili sendikanın belirlenmesinde ölçüt olarak sadece en fazla
üyeye sahip olmayı almalarına “çoğunluk ilkesi” denilmiştir.18
ILO Sendika Özgürlüğü Komitesi, bir işyeri/işletme birimi için toplu iş
sözleşmesi yetkisinin işçileri en çok temsil eden sendikaya verilmesinin sözleşmenin ihlali anlamına gelmediğini belirtmektedir. Ancak bunun için yetkilendirme işleminin bağımsız bir organ tarafından yapılması, işçileri temsil edecek örgütlerin ilgili işyerindeki çalışanların çoğunluk oyuyla seçilmesi ve bu
oylamalarda yeterli oyu alamayan örgütlerin yeni seçim isteme haklarının korunması gibi güvencelerin sağlanması gerektiğini vurgulamaktadır.19
Komiteye göre, bir işyerinde işçilerin yarıdan fazlasını temsil eden bir
sendika olmasa da üyesi olan sendikalara kendi üyelerini temsil etme olanağı
tanınmalıdır.20
15

Apaydın, a.g.e., ĠHU, 1975, TSGLK. 11 (No. 5)
Kutal, a.g.e., s 38 Örnek olarak ABD ve Kanada verilmiştir.
17
A.e., s. 38 Örnek olarak Fransa, Belçika, Avusturya ve Hollanda gibi ülkeleri verilmiştir.
18
A.e., Işık, a.g.e., s. 53
19
ILO, Freedom of Association-Digest of Decisions and Principles of the Freedom of
Association Committee of the Governing Body, Fifth (revised) Edition, Geneva, 2006,
Paragraf 967
20
ILO, 2006, Paragraf 977
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Tüm bu sistemler içerisinde en fazla tartışılan ve eleştirilen “mutlak çoğunluk ilkesi”, Türk hukuk sisteminde temsil gücünü belirlemede, dolayısıyla
da yetkili sendikanın tespitinde esas alınan ölçüt olmuştur.
2.4. Dünyada Yetki Sistemi Örnekleri
Avrupa‟da toplu pazarlık hakkı ve yetki konusunda tek bir sistemden
bahsetmek olanaklı değildir. Her şeyden önce İtalya, Portekiz gibi bazı AB
üyesi ülkelerde toplu pazarlık hakkı Anayasa‟da açıkça yer almışken, Almanya,
Fransa, İspanya gibi bazı ülkelerde toplu pazarlık hakkı örgütlenme hakkının
bir uzantısı, bir sonucu olarak kabul edilmiştir. 21
2.4.1. Ġngiltere
Sanayi devrimini ilk yaşayan ülke olan İngiltere‟de hangi sendikanın
toplu pazarlığın tarafı olacağı sorunu sendika bağımsızlığı ve sendikanın tanınması (yetki) kavramlarıyla birlikte ele alınmıştır. İngiliz hukukunun sendika
bağımsızlığını, sendikaların kontrol altında olmamak veya kontrole meyilli
olmamak olarak tanımladığı, ancak bağımsız olmanın işverenlerce tanınma
(yetkili olma) anlamına gelmediği belirtilmiştir. 22 Yetki (tanınma) ise “bir
sendikanın bir işveren veya işveren örgütüyle üyelerinin çalışma koşullarını
belirlemek için ilişkiye girdiği meşru pazarlık mücadelesi” olarak tanımlanmıştır.23
İngiltere‟de toplu pazarlık sürecinin aşamalarını, dolayısıyla hangi sendikanın hangi koşulları taşıması halinde yetkili kabul edileceğini belirleyen
yasal bir düzenleme bulunmamaktadır.24 Ancak, toplu pazarlıkta işçilerin hangi
sorunlarının ele alınıp en etkili biçimde kimin çözeceğinin belirlenmesinin
akademik bir tartışmanın ötesinde ciddi bir konu olduğu vurgulanmıştır. Gerçekten de sendikaların, küçük işyerleri başta olmak üzere, kadın çalışanların
çoğunlukta olduğu, yabancı sermayeli ya da yabancılarca kontrol edilen, emek
yoğun çalışmanın olduğu, beyaz yakalı işçilerin ağırlıklı olduğu ileri teknoloji
kullanan işyerlerinde toplu pazarlığın tarafı olmakta zorlandıkları vurgulanmıştır. IBM gibi dev işletmelerle ileri teknoloji kullanan işyerlerinin sendikalı çalışma ilişkilerini tercih etmediklerine dikkat çekilmiştir. 25
Yetkili sendikayı belirleyen yasal ölçütlerin ve yasal bir sistemin olmamasının, sistemin gönüllülük esasına dayanmasının sonucu olarak İngiltere‟de
işverenlerin bir sendikayı yetkili olarak kabul etmelerinin, bu sendika işçilerin
21

Brian Bercussozn,European Labour Law, Edinburg; Cambridge Universty, 2009, s. 326
Lord Wedderburn, The Worker and The Law, Harmondsworth; Penguin Books, Third
Editıon 1986, s. 280
23
Wedderburn, a.g.e., s. 282
24
Wegin/White, a.g.e., s. 110
25
Wedderburn, a.g.e., s. 279
22
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haklarını en az savunan bir sendika da olsa herhangi bir yasal engelle karşılaşmadıkları belirtilmiştir.26 İşverenlerin yetkili sendika konusunda tercihlerinin
yasalarla sorgulanamıyor olması elbette istedikleri sendikalarla istedikleri koşullarda toplu iş sözleşmesi yapabildikleri anlamına da gelmemektedir. İşverenlerin bu tercih hakları sendikaların endüstriyel eylem haklarıyla dengelenmiştir. İngiltere‟de “politik amaçlı grevlerin dışında” 27 grev, iş yavaşlatma, iş
akışını aksatacak şekilde çalışma, işyerini terk etmeden çalışma gibi tüm iş
mücadeleleri “yasal” kabul edilmiştir.28 “Endüstriyel eylemi” tanımlayan İşçi
Sendikası ve İşçi İşveren İlişkileri Birleşme Yasası‟na göre işçi sendikaları,
“işçilerini her türlü müzakere ya da danışmada temsil etme ya da bunun gibi
prosedürleri yürürlüğe sokma hakkının işveren ve işveren birlikleri tarafından”
tanınmasını sağlamak için de endüstriyel eylem hakkını kullanabileceklerdir.
Sendikaların kullandıkları endüstriyel eylem hakkının yasal olduğunun kabul
edilmesi için, Yasa‟nın belirlemiş olduğu bir süreci izlemeleri gerekmektedir.
Bir başka anlatımla, sendikalar uyuşmazlık konusunu önceden işçilere bildirip,
belirli bir zaman aralığında oylamaya gitmeden, belirlenen eylem tarihinde
eylem gerçekleşmediğinde yeniden oylama yapmadan, işverene isim bildirmese
de eyleme kaç kişinin hangi nedenle katılacağını bildirmeden endüstriyel eylem
haklarını kullanamayacaklardır. Buna karşılık, “işçiler uyuşmazlığın ilk sekiz
haftası boyunca olası işten çıkarmalardan korunacaktır.”29
İngiltere‟de yetki sorunu, sendikaların, endüstriyel eylem hakkına başvurmadan da çözülebilir. Öncelikle, işveren, toplu pazarlık biriminde çalışan
işçilerin istediği, kendilerini temsil ettiğini belirttiği işçi sendikası veya sendikalarının yetkisini kabul eder. Sorun çözülür. Bir diğer yöntemle sendika, isteğe bağlı olarak çalışan “Danışma, Uzlaştırma ve Hakem Servisi‟ne (ACAS)
başvuruda” bulunarak yetki tespiti isteyebilir. ACAS, sendikanın üye sayısı,
üyelik oranlarının eğilimi, zaman içinde artış ya da azalma gösterip göstermediği, sendikanın gelişiminin bir başka işçi kuruluşu tarafından engellenip engellenmediği, işçilerin işyerlerinin değiştirilmesi ya da işten ayılma baskısı
altında olup olmadıkları gibi olguları değerlendirir. İşçilerin eğilimini gizli oyla
belirleyen ACAS, bir sendikaya yetki verilebilmesi için sendikanın en az toplu
pazarlık birimindeki işçilerin yüzde otuzunu üye yapmış olmasını arar. Sendikanın üye sayısı yüzde elli ise işverene sendikanın yetkisini kabul etmesini
önerir. Oran yüzde kırkın altında ise ACAS yetki tespit talebini reddedebilir ya
da yukarıda belirtilen diğer unsurlara göre bir sonuca ulaşabilir.30
26

Wegin/White, a.g.e., s. 111
Demircioğlu, a.g.e., s. 81
28
A.e., s. 11 Wegin/White, a.g.e., s. 1282
29
Wegin/White, a.g.e., s. 128
30
Cevdet İlhan Günay, Batı ve Türk Hukukunda Toplu ĠĢ SözleĢmesi Yapma Yetkisi,
Ankara, San Matbaası, 1991, s. 120, 121
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2.4.2. Almanya
Almanya‟da toplu iş sözleşmesi hakkı, sendika kurma hakkının uzantısı
olarak güvenceye alınmış, 1949 tarihli Toplu İş Sözleşmesi Yasası ile düzenlenmiş, 31 1949 tarihli yasa 1952 yılında kısmen değiştirilmiş 32 ve özellikle
Anayasa Mahkemesi ve Federal Mahkeme kararlarıyla bir sistem olarak şekillenmiştir.
Alman anayasası toplu iş sözleşmesi hakkını sendika kurma özgürlüğünden ayrı bir madde olarak ele almamıştır. Bu ülkede toplu iş sözleşmesi hakkı
örgütlenme hakkının bir uzantısı, bu hakkın mantıksal bir sonucu olarak görülmüş, örgütlenme özgürlüğü kapsamında anayasal düzeyde güvence altına alınmıştır.
Bir örgütün sendika olarak kabul edilmesi için toplu iş sözleşmesi yapmaya hazır olmanın tüzüğünde yer almış olması koşulunun arandığı Alman
sisteminde, toplu iş sözleşmesi yapma hakkı sendika hakkı tanımının asli unsurlarından birisi olarak sendika hakkının içerisinde yer almaktadır. 33
Almanya‟da toplu iş sözleşmesi yasasına göre toplu iş sözleşmesi ehliyetine işçi tarafından sadece sendikalar, işveren tarafından ise işveren veya
işverenin üyesi olduğu işveren sendikası sahiptir. Yani Almanya‟da “toplu iş
sözleşmesi işveren tarafı olarak işveren kuruluşu veya birey olarak işveren ile
işçi tarafı olarak sadece sendika tarafından yapılabilir.”34 Toplu iş sözleşmesi
yetkisi için gerekli koşullar ise “yasa koyucu tarafından belirlenmemiş olup bu
konudaki çerçeve yargı kararları ile şekillenmiştir.”35
Toplu iş sözleşmesi ehliyetinin işçiler açısından sadece sendikalara tanınmış olması nedeniyle öncelikle hangi işçi örgütlerinin sendika sayılabileceğinin belirlenmesi zorunludur. Alman hukukunda “her işçi kuruluşu sendika
adını kullanamaz.”36
Yetkili bir sendikadan söz edebilmenin ilk koşulu, Alman anayasasının
9/III maddesine göre kurulmuş bir örgüt olmasının gerekliliğidir. Anayasa
Mahkemesi 9/III anlamında sendika olmanın koşullarını içtihatlarıyla belirle31
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miştir.37 Bu içtihatlara göre, tüzüğünde amacını “mevcut çalışma koşullarını ve
ekonomik şartlarını korumak ve geliştirmek” 38 olarak belirlemiş olması, örgütün “zorlama olmadan, isteğe bağlı ve kendi iradelerine dayalı uzun süreli bir
organizasyon olması”39, bağımsız olması, “işverenlerden gelecek olan mali
kaynaklara bağımlı olmamaları (sarı sendika)” gerekir.40 Alman hukukunda,
üyeleri sadece bir işyerinin işçilerinden oluşan bir sendikanın “gerçek anlamda
bağımsız olamayacağı”41 kabul edildiği için tek bir firmanın işçilerini örgütleyen sendikanın yetkisinin kabul edilmediği, bu durumun o sendikanın yetkisi
açısından “bir yetersizlik”42 nedeni olduğu belirtilmiştir.
Sendikanın yetkili olarak kabul edilmesinin ikinci koşulu, sendikanın
toplu iş sözleşmesi yapmayı tüzüğünde bir amaç olarak belirlemiş olması gerekliliğidir.43 Üçüncü bir koşul, işçi sendikasının “toplu pazarlık aşamasında
ortaya çıkan uyuşmazlıkları karşı tarafın belirlemiş olduğu şartlar doğrultusunda sonuca bağlamasını gerektirmeyecek bir baskı uygulayabilecek oranda
güce sahip” olmasıdır.44
Bir kuruluşun baskı uygulayabilecek gücünün olup olmadığının nasıl belirleneceği sorusunun yanıtı ise Federal İş ve Federal Anayasa Mahkemesi kararlarında verilmiş olup “bu konuda bir karara varmada sendikanın üyelerinin
sayısı, mali gücü, günlük sosyal, politik işlerin görülmesindeki deneyimi ve
üyeleri üzerinde doğurduğu saygınlık” gibi etkenlerin aranacağı belirtilmiştir. 45
Ne var ki Almanya‟da Federal İş Mahkemesi‟nin kararlarında, yetkili
sendikanın belirlenmesinde sadece üye sayısıyla yetinilmeyip, “üye sayısı yanında etkinlik, tecrübe gibi unsurlara önem verilmesi azınlık sendikalarına şans
tanıyan bir yaklaşım gibi” 46 görünmektedir. Oysa bu sistemde sosyal baskı
gücüyle ilgili koşulların genellikle sert biçimde uygulandığı, özellikle deneyim
ölçütü kullanılarak yeni sendikaların güçlenmesine izin verilmediği veya uzun
zamandan beri faaliyet gösteren ancak tercih edilmeyen sendikaların gelişmesinin engellenip ortadan kaldırıldığı da ileri sürülmüştür.47
37
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Sendikaların yetkili olarak kabul edilebilmelerinin dördüncü koşulu ise
sendikanın demokratik bir örgüt yapısına sahip olması gerekliliğidir. Demokratik yapı kavramından ne anlaşılması gerektiğinin, net tanımının yüksek mahkemece yapılmadığı, ABD‟de bulunduğu gibi Almanya‟da örgüt içi demokrasiyi düzenleyen bir yasa bulunmadığı ve böyle bir Yasa‟nın çıkmasını gerektirecek durumların da yaşanmadığı belirtilerek “şeflik sistemine göre örgütlenmiş bir kuruluşun genel kanıya göre” sendika sayılmayacağı vurgulanmıştır.48
Sendika yetkisi için örgüt yapısının demokratik olması kavramında vurgulanan “demokratlık ilkesinin anayasa hukukunda yer alan demokrasi ilkesiyle bir yakınlığı”nın bulunmadığı, daha çok “üyelerin kabul edilebilir bir
düzeyde, seçim haklarının, toplu iş sözleşmesi komisyonlarında ve üye toplantıları aracılığıyla toplu düzeyde iradelerinin belirlenmesi” unsurlarının sağlanmış olmasının anlaşılması gerektiği belirtilmiştir. Aynı görüşe göre, yetki konusunda beşinci koşul da “bir toplu iş sözleşmesinin imzalanabilmesi için örgütün potansiyelinin yeterli düzeyde olması” gerekliliğidir. “Diğer bir ifadeyle
amacına ulaşabilmek için yeterli personele ve mali güce sahip olması gerekmektedir. Sendikalar ve işveren örgütleri sözleşme tarafları olarak güçlerini
ortaya koyabilmeli, gerektiğinde kurumlarda (hakem, arabulucu) etkin olabilmeleri ve de bağıtladıkları toplu sözleşmeyi gerektiğinde mahkeme huzurunda
savunabilmelidirler.”49
Son olarak sendikanın, yetkili olabilmesi için, toplu iş sözleşmesi sistemini çatışma çıkartma amaçlı kullanmaması, çatışma öncesi öngörülen uzlaşma
yollarını ve kurumlarını tanımış olması gerekmektedir. “Bu nedenle devrimci
nitelikte salt mücadele etmek amacıyla iş mücadelesi araçlarına başvuracak
örgütlerin (teoride olsa dahi)” 50 sendika olarak kabul edilmelerinin olanaklı
olmadığı ileri sürülmüştür.51
Bir sendikanın tüm bu unsurları taşıyıp taşımadığını, yetkili olup olmadığını belirleyebilmek için Alman İş Mahkemeleri yasasında getirilen özel
düzenlemeyle bu görev yargıya verilmiştir. Alman İş Mahkemesi sendikanın
yetkili olup olmadığı konusunda çıkan uyuşmazlıkları gidermek zorundadır.
“Mahkemenin vereceği karar, ancak sadece doğrudan aktörlere yönelik bir
etkisi olmamakta, bunun ötesinde objektif ve sübjektif olarak Almanya'daki
çalışma yaşamındaki tüm aktörleri bağlamaktadır.”52
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2.4.3. Fransa
Fransa‟da yetki kavramından daha çok sendikalar için “temsil yeteneği
(représentativité) kavramı”53 ön plana çıkmaktadır. Temsil yeteneğinin bulunması, bir sendikanın resmi olarak tanınması sonucunu doğurmakta, tanınma ise
o sendikanın bir toplu iş sözleşmesi bağıtlayabilmesi, bir işyerinde sendika
temsilcisi atayabilmesi, temsilci seçimi yapabilmesi ve bu seçime ilişkin kuralları belirleyebilmesi yetkilerine sahip olması anlamına gelmektedir. 54
Fransa‟da yetkiyi belirleyen kurallar 2008 yılında önemli değişikliğe uğramış, değişikliklerin beş yıllık geçiş sürecinden sonra uygulanmaya gireceği kabul
edilmiştir.55 2008 yılında yapılan değişiklikten önce Fransız İş Yasası‟nın 133-2
maddesine göre bir sendikanın yetkili olup olmaması beş ölçüte göre
belirlenmektedir. Bu ölçütler, üye sayısı, mali bağımsızlık, üye aidatlarının
ödenmesine dayalı gücü, bir işkolunda uzun süredir faaliyet gösteriyor olma, Nazi
işgali koşullarında yurtsever tavır belirlemiş olma şeklinde sıralanmıştır. Bu beş
ölçüte yargı, içtihat yoluyla, sendikanın düzenli bir faaliyet göstermesi ve temsil
ettiği üye kitlesini harekete geçirebilme yeteneği olmak üzere iki ölçüt daha
eklenmiştir. 1948 yılında çıkarılan bir kararname ve bu kararnameye 1966 yılında
yapılan tamamlayıcı bir tamim ile Fransa‟da 5 konfederasyonun yetki ölçütlerine
uygunluklarını kanıtlamak zorunda olmadıkları belirtilmiştir: CGT (Genel Emek
Konfederasyonu); CGT-FO (Genel Emek Konfederasyonu-İşçi Gücü); CFDT
(Fansız Demokratik Emek Konfederasyonu); CFTC (Fransız Hristiyan İşçiler
Konfederasyonu); CFE-CGC (Kadrolu Yönetici, Uzman, Teknik Personel
Konfederasyonu). Bu konfederasyonlara bağlı her sendika doğrudan işyeri, işkolu,
bölge ve vilayetler düzeyinde hukuksal olarak yetkili sendikadır.56
Fransa‟da yetkili sendikanın belirlenmesine ilişkin kurallar 2008 yılında
değiştirilmiş ve yapılan değişiklikle birlikte yetkili sendikadan söz edebilmenin
koşulları yeniden belirlenmiştir.57 Yasa‟nın 2008 öncesine göre getirmiş olduğu
en önemli değişikliğin, “sendikaların faaliyet gösteriyor olmaları, temsil gücüne
sahip oldukları” biçimindeki algıyı değiştirerek, yerine, 2008 değişikliğiyle
getirilen yeni ölçütlerin tamamını taşıma zorunluluğunu araması olduğu ileri
sürülmüştür.58 2008 öncesinde küçük bir sendikanın eski kriterlere göre temsil
53
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yetkisine sahip olması ya da temsil yetkisine sahip olarak tanımlanan bir
konfederasyona üyeliğine dayanarak toplu iş sözleşmesi imzalama olanağının
bulunduğu, bu olanağın toplu pazarlıkta işçi tarafının gücünü zayıflattığı, çalışanların gözünde ise yapılan anlaşmanın değerini düşürdüğü belirtilmiştir.59 2008
yılı değişikliğinden sonra ise, “bir sendika aşağıdaki koşulları birlikte sağladığı
durumlarda temsil gücüne sahip bir sendika olarak kabul edilecektir. Bunlar,
“cumhuriyet değerlerine saygılı olmak, bağımsız olmak, finansal açıdan şeffaf
olmak, tanımlanmış olan mesleki ve coğrafi çerçevede en azından iki yıl faaliyet
gösteriyor olmak, iş kanununda belirtilen biçimde farklı müzakere düzeylerinde
kabul görmüş olmak, etkin ve tecrübeli olmak, gerçek anlamda üyelik aidatı
ödeyen üye sayısını kanıtlayabiliyor olmak”60 şeklinde sıralanmıştır.
Bu ölçütler içerisinde üye sayısı ve sendikanın etkinliği ölçütü önemli
belirleyiciler olarak öne çıkmaktadır. Üye sayısı yetkili sendikanın belirlenmesinde diğer unsurlarla birlikte anlam kazanmaktadır. Sistem özetle işyeri, işletme ve işkolu düzeyinde olup olmamasına göre yetkili sendikayı ayrı ayrı
belirlemektedir. İşkolu düzeyinde çoğunluğa sahip olan bir sendika, işyeri düzeyinde o işyeri somutunda daha fazla üyeye sahip bir sendika karşısında yetkili olamayabilmektedir.61 Buna göre, sendikanın etki alanı olarak da tanımlanan sosyal seçimlerdeki sendikanın başarısı önemlidir. Bir başka anlatımla “işçi
temsilcileri, işletme konseyi, sosyal güvenlik kurumu ile ilgili seçimlerde aldığı
oya göre sendikanın etkisi ve saygınlığı değerlendirilmektedir.”62 Bir sendikanın yetkili bir sendika olabilmesi için taraf olmak istediği sözleşmenin düzeyine göre temsil gücünün bulunduğunu kanıtlaması ilk adımdır. Temsil gücüne
sahip olabilmesi için ise yukarıda sıralanan koşulların yanında işyeri ve işletme
düzeyinde yapılan “son sosyal seçimlerin ilk turunda en azından %10 oy alması” işkolu düzeyinde ise “dengeli bir biçimde coğrafi olarak faaliyet gösterdiğini kanıtlaması ve en son gerçekleştirilen işletme konseyi seçimlerinde veya
başka bir sosyal seçimde asgari olarak oyların %8'ini almış olması gerekmekte59
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dir.”63 Benzer koşullar ulusal düzeyde yetkili sendikayı belirlemede de ilk
adımı oluşturmaktadır. Gerçekten de bir sendika, “ulusal düzeyde temsil gücüne sahip olabilmesi için yukarıda belirtilen şartları sağlaması gerektiği gibi
sosyal seçimler kapsamında belirlenen asgari oyları almak ve sanayi, inşaat,
ticaret veya hizmet işkollarında temsil gücüne sahip olduğunu ortaya koymak
durumundadır.”64 Bu şekilde işyerinde temsil gücünü elde eden sendikaların
tamamını prensip olarak işveren toplu görüşmeye davet etmek zorundadır. Ancak toplu iş sözleşmesinin imzası için imzalayan bir veya birden fazla sendikanın, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren, son sosyal seçimlerde en az %30 oy almış
olması gerekmekte, sözleşmenin geçerli olabilmesi için ise “sosyal seçimlerde
en fazla oyu almış sendika tarafından veto edilmemiş”65 olması koşulu bulunmaktadır.
2.4.4. Ġsveç
En az bir işçi üyesi olan her sendikanın toplu iş sözleşmesinin tarafı olabildiği İsveç‟te işverenin yönetim hakkı kapsamına giren birkaç konunun dışında, işçi- işveren ilişkilerini ilgilendiren her konuyu düzenleyebilen toplu iş
sözleşmelerinin, taraflara sözleşmeyi imzalama, anlaşma, anlaşmaya varma
arzusunu gösterme gibi yükümlülükler getirmediği belirtilmiştir. İsveç‟te
“toplu görüşmeyle ilgili kurallar hiçbir zorlama taşımaz. Toplu görüşme masasında güçlü olma toplu mücadele araçlarına başvurma hakkından kaynaklanmaktadır. Toplu görüşme borcuna aykırı hareket eden taraf zararları da tazmin
borcu altına girer”66 denilmiştir.
2.4.5. Belçika
Belçika‟da bireysel ve kolektif düzeyde sendika özgürlüğü özel bir yasayla korunmamış, 1921 tarihli yasayla genel örgütlenme özgürlüğü kapsamında güvence altına alınmıştır.67 Sendikaların yetkisi ise 1968 tarihli Yasa‟da,
“sadece temsil yeteneğine sahip olan sendikalar yasa hükümleri niteliğinde
kabul edilen toplu iş sözleşmelerini yapma yetkisine sahiptirler” şeklinde düzenlenmiştir. “Sendikanın temsil yeteneğine sahip olabilmesinin ölçütleri ise
şöyle belirlenmiştir: Meslekler arası (sektör sendikalarını gruplandırmış olmak)
örgütler olmak, ulusal planda kurulmuş olmak, Ekonomik İşler Merkez Kon63
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seyi ile Ulusal Çalışma Konseyi‟nde temsil edilmiş olmak, en az 50.000 üyeye
sahip olmak.”68
Belçika‟nın bu sistemle “temsiliyet tekeline” yol açtığı, bu durumun ILO
tarafından da eleştirildiği ve “Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Uzmanlar
Kurulu'nca [Uzmanlar Komitesi] Belçika'ya, bu temsiliyet kriterlerinin, objektif
olmadıkları ve önceden bilinmedikleri gerekçesiyle değiştirilmeleri yönünde
çağrıda”69 bulunulduğu vurgulanmıştır.
2.4.6. Ġtalya
“İtalya‟da işkolu düzeyinde toplu pazarlığın” 70 egemen olduğu
vurgulanarak, işkolu düzeyinde toplu pazarlığa katılmaları için sendikalara
kayıt yaptırma zorunluluğu getirilmiştir. Ayrıca “İşçi sendikaları, ancak iş [işletme] konseyi seçimlerinde elde ettikleri oylarla yönetimin ilgili alanında bulunan üye sayısının ortalamasının toplam miktarın %5‟ini bulması halinde
toplu pazarlık turlarına kabul edilebilmektedir.”71
Öte yandan İtalya‟da işkolu düzeyinde bağıtlanan toplu iş sözleşmeleri
hariç olmak üzere işçi ve işveren taraflarının “çalışma koşullarıyla ilgili topluca
pazarlık etmek üzere kendi içlerinde örgütlenmeleri konusunda herhangi bir
kanuni zorunluluk olmadığı için, özel sektörde herhangi bir işçi grubu, tek bir
işçi ya da herhangi bir işveren grubu, bir toplu iş sözleşmesinde taraf olarak yer
alabilmektedir.”72 Dolayısıyla İtalya‟da sendikal temsil yetkisinin yasalar
tarafından açıkça tanımlanmamış olması nedeniyle yetki ve tanınma güç ilişkilerine bağlı kalmıştır.
2.4.7. Hollanda
Hollanda‟da sendikaların toplu iş sözleşmesinde taraf olabilmeleri için
yasal sistemin aramış olduğu tek koşul, tüzel kişilik kazanmış olmaları ve tüzüklerinde toplu iş sözleşmesi yapma konusunda hüküm bulunmuş olmasıdır.
Bu iki koşulun dışında toplu iş sözleşmesi sürecinin nasıl olacağı, nasıl bir
süreç izleyeceği konusu sosyal taraflara bırakılmıştır. Ancak, taraflarca imzalanan toplu iş sözleşmelerinin bağlayıcı olması için Sosyal İşler Bakanlığı‟na
onaylatılarak resmiyet kazandırılması zorunludur. 73
68

Verliet, a.g.e., s. 280 “Belirtilen koşulları yerine getiren, dolayısıyla temsil yeteneğine sahip
sendikal örgütlerin sayısı üçtür; Hristiyan Sendikalar Konfederasyonu (A.C.V. - C.S. C.);
Belçika Genel İş Federasyonu (A.B.V.V. - F.G.T.B.) ve Belçika Liberal Sendikalar Genel
Teşkilâtı (ACLVB -C.G.L.S. B.)”, Tokol, a.g.e., s. 43
69
Hendrickx, a.g.e., s. 87
70
Demircioğlu, a.g.e., s. 232
71
Ales, a.g.e., s. 222
72
A.e., s. 223
73
Tokol, a.g.e., s. 61
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Öte yandan “Hollanda‟da devletin toplu pazarlık sistemi üzerine yoğun
bir baskısı” bulunduğuna “1970'e kadar hükümetlerin kontrolü altında ulusal
düzeyde merkezi anlaşmalar” yapıldığına dikkat çekilmiştir. 74
2.4.8. Danimarka
Danimarka‟da sendikaların temsil ve yetki sorunu işveren-işçi örgütlerinin birbirlerini karşılıklı resmi muhatap kabul etmelerine dayalı bir toplumsal
partnerlik mantığının içine yedirilmiştir. Gerçekten de “Danimarka‟da grev ve
lokavtlarla geçen uzun ve karmaşa dolu bir dönemin sonunda ilk defa 1899
yılında, o dönemde yeni kurulmuş üst örgütler De Samvirkende Fagforbund ve
Dansk Smede- og Metalforening bir araya gelerek, bir Müzakere Komisyonu
oluşturup, Eylül Anlaşması (Septemberforliget) olarak da anılan bir genel toplu
iş sözleşmesi (hovedaftale) imzalamışlardır. Bu genel toplu iş sözleşmesi, kıta
Avrupa‟sı ve refah ülkelerinde geçerli olan yasa temelli modellerden farklılaşan, “Danimarka Toplu Sözleşme Modeli”nin temelini oluşturmuştur.”75
Eylül Anlaşması‟nda, tarafların karşılıklı olarak diğer tarafa yönelik
olumsuz bir hareket içerisine girmesi “örgütlenme özgürlüğüne karşı bir eylem” olarak değerlendirilmektedir.76
İşçiler, sayıları ne olursa olsun herhangi bir sayısal ağırlıkta olma koşulu
aranmaksızın sendikalarından işverenle ücret ve çalışma koşulları konusunda
görüşme yapmasını isteyebilir, yapılan görüşme istemine yanıt verilmez ya da
görüşmeler sonuçsuz kalırsa taraflardan her biri görüşmelerin tarafsız bir arabulucunun katılımıyla devam ettirilmesini isteyebilir. “Toplu iş sözleşmesi
yoluyla uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin bir düzenleme getirilmemişse, bu
durumda serbest hareket etme ilkesi geçerli olup, orantılı bir güç söz konusu ise
taraflar iş mücadelesi araçlarına, yasal ve amaca yönelik olmak şartıyla başvurabilme imkanlarına sahiptirler.”77
2.4.9. Yunanistan
İşçi kanadını temsilen toplu iş sözleşmesine sadece sendikaların taraf
olabildiği Yunanistan‟da sendika, özgür olarak kurulmuş, yirmiden az olmayan
74

A.e., s. 62 “Hollanda'da hükümet, 1970 Ücret Tespit Yasasının 8. ve 10. maddelerine göre,
ulusal çıkarların gerektirdiği durumlarda ücretleri dondurma, toplu pazarlık sistemine
müdahale edebilme yetkisine sahiptir. Bu yetki hükümetlerce oldukça sık kullanılmaktadır.
1993 görüşmeleri öncesi hükümet merkezi anlaşmalara ulaşılmaması halinde ücretleri
dondurabileceğini belirtmiştir.”
75
Ring, a.g.e., s, 151
76
A.e., s. 152
77
A.e., s, 152, Tokol, a.g.e., 78
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işçinin gönüllü katılımıyla oluşmuş bir organizasyon olarak tanımlanmıştır. 78
Yunan hukukunda toplu iş sözleşmesi yetkisi, sadece işkolu, meslek ya da işyeri düzeyinde faaliyet gösteren sendikalara verilmiştir. Bu sendikalar içerisinde yetkili sendika ise son sendika seçimlerinde oy kullanan üyelerin sayısına
göre belirlenmektedir. Yetki konusunda çıkan uyuşmazlıkları, bir hâkimin ve
tarafların temsilcilerinin katıldığı ortak bir komite karara bağlamaktadır. 79
2.4.10. Avusturya
Avusturya‟da yetkili sendika ya yasada belirtilmekte ya da “Federal Anlaşma Dairesi (Bundeseinigungsamt)” tarafından verilen izinle belirlenmektedir.80 Toplu iş sözleşmesi yetkisini yasayla alan işçi kuruluşlarının “işçi odaları” olduğu belirtilmektedir.81 İşçi odalarının dışında kalan örgütlere, Federal
Anlaşma Dairesi‟nce, başvuran kuruluşun, toplu iş sözleşmesi imzalamaya
yetkili bir kuruma bağlı olmaması82, üye sayısının yeterli düzeyde olması 83,
“faaliyet gösterdiği alan açısından önemsiz” 84 olmaması, “karşı taraftan bağımsız hareket eden”85 bir örgüt olması koşullarını taşıyan örgütlere toplu iş sözleşmesi yetkisi tanınmaktadır.86
2.4.11. ABD
Toplu iş sözleşmesi yapma yetkisinin çoğunluk sendikasına ait olduğu
ABD‟de yetkili sendikanın belirlenmesinde iki yol izlendiği belirtilmektedir. 87
“Toplu pazarlık biriminde”88, işçilerin çoğunluğu toplu iş sözleşmesi yapmada
bir sendikanın yetkili olduğunu kabul ediyor, işçilerin yetkili olduğunu kabul
ettiği sendika işveren veya işverenleri işçileri temsil ettiğine ikna edebiliyor, bu
78

Nicos Gavalas, “Yunanistan‟da Toplu Sözleşme Sistemi”, KarĢılaĢtırmalı Bir Perspektif ile
Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde ve Türkiye’de Toplu SözleĢme Sistemleri, Ed. Alpay
Hekimler, Çev. Alpay Hekimler, İstanbul, Legal Yayınları, 2010, s. 396
79
Gavalas, a.g.e., s. 396 “Uygulamada bir sendikanın temsil yetkisine ilişkin uyuşmazlıkların
nerdeyse hiç görülmediğinin de açıkça ifade edilmesi gerekir.”
80
Löschnigg, a.g.e., s. 64
81
Tokol, a.g.e., s. 280
82
Löschnigg, a.g.e., 64
83
Tokol, a.g.e., s. 281
84
Löschnigg, a.g.e., s. 64
85
Tokol, a.g.e., s. 281
86
Löschnigg, a.g.e., s. 64 “Ancak, Federal Anlaşma Dairesi bağımsız meslek kuruluşlarına
tanımış olduğu toplu sözleşme akdetme yetkisini iptal etme yetkisi de bulunmaktadır. Yetkinin
iptali konusundaki işlem gelen başvuru üzerine başlatılabilineceği gibi buna ilişkin süreç resen
de başlatılabilinir. Toplu sözleşme imzalama yetkisinin tanınması veya iptali hususları kurucu
bir etkiye sahip olmaktadır.”
87
Murat Demircioğlu, “Durum Saptamasının Yasa‟ya Uygun Olması,” ĠHU,, TSGLK. 11 (No. 12)
88
Engin, a.g.e., s. 109
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konuda işverene yeterli kanıtları sunabiliyorsa, bu sendika yetkili sendika olarak, “kamu otoritesinin herhangi bir karışımı olmaksızın doğrudan” 89 işverenle
toplu pazarlığa başlayabilmektedir.90
İşverenin sendikanın yetkili olduğunu kabul etmemesi veya “sendikanın
işyerinde çoğunluğu temsil edip etmediği konusunda şüpheler varsa”, işverenin, sendikanın veya toplu pazarlık birimindeki işçilerin en az %30‟unun başvurusu üzerine, “bağımsız ve yarı-yargısal görünümde”91 bir kamu otoritesi
olan ve “federal düzeyde faaliyette bulunan Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu
(NLRB-National Labor Relations Board)” 92 devreye girmekte, NLRB, yetkili
sendikayı oylama yöntemine başvurarak belirlemektedir.
Sürecin başlayabilmesi için öncelikle sorunun NLRB tarafından tespitinin gerektiği, bu tespit için ya “Taft-Hartley ve Landrum-Griffin yasalarına tabi
bir işveren sendikayı kendi isteğiyle” tanımaması durumunun, “ya da sendikanın işyerinde çoğunluğu temsil edip etmediği” konusunda şüphe bulunması,
“yahut da pazarlık ünitesinin uygun bir toplu pazarlık birimi teşkil etmediği
konusunda itiraz” varsa sorunun “NLRB'nin o bölgedeki şubesine bir tespit
dilekçesi verilmesini” gerektiren nitelikte olduğu belirtilmiştir. Bu dilekçenin
“bir işçi ya da işçi grubu yahut da önemli miktarda işçi adına hareket eden bir
şahıs ya da sendika tarafından” verilebileceğine işaret edilmiştir. 93 NLRB‟nin
yetki saptama işlemine başlarken öncelikle işverenin faaliyetlerinin NLRB'nin
yetki alanına girip girmediğini, “önerilen toplu pazarlık” ünitesinin uygun olup
olmadığını, “işçiler açısından yeterli bir ilginin” varlığının söz konusu olup
olmadığını, “dilekçenin verilişinin zaman bakımından” uygun olup olmadığını
sorguladığı belirtilmiştir.94 Oylamanın ise gizli oy esasına göre yapıldığı vurgulanmıştır.95
89

Demircioğlu, ĠHU,, TSGLK. 11 (No. 12)
Dereli, a.g.e., s. 65 “Görüldüğü gibi, oylama sisteminin köklü olduğu A.B.D.'de de her toplu
pazarlık için oylamaya gitme gereği yoktur. Kaldı ki, sendikalar arasındaki yetki
uyuşmazlıklarının maliyetinin yüksek olduğunu gören birçok sendika, konfederasyon AFLCIO'nun aracılığıyle „birbirlerinin faaliyet alanına tecavüz etmeme‟ yönünde aralarında birçok
anlaşmalar yapmışlardır.”
91
A.e., s. 64
92
Demircioğlu, ĠHU,, TSGLK. 11 (No. 12)
93
Dereli, a.g.e., s. 65 “A.B.D.'de endüstri tipi sendikalar yanısıra. meslek-zanaat sendikaları da
hala pazarlık ünitesi olarak ortaya çıkabilmekte ve uyuşmazlık doğduğunda, gerekiyorsa,
yetkili sendikanın saptanmasından başka bir de pazarlık ünitesinin belirlenmesi için önceden
bir başka seçime gitmek söz konusu olabilmektedir. Bunun gibi, belirli koşullar altında yetkili
bir sendikanın yetkisinin yine seçimle kaldırılması (decertification) mümkün olabilmektedir.”
94
A.e., s. 65
95
Demircioğlu, ĠHU,, TSGLK. 11 (No.12) “Oylama NLRB'nin yetkili memurlarının
gözetiminde gizli olarak yapılır ve toplu sözleşme yapacak sendika saptanır. Kurul seçim
kararının verildiği tarihten itibaren en geç 30 gün içinde seçimi yapar. Oylama için her türlü
90
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2.5. Türkiye’de 1963-1980 Dönemi ve Yetki Sistemi
2.5.1. 1963-1980 Döneminin Genel Özellikleri
1960 sonrası, Türkiye‟nin kendi içerisinde önemli dönüşümler yaşadığı
bir dönem olarak da nitelendirilebilir. 1961 Anayasası‟yla kendisini hissettiren
daha özgürlükçü bir siyasal ortam, ithal ikameci modelle kalkınmayı hedefleyen planlı ekonomi kadar, çalışma ilişkilerindeki hızlı dönüşüm de dönemin
temel özellikleri olarak ön plana çıkmıştır.96 1980‟li yılların başına kadar
uygulanan ithal ikameci modelin temel özellikleri ise “miktar tayinlerine dayalı
ithalat kısıtları, yabancı paralar karşısında aşırı değerlendirilmiş bir döviz kuru
ve devlet sermayesinin öncü olduğu bir sanayi yatırım programı” şeklinde
özetlenmiştir.97 Dönem süresince ekonomik büyümenin zaman zaman kesintiye
uğrasa da yüksek düzeyde seyretmesi sayesinde uygulanabilen 98 “popülist
bölüşüm politikalarının”99 ücretliler dahil tüm sınıfların ulusal gelir artışından
yararlanmalarını olanaklı hale getirmiştir. Daha açık anlatımla özel sektör,
gümrük duvarlarıyla korunan geniş iç pazar, bu pazara dönük rahat üretim
yapmasını sağlayan ucuz hammadde üreten KİT sistemiyle yüksek kârlar sağlanarak korunmuştur. Bu koruma karşılığında özel sektörün, “ücretlilerin ve
tarım kesimine destek sağlayan iç ticaret hadlerinin yükselmesine göz yumması”nın sağlandığı vurgulanmıştır.100
Öte yandan, 1960‟lı yıllardan sonra planlı ekonomiye geçilerek sanayileşmenin planlı hale gelmesinin “kapitalistleşme ve sanayileşme hareketinin
propaganda yapılabilinir. Ancak hile ve şiddete dayanan propagandalarda seçim iptal edilir.
Seçim zamanından 24 saat öncesinden propaganda yasağı başlar. Bu yasağın çiğnenmesi de,
seçimin iptali sonucunu doğurur (Seçim sonuçları belirli olduğunda işveren, seçilen sendika ile
toplu pazarlığa oturmak zorunluluğundadır.”
96
Ahmet Makal, “Cumhuriyetin 80. Yılında Türkiye‟de Çalışma İlişkileri”, Sosyal Siyaset
Konferansları, 47. Kitap, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayın No: 4497, Fakülte Yayın No:
580, 204, s. 135
97
Erinç Yeldan, Türk Ekonomisinde Krizin OluĢumu 1990-1993 Bir Genel Denge Analizi,
Ankara, Türk Harp İş Sendikası Yayını, 1994 s. 17
98
Ali Gevgilili, “Türkiye‟de Kapitalizmin Gelişmesi ve Sosyal Sınıflar”, Sosyal Siyaset
Konferansları, 24. Kitap, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayın No: 1833, Fakülte Yayın No:
318, 1972, s. 63 “Türk kapitalizmi özellikle 1950/1970 döneminde yılda ortalama yüzde 6
dolaylarında bir büyüme hızına erişmiştir. Söz konusu olan, hiç de küçümsenmeyecek bir
ekonomik büyümedir.”
99
Makal, a.g.e., s. 135
100
Yeldan, a.g.e., s. 17 “Ücretlerin ve iç ticaret hadlerinin artmasını, sanayi burjuvazisi açısından
hazmedebilir kılan mekanizma, ithalata ve stratejik girdilere devlet yoluyla getirilen denetim
sonucu yaratılan rantlardı.”
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kendi rasyonellerini toplum ölçüsünde kabul ettirmesinin de bir sembolü” 101
olduğu ileri sürülmüştür.
Tüm bu ekonomik ve siyasi gelişmeler, hazırlanan kalkınma planlarında
ekonomik büyümenin niceliksel özelliklerinin yanında niteliksel yanına da
dikkat çekilip, nitelikli işgücüne olan gereksinime ve nitelikli işgücünün yaratılması gerekliliğine yapılan vurgu 102 1960 öncesi yaratılmış olan deneyim,
birikim ve benzeri etkenler, bu dönemde çalışma ilişkileri alanında da dönüşümlerin doğmasını sağlamıştır.103
2.5.2. 1963-1980 Döneminde Uygulanan Toplu ĠĢ SözleĢmesi Yetki
Sistemi
1961 Anayasası ile başlayan 12 Eylül askeri darbesi ile sona eren bu dönem 19 yıl sürmüş, “sendika”, “toplu iş sözleşmesi ve grev hakkı” tüm eksikliklerine karşın ilk kez birlikte var olmuştur. Batı‟da kolektif hakların var olup
kurumsallaşması için geçen uzun süreçle karşılaştırıldığında bizde oldukça kısa
süren dönem, çalışma yaşamının devlet, sendika ve işveren tarafları açısından
çok büyük bir deneyimin yaratıldığı zaman dilimi olarak tanımlanabilir.
Toplu iş sözleşmesi yetkisinin önemi ve toplu iş sözleşmesi yetki sisteminin sağlıklı işlememesinin çalışma yaşamında büyük sorunlar yaratacağı bu
dönemde ortaya çıkmıştır. Yetki sisteminin kendi içerisinde tutarlı, iç mantığı
ve kuralları belirginleşmiş, objektif kurallara dayanan, amaca uygun bir hızla
işleyen bir sistem olması, sistemin içerisinde yer alan herkes için aynı netlikte
uygulanması gerekliliğinin kavranmasında, bu dönemde edinilen deneyimlerin
çok büyük katkısı olmuştur.
Bu nedenle 275 sayılı Yasa‟yla düzenlenen yetki sistemini tarihsel gelişimi içerisinde ele almak, bu Yasa‟nın yasama organında geçirdiği aşamalar,
yasa koyucunun yaklaşımı, beklentileri, bu beklentilerle sosyal tarafların istemlerinin ne ölçüde denk düştüğü, bu beklentilerin Yasa‟nın uygulanma sürecinde ne kadar gerçekleştiği, sistemin yasa koyucunun başlangıçta var olan
amacından ne kadar uzaklaştığı ya da kendini uygulama içerisinde var edebildiği gibi temel konuların ifade edilmesinin, yetki sisteminin anlaşılmasında
önemli olduğunu düşünüyoruz.
101

Gevgilili, a.g.e., s. 63 “Türkiye'de sanayi burjuvazisinin, tarım ve ticaret burjuvazisine göre
nisbi üstünlük elde etmesi plânlı dönemden sonra kolaylaşmıştır.”
102
Nilgün Tunçgan Ongan, Ekonomik Krizin Emek Piyasasına Etkileri, İstanbul, DİSK
Birleşik Metal İş Sendikası Yayını, 2005, s. 147
103
Makal, a.g.e., s. 135, Gevgilili, a.g.e., s. 63 “Kırsal kesimde toprakla son geleneksel bağlarını
da kopararak özgürleşen emek Türkiye'de sanayileşmenin ucuz emek ordusunu teşkil etmiştir.
İşçi sınıfının kendi için sınıf haline gelişini hızlandıran süreç, sendikalaşma, toplu pazarlık ve
grevi anayasal haklar olarak tescil ettirmiştir.”
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2.6. 275 Sayılı Toplu ĠĢ SözleĢmesi Grev ve Lokavt Yasası ve Yetki
Sistemi
275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasası, toplu iş sözleşmesi hakkının ülkemizdeki tarihsel gelişimi içerisinde önemli bir yere sahiptir.
İlk kez sendika, toplu iş sözleşmesi ve grev haklarını temel bir sosyal hak olarak tanımlayan 1961 Anayasası‟nı somutlayan ve ülkemizde toplu iş
sözleşmesi hakkını grev hakkıyla birlikte düzenleyen ilk yasa olması 275 sayılı
yasanın önemini yansıtan birkaç unsurdur.
2.6.1. 275 Sayılı Yasanın Tasarı AĢamasında Yetki Sistemi Açısından
Değerlendirilmesi
275 sayılı Yasa, tasarı olarak kamuoyuna ve sosyal taraflara 14.07.1961
tarihinde duyurulmuş, duyurulduğu tarihten yaklaşık iki yıl sonra
yasalaşmıştır.104 275 sayılı yasanın Meclis‟te görüşülüp kabul edilmesine kadar
geçen süreç hem siyasal tarihimiz açısından hem işçi hareketi açısından çarpıcı
gelişmelerin yaşandığı bir dönemdir.
1961 Anayasası‟nın hazırlanıp yürürlüğe girme süreci 9 Temmuz 1961
tarihinde yapılan halk oylamasında kabul edilmesiyle tamamlanmıştır. Anayasada sosyal bir hak olarak yer alan toplu iş sözleşmesi ve grev hakkını
somutlayacak olan 275 sayılı yasa, Anayasa‟nın kabulünden sadece beş gün
sonra kamuoyuna duyurulmuş, yasa olarak kabul edilmesine kadar üç hükümet
değişmiştir.105
Hükümetlerin kurulup dağılmasına, tasarının açıklanmasına karşın 1961
Anayasası‟nda işçilere tanınan grev ve toplu iş sözleşmesi hakkını yaşama geçirecek yasasının tasarı halinde kalması işçiler arasında hoşnutsuzluğun ve
tepkinin doğmasına yol açmış, “grev ve toplu sözleşme haklarını düzenleyen
yasaların 1963 yılında çıkmasına kadar, işçiler yürüyüş, toplantı, sakal
bırakma, iş bırakma türünden çeşitli eylemler” gerçekleştirmişlerdir.106
104

Yenigün Gazetesi, 15.07.1961, aktaran Türk-İş, a.g.e., s. 32, “Çalışma Bakanlığı tarafından
bir süreden beri hazırlanan Grev Kanunu Tasarısı dün açıklanmıştır.”
105
Sait Dinç, “Atatürk Sonrası Türkiye’de Ġç ve DıĢ Politikada GeliĢmelere Genel Bir BakıĢ
(1938-1965)”,
http://turkoloji.cu.edu.tr/ATATURK/arastirmalar/sait_dinc_ataturk_sonrasi_ic_ve_dis_
gelismelere_bakis.pdf Erişim T. 29.07.2012 “Cumhuriyet tarihinde ilk kez „Koalisyon
Hükümetleri‟ dönemi başladı. 1965 yılı sonuna kadar Türkiye sırasıyla CHP-AP (20 Kasım
1961-31 Mayıs 1962); CHP-YTP-CKMP (25 Haziran 1962-2 Aralık 1963); CHP-Bağımsızlar
(30 Aralık 1963-13 Şubat 1965); AP-YTP-CKMP-MP (27 Şubat 1965-27 Ekim 1965)
Hükümetleri tarafından yönetilecektir.”
106
Tarih Vakfı, Sendikacılık Ansiklopedisi, Cilt 3. İstanbul, Tarih Vakfı-Kültür Bakanlığı Ortak
Yayını, 1998, s, 566 “Saraçhane Mitingi, bu eylemlerin en önemlilerinden biri olmasının yanı
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İki yıllık kısa sayılmayacak bu tartışma döneminde 275 sayılı Yasa genel
olarak kamuoyunda, hatta sosyal taraflar arasında bir grev yasası olarak ele
alınmış, neredeyse tüm değerlendirmeler Yasa‟nın greve ilişkin
düzenlemelerine odaklanmıştır.
Tasarı sosyal taraflara gönderildikten sonra basına yansıyan ilk
değerlendirmelere bakıldığında, Yasa‟nın basında “Grev Tasarısı”107, “İşçiler
Yeni Grev Tasarısını Tasvip Etmiyor”108, “Grev Tasarısı Tenkid Edildi” 109,
“Grev Serbest Olmalıdır”,110 “İşçiler, Grev Tasarısını Beğenmiyor”, 111 “Grev
Kanun Tasarısı”112 başlıklarıyla duyurulmuş olduğu görülmektedir.
Türk-İş, “Genel Görüşler” başlığı altında 275 sayılı Yasa tasarısını genel
olarak beğenmediklerinin altını çizmiş, “Anayasa düzenine bağlı olduklarını ve
bunun Türk toplumunun gerçeklerine uygun olduğuna inandıklarını ifade
edenlerden demokratik ilkeleri gerçekleştirecek bir kanun bekliyoruz” 113 diyerek tasarıyı demokratik ilkeleri gerçekleştirecek bir düzenleme olarak görmediklerini belirtmiştir.
Türk-İş‟in yetki sistemine ilişkin getirmiş olduğu en önemli eleştirisinin,
işyeri ve işkolu düzeyinde de toplu iş sözleşmesi yapma hakkının verilmiş olmasına yönelik olduğu görülmektedir.
Türk-İş, yetki itirazları için birinci aşama olarak idari bir itiraz mercii
olan bölge çalışma müdürlüklerini önermiş, itiraz süresini üç gün olarak belirlemiş, bölge çalışma müdürlüklerinin kararlarına karşı itirazların Yasa‟dan
sıra katılım açısında da en büyüğüydü. İstanbul İşçi Sendikaları Birliği‟nin miting kararı, o
güne dek çeşitli baskılar nedeniyle kendi bağımsız kimliğini tam anlamıyla ortaya koyamamış
olan işçi hareketi açısından bir çıkışın ifadesiydi.”
107
Yenigün Gazetesi, 15.07.1961, aktaran Türk-İş, a.g.e., s. 32
108
Kudret Gazetesi, 16.07.1961, aktaran Türk-İş, a.g.e., s. 34
109
Dünya Gazetesi, 06.08.1961, aktaran Türk-İş, a.g.e., s. 37
110
Dünya Gazetesi, 11.08.1961, aktaran Türk-İş, a.g.e., s. 37
111
Hür Vatan gazetesi, 16.07.1961, aktaran Türk-İş, a.g.e., s. 38
112
Tercüman Gazetesi, 30.07.1961, aktaran Türk-İş, a.g.e., s. 36
113
Türk-İş, a.g.e., s. 68 “Demokratik bir düzenin temel unsurlarından biri olan hür sendikacılığın
varlığının başlıca teminatı toplu sözleşme ve grev konusundaki imkânlardır. Kuvvetli bir
sendikalaşmaya imkân verecek bir toplu sözleşme ve grev mevzuatını yerleştirme, Türkiye'de
Anayasa sisteminin düzenli bir toplum hayatının gelişmesine imkân verecek şekilde
işlemesinin temel şartıdır. Türk-İşçisi batı ülkelerinde uygulanan ilkeleri bilmekte, bu
ölçülerde ve gerçek anlamında Demokratik bir Sendikacılık hareketinin Türkiye'de
geliştirilmesini vazgeçilmez ve geciktirilmez bir hedef saymaktadır. Türk-İşçi Teşekkülleri
görevlerini yerine getirmede topluma karşı sorumluluklarını bilerek hareket edebileceklerini ve
bu hususta toplum düzenimizin işlemesinde görev alan bir çok kuruluşlardan daha büyük bir
sorumluluk duygusu taşıdıklarını göstermişlerdir.
Anayasa düzenine bağlı olduklarını ve bunun Türk toplumunun gerçeklerine uygun olduğuna
inandıklarını ifade edenlerden Demokratik ilkeleri gerçekleştirecek bir kanun bekliyoruz.”
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farklı olarak iş mahkemesi yerine “il hakem kurullarına”114 yapılması önerisine
yer vermiştir.
Ülkemizde toplu iş sözleşmesi hakkını grev hakkıyla birlikte düzenleyen
ilk yasa olan 275 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasası görüşülürken belki de en az tartışılan bölümü, getirdiği yetki sistemi olmuştur.115 Daha
önce toplu iş sözleşmesi pratiğinin bulunmaması, bu alanda doğabilecek sorunların bilinmemesi, yetki sisteminin olumlu ya da olumsuz etkilerinin olabileceğinin öngörülmesini olanaksız kılmış, bu nedenle 275 sayılı Yasa‟nın yetki
sistemi tasarı aşmasındayken yeterince tartışılmamıştır.
2.6.2. 275 Sayılı Yasa ile Yetki Sistemi TartıĢmaları ve Türk ĠĢ’in
YaklaĢımı
14.7.1961 tarihinde 275 sayılı yasa tasarısı kamuoyuna açıklandığında,
Cemal Gürsel‟in başbakan olarak başında bulunduğu, kendisi dışında Milli
Birlik Komitesi (MBK) üyesi olmayanlardan oluşan bir hükümet görevdeydi.
5.10.1961 tarihinde genel seçimler yapılmış ve hiçbir parti tek başına iktidar
olacak çoğunluğu sağlayamadığı için İnönü başbakanlığında, CHP-AP (Cumhuriyet Halk Partisi-Adalet Partisi) koalisyonuyla yeni bir hükümet kurulmuştur. Bu hükümet 275 sayılı yasayla ilgili herhangi bir çalışma yapamadan dağılmış, yerine yine İnönü‟nün başbakanlığında, CHP, YTP (Yeni Türkiye Partisi), CKMP (Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi) ve bağımsızlardan oluşan bir
koalisyon hükümeti kurulmuştur. Bu hükümet de 275 sayılı yasa tasarısı üzerinde herhangi bir çalışma yapamadan koalisyon ortaklarından CKMP ve
YTP'nin kabineden çekilmesi üzerine dağılmış 116, 275 sayılı yasayı Meclis‟e
CHP ve bağımsızlardan oluşan yeni koalisyon hükümeti getirmiş, 14.7.1961
tarihli hükümet tasarısı geçici komisyon tarafından önemli değişikliklere uğratılmıştır.
2.6.2.1. 275 Sayılı Yasa Tasarısı Geçici Komisyon DeğiĢiklikleri
Hükümet tasarısını önemli ölçüde değiştiren Geçici Komisyon, sendika
özgürlüğünün bütün gerekleriyle güvenceye kavuşturulmamış olmasının, ülkemizde toplu iş sözleşmesi sisteminin gereği gibi gelişmemesi sonucunu doğurduğunu, yeterli düzeyde toplu pazarlık ve toplu görüşme deneyimimizin olmamasının da toplu iş sözleşmesi yetkisinin belirlenmesine ilişkin ayrıntılı düzenlemeleri zorunlu kıldığını ileri sürmüştür.117 Geçici Komisyon‟a göre:
114

A.e., s. 57
Türk-İş, 274 ve 275 sayılı yasaların tasarı hallerini, Meclis, komisyon tutanaklarını, yasanın
TBMM ve Senato‟da geçirdiği tüm aşamaları, Meclis tutanaklarını birebir alarak “Sendikalar
ve Grev, Lokavt Hakları” başlığı altında kitap olarak yayımlamıştır.
116
Dinç, a.g.e., s. 25
117
Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt 16, 74. Birleşim, 17.04.1963, Ek metin, s. 11
115
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“Sendika özgürlüğü tam anlamıyla kurulmuş olsa dahi,
“memleketimizde toplu iş sözleşmelerinin gelişmesini sağlamaya
yetmez. Bugün hemen bütün dünya memleketlerinde, toplu görüşme
ve toplu iş sözleşmesi müesseseleri, sosyal ihtiyaçların ve tecrübelerin
ışığı altında teferruatlı bir tarzda tanzim olunmuştur. Borçlar
Kanunumuzun mehazını teşkil eden İsviçre Borçlar Kanunu da 1956
da bu istikamette tadil olunmuş ve kanuna birçok yeni hükümler
eklenmiştir. Gerçekten, en ziyade temsil vasfını haiz teşekkül
mefhumu, teşmil toplu görüşmenin prosedürü ve toplu görüşme
talebinin hukuki neticelerinin tesbiti gibi konuların teferruatlı
hükümlerle tanzimi, toplu iş sözleşmelerinin gelişmesi için elzemdir.
Bilhassa memleketimiz gibi, toplu görüşme ve toplu iş sözleşmesi
konularında tecrübesi az olan memleketlerde, toplu görüşmede
taraflara yol göstermek bakımından teferruatlı tanzimlerin zarureti
aşikârdır. Bu kanun, bu alanda mevzuatımızda mevcud olan boşluğu
dolduracaktır.”118

2.6.2.2. 275 Sayılı Yasa Tasarısı Geçici Komisyon DeğiĢikliklerine
Türk ĠĢ’in YaklaĢımı
275 sayılı Yasa tasarı aşamasındayken Türk-İş Yasa‟da yer almasını istediği hükümlere ilişkin öneriler hazırlamış, Yasa‟nın Meclis‟te ve Senato‟da
görüşülmesi aşamasında kendi önerilerini açıklamıştır. Bu öneriler incelendiğinde Türk-İş‟in hazırladığı tasarıda yer alan yetki tespiti ve itiraza ilişkin önerilerle 275 sayılı Yasa‟nın tasarı halindeki hükümleri arasında ilkesel bir fark
bulunmamaktadır.
275 Sayılı Toplu Sözleşme Grev ve Lokavt Yasası‟nın tasarı aşamasında
getirmiş olduğu toplu iş sözleşmesi yetkisinin belirlenmesine ilişkin hükümlerine bakıldığında genel hatlarıyla hükümet tasarısıyla Türk-İş‟in tekliflerinin
uyuştuğu görülmektedir. Türk-İş‟in yasa tasarısına karşı sert muhalefeti ise
hükümet tasarısının TBMM Geçici Komisyonu‟nda yapılan değişiklikler üzerine başlamıştır.
Türk-İş tasarının son şeklinin komisyondan geçmesi üzerine yaptığı
açıklamada açık açık Geçici Komisyon‟u hedef alıp, eleştirilerini komisyon ve
komisyonun çalışma tarzına odaklamıştır. 119
118

A.e., s. 12
Türk-İş, Sendikalar ve Grev, Lokavt Hakları, Yay. Haz. Türk-İş, Türkiye İşçi Sendikaları
Konfederasyonu, Ankara, Türk-İş Yayınları, No: 35, Şark Matbaası, 1964, s. 67 “ „Türk İş,
Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu Tasarısı” ile ilgili çalışmaların çeşitli
safhalarında bu konudaki özel ve genel görüşlerini ilgililere ve halkoyuna açıklamış
bulunmaktadır. Bu açıklamalardan sonra önemli iki gelişme olmuştur. Bunlardan birincisi,
geçici komisyon çalışmalarının yürütülme şekli ve tasarının bu çalışmalar sırasında uğradığı
değişikliklerle ilgilidir. Diğeri ise TÜRK-İş'in kendisine bağlı teşekküllerle yaptığı
temaslardır.”

119

Toplu İş Sözleşmesinde Taraf Sendikayı Belirleme Yöntemleri

83

Türk-İş, komisyona yönelik eleştirilerini sert bir dille kamuoyuna duyurmuş, hatta komisyon toplanmadan değişiklikler yapıldığını, bu nedenle komisyon raporlarının komisyonun görüşünü yansıtmadığını veya komisyonun
devre dışı bırakıldığı endişesine yol açtığını, bu durumun tasarının işçiler aleyhine şekillendirileceği kaygısının doğmasına neden olduğunu ileri sürmüştür.120
Türk-İş yaptığı açıklamada, tasarının görüşülme şeklini, tartışmaya kapalılık olarak nitelendirmiştir. Türk-İş‟e göre parlamento kendileriyle bu konuda konuşmaktan kaçınmaktadır. Türk-İş tarafından vergi konusunda yapılacak değişikliklerde parlamentonun özel sektör temsilcileriyle görüştüğü anımsatılarak, işçi hareketine ayrımcı yaklaşıldığı ima edilip sitem edilmektedir.
Türk-İş‟e göre:
“Gerek Sendikalar Kanunu, gerek Toplu iş Sözleşmesi, Grev ve
Lokavt Kanunu Tasarılarının yasama organındaki incelemeleri
sırasında, bu konuyla hayati bir meselenin kararlaştırıldığını bilen ve
bu şekilde ilgilenen, çalışmalara geniş ölçüde ışık tutacak bilgi ve
tecrübe sahibi işçi camiasının aydınlatılmasından sistemli olarak
kaçınılması ve hiçbir şekilde danışma yoluna gidilmemiş olması Türk
işçileri arasında hayal kırıklığı uyandırmıştır. Vergi alınması veya
vergi indirimi gibi idarenin tek taraflı karar almasının mutad olduğu
konularda bile özel sektörün temsilcileriyle temas yolunu seçen
parlamentomuzun bu hayatî meselede Türk işçisiyle hiçbir temas
kurmamış olması ve yetkili-işçi idarecilerini meselelerden tamamen
habersiz bırakması üzücü bir olaydır.”121

2.6.3. Yetkili Sendikayı Belirlemeye ĠliĢkin Düzenlemeler
1961 yılında 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu‟nun
(TSGLK), hükümet tasarısı olarak Meclis‟e sunulduğu aşamayla yasa olarak kabul
edildiği 1963 yılı arasında geçirdiği değişimler, yapılan tartışmalar, halen
güncelliğini koruyan yetki sorunlarına ışık tutması açısından önemlidir. Bir
anlamda elli yılı aşkın etkisini sürdürecek temel tercihler bu dönemde yapılmıştır.
120

A.e., s. 68 “Konuyu takip etmek için çaba gösteren TÜRK-İŞ idarecilerini şaşırtan diğer bir
olay da komisyon çalışmalarındaki usul olmuştur. Çalışmalar sırasında ortaya çıktığı bilinen
bir metnin komisyonun toplanmadığı bir sırada değişik bir şekil alabilmesi komisyon
raporlarının komisyon çalışmalarını aksettirmeyecek şekilde kaleme alındığı veya
değiştirebildiği intibaını uyandırmıştır. Tasarının komisyonda aldığı şekil, Türk-İş'in belirttiği
yönde, yani Anayasa'nın ve Demokratik düzenin ilkelerine uygun işçi hak ve hürriyetlerinin
tanınması yönünde olmamıştır. Bunun aksine, bahis konusu hakların Demokratik ilkelerle
bağdaşması imkânsız bir şekilde kısılması yönünde bir gelişme ile karşı karşıya
bulunmaktayız.”
121
A.e., s. 67
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2.6.3.1. Yetkili Sendikanın Mutlak Çoğunluk Esasına Göre Belirlenmesi
ve Türk-ĠĢ’in YaklaĢımı
Hükümet tasarısında, yetkili sendikanın belirlenmesinde dikkate alınacak
olan işçi grubu “bir işyerinde çalışıp sendika üyesi olabilecek nitelikteki” işçiler olarak tanımlanmıştır. Sendika üyesi olamayacak işçileri yetki belirlenmesinde işyerinde çalışan sayısının dışında bırakan bu hüküm yetkili sendikanın
çoğunluk esasına göre belirlenmesini öneren Türk-İş‟in teklifiyle örtüşmektedir. Türk-İş de hükümet tasarısında olduğu gibi çoğunluğun belirlenmesinde
esas alınacak işçi sayısının “işyerinde çalışan sayısına göre” değil, “bir işyerinde çalışıp sendika üyesi olabilecek nitelikteki işçilerin çoğunluğu” olmasını
istemektedir.122
275 sayılı Yasa‟nın yetkili sendikayı belirleyen hükümleri, hükümet tasarısında yer aldığı şekilde değil, önce Geçici Komisyon‟da sonra Meclis‟te
son olarak da Senato‟da önemli değişiklikler geçirerek yasalaşmıştır. 123
Hükümet tasarısında yer alan bu düzenleme, Geçici Komisyon tarafından
değiştirilerek, “sendika üyesi olabilecek” ifadesi metinden çıkarılmış, yetki
tespitinde dikkate alınacak işçi grubu “bir veya birden fazla işyerinde çalışan
işçiler” olarak ifade edilmiştir.
Türk-İş‟in işyerinde çoğunluğu temsil eden bir sendikanın bulunmaması
halinde “en çok üyeye sahip işçi sendikası sendika üyesi olabilecek nitelikteki
işçilerin çoğunluğunun oyunu almak suretiyle temsil yetkisi kazanır” şeklindeki
önerisi124 hükümet tasarısında ifade edilen hükmün hemen hemen aynısıdır.
Türk-İş tarafından savunulan ve hükümet tasarısında yer alan çoğunluk
sendikasının bulunmaması halinde en çok üyeye sahip olan sendikanın yetkili
olabilmesinin koşullarını “sendika üyesi olabilecek nitelikteki işçilerin çoğun-

122

Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt 16, 74. Birleşim, 17.04.1963, Ek metin, s. 4 Hükümet
tasarısının gerekçesinde yetkili sendikanın belirlenmesinde işyerinde çalışan sayısının değil de,
“bir işyerinde çalışıp sendika üyesi olabilecek nitelikteki işçilerin çoğunluğu” esasının
benimsenmesinin gerekçesi, 18 yaş altında çalışan genç işçilerin sendika üyesi olamamasıyla
açıklanmıştır. Hükümet tasarısının bu ilginç gerekçesine göre, “Tatbikatta bazı iş kollarında,
bilhassa mensucat sanayiinde 18 yaşını ikmal etmemiş bulunan çocukların tercihan istihdam
edildiği görülmektedir. Yaşlarının küçüklüğü sebebiyle bunların işçi sendikalarına üye
olmalarına kanun mânidir. Bir iş yerinde işçilerin salt çoğunluğunu 18 yaşından küçük
çocukların teşkil etmesi halinde bu iş yerinde toplu sözleşme akdine yetkili işçi sendikası
bulmak mümkün olmayacaktır. Bu sebepten dolayı toplu sözleşme akdi hususunda bir iş
yerinde çalışan işçilerin çoğunluğunu temsil eden sendika yerine sendika üyesi olmak
niteliğinde bulunan işçilerin çoğunluğunu temsil eden sendika yetkili kılınmıştır. Bu durumda
bir sendika yoksa o iş yerinin en çok üyesi bulunan işçi sendikası, sendika üyesi olabilecek
nitelikteki işçilerin çoğunluğunun oyunu almak suretiyle temsil yetkisi kazanır.”
123
A.e., s. 298
124
Türk-İş, a.g.e., s. 57
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luğunun oyunu almak suretiyle temsil yetkisi kazanır” sözleriyle düzenleyen
hüküm de Geçici Komisyon tarafından tasarı metninden çıkarılmıştır.
Geçici Komisyon‟un gerekçesinde, işkolu toplu iş sözleşmelerinin önemine, çoğunluğa sahip federasyonun yetkili olacağı açıklamasına, bu nitelikte
federasyon olmaması halinde işkolundaki çoğunluğa sahip sendikanın yetkili
olacağına işaret edilmiş, işyeri, işletme esasına göre toplu iş sözleşmesi haklarının korunduğu vurgulanmıştır. Geçici Komisyon gerekçesinde tüm belirlemelere karşın, işyerinde çoğunluk sendikasının bulunmaması halinde yetkili
sendikanın nasıl belirleneceğini düzenleyen hükmün tasarıdan çıkarılmasına
dönük bir açıklama yapılmamış olduğu görülmüştür.
Konu Meclis‟te tartışılırken muhalefet, çoğunluk ilkesinin tasarıdaki
şekliyle belirlenmesine, “ülkenin özgün koşullarına uymadığı” gerekçesiyle
karşı çıkmıştır. Muhalefete göre toplu iş sözleşmesi yetkisinin belirlenme şekli
önemli bir konudur. Geçici Komisyon‟un, yetkili sendikanın belirlenmesinde
ölçü olarak mutlak çoğunluğa sahip sendika ilkesini benimsemiş olmasının ILO
ilkelerine uygun olmakla birlikte, sendikacılığın henüz çok güçsüz olduğu, üye
sayısı bakımından zayıf bulunduğu ülkemizin gerçekleriyle uyumlu değildir.
“Bir işkolunda federasyonun toplu iş sözleşmesi yapabilmesi için o işkolunda
çalışan işçilerin çoğunluğunun bu federasyona üye olması” gerekliliğine işaret
eden muhalefet, ülkenin sendikacılık gerçeği dikkate alındığında böyle bir federasyonun bulunmasının olanaklı olmadığını ileri sürmüştür. Sendikacılığın
gelişmiş olduğu ülkelerde de en çok temsil yeteneğine sahip sendika ilkesinin
uygulanmasının olanaklı olmadığını savunan muhalefete göre gerçeklere uygun
ölçüt “en çok üye” ölçütüdür. Muhalefet “bir kollektif iş mukavelesinin neticelerine tahammül edecek bütün işçi sendikalarını bu mukavelenin hazırlanmasına iştirak ettirmek lâzımdır. Zira, azınlığın da tâbi olacağı çalışma şartları
üzerinde noktai nazarını bildirmesinde fayda vardır” demiştir.125
Muhalefetin bu konuda getirmiş olduğu bir diğer eleştiri ise toplu iş
sözleşmesi yetkisinin belirlenmesinde uyuşmazlık çıkması halinde uyuşmazlığın bölge çalışma müdürlüklerince giderilmesine ilişkin hükümdür. Bu eleştiriyi getiren muhalefet sözcüsü ilkesel olarak, uyuşmazlıkların çözümünde
bölge çalışma müdürlüklerinin görevlendirilmesine karşı çıkmadığını
belirtmekte, ancak, “bugün Bölge Çalışma Müdürlükleri teşkilât ve vasıf
itibariyle yetersizdirler. Bu teşkilatın kalitesini artıracak tedbirleri almak,
yetişmiş elemanları celbetmek için ücretlerin kifayetli bir hale getirilmesi
lazımdır. Bugünkü perişan haliyle bölge çalışma müdürlüklerine bu kanunların
tahmil ettiği yükler çok ağır olduğu şüphesizdir” 126 demektedir.
125

Orhan Apaydın, YTP Meclis grubu adına konuşması, Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt
16, 74. Birleşim, 17.04.1963, s. 370
126
Sadi Pehlivanoğlu, “A. P. Grubu Adına Meclis Konuşması”, Millet Meclisi Tutanak Dergisi,
Cilt 16, 75. Birleşim, 18.04.1963, s. 394
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Muhalefetin eleştirilerini komisyon adına yanıtlayan, Geçici Komisyon
Sözcüsü Coşkun Kırca, muhalefetin yetkili sendikanın belirlenmesinde çalışan
işçilerin çoğunluğunu temsil eden sendikanın bulunmaması halinde en çok
üyeye sahip sendikaya yetki verilmesi konusundaki değerlendirmelerine değinmemiştir. Geçici Komisyon Sözcüsü yanıtında, tasarıdaki hükmü, güçlü
sendikaların yaratılması, işçilerin birleşerek güçlü örgüt kurulmasını desteklemek için koyduklarını ileri sürerek savunmuş, eleştirinin asıl özünü oluşturan,
işyerinde çoğunluk sendikası bulunmaması halinde yetkinin belirlenmemiş
olmasının doğuracağı sakıncalara yönelik belirlemelere yanıt vermemiştir.127
Geçici Komisyon raporunun yayımlanmasından sonra açıklama yapıp
komisyon değişikliklerini eleştiren Türk-İş, işyerinde çoğunluğu temsil eden
bir sendikanın bulunmaması halinde “en çok üyeye sahip işçi sendikasının
sendika üyesi olabilecek nitelikteki işçilerin çoğunluğunun oyunu almak
suretiyle temsil yetkisi kazanır” şeklindeki önerisini bir daha gündeme
getirmemiştir. Konu bilerek veya bilmeden sessizce geçiştirilmiş, Türk
sendikacılık hareketi yarım asırlık bir süre boyunca yetkili olabilmek için
yarıdan fazla çoğunluğu örgütlemeye mahkum edilmiş, çoğunluk sendikasının
bulunmaması halinde, ILO Sendika Özgürlüğü Komitesi‟nin bu konuda almış
olduğu karar göz ardı edilmiştir. Bilindiği gibi, ILO Sendika özgürlüğü
Komitesi, bu konuda “Bir işyerinde işçilerin yarıdan fazlasını temsil eden bir
sendika olmasa da üyesi olan sendikalara kendi üyelerini temsil etme olanağı
tanınmalıdır”128 demektedir.
2.6.3.2. 275 Sayılı Yasa GörüĢmelerinde ĠĢkolu-ĠĢyeri Yetki Tespiti
Ayrımı
Hükümet tasarısında yetkili sendika belirlenirken sendika-federasyon ayrımı yapılmaksızın “işçilerin çoğunluğunu temsil eden sendika” öznesi kullanılmış, Geçici Komisyon‟da bu hüküm de önemli değişikliğe uğramış, hatta
127

Coşkun Kırca, “Geçici Komisyon Başkanı Olarak Muhalefetin Eleştirilerine Karşı Mecliste
Yaptığı Konuşma”, Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt 16, 75. Birleşim, 18.04.1963, s. 407
“Toplu iş sözleşmesi yetkisinin, iş kolunda işçilerin ekseriyetini temsil eden federasyona değil;
fakat en çok mensubu olan federasyona bırakılması konusunda Orhan Apaydın arkadaşımızın
temennisine iştirak etmiyoruz. Aksi halde şöyle durumlar ortaya çıkabilir: En çok üyeye sahib
olan federasyondur, fakat diğer federasyonların üye toplamı bu federasyondan fazladır. Bu
takdirde bu federasyona nasıl olur da temsil yetkisi tanıyacağız? Biz, burada, federasyonların
iş kolu çapında gelişmesi için en önemli bir teşvik tedbirini getirmiş bulunuyoruz. Diyoruz ki,
„ey işçiler, toplu iş sözleşmesi ve grev haklarından sadece iş yeri çapında değil, iş kolu çapında
istifade etmek istiyorsanız, bu imkân size açıktır. Aranızda lütfen sendikalaşınız, sendikalar
haline geliniz ve bu sendikalarla bir araya gelmek suretiyle kuvvetli federasyonlar kurunuz‟.
Biz kendilerine bu imkânı açıyoruz. Bu imkânı kullanıp kullanmamak onların elindedir. Bu
imkân onların ellerinde olduğu müddetçe geri kalan her hangi bir tahdidin fayda yerine mahzur
getirmesinden ciddî surette endişe ederiz.”
128
ILO, 2006, Paragraf 977
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yeniden yazılmıştır. Geçici Komisyon, yetkili sendika öznesini belirlerken hükümet tasarısından farklı olarak, işkolu düzeyinde yetki esasını benimsemiş, bir
işkolunda çalışan işçilerin çoğunluğunu temsil eden işçi federasyonunun yetkili
olacağı ve o işkolunda bu nitelikte bir işçi federasyonu yoksa, işkolunda çalışan
işçilerin çoğunluğunu temsil eden sendikanın işkolu düzeyinde yetkili sendika
olacağı şeklindeki düzenlemeyi getirmiştir.129
Geçici Komisyon‟un hükümet tasarısından ayrılıp, yetki konusunda işkolu, işyeri ayrımı yapmasının doğal sonucu olarak, işyeri düzeyinde yetkili
sendikanın tanımlanması zorunluluğu doğmuş, komisyon da maddenin 1. fıkrasına eklediği hükümle işyeri sendikasını, “Bir veya birden fazla işyerinde çalışan işçilerin çoğunluğunu temsil eden işçi sendikası” olarak tarif etmiştir.
2.6.3.3. 275 Sayılı Yasa GörüĢmelerinde Meslek Sendikalarına Yetki
Verilip Verilmemesi TartıĢması
275 sayılı Yasa Meclis‟te tartışılırken yetki sistemine ilişkin en sert tartışma konularından birisini meslek sendikalarına toplu iş sözleşmesi yetkisi
verilip verilmemesi oluşturmuştur. Muhalefet ve Türk-İş meslek sendikalarına
toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi verilmesine güçlü sendikacılık, düzenin bozulmaması ana fikri üzerinden karşı çıkmışlardır.
2.6.3.3.1. Meslek Sendikacılığının Güçlü Sendikacılığın Doğmasını
Engelleyeceği Savları
Hükümet tasarısının 7. maddesinin 3. fıkrasında yer alan ve belirli koşullarda bir tür meslek düzeyinde toplu iş sözleşmesi yapma olanağı veren hüküm de komisyon tarafından ciddi değişikliğe uğratılmıştır. Hükümet tasarısında fıkra “Ancak bir işyerinde çeşitli işçi kategorilerini temsil eden sendikalar
işin niteliğinden ötürü zaruret bulunan durumlarda ayrı ayrı toplu sözleşme
yapmaya yetkilidirler. Zaruretin bulunup bulunmadığına, başvurma üzerine,
Yüksek Hakem Kurulu karar verir” şeklinde yer almıştır. Komisyon, fıkraya “o
iş yerinde bahis konusu işçi kategorisine mensup işçilerin çoğunluğunu temsil
etmek şartıyla” cümlesini ekleyerek, Yasa‟nın kullandığı deyimle iş kategorilerine göre toplu iş sözleşmesi yapılması durumunda da yetkinin çoğunluk esa129

Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt 16, 74. Birleşim, 17.04.1963, Ek metin, s. 14 Geçici
Komisyon‟da hükümet tasarısından farklı bir düzenleme yapılmasının gerekçesi, “Toplu iş
sözleşmesi sisteminin tanzimi fonksiyonunu ifa edebilmesi, bu sözleşmelerin işkolu esasına
göre yapılmasının esas olması takdirinde mümkün olabilir. Bu itibarla komisyonumuz, tasarıda
yer alan iş yeri ve muhtelif iş yerleri ve bu arada muhtelif iş yerlerinden mürekkep bir işletme
esasına göre toplu iş sözleşmesi yapılması imkânını saklı tutmuş; ancak, asıl olarak da, toplu iş
sözleşmesinin işkolu esasına göre yapılması ilkesini kabul etmiştir. Böyle olunca, işkolunda
toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi, asıl olarak o işkolunda işçilerin çoğunluğunu temsil eden
federasyona ve ancak federasyon yoksa, aynı vasıftaki sendikaya tanınmıştır” sözleriyle
açıklanmıştır.
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sına göre belirleneceğini hükme bağlamış, fıkraya eklediği, “ilgili işçi veya
işveren sendikasının veyahut işverenin yahut Çalışma Bakanlığı‟nın baş vurması” cümlesiyle hükümet tasarısında “başvuru” olarak geçen sürece açıklık
getirip, işyerinde “işçi kategorilerine göre” toplu iş sözleşmesi yapma zorunluluğunun bulunup bulunmadığının tespitini isteme hakkını kimlere verdiğini
sıralama usulüyle belirtmiştir.130
275 sayılı Yasa‟nın yetki tespitine ilişkin hükümleri içerisinde en fazla
eleştiri alan, üzerinde en fazla konuşulup tartışılan, Türk-İş‟in de eleştirilerini
odakladığı hüküm yukarıda belirtilen 7. maddenin 3. fıkrası olmuştur. Türk-İş
tarafından bu fıkra güçlü sendikacılığın istenilmediğinin ifadesi olarak nitelendirilmiştir.131
Türk-İş‟e göre: “Bir işyerinde çeşitli iş kategorilerinin temsili esasına
göre kurulan Sendikalara, ayrı Toplu İş Sözleşmesi yapma yetkisinin tanınması
yolunu açık bulundurmakla, tasarı, sendikacılığı temelinden zayıflatıcı bir unsur getirmektedir.”132
Türk-İş, tasarının 7. maddesinin 3. fıkrasına ilişkin eleştirilerine Anayasa‟nın 46. maddesini dayanak almış, sendika hakkının korunması için bu
maddenin özel olarak düzenlenmiş olmasını, anayasa koyucunun sendika hakkının özgünlükleri olan bir hak olduğunu kabul etmiş olduğunu gösterdiğini, bu
nedenle yasal düzenlemeler yapılırken sendika hakkının amacının göz ardı
edilmemesi gerektiğini belirtmiştir. Türk-İş, Anayasa‟nın 47. maddesinin,
“toplu sözleşme ve grev hakkı”nı işçilerin ekonomik sosyal hak ve çıkarlarının
korunması amacıyla konulduğunu anımsatarak, “bu bakımdan grev ve toplu
130

Komisyonun değişikliğiyle tasarıda 7. maddenin 3. fıkrası “Bir iş yerinde çeşitli işçi
kategorilerini temsil eden işçi sendikaları, işin niteliğinden ötürü zorunluk bulunan hallerde,
ayrı ayrı toplu iş sözleşmesi yapmaya, o iş yerinde bahis konusu işçi kategorisine mensup
işçilerin çoğunluğunu temsil etmek şartıyla yetkilidirler; zorunluk bulunup bulunmadığını,
ilgili işçi veya iş veren sendikasının veyahut iş verenin yahut Çalışma Bakanlığının baş
vurması üzerine Yüksek Hakem Kurulu karar verir” şekline dönüşmüştür.
131
Türk-İş, a.g.e., s. 68 “Tasarının aldığı son şekil Türkiye'de güçlü bir sendikacılığın gelişmesi
zaruretinin benimsenmemiş olduğunu göstermektedir.”
132
A.e., “Tasarı Batı sendikacılık tatbikatının yüzkarası sayılan istisnaî bazı durumları örnek
alarak siyasî karar organlarına grevleri geciktirmede geniş yetkiler tanımakta ve Demokratik
Sendikacılıktan uzaklaşmaktadır. Grev yasağı ile ilgili hükümleri çok geniş tutmak ve çok
yaygın bir tatbikata imkân verecek vuzuhsuz hükümler koymak suretiyle, tasarı, hem
Sendikacılık prensiplerine hem de Türk İşçisine güvensizlik ifade eden bir zihniyeti
aksettirmektedir. Sendika Üyesi olmayanlara Grev oylaması yaptırmak ve buna katılmak
imkânını sağlayan ve işverene grev yapmayan veya katılmaktan vazgeçen işçileri çalıştırma
yetkisi veren ve yalnız sendikacıları değil bütün işçileri ağır ceza tehditleri altında bulunduran
tasarı sendikacılığın güç kazanmasını güçleştirecek unsurlarla yüklüdür Türk-İş, Yüksek
Meclisin Anayasanın verdiği hakları sonuna kadar kullanmaya kararlı olan Türk işçisinin
haklarını verecek bir kanunun kabul edilmesini beklemekte ve aşağıdaki değişiklikleri teklif
etmektedir…”
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sözleşme hakkının düzenlenmesinde işçilerin iktisadî ve sosyal durumlarını
korumak ve düzeltmek amacının devamlı olarak gözönünde bulundurulması
şarttır” görüşünü savunmuştur. Sendika ve toplu iş sözleşmesi hakkına ilişkin
anayasal ilkelerin altını çizen Türk-İş, bu ilkelerin yasa koyucuyu yönlendirmesi gerektiğini, bu ilkeleri gözeten bir yasanın ise “Sendika kurulmasında ve
Toplu Sözleşme ve Grev hakkının tanınmasında işçi menfaatlerini koruyacak
kuvvetli bir Sendikacılık cereyanına imkan verecek hükümleri ihtiva etmesi
gerekir” demiştir. Türk-İş, yasanın bu nitelikleri taşımadığını da şöyle açıklamıştır: “Halbuki tasarının 7 nci maddesi iş kategorilerine göre Sendikalaşma ve
Toplu İş Sözleşmesi yapma yolunu açarak bu amaca aykırı sonuçlar verecek bir
mahiyet taşımaktadır.” Daha açık bir anlatımla Türk-İş, tasarının bu şekilde
yasalaşarak işçi kategorilerine toplu iş sözleşmesi yapma hakkının tanınmasının, sendikacılık hareketini zayıflatacağı kaygısı taşıdığını vurgulamaktadır. 133
Türk-İş‟e göre tasarının 7. maddesinin 3. fıkrasında yer alan hüküm sadece anayasal ilkelere aykırı değildir, fıkra aynı zamanda Türk ve dünya sendikal geleneklerine, işyerlerinin yapısına, uygulamanın gerçeklerine de uymamaktadır. “Türkiye‟de Sendikalar bugüne kadar hep işkolu esasına göre kurulmuşlardır”134 diyen Türk-İş, Komisyon üyelerine dağıttıklarını belirttikleri
dosyayı dayanak göstererek, “Sendikacılık ve Toplu Sözleşme bakımından
dünyadaki tatbikat, işkoluna ve işyerlerinin tamamına göre bir teşkilâtlanma ve
sözleşme yolundadır” sözleriyle tasarının, bu genel eğilime karşı bir düzenleme
yaptığını ileri sürmüştür. Türk-İş‟e göre: “Bu hükmün Anayasanın metnine ve
ruhuna aykırı tatbikata yol açacak bir hüküm olarak kaldırılması gereklidir.” 135
Aynı hüküm, Yasa‟nın Senato‟da görüşülmesi sırasında daha fazla tartışmalara neden olmuştur. Adana Senatörü Mehmet Ünaldı, 7. maddenin 3.
fıkrasındaki “Bu bend hükmü sadece deniz ve hava ulaştırması kollarında uygulanır” hükmünü eleştirerek, her işkolunda özel işler bulunduğunu, getirilmek
istenen hükmün daraltıcı bir düzenleme olduğunu ileri sürmüştür.136
Madde metninin tasarıdan çıkarılması için önerge veren Zonguldak Senatörü Tarık Remzi Baltan‟a göre 7. maddenin 3. fıkrası, Anayasa‟nın 46. ve
47. maddelerinde ifade edilen ruhla uyumlu olmayan, demokratik ilkelere aykırı, sendikacılığın gelişimine engel, küçük küçük bir sürü sendikanın doğmasının önünü açarak bu sendikaların ayrı ayrı sözleşme yapmasını olanaklı kılacak, sendikacılığı güçsüzleştirecek bir düzenlemedir. Baltan, Anayasa‟nın sen133

A.e., s. 69 “İş kategorilerine göre Sendika Kurma çok mahzurlu görünmeyebilir. Fakat bu
çeşit Sendikalara Toplu Sözleşme ve Grev hakkı tanımak Sendikacılık hareketini Anayasadaki
amaçlara aykırı bir şekilde zayıflatacaktır.”
134
A.e., s. 70 “Komisyon üyelerine dağıtılan dosyada bu hususta örnekler bulmak mümkündür.”
135
A.e., s. 69
136
Mehmet Ünaldı, “275 Sayılı Yasanın Senato Görüşmelerine Yaptığı Konuşma” Cumhuriyet
Senatosu Tutanak Dergisi, Cilt 13, 89. Birleşim, 09.07.1963, s. 19
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dika hakkını düzenleyen 46., toplu iş sözleşmesi hakkını düzenleyen 47. maddelerini “sosyal hakların iktisadi düzenin temini hususunda işçi hareketleri
doğmasını sağlayan” maddeler olarak nitelendirerek, tartışılan hükmün Anayasa‟nın 46. ve 47. maddelerinde ifade edilen bu amacın gerçekleşmesine engel
olacağını ileri sürmüştür. Aynı görüş için, iş kategorilerine göre toplu iş sözleşmesi hakkının sadece hava ve deniz işlerinde çalışanlara tanınmış olması,
özel bir ayrıcalık tanımak anlamına gelecek, diğer işçi gruplarının aynı ayrıcalığı istemesini kaçınılmaz kılacaktır. Eğer güçlü sendikacılık isteniyorsa, hüküm madde metninden tümüyle çıkarılmalıdır. Çıkarılmaması halinde hükümdeki deniz ve hava ulaşımında çalışanlar sınırlandırması kaldırılarak, ayrıcalık
tanınmalı, hüküm herkese uygulanabilir hale getirilmelidir.137
Senato tartışmalarında konuya güçlü sendikacılık açısından yaklaşan,
tartışılan üçüncü fıkranın, güçlü sendikacılık beklentisinin tam aksi sonuçların
doğmasına yol açacağını ileri süren, bu konuda daha önce fıkraya getirilen
eleştirilere katıldığını belirten Ankara Senatörü Niyazi Ağırnaslı da tartışılan
üçüncü fıkranın tümden yasa metninden çıkarılması için önerge vermiştir.
Önergesinin kabul edilmemesi halinde, bir grup işçiye ayrıcalık tanıma olarak
nitelendirdiği deniz-hava ulaştırma işlerinde uygulanacağını belirten cümlenin
metinden çıkarılmasını önermiştir.138
Yasa tasarısının 7. maddesinin 3. fıkrasının madde metninden
çıkarılması için önerge veren Cumhurbaşkanlığı Senatörü Ömer Ergün de
konuya, işkolu sendikacılığı açısından yaklaşmış, ülkemizde sendikalaşmanın
işyeri ve işkolu düzeyinde gelenekselleştiğini, bu geleneğin devam ettiğini, “iş
kategorisine göre” sendikalaşmanın, sendikal alanda parçalanmayı beraberinde
getireceğini ileri sürerek 3. fıkranın tümüyle çıkarılmasını savunmuştur. 139
2.6.3.3.2. Türk-ĠĢ’in, Meslek Sendikacılığının Düzeni Bozacağı Kaygısı
Temel anayasal ilkelere, sendika hakkının niteliklerine dayanarak tasarının “iş kategorilerine” göre toplu iş sözleşmesi yapma hakkını düzenleyen
hükmünü eleştiren Türk-İş, bu eleştirilerle yetinmeyip, düzenin bozulacağı,
işyerlerinde amaç dışı yönelimlerin doğacağı tehlikesine işaret etmiştir.
Türk-İş, “iş kategorilerine göre Toplu Sözleşme Hakkı” tanınması, uygulamada sendikaların “birleşip gelişmesine engel olacak yolda amaç dışı bir
yöne yöneltilme tehlikesi ortaya çıkar”140 demiştir. Hükümetçe hazırlanmış
137

Tarık Remzi Baltan, “275 Sayılı Yasanın Senato Görüşmelerine Yaptığı Konuşma”
Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisi, Cilt 13, 89. Birleşim, 09.07.1963, s. 19
138
Niyazi Ağırnaslı, “275 Sayılı Yasanın Senato Görüşmelerine Yaptığı Konuşma” Cumhuriyet
Senatosu Tutanak Dergisi, Cilt 13, 89. Birleşim, 09.07.1963, s. 20
139
Ömer Ergün, “275 Sayılı Yasanın Senato Görüşmelerine Yaptığı Konuşma”, Cumhuriyet
Senatosu Tutanak Dergisi, Cilt 13, 89. Birleşim, 09.07.1963, s. 21
140
A.e., s. 70
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tasarının 8. maddesiyle ilgili gerekçede de aynı sakıncaların yer aldığına dikkat
çeken Türk-İş, bu endişeyi paylaştığını ifade etmiştir. Türk-İş‟e göre, “İş kategorilerine göre Toplu Sözleşme ve Grev hakkı tanınması işyerlerinde kritik
noktalarda bulunan azınlık grupların özel durumlarını istismar etme ve işçi
çoğunluğunun arzu etmediği şartlarda ve zamanda grev yapma veya grev tehdidine başvurma suretiyle aşırı ve haksız imtiyazlar sağlamak imkanı” 141 verecek ve “işverenleri birçok işçi gruplarıyla pazarlık yapma zorunluluğu karşısında bırakarak işyerinin idaresi bakımından önemli iktisadi mahzurları olacak
sonuçlar”142 doğuracaktır.
Türk-İş, “iş kategorilerine göre toplu iş sözleşmesi hakkı” tanıyarak bir
tür meslek sendikaları yaratma tehlikesi taşıyan tasarının 7. maddesinin 3. fıkrasını, sendika hakkının niteliğinden, güçlü sendikacılık ilkesinden, 1961 Anayasası‟nın, sendika hakkını düzenleyen 46., toplu sözleşme hakkını düzenleyen
47. maddelerinin amaçlarından hareketle eleştirmiştir. Bu eleştirisinde dünya
sendika hareketi pratiğinden, Türkiye sendikal hareketinin deneyiminden hareketle meslek sendikalarına karşı çıkması gayet anlaşılır bir durumdur. Ne var ki
eleştirdiği Geçici Komisyon sözcüleriyle eleştiride kullandığı yaklaşım açısından aynı ortak paydada buluştukları, olası olumsuzlukları göstererek ikna yoluna başvurdukları görülmüştür. Geçici Komisyon sözcülerinin zaman zaman
dile getirdikleri ve genellikle sınırlandırıcı bir düzenleme gündeme geldiğinde
bir tür korkutarak ikna etme yöntemi olarak kullanmaktan çekinmedikleri
“anarşik grevler doğar”143 saptamasına benzer saptamaları Türk-İş de
yapmıştır. Bu şekilde bir anlamda, eleştirdiği Komisyon‟la aynı çizgide
buluşması, tıpkı Komisyon‟un yapmış olduğu gibi olası tehlikeleri gösterip,
korkutarak ikna etme çabası dikkat çekicidir.
Türk-İş‟in “işyerlerinde kritik noktalarda bulunan azınlık grupların özel
durumlarını istismar etme ve işçi çoğunluğunun arzu etmediği şartlarda ve zamanda grev yapma veya grev tehdidine başvurma suretiyle aşırı ve haksız imtiyazlar sağlamak imkanı doğacaktır” endişesine, kendisi dışında grev hakkına
sahip olanlar için kapılıp, kendisi için böyle bir tehlike görmüyor olması dikkat
çekicidir. Türk-İş bu değerlendirilmesiyle kendisini sistemin asli unsuru olarak
141

A.e.
A.e.
143
Coşkun Kırca, “Geçici Komisyon Başkanı Olarak TBMM‟de Yaptığı Konuşma” Millet
Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt 16, 76. Birleşim, 19.04.1963, s. 429 “Toplu iş sözleşmesi ve
grev konularında yetişmiş, tecrübeli liderlerin yönetimi altında bulunmayan ve gelişi güzel
teşekkül etmiş bir takım işçi gruplarına bu hakkı tanımanın, Türkiye‟de anarşik grevler
silsilesini yaratacağından komisyonumuz ciddi şekilde endişe eder.”
142
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görmekte, düzen gerekliliğini gözeteceğinden kimsenin kaygı duymaması gereken bir örgüt olarak tanımlamaktadır.
Türk-İş‟in eleştirilerini yanıtlayan Geçici Komisyon Sözcüsü ise Meclis‟te yapmış olduğu konuşmada, yapılan eleştirileri abartılı bulduğunu belirtmiştir. Geçici Komisyon Başkanı ise, yapılan düzenlemenin şimdilik sadece
deniz ve hava ulaştırması alanlarında çalışanlar için zorunlu görüldüğünü, ileride doğacak gereksinimler saklı kalmak kaydıyla maddenin sadece kara ve
hava ulaştırmasında çalışanlara tanınacak şekilde değiştirilebileceğini, bu konuda yapılacak değişiklik tekliflerine katılabileceklerini savunmuştur.144
Türk-İş‟in, “iş kategorilerine göre Toplu Sözleşme Hakkı” tanıyarak bir
tür meslek sendikaları yaratma tehlikesi taşıdığını ileri sürdüğü tasarının 7.
maddesinin 3. fıkrasına ilişkin eleştirileri Meclis‟te de karşılığını bulmuş, Türkİş‟in dile getirdiği eleştiriler gerekçeye hemen hemen aynen alınarak verilen bir
önergeyle hükmün madde metninden çıkarılması teklif edilmiştir.”145 Önerge
144

Coşkun Kırca, “Geçici Komisyon Başkanı Olarak TBMM de Yaptığı Konuşma Millet
Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt 16, 75. Birleşim, 18.04.1963, s. 407 “İşçi kategorilerine göre, iş
yerlerinde ayrı ayrı toplu iş sözleşmesi yapılması hususunda ileri sürülen tenkidlerin hakikaten
ziyadesiyle mübalağalı olduğu kanısındayım. Ancak, ilerde başka sahalarda zaruretlerin
çıkabileceği ihtimali açık olmakla beraber, şimdiye kadar verilebilen misaller içinde bu
zaruretin sadece kara ve hava ulaştırmasında zikredilebildiğini nazarı itibara alarak,
komisyonunuz şimdiden beyan eder ki, bu husustaki hükmü, münhasıran deniz ve hava
ulaştırmasına inhisar ettirecek tekliflere iltihak etmeye hazırdır. Ancak, şunu da belirteyim ki,
ilerde tatbikat yeni zaruretler çıkarsa bu takdirde kanunu tadil etmek icabedecektir.”
145
Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt 16, 76. Birleşim, 19.04.1963, s. 435 “Millet Meclisi
Başkanlığına Görüşülmekte olan tasarının 7 nci maddesinin 3 ncü bölümünde bir iş yerinde
çeşitli işçi kategorilerinin temsili esasına göre kurulan sendikalara ayrı ayrı toplu iş sözleşmesi
yapma usulü tanınmaktadır. Sendika, işçi ve iş verenlerin özel bazı maksatlarla teşkilâtlanması
demektir. Anayasanın 46 ncı maddesi sendika kurma hakkının genel esaslarını tesbit
etmektedir. Genel olarak dernek kurma hürriyeti yanında özel bir şekilde sendika kurma
hakkının Anayasada ayrı bir yer alması bu teşkilâtlanmanın kendine has bir mahiyeti olduğunu
göstermektedir. Bu itibarla sendika kurma hakkının kullanılmasında bunun amaçlarına uygun
olarak hareket etmek zorunluğu vardır.
Anayasanın 47 nci maddesince toplu sözleşme ve grev hakkının amaçları ifade edilmektedir.
Madde bu amacı "işçiler iş verenle olan münasebetlerinde iktisadi ve sosyal durumlarını
korumak veya düzeltmek amacıyla toplu sözleşme ve grev haklarına sahiptirler" şeklinde ifade
etmektedir. Bu bakımdan grev ve toplu sözleşme hakkının düzenlenmesinde işçilerin iktisadi
ve sosyal durumlarını korumak veya düzeltmek amacıyla toplu sözleşme ve grev haklarına
sahiptirler" şeklinde ifade etmektedir. Bu bakımdan grev ve toplu sözleşme hakkının
düzenlenmesinde işçilerin iktisadi ve sosyal durumlarını korumak ve düzeltmek amacının
devamlı olarak göz önünde bulundurulması şarttır.
Tasarının incelenmesinde bu hususların dernek kurma hürriyetinin genel hükümlerini
tamamlıyan esaslar olarak düşünülmesi gereklidir.
Bu hususları göz önünde bulunduran bir kanunun sendika kurulmasında ve toplu sözleşme ve
grev hakkının tanınmasında işçi menfaatlerini koruyacak kuvvetli bir sendikacılık cereyanına
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kabul edilmemiş, ancak Geçici Komisyon Sözcüsü, yukarıda belirtilen konuşmasında dile getirdiği gibi, “Bu bent hükmü sadece deniz ve hava ulaştırması
işkollarında uygulanır” diyen bir önerge vermiş, kabul edilen önerge doğrultusunda maddeye yapılan ekleme Meclis‟te kabul edilmiştir.146
Tüm bu tartışmalardan sonra ilginç bir durum yaşanmış, eleştirileri değerlendiren Geçici Komisyon Sözcüsü, 7. maddenin 3. fıkrasına ilişkin eleştirilere katıldıklarını, maddenin yasalaşması halinde küçük küçük sendikaların
kurulabileceği endişesinin haklı olduğunu söylemiştir. Sözcüye göre, işyerlerinde değişik iş kategorilerinde çalışan işçilerin hakları toplu iş sözleşmesi aracılığıyla büyük sendikalar tarafından daha güçlü bir şekilde savunulabilecektir.147 Hükümet de bu görüşe katılmış ve 7. maddenin 3. fıkrası Türk-İş‟in istemi gibi yasa metninden çıkarılmıştır.
2.6.4. Yetki UyuĢmazlıklarının Çözümüne ĠliĢkin Düzenlemeler
275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu‟nda yetkili sendikanın belirlenmesine ilişkin Türk-İş‟in görüşü ve hükümet tasarısı arasında
paralellik bulunan bir düzenleme de yetkili sendikanın belirlenmesi konusunda
uyuşmazlık çıkması halinde bu uyuşmazlığın hangi kurum tarafından nasıl ve
hangi sürelerde çözüme kavuşturulacağını düzenleyen hükümet tasarısının 9.
maddesinde yaşanmıştır. Açıkçası bu konuda Türk-İş, hükümet tasarısındaki
düzenlemeyi aynen benimsemiştir.
Türk-İş‟in de benimsediği hükümet tasarısına göre: “Toplu sözleşme
yapma konusunda işçileri temsil bakımından işçi sendikaları arasında çıkacak
yetki uyuşmazlıklarıyla işveren veya işveren sendikaları tarafından işçi sendikalarının yetkilerine karşı yapılan itirazlar, başvurma gününden itibaren üç
işgünü içinde ilgili bölge çalışma müdürü tarafından çözülür.
imkan verecek hükümleri ihtiva etmesi gereklidir. Halbuki tasarının 7 nci maddesi iş
kategorilerine göre sendikalaşma ve toplu iş sözleşmesi yapma yolunu açarak bu amaca aykırı
sonuçlar verecek bir gaye taşımaktadır.
İş kategorilerine göre sendika kurma çok mahzurlu görünmiyebilir. Fakat bu çeşit sendikalara
toplu sözleşme ve grev hakkı tanımak sendikacılık hareketini Anayasadaki amaçlara aykırı bir
şekilde zayıflatacaktır.
İş katagorilerine göre sendika kurma ve toplu sözleşme yapma usulü hür dünyadaki
sendikacılık tatbikatına aykırıdır.
Bu sebeple 7 nci maddenin 3 ncü fıkrasının tasarıdan çıkarılmasını teklif ediyoruz.
Gereğinin yapılması için oya sunulmasını dileriz.”
146
A.e., s. 436
147
Amil Artuş, “Geçici Komisyon Sözcüsü Olarak Senatoda Yapmış Olduğu Konuşma”,
Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisi, Cilt 13, 89. Birleşim, 09.07.1963, s. 22 “Biz bu 3
ncü bendin maddeden tamamen çıkarılmasına taraftarız. Yani bunu sadece deniz ve hava
ulaştırmalarına hasretmektense tamamen çıkarılması daha isabetli olacaktır, kanaatindeyiz.”
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Bölge Çalışma Müdürü‟nün yetki uyuşmazlıklarını çözme kararlarına ilgililer, kendilerine yapılacak bildirim tarihinden başlayarak 6 işgünü içinde, il
hakem kuruluna itiraz edebilirler. İl hakem kurulu 15 gün içinde karar verir. Bu
karar kesindir.”148
Geçici Komisyon, tasarının 7. maddesinde yetki konusunda federasyonları kapsama alması nedeniyle, yetki tespitinde uyuşmazlık çıkması halinde
izlenecek süreci düzenleyen hükümet tasarısının 9. maddesini, 11. madde olarak neredeyse baştan aşağı yeniden düzenlemiştir.
Geçici Komisyon 11. madde olarak düzenlediği hükümle yetki uyuşmazlıklarını iki gruba ayırmıştır. Birinci grupta “belli işyeri veya işyerleri için
yapılacak toplu iş sözleşmelerinde” yetki sorunu ele alınmıştır. Toplu iş sözleşmesinin düzeyi işyeri veya işletme ise yetki konusunda çıkacak uyuşmazlıkları, hükümet tasarısında olduğu gibi yine bölge çalışma müdürlüklerinin üç
gün içerisinde çözmesi esası benimsenmiştir. Ancak hükümet tasarısında bölge
çalışma müdürlüklerinin kararlarına karşı itiraz yeri olarak idari bir kurum olan
il hakem kurulu benimsenmişken, Geçici Komisyon, il hakem kurullarının
yerine, yargısal bir kurumu, iş mahkemelerini getirmiş, itiraz süresini üç işgünü, mahkemenin karar süresini üç işgünü olarak belirlemiş, mahkemenin
vereceği kararın kesin olacağını hüküm altına almıştır.
İkinci grupta ise işkolu düzeyinde toplu iş sözleşmesi yetkisine ilişkin
uyuşmazlıklara yer verilmiştir. Geçici Komisyon‟un yapmış olduğu düzenlemeye göre işkolu düzeyinde imzalanacak toplu iş sözleşmelerinde yetkili sendikanın belirlenmesine ilişkin uyuşmazlık çıkması halinde, başvuru tarihinden
itibaren 6 işgünü içerisinde uyuşmazlık Çalışma Bakanlığı tarafından giderilecektir. Çalışma Bakanlığı‟nın kararlarına karşı ise itirazlar Yargıtay‟a yapılacak, Yargıtay‟ın iş davalarına bakmakla görevli dairesi uyuşmazlığı 6 işgünü
içerisinde karara bağlayacaktır.
Geçici Komisyon, yetki uyuşmazlıklarının çözülmesinde hükümet tasarısı ve Türk-İş önerilerinde yer alan il hakem kurulları yerine iş mahkemelerini
görevli görmesinin nedenini, uyuşmazlığın çözümünün var olan bir hakkın
açıklaması anlamına gelmesi nedeniyle yargısal bir faaliyeti gerektirdiğini, bu
nedenle idari kararlara karşı başvuru makamının mahkemeler olduğu sonucuna
ulaştıklarını belirtmişlerdir.149 Geçici Komisyon‟a göre: “Gerçekten, il hakem
kurulları ve Yüksek Hakem Kurulu, mevcut hakları bir uyuşmazlık vesilesiyle
izhar eden kurullar olmayıp, yetkili oldukları hallerde çalışma şartları konu148

Hükümet tasarısındaki düzenlemeyle Türk-İş tarafından önerilen düzenlemeyi karşılaştırmak
için Bkz. Türk-İş, a.g.e., s. 67-82, s. 302
149
Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt 16, 74. Birleşim, 17.04.1963, Ek metin, s. 16
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sunda hak ihdas eden ve bazı hallerde de icra makamlarına istişari mütalâa
veren kurullardır. Bu kurulların fonksiyonları icabı olduğu kadar, teşekkül ve
terekküp tarzları bakımından da kazai bir mahiyetleri olmadığı aşikârdır.”150
Hükümet tasarısında da Geçici Komisyon‟un değiştirdiği tasarıda olduğu
gibi uyuşmazlık çıkması halinde, uyuşmazlık sona erdirilene kadar yetki ve
toplu iş sözleşmesi sürecinin ne olacağı konusunda bir düzenlemeye yer verilmemişti. Bu durumda yargılamayı yapan mahkeme yetki işlemlerinin durdurulmasına ilişkin bir tedbir kararı vermediği sürece, uyuşmazlık sürse de yetkili
bir sendika gibi, yetkisine itiraz edilen sendikanın önünde süreci devam ettirmesinde hukuki bir engel bulunmuyordu.
Toplu pazarlık sisteminin yaşama geçirildiği günden bugüne kadar geçen
yaklaşık elli yıllık süreçte, yetkili sendikanın belirlenmesinde en önemli yakınmaların nedenini oluşturan yetki itirazıyla sendikanın devre dışı bırakılması
sorunu belki de yaşanmayacaktı. Yetki uyuşmazlığının çözümünün çok uzun
sürelere yayıldığı, bu uzun sürede sendikanın devre dışı bırakılması ile işçilerin
güvenceden yoksun kaldıkları yakınması da, tasarının ilk haliyle yasalaşması
durumunda çok büyük bir olasılıkla ortaya çıkmayacaktı. Yapılan yetki itirazının ciddi olup olmadığına, itiraz konusunun özelliğine göre yargı, süreci
tedbiren durduracak ya da durdurmaya gerek görmeden, sendikanın beklemesine gerek bırakmayarak süreci işletmeye devam edecekti. Bu durumun, özellikle sendikanın yetkisiz olduğunun anlaşılması durumunda, geriye doğru toplu
iş sözleşmeleri hükümsüzlüğü sorunu doğuracağı düşünülse de uyuşmazlığı
makul bir sürede sonuçlandırmayan kamusal otoritenin, bu durumda sorumlu
olacağı tezi düşünülebilirdi.
Ne var ki gelişmeler aksine bir seyir izlemiş, tasarının Senato‟da görüşülmesi sırasında bir önerge veren Yozgat Senatörü Sadık Artukmaç 12. maddeye “İtiraz müddeti geçmeden veya itiraz kesin bir karara bağlanmadan toplu
görüşmeye başlanamaz” hükmünün eklenmesini önermiştir. 151 Artukmaç‟a
göre yetki uyuşmazlıklarının nasıl çözümleneceğini hükme bağlayan 12.
maddede süreç anlatılmış, ancak itirazdan sonra toplu iş sözleşmesinin ne
zaman başlayacağı belirtilmemiştir, eksikliğin giderilmesi gerekmektedir.
Artukmaç‟ın önerisi kabul edilmiş, 12. maddeye önerge doğrultusunda
eklenen fıkra ile “İtiraz müddeti geçmeden veya itiraz kesin bir karara bağlanmadan toplu görüşmeye başlanamaz” hükmü eklenmiştir.152 Böylece yetki
150

A.e.
Sadık Artukmaç, “275 Sayılı Yasanın Senato Görüşmeleri Aşamasında Vermiş Olduğu
Önerge”, Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisi, Cilt 13, 89. Birleşim, 09.07.1963, s. 28
152
A.e.
151
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uyuşmazlıklarında itirazla birlikte tüm süreci durduran bir sistem yürürlüğe
girmiş, kötü niyetli itirazları yargının süzme olanağı daha başından engellenmiştir denilebilir.
2.6.5. 275 Sayılı Yasa’ya ĠliĢkin Yasa Koyucunun Beklentileri
275 sayılı Yasa‟nın gerekçesini incelediğimizde, yasa koyucunun toplu
iş sözleşmelerinin işlevlerine ilişkin genel kabulden ayrılmadığı izlenimi verdiği, toplu iş sözleşmesinin klasik işlevlerine vurgu yapma gereksinimi içerisine girmiş olduğu görülmektedir. Yasa, gerekçesinde genel olarak toplu iş
sözleşmesi ve grev hakkının yasal bir düzenlemenin konusunu oluşturma nedenini “hukuki”, “meşru bir düzen” 153 kurulmasına dayandırmıştır. Bu öyle bir
düzen olacaktır ki, bu düzende, uyuşmazlıklar ve çekişmeler giderilerek iş barışı sağlanacak, daha da önemlisi, toplu iş sözleşmeleri yoluyla işverenler arasında haksız rekabetin doğmasının önüne geçilecektir.
Gerekçede “Bilindiği üzere toplu sözleşmeler iş hayatında uzun süreli
olarak dirlik ve durulmayı sağlayan ve toplu uyuşmazlıklar ve çekişmeleri gideren belli başlı belgelerdendir” sözleriyle toplu iş sözleşmesinin barış işlevine
yollama yapılmış, “Toplu sözleşme sistemleri, sanayide, işçi ve işveren münasebetlerinde meşru hukukî bir düzen kurulmasını güden bir rejimdir. Bu yoldan
tarafların karşılıklı birbirine saygı göstermeleri sağlanmakta ve emek unsuru
kadar sermaye ve teşebbüs çabalarının da saygıya değer olduğu kabul edilmektedir” denilerek toplu iş sözleşmesinin koruma işlevine işaret edilmiştir.
“Öte yandan toplu iş sözleşmeleri iş hukukunun en önemli ve en zengin kaynaklarından birini teşkil eder; iş hukukuna yeni bir biçim verilirken kanun koyucuların ilham alacakları önemli belgeler arasında yer alır” denilerek de toplu
iş sözleşmesinin düzenleme işlevi vurgulanmıştır. Yasa koyucu, toplu iş sözleşmesi düzeninden, sanayiciler arasında haksız rekabetin engellenmesini, toplu
iş sözleşmelerinin, iş yaşamına “durulmuş” bir düzen kazandırmasını, bazı
işverenlerin ücretler üzerinde baskı yapmasının engellenmesini, sanayiciler
arasında rekabetin “daha çok, kuruluş, ilkel maddelerin satın alınması, rasyonalizasyon, sürüm vesaire gibi başka” alanlarda sürmesini sağlamaya etkili
olmasını beklemektedir. Yasa koyucuya göre toplu iş sözleşmeleri Batı ülkelerinde bu işlevlerini yerine getirmişlerdir ve bu nedenle, “iktisadî bakımdan
gelişmiş bütün memleketlerde sanayi hayatı toplu iş sözleşmelerinden kurulu
bir sisteme dayanmaktadır.”154
275 sayılı Yasa‟nın gerekçesi, ülkede toplu iş sözleşmelerinin 818 Sayılı
Borçlar Yasası‟nın 316. ve 317. maddelerinde “Umumi Mukavele” adı altında
düzenlenmiş olduğunu anımsatarak, bu düzenlemelerin, sendikaların gelişmemişliği olgusuyla birleşince gelişmediğini, bu gelişmemişliğin asıl nedeninin
153
154

Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt 16, 74. Birleşim, 17.04.1963, Ek metin, s. 1
A.e.
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ise toplu iş sözleşmelerinin “grev ve lokavt hakları” ile donatılmaması olduğu,
Borçlar Yasası‟nın umumi mukavele düzenlemesini gerekli yasal düzenlemelerle güçlendirmediğini saptamakta, Borçlar Yasası‟nın alındığı İsviçre‟de de
toplu iş sözleşmelerinin yeni bir yasayla düzenlenmiş olduğuna işaret ederek,
“Biz de Borçlar Kanunu‟nun yukarda belirtilen maddeleriyle yetinmeyerek
çeşitli yabancı memleketler mevzuatından ve bu arada özellikle İsviçre Toplu
İş Mukavelesi Kanunu‟ndan yararlanarak toplu iş sözleşmesini, memleketimizin ekonomik, sosyal ve politik bünyesine uygun bir şekilde özel bir kanunun
mevzuu halinde düzenlemeyi uygun bulduk” demektedir.155
Yasa‟nın gerekçesinde toplu iş sözleşmesi yetkisinin belirlenmesi için
öngörülen sisteme ilişkin değerlendirme yapılmamış, tek tek madde gerekçelerinde tasarının ilk hazırlandığı tarihteki gerekçeler yer almış, özellikle yetkiye
ilişkin tasarının Meclis‟e sunulmasından önceki hali için hazırlanmış olan gerekçenin değişiklikler yapıldıktan sonra da değiştirilmeden korunduğu görülmüştür.
275 sayılı Yasa‟dan yasa koyucunun beklentilerini özetleyerek toparlayacak
olursak, yasa koyucu, iş yaşamına barış ve düzenin gelmesi, haksız rekabetin son
bulması, işverenlerin ücretleri baskılayarak rekabet etmelerinin önlenmesi, iş
yaşamını düzenleyecek kuralların belirlenmesi için toplu iş sözleşmesi düzeninin
gerekli olduğunu, tüm bu amaçlara ulaşmak için “memleketimizin ekonomik,
sosyal ve politik bünyesine uygun” olarak tanımladığı 275 sayılı Toplu İş
Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasası‟nı hazırladıklarını ileri sürmüştür.
2.6.6. Sendika ve Toplu ĠĢ SözleĢmesi Haklarına ĠliĢkin Yasa
Koyucunun Beklentilerinin Değerlendirilmesi
275 sayılı Yasa‟nın gerekçesinde toplu iş sözleşmesinin tüm işlevleri yanında koruma işlevine vurgu yapılmış olsa da, sendika toplu iş sözleşmesi ve
grev hakkından duyulan endişe, korku, düzenin bozulacağı kaygısı ve yasanın
sendikaların düzeni bozmalarına engel olması beklentisinin ağır bastığı görülmektedir. Yasa adeta temel bir hakkı düzenleyip güvence getirmekten çok sendika korkusuna karşı güvence getirmek için çıkarılmıştır.
155

Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt 16, 74. Birleşim, 17.04.1963, Ek metin, s. 2 Millet
Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt 16, 74. Birleşim, 17.04.1963, Ek metin, s. 2 Gerekçede
“Memleketimizde, toplu sözleşmeler Borçlar Kanununun 316 ve 317 nci maddeleri ile
(Umumî mukavele) adı altında kanunî bir düzene bağlanmıştır. Uygulamada bu sistemin
gelişmediği görülmektedir. Bunda hiç şüphesiz sendika hareketlerinin gelişmemiş olmasının
büyük bir etkisi vardır. Ancak bu, önemli olmakla beraber sebeplerden birini teşkil eder. Bu
sebepler arasında toplu sözleşmenin grev ve lokavt ile teçhiz edilmemiş bulunması ve iki
madde içinde kalan Borçlar Kanununun bu müesseseyi gerekli hükümlerle takviye etmemiş
olması da söylenebilir. Nitekim Borçlar Kanunumuzun memleketi olan İsviçre'de sendika
hayatı tamimiyle gelişmiş olduğu halde toplu sözleşme özel bir kanunla yeni baştan
düzenlenmiştir” denilmektedir.

98

TİS Yetki Sistemi ve Sendikasızlaştırma (1963-2009)

2.6.6.1. Sendika Korkusu
Türk sendikacılık hareketinin gelişiminde yasal sistem her zaman belirleyici unsurlardan birisi olmuştur. Yasa koyucu uzun bir süre grev hakkına
sahip bir sendikal hareketten ürkmüş, özellikle sermaye birikiminin yetersiz
olduğu koşullarda çalışanların bu hakka sahip olmalarının ülkenin ekonomik
gelişimini olumsuz etkileyeceği endişesini taşımıştır. Bu endişe ilk sendikalar
yasasının çıktığı Meclis-i Mebusan‟dan günümüze kadar, dozu farklılaşsa da
hep var olagelmiştir. Sadece tarihsel süreç içerisinde dile getirilmiş birkaç örnek, söylemeye çalıştığımız endişenin dönemsel olmadığını, süreklilik taşıdığını ortaya koymaktadır. 1909'da Meclis-i Mebusan'da Dahiliye Nazırı Ferid
Paşa, Tatil-i Eşgal Yasası‟nın müzakerelerinde şöyle demiştir:
“Mücerrebdir (sınanmıştır), şimdiye kadar nerde sendika
teşekkül etmiş ise, orada daimi surette sermaye aleyhinde bir esas
teşekkül etmiştir. (…) Onun için, burada sermayedaranı daimi surette
tehdit altında bulunduracak sendikaların teşkili muzırdır. (…) Muzır
olduğundan dolayı Hükümet teşkiline mani olmuştur. (…) Onların
teşekkül etmesi (…) üzerine, sermaye sahipleri büyük tehdit altına
alınmıştır. Biz ise sermayeye muhtacız ve ona muhtaç olduğumuz bir
zamanda, sermayeyi tazyik altına almak caiz değildir. (…) Şimdiki
halde sendikanın teşkiline lüzum yoktur. Ne vakit oraya gelirsek, o
vakit tetkik olunur. Memleketin ahval-i maliye ve iktisadiyyesi terakki
ederse, sendika lâzım mıdır, değil midir? O vakit bahsedilir (alkış).
Şimdiki halde hiç lüzum yoktur.”156

Aynı endişeyi bu kez 4 Mayıs 1950 tarihinde Başbakan İsmet İnönü‟nün
İzmir seçim nutkunda görüyoruz:
“Grev hakkı, hür işçilerin haklı bir talebi olarak bizim karşımıza
çıkarılıyor. Bir defa, grev hakkının esaslı bir lüzum olduğu, eskisi gibi
değil, şimdi bir çok memleketlerde bile münakaşa mevzuudur. Ancak,
ben, grev hakkının bizim bünyemize göre lüzumlu veya lüzumsuz
olduğu mevzuunu da münakaşa etmeyi acele ve faydasız görürüm.
Belki bir gün biz de, grev hakkını kabul ederiz. Fakat, ondan evvel
yapacağımız işleri tamamlamak lazımdır.”157

1956 yılında dönemin çalışma bakanı Mümtaz Tarhan‟ın Meclis‟te yapmış olduğu konuşma da aynı endişeyi vurgulamaktadır:
“Grevi neden yapmadık? Ağır bir topu çamurlu, kaygan bir satha
yerleştirmeden evvel zemini kuvvetlendirmek lazımdır… Grev

156

A. Gündüz Ökçün, Ta’til-i EĢgal Kanunu, Ankara, A.Ü. SBF Yayınları, 1982, s. 87-88
İsmet İnönü, 4 Mayıs 1950 İzmir Seçim Konuşması, aktaran, Makal, a.g.e., s. 262, Dipnot
340, İnönü‟nün bu konuda muhalefet lideri olarak altı yıl sonra tam aksi doğrultuda
söyledikleri için Bkz. Makal, a.g.e., s. 260
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hakkını şimdiye kadar niye realize etmedik? Grev yapmak için önce
gelişmiş bir sanayiye sahip olmak gerekir, sanayimiz daha bebek
halinde idi. Bu sanayiyi daha bebek halinde öldüremezdik.”158

Coşkun Kırca‟nın 19.04.1963 tarihinde 275 sayılı Yasa‟nın Meclis‟te görüşülmesi sırasında yaptığı konuşma da aynı doğrultudadır:
“Toplu iş sözleşmesi ve grev konularında yetişmiş, tecrübeli
liderlerin yönetimi altında bulunmayan ve gelişi güzel teşekkül etmiş
bir takım işçi gruplarına bu hakkı tanımanın, Türkiye‟de anarşik
grevler silsilesini yaratacağından komisyonumuz ciddi şekilde endişe
eder.”159

2006 yılında Avrupa Sosyal Şartı'nın onaylanmasına ilişkin yasa tasarısı ile
ilgili TBMM Dışişleri Komisyonu Raporu da aynı endişeye destek vermektedir:
“Toplu pazarlık hakkı ve bu hakkın kullanımı konusunda
hükümler içeren bu madde ile ilgili olarak, Ülkemizin içinde
bulunduğu sosyo ekonomik şartlar dikkate alınmış ve konulan çekince
gerekçelerinin geçerliliğini koruduğu kanaatine varılmıştır.”160

Sendika toplu iş sözleşmesi ve grev hakkına ancak ekonominin izin verdiği ölçüde özgürlük tanıma anlayışı son olarak 2012 yılında hava yollarının
grev kapsamına alındığı yasayla kendisini göstermiştir. Türk Hava Yolları ile
bu işyerinde örgütlü Hava-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanması üzerine iktidar partisi AKP‟nin milletvekilleri
tarafından TBMM‟ye “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Teklifi” başlığıyla sunulan kanun teklifiyle 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi,
Grev ve Lokavt Kanunu‟nun (TSGLK) grev yasaklarını düzenleyen 29. maddesinin birinci fıkrasına “Havacılık hizmetleri” eklenmiştir.
Değişikliğin gerekçesinde yine ekonomik koşulların izin verdiği ölçüde
grevli sendikal hakların verileceği dile getirilmiş, bu kez klasik “ekonomik
gelişmişlik” gerekçesine “küresel rekabetin gerekleri” ifadesi eklenmiştir. Kanun teklifinin gerekçesine göre havacılık sektörü ülke ekonomisinin gelişiminde kilit rol oynamaktadır:
“… çalışanların haklarını aramasında grevler çok etkili bir yol
olmasına rağmen; toplumun kendi refahını sürdürebilme ve zaruri ihtiyaçlarını giderebilme hakkı ile grevlerin milli ekonomi, şirketler ve
vatandaşlar üzerindeki olumsuz etkileri gözönüne alındığında, havacı158

Mümtaz Tarhan Çalışma Bakanı olarak TBMM‟de yaptığı konuşma, aktaran Makal, a.g.e., s. 267
Coşkun Kırca “Geçici Komisyon Başkanı Olarak TBMM‟de Yaptığı Konuşma” Millet
Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt 16, 76. Birleşim, 19.04.1963, s. 429
160
TBMM Dışişleri Komisyonu Raporu 2006, Aktaran Aziz Çelik, “Yeni Sorun Alanları,
Eğilimler ve ArayıĢlar: Sendikaların Yeni Dünyası”, Derleyen Fikret Sazak, Türkiye’de
Sendikal Kriz ve Sendikal ArayıĢlar, Ankara, Epos Yayınları, 2006, s. 41
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lık sektöründe yer alan faaliyetlerin grev ve lokavt yapılamayacak işler kapsamına alınması önem arz etmektedir.”161

Yasa teklifinin Meclis‟te tartışılması aşamasında da hem çalışma bakanı
hem teklif sahibi milletvekili grev yasağını ekonomik gerekçelerle savunmuş,
hatta toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yaz dönemine denk getiren sendikayı,
etkili olabilecek bir grev planladığı için suçlamıştır.
Türk Hava Yolları‟nı grev yasağı kapsamına alan yasa teklifini hazırlayan iktidar partisi milletvekiline göre: “Türk Hava Yolları ve iştirakleri 10
milyar dolara varan bilançosuyla küresel bir şirket, güçlü bir marka hâline gelmiştir. (…) Şüphesiz, dünya devletlerinin egemenlik mücadelesi ne kadar
önemli ise uluslararası şirketlerin de rekabet edebilirlikleri bir o kadar önemlidir. (…) Son on yılda yaptığı sabit yatırımlar ile insan kaynaklarına yaptığı
yatırımlar sayesinde bir dünya markası olan Türk Hava Yolları sıradan bir şirket değil, 74 milyonun alın terinin, vergisinin, duasının olduğu bir millî değerdir.”162 Aynı milletvekili, grev hakkını “milli değer” olarak tanımladığı Türk
Hava Yolları‟nın gelişiminin önünde engel görerek, engellerin ortadan kaldırılmasının parlamentonun görevi olduğunu, parlamentonun grev yasağı getirerek milli değer olan Türk Hava Yolları‟nın gelişiminin önündeki engelleri ortadan kaldıracağını söylemektedir.163
Grev yasağı için yasa teklifi hazırlayan iktidar partisi milletvekili “İşçinin en temel hakkı olan toplu sözleşme ve grev hakkı şüphesiz kutsaldır” sözleriyle grev hakkını kutsarken, grev hakkının ancak ekonomiye zarar vermeden
161

“İstanbul Milletvekili Metin Külünk ve 2 milletvekilinin; “Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu”, TBMM Tutanak Dergisi,
24. Yasama Dönemi, Yasama Yılı 2, Sıra Sayısı 259, s. 4, “Havacılık sektörü yük ve yolcu
taşımacılığı ile yurt içinde ve globalleşen dünyada ülkemizin söz sahibi olmasında son derece
önemli bir fonksiyon icra etmektedir. Hava yolu ile yolcu ve kargo taşımacılığı; sanayi
üretimi, ihracat, turizm açısından vazgeçilmez bir unsur olarak değerlendirilmekte, hava yolu
ile ulaşılan her nokta yeni bir ticari pazar olarak ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır.
Ülkemizin, havacılık sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin, bir kesintiye uğramaksızın
çalışmaya ve yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edebilmelerinin sağlanması, hem
küresel rekabete aynı şekilde karşılık verebilmelerinin hem de bazı hizmetlerde sürekliliğin
zorunlu bir gereği haline gelmiştir. Ayrıca, havacılık sektörü, çok uzun süreli ve oldukça üst
düzey eğitimlerden geçmiş bir personel istihdamını gerektirmesi sebebiyle bu alanda kısa süre
içerisinde istenilen nitelikte yeni bir personel bulunamayacak olması, sendikaların
karşılanması zor taleplerine zemin hazırlamakta ve toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin bir
anlaşmayla sonuçlanmasını zorlaştırmaktadır.”
162
Metin Külünk, “Türk Hava Yollarını Grev Yasağı Kapsamına Alan Yasa Teklifinin
Görüşülmesi Sırasında TBMM Yapmış Olduğu Konuşma” TBMM Tutanak Dergisi, 121'inci
Birleşim, 19 Haziran 2012 s. 26-28
163
A.e. “Dolayısıyla bugün burada milletin sahibi olduğu bir şirketin küresel bir marka olmasının
heyecanını yaşarken karşılaşabileceği engellerin ortadan kaldırılması için milletin iradesinin
temel yeri olan Parlamentonun da sorumlu olduğuna yürekten inanıyorum.”
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kullanıldığında bu kutsallığa yakışır bir hak haline geldiğini ifade ederek yüz
yıldır süren hâkim yasakçı anlayışı açık biçimde bir kez daha dile getirmiştir. 164
Sendika toplu iş sözleşmesi ve grev hakkının Türkiye‟de “devletin güdümlü ve paternalist etki ve davranışları altında” biçimlendiği, 165 çokpartili
siyasal yaşamın kurulmasına kadar geçen 1925-1945 döneminde bir “parti
devlet özdeşliği” yaşandığı, işçilerin ve toplumun edilgen bir konumda ve izleyici durumda bulunduğu, topluma sınıfsız bir toplum olduğumuz anlayışının
dayatıldığı ve paternalist ilişkilerin bu çerçeve içerisine oturtulmuş olduğu,
haklı olarak sıkça vurgulanmıştır.166 Türk Hava Yolları‟nı grev yasağı kapsamına alan yasa teklifi aslında bu anlayışın halen sürdüğünü göstermesi açısından da çarpıcıdır. Grev yasağı getiren teklifin sahibi amaçlarını tam da
paternalist anlayışla savunarak şöyle demektedir: “Emek mücadelesi verenlerle
Türk Hava Yolları yönetimine şunu söylüyoruz: Oturun masada sorumluluğunuza sahip çıkın, barışçıl bir çözümü bulun.” 167 Paternalist anlayışa uygun olarak, tarafların üstün otoritenin belirlediği şekilde davranmasına karşın taraflardan birisinin bu nedenle zarara uğraması halinde, üstün otoritenin devreye girip
bu zarara uğrayanı da koruyacağı yönündeki klasik iddia tekrarlanmakta ve
taraflara şöyle seslenilmektedir:
“Bizim kapımız Türk Hava Yolları‟ndaki kabin memuruna da
sonuna kadar açıktır, pilotlara da sonuna kadar açıktır, emek veren
hepsine açıktır. Bizim bu kanun teklifimiz buradan yasalaşırsa Türk Hava
Yolları yönetimine, bu, hiçbir zaman, oradaki emekçilerin emeğini
istismar etme hakkını vermez. Eğer Türk Hava Yolları yönetimi bu
anlamda bir eksiklik göstermeye kalktığında biz bunun hesabını Türk
Hava Yolları yönetimine de sormasını biliriz hiç endişeniz olmasın.”168

Yine üstün otoritenin, kuralları herkesin çıkarına göre belirleyeceği, sendikal haklar somutunda “uslu sendikalar”169 olunmadığında müdahale edeceği
164

A.e. “Ancak millete ait bir kurumu, grev gibi kutsal bir kavram üzerinden, dikkat sayın
milletvekilleri, grev gibi bir kutsal kavram üzerinden Türk Hava Yollarını yok etmek isteyen
anlayışın 21'inci yüzyılın sendikacılık anlayışla örtüşmediği aşikârdır. Biz bu anlayışı soğuk
savaş dönemindeki sendikacılık modelinde görüyoruz; biz bu anlayışı artık tedavülden
kalkmış, geçmiş Türkiye'de görüyoruz. Bu anlayışın 21'inci yüzyıl Türkiye‟siyle ilintisi de
yoktur, bağlantısı da yoktur, olmayacaktır da.”
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Adnan Mahiroğulları, “Türkiye‟de Sendikalaşma Evreleri ve Sendikalaşmayı Etkileyen
Unsurlar” C.Ü. Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, s. 165
166
Aziz Çelik, Vesayetten Siyasete Türkiye’de Sendikacılık (1946-1967), İstanbul, İletişim
Yayınları, 2010, s. 117, 118
167
Külünk, a. g. e. s.28
168
A. e.
169
Binali Yıldırım, “Ulaştırma Bakanı Olarak Türk Hava Yollarının Grev Yasağı Kapsamına
Alan Yasa Teklifi Görüşmelerinde Soru Yanıt Bölümünde Yapmış Olduğu Konuşma”,
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ve genel yarar çerçevesinde kuralların belirleneceği Ulaştırma Bakanı tarafından grev yasağı vesilesiyle bir kez daha dile getirilmiştir.170 Ulaştırma Bakanı‟na göre: “Millî hava yolunu korumak bizim görevimizdir.”171
Örneklerin tamamında sendika ve toplu iş sözleşmesi haklarından duyulan endişeyi görebiliriz. Üstelik bu endişe ilk dile getirildiği tarihten neredeyse
bir asırdan fazla bir süre geçtikten sonra (104 yıl) bir kez daha benzer sözcüklerle Meclis tutanaklarına geçmiştir. Tüm bu sözler, özgür toplu pazarlıktan
duyulan endişenin sürekli olduğunu ortaya koyan saptamalardır.172
275 sayılı Yasa Meclis‟te kabul edilmeden çok kısa bir süre önce yapılan
ve azgelişmiş ülkeler olarak gruplandırılan, Pakistan, Endonezya, Brezilya,
Arjantin, Şili, İsrail ve Türkiye‟yi ele alan bir araştırma 173, sendika toplu iş
sözleşmesi ve grev hakkından doğan endişelerin, az gelişmiş ülkelerin ortak bir
kaygısı olduğunu göstermiştir.174
TBMM Tutanak Dergisi, 113. Birleşim 30 Mayıs 2012, s. 98 Uslu sendikalara tekrar grev
hakkı verilebileceğine ilişkin Ulaştırma Bakanı ile muhalefet partisi milletvekilleri arasındaki
polemik meclis tutanaklarına geçmiştir. Tutanaktan aynen aktarıyoruz. “Ulaştırma, Denizcilik
Ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım (İzmir) - Kaldı ki grev yasağı kalıcı bir yasak değildir.”
Özgür Özel (Manisa) – “Uslu çocuklara tekrar verilebilir." diyorsunuz.” Ulaştırma, Denizcilik
Ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım (İzmir) – “Bu, geçmişte grev yasağı getirilen iş
kollarında daha sonra kaldırılmış, bazı iş kollarında yokken de ilave edilmiştir.” “Özgür Özel
(Manisa) - "Yandaş bir sendika olursa veririm o hakkı" diyorsunuz öyle mi? “Ulaştırma,
Denizcilik Ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım (İzmir) - Eğer yasaya bakarsanız 83'te çıkan
yasaya 88'de bir sürü iş kolu daha ilave edilmiş, 29'uncu maddeye.” Özgür Özel (Manisa) –
“Buradan işçilere: "Yandaş bir sendikaya üye olup örgütlenin, vereyim bu hakkı" mı
diyorsunuz?”
170
A.e.
171
A.e. “Şimdi, normal şartlarda bu sözleşme eylülde başlayıp aralığın sonunda biterse hiç kimse
mağdur olmayacak. Neden sendika bunu başlatmıyor? Çünkü yaz sezonuna gelip, yaz
sezonuna bunu taşıyabilirse, o zaman belki daha fazla hak alırım... Bunu da anlayabilirim ama
mağdur olan insanların hakkı ne olacak?”
172
Çelik, a.g.e., s. 47
173
Walter Galenson, “Azgelişmiş Memleketlerde Sendikacılık”, Sosyal Siyaset Konferansları,
İ.Ü. İktisat Fakültesi İktisat ve İçtimaiyat Enstitüsü, İstanbul, 1965, 16. Kitap, s. 55
174
Galenson, a.g.e., s. 63 “Devlet müdahalesinin en müsait şartlar altında dahi sendikalar lehine
tecelli etmesi pek muhtemel değildir. Ücret taayyünü, karşılıklı pazarlığa imkân vermeyecek
kadar sıkı bir şekilde ekonominin büyüme potansiyeline intibak ettirilmektedir. İş piyasası
nizamı yakından kontrol edilmekte ve yapılan sözleşmeler, ekonomi üzerlerindeki tesirlerinin
tesbit edilebilmesi için, inceden inceye tetkike tabi tutulmaktadır. Bizler, A.B.D. lerinde dahi,
muayyen sektörleri kavrayan kısmi ve iki taraflı pazarlığın milli hedefleri mutazarrır
edebileceğini idrake başlıyoruz. Az gelişmiş bir memlekette ise, serbest hareket imkânı çok
daha az ve dolayısiyle tolerans marjı oldukça dardır. İncelediğimiz yedi memleket bu
müşahedeleri umumiyetle teyit etmektedir.”
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Bu kaygı yasal alanda yasaklama biçiminde karşımıza çıkmıştır. Yasa
koyucunun, sendika hakkını tanıdığı zaman grev hakkından, grev hakkını tanıdığı koşullarda ise bu grevin siyasi iktidarın politikalarının belirlenmesini etkileyecek şekilde kullanılmasından her zaman ürkmüş olduğu görülmüştür. Yasa
koyucu, 1947 yılında çıkarılan 5018 sayılı Sendikalar Yasası‟nda olduğu gibi
ya grevi tümüyle yasaklamış ya da siyasi iktidarın kararlarını etkilemeyecek
şekilde düzenlemiştir. Bu nedenle de sendika hakkının yasayla düzenlediği ilk
dönem olan 1947 sonrası dönemde, demokrasiye geçişin “şeklen” 175 gerçekleştiği, “tek parti döneminin; „otoriter karakteri‟, özgürlüklerin gerektiğinde kısıtlanması ya da „sınırlı özgürlük‟ alışkanlıklarının)” sürdürüldüğü, toplu iş sözleşmeli, grevli sendikal haklar vermeyi muhalefette iken vaat eden “iktidar
partilerinin sendikalar hakkında özgürlükçü” bir tutum göstermedikleri gibi,
sendikal hareketin “Devlet‟in güdümlü ve paternalist etki ve davranışları altında” biçimlendiği belirtilmiştir.176
Çok partili siyasal yaşamın kurulmasına kadar geçen 1925-1945 döneminde “bir parti devlet özdeşliği” yaşandığı, işçilerin ve toplumun edilgen bir
konumda ve izleyici durumda bulunduğu, topluma sınıfsız bir toplum olduğumuz anlayışının dayatıldığı ve paternalist ilişkilerin bu çerçeve içerisine oturtulmuş olduğu vurgulanmıştır.177 Çok partili siyasi yaşama geçilmesiyle birlikte
sınıfsız toplum vurgusunun yerini milliyetçilik vurgusunun aldığını, vesayet
araçları olarak bu kez de “antikomünizm ve milliyetçiliğin” devreye sokulduğu,
kısmi demokratik gelişmelere karşın tek partili dönemin aslında çok parti adı
altında iki partiyle sürdürüldüğü belirtilmiştir. 178
2.6.6.2. “Düzen Bozulacak” Korkusu
275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasası‟nın görüşülmesi
sırasında farklı sözcüklerle dile getirmiş olsalar da hem iktidar hem muhalefet
partilerinin sözcüleri, sendika, toplu iş sözleşmesi ve grev hakkının işçilere
verilmesinden duydukları endişeyi dışa vurmuşlardır.
275 sayılı Yasa‟yı, ana muhalefet partisi olan Adalet Partisi (AP) adına
Meclis‟te değerlendiren İzmir Milletvekili Saim Kaykan, sendika, toplu iş sözleşmesi ve grev hakkının işçilere tanınmasından duyulan endişenin Yasa‟ya
hâkim olduğunu savunmuştur. “Endişeye, vehme ve şüpheye” kapılmaksızın
bir yasa yapılması gerekmektedir. Türkiye‟de işçi örgütlerinin “görevlerini
yerine getirmede, topluma karşı sorumluluklarını bilerek hareket etmede ve bu
175

Adnan Mahiroğulları, “Türkiye‟de Sendikalaşma Evreleri ve Sendikalaşmayı Etkileyen
Unsurlar” C.Ü. Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, s. 165
176
Mahiroğulları, a.g.e., s. 165
177
Aziz Çelik, Vesayetten Siyasete Türkiye’de Sendikacılık (1946-1967), İstanbul, İletişim
Yayınları, 2010, s. 117, 118
178
A.e., s. 118, 119
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hususta toplum düzenimizin işlemesinde görev alan birçok kuruluşlardan daha
büyük sorumluluk duygusu taşıdıklarına” inandıklarını söyleyen Kaykan,
Yasa‟nın grev yasağıyla ilgili bölümlerinin çok geniş tutulmasının, “belirsiz
hükümler” getirilerek uygulamanın olanaksızlaştırılmasının “Türk işçisine güvensizlik” ifade ettiğini savunmuştur. Kaykan ayrıca bu hükümlerin, sendika
hakkının nitelikleriyle uyumlu olmadığını ileri sürmüştür. Devlet veya özel
sektörde çalışanların haklarının şimdiye değin verilmediğini, bu haklara işçilerin ulaşmasını sağlayacak araçların yaratılmadığını vurgulayan Kaykan, “şuurlu
ve vatanperver işçilerimize inanarak, güvenerek, endişeye, vehme ve şüpheye
kapılmadan, haklarını Anayasamızın ve demokrasimizin lâfzına ve ruhuna
uygun en geniş manada teslim etmenin kaçınılmaz bir zaruret olduğuna inanıyoruz” demiştir.179
Ana muhalefete göre Batı‟da uzun yıllar ekonomik yaşamın felç olmasına yol açacak şiddette kanlı mücadelelerle, “mevcut huzurun ortadan kalkmasına, sosyal nizamın temelinden sarsılmasına sebep olan bu hürriyetlerin ve
hakların kendisine verilmesi için meşruiyet hudutları içerisinde Türklüğe has
vekar, sabır ve sükun içinde neticeyi beklemek centilmenliğini gösteren Türk
işçisinin bu şuurlu davranışını” yasa koyucu değerlendirmelidir. 180
Ana muhalefet partisi sözcüsü, tasarıyı endişeye, vehme ve şüpheye kapılarak hazırlanmış bir tasarı olarak nitelendirip, bu endişe, vehim ve şüphe
duygularını Türk sendikalarının ve Türk işçisinin hak etmediğini belirtme gereği duymuştur. Ancak, kendisinden sonra parti grupları adına konuşan sözcülerin, tam da bu endişelerin üzerinde durmaları, sendika, toplu iş sözleşmesi ve
grev hakları karşında duyulan ürküntünün oldukça güçlü kökleri bulunduğunu
göstermektedir.
Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi (CKMP) grubu adına konuşan Sivas
Milletvekili Cevat Odyakmaz, sendikaları açık açık uyaran, “sizlere sendika
grev hakkını verdik ama bu hakkı bir anlamda kamu yararını gözeterek kullanın” diye özetlenebilecek sözleriyle sendika ve grev hakkından duyulan endişenin bir kez daha sözcüsü olmuştur. Odyakmaz, sendikaların içerisinde bulunduğu durumu, “Bizim sendikalara gelince: Bunlar, değil grev yapan işçiye ücret
verebilmek, hatta cari masraflarını dahi karşılamaktan halen aciz” olarak nitelendirip, “bu kanunun meriyete girmesinden sonra bir tecrübe hevesi ile girişilecek mevsimsiz grevlerin gerek işçiler, gerek memleket ekonomisi
bakımından son derecede kötü neticeler tevlid edeceğini, normal ve haklı
grevlerin de atisini tehlikeye düşüreceğini bu kürsüden bugün ifade etmenin,
179

Saim Kaykan, A.P Meclis Grubu adına yaptığı konuşma, Millet Meclisi Tutanak Dergisi,
Cilt 16, 75. Birleşim, 18.04.1963, s. 383, “İşçilerin devlet sektöründe olsun, özel sektörde
olsun, haklarının ve menfaatlerinin şimdiye kadar verilmediğini veya bunların alınması için
gerekli vasatın hazırlanmadığını gördüğümüz (…)”
180
Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt 16, 75. Birleşim, 18.04.1963, s. 384
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kendilerini gerekli dikkat ve teyakkuza sevk etmek bakımından bir zaruret
olduğu kanaatindeyiz” demiştir. Odyakmaz‟a göre ancak ülkenin ekonomik ve
sosyal durumunu, piyasa koşullarını hakkını vererek anlamış, deneyimli ve
“liyakatli liderlerin idaresindeki sendikalar hem millî ekonominin hasara
uğramasını ve hem de sendika kaynaklarının gereksiz yere israf edilmesini,
işçilerin bu yolla zarara uğramaları sonucunu doğuracak sergüzeşt grevlerine
atılmazlar.” Odyakmaz, “Batıda merkezîleşmiş bir millî sendikanın statüsü
merkezi komitece izin verilmedikçe hiçbir zaman mahalli bir greve müsaade
edilmeyeceğini” ileri sürerek, ülkemizde de benzer bir sistemin kurulması
gerektiğini, aksi halde, “münferit bir sendikanın veya birkaç sendikanın bir
araya gelerek kuracakları bir federasyonun hot ve hot ve tecrübeden mahrum
heveskar liderlerin iradesiyle grev hareketine tevessül eylemelerinde gerek
memleket ve gerek bizzat işçilerin menfaatleri bakımından ve grevlerin atisi
için son derece büyük mahzurlar görmekteyiz” demiştir.181
Grevlerin yapılış nedenleri ve sonuçlarıyla sendikaların örgüt yapıları ve
nitelikleri arasında ilişki bulunduğunu ileri süren Odyakmaz, sendikaları “reformist bir karakter yerine ihtilalci ve anarşist bir karakter” kazanma riski taşıyan örgütlenmeler” olarak nitelendirmiştir. Bu risk ise sendika liderlerinin kişiliğine göre belirlenecektir.182 Sendikayı bir ağaca, grevi bu ağacın meyvesine
benzeten Odyakmaz, sendika liderlerini de ağacın meyve vermesini sağlayan
aşıya benzetmiştir. Kısaca, Odyakmaz‟a göre, sendika toplu iş sözleşmesi ve
grev hakları ancak ülke yararlarını gözeten, piyasa koşullarını iyi bilen, bir
anlamda kamu yararını her aşamada gözeten sendikalara ve sendikacılara verilmeli, bu sendikacılar da titizlikle belirlenmelidir. 183
275 sayılı Yasa görüşmelerine ilişkin Meclis tutanakları incelendiğinde
sendika, toplu iş sözleşmesi ve grev hakkının işçilere tanınmış olmasından
endişe eden milletvekilinin sadece Odyakmaz olmadığı, bu endişelerin hemen
tüm siyasi parti gruplarında bulunduğu görülmektedir. Gerçekten de Millet
Partisi (MP) grubu adına konuşan, Bolu Milletvekili Kamil İnal da grevi, ekonomik bir silah olarak nitelendirip, bu silahın kullanılmasında ülke yararlarının
gözetilmesi gerektiğini, sendikacıların kişisel özellikleri ve niteliklerinin birin181

A.e., 1963 s. 388
A.e., “Bunların idaresini ele alacak olan liderlerin şahsiyeti her hangi bir şüpheye mahal
verecek bir durum arz ederse bu takdirde grevin mahiyeti de büsbütün değişik olur. Tâbir caiz
olursa sendika bir ağaç, grev onun meyvasıdır. Bu meyvanın aşısı da liderlerdir. En iyi
organizasyona sahip bir sendika kötü niyetli liderler elinde zehirli meyvalar vermeye
namzettir. Bu itibarla sendika liderlerinin 'şahsiyetleri, kültürleri, karakterleri üzerinde
hassasiyetle durulmak iktiza eder. Fakat bu hassasiyeti gösterirken parti mülahazalarını, politik
gayeleri bir tarafa bırakıp doğrudan doğruya objektif kıstasların nazara alınması ve
sendikacılığa hasis rey ve particilik menfaatleri katıltmaksızın sağlam karakterli, vatan sever
liderlerin iş işbaşına geçmelerinin temini tek çıkar yoldur.”
183
A.e.
182
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cil planda belirleyici olabileceğini belirterek184 “Grev meselesi
memleketimizde de yakın geleceğin iktisadi aktüalitesi olacaktır.
İşverenlerimizin ve sendikalarımızın ellerine verdiğimiz bu iktisadi silahı
yerinde, zamanında, memleket ve toplum yararına kullanmalarını canı
gönülden temenni ederiz”185 demektedir.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) grubu adına Meclis‟te konuşan Kayseri
Milletvekili Mehmet Sağlam, ortaya konulan endişelerin yersiz olduğunu, Türk
işçisinin ve sendikal hareketin özelliklerine dayanarak kanıtlamaya çalışmıştır.
Sağlam‟a göre, “Türkiye‟de işçi yığınlarının erginlik çağına girdiği bir tarihsel
dönem” yaşanmaktadır. Endişelerin altında “ihtilalci sendikalizmin gayreti” ile
özellikle İkinci Dünya Savaşı‟ndan sonra “bazı Batı memleketlerinde meydana
getirilen grevler” bulunduğunu ileri süren Sağlam, ihtilalci sendikalizmin bir
asırdır amacına ulaşamadığını, bundan sonra da ulaşamayacağı saptamasını
yapmaktadır. Ne var ki Sağlam‟a göre ihtilalci sendikalizmden bizi koruyacak
asıl zırh Türk işçisinin özellikleridir. Sağlam, Türk işçisini “bambaşka bir haslet ve bambaşka bir yaratılışta olup emeğini milli ekonomiye vermiş, tarihî
birtakım olayların yoğurmasından doğmuş ve aynı zamanda ruhi bir varlık olan
milletinin güzide bir parçası” olarak tanımlamıştır.”186
Eleştirilere yanıt veren Çalışma Bakanı Bülent Ecevit, konuşmasında,
yasa tasarısının hükümet tarafından hazırlanmasında, Meclis Geçici Komisyonu‟nda görüşülüp tartışılması aşamasında “uğradığı değişikliklerde asla kaygılı ve kuruntulu bir davranış” benimsenmediğini söylemiştir. Ecevit, “Bu
hakkı yeni tanıyoruz, onun için ihtiyatlı olmalıyız, „Batı ülkelerinin uzun mücadelelerden sonra, asırlar süren mücadelelerden sonra tanıdığı hakları, kemaliyle tanımamalıyız‟ düşüncesi; „Türk işçisi henüz bu hakları gerektiği gibi
kullanacak seviyede değildir‟ düşüncesi veya „henüz biz ekonomik bakımdan
bu hakları kaldıracak kadar gelişmedik‟ düşüncesi, hükümete de komisyona da
asla hakim olmadı” görüşünü ileri sürmüştür. Çalışma Bakanı Ecevit, sendika,
toplu iş sözleşmesi ve grev haklarını kast ederek, “Şahsen kanaatim odur ki ve
184

Kamil İnal, M. P. Grubu Adına Meclis‟te yaptığı konuşma, Millet Meclisi Tutanak Dergisi,
Cilt 16, 75. Birleşim, 18.04.1963, s. 392, 393 “Bu müessesenin tarihî gelişimini
incelediğimizde, grevlerin çoğalıp azalmasında, iş hacminin genişleyip daralmasında, sınıf
gerginliğinin şiddetlenip hafiflemesinde gerek iş verenlerin, gerek sendikacıların şahsi vasıfları
ve davranışları birinci plânda rol oynamaktadır.”
185
Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt 16, 75. Birleşim, 18.04.1963, s. 393
186
A.e., s. 390 “Onun ruhu tarihinden ayrılmaz. Ayrılsa bütün kaynaklar kurur. Bu ruhta
geleneksel inanışlar, vatan ve millet sevgisi bütün haşmeti ile bileğinin nasırı gibi ruhunda da
nasırlaşmıştır. Bu ruh asaletini çökertecek her türlü zararlı cereyanların bu bünyede saltanat
süreceklerine inanmamaktayız. Sapık fikirlerin, mesnedini tarihten alan bu ruh yapısında
barınacakları düşünülemez. Türk işçisi milletinin tarihinden gelen asiı bir duygunun içinde ve
kendi görevinin başında, kendisi için, vatan ve milleti için fayda ve zararı çok çabuk
kavrayacak erginliktedir. O sadece, hakkı olanı istemektedir.”
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hükümetin kanaati odur ki, bir hakka hazır hale gelmiş ve bu hakkı ister hale
gelmiş bir topluma, hele bu hakkı koparacak hale gelmiş topluma, bu hakkı
birtakım aşırı endişelere kapılarak, yarım veya eksik tanımaktansa, bu hakkı hiç
tanımamak daha iyidir” demek gereksinimi duymuştur.187
Tarihsel süreci, yukarıda yer vermiş olduğumuz örnekler ışığında
özetlemek gerekirse, ülkemiz özelinde yasa koyucu, sendikaların demokratik
baskı grubu olma özelliklerini188 görmezlikten gelmiş, endişelerinden
kurtulamamış, sendikal özgürlükleri olabildiğince kontrol edebileceği bir yasal
çerçevede tanıma gayreti içerisinde olmuştur. Yasa koyucu hak verdiği
aşamada ise bunu sendikal faaliyeti belirli koşulları taşıyan sendikalara yine
Yasa‟da belirtilen belirli koşullarda toplu iş sözleşmesi yapma, greve başvurma
hakkına indirgemiştir.
Sendikaların ise yasalara karşın demokratik baskı grubu olma
misyonlarına sahip çıkamadıkları, siyasi iktidarların karşısında etkili bir güç
olarak var olamadıkları ileri sürülmüştür. Bu yaklaşıma göre: “ülkemizde
sendikalar, bir işçi hareketinin sonucu olmaktan ziyade siyasal otoritenin
demokratikleşme süreci içinde gerekli gördüğü bir kurumlaşma olarak ortaya
çıkmışlardır. Bu nedenle sendikalar, toplumsal hareketlerin kazandıracağı
hedef zenginliği ve toplumu kendilerinden yana dönüştürme isteği gibi
özellikler kazanamamışlardır.”189
Bu görüşün sendikal hareketin tüm dönemleri için geçerli olduğunu
söyleyebilmek bizce olanaklı değildir. En azından 1946 sendikacılığı olarak
adlandırılan dönemle190 1961-1980 arası dönemde gelişen sendikal hareketi
ayrı tutmak gerekmektedir. Ancak, 1980 sonrası dönemde sendikalara getirilen
siyaset yasağı, bu yasağın yaratmış olduğu aşınma, sendikaların demokratik
baskı grubu olma niteliklerinin yeterince gelişmemesini de beraberinde
getirmiştir. 1961-1980 döneminde de sendikaların toplu iş sözleşmesi
yapabilmeleri varlıklarını sürdürmeleri için yaşamsal önemdedir. Ne var ki bu
önemine karşın, sendikal hareket etkinliklerini sadece toplu iş sözleşmesi
yapmakla sınırlandırmama gayreti içerisinde de olmuştur.
187

Bülent Ecevit, Çalışma Bakanı Olarak Meclis‟te Yapmış Olduğu Konuşma Millet Meclisi
Tutanak Dergisi, Cilt 16, 75. Birleşim, 18.04.1963, s. 395
188
Mahiroğulları, a.g.e., s. 167, “5018 sayılı Sendikalar Kanunu‟nun 5. maddesinde sendikalara
“siyaset yapma” yasağı getirilerek, bir anlamda sendikalaşmaya anlam kazandıracak, üyeliği
cazip kılacak, sendikaların üyelerine ilave çıkarlar, yeni haklar elde etmek için yasama ve
yürütme organlarını etkileyebilecek derecede ”baskı işlevi” kullandırılmamıştır.”
189
Uçkan, a.g.e., s. 123
190
Çelik, a.g.e., s. 86, “Yaklaşık 6 aylık ömürlerine karşın, yarattıkları etki, eriştikleri
örgütlenme düzeyi ve sosyalist partilerle yoğun ilişkileri nedeniyle 1946 Sendikaları emek
tarihi ve sendika-siyaset ilişkisi açısından özgün bir yere sahiptir. 1946 Sendikacılığı kısa
sürmesine karşın Türkiye işçi hareketindeki belli başlı kabarma dönemlerinden biridir.”
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Bir niteliğin yeterince gelişmemesi, bir diğer temel niteliğin aşırı önem
kazanmasına neden olacaktır. 1980 sonrası siyaset yasağı da böyle bir etki
yaratmış, sonuçta toplu sözleşeme yapmak, Türk sendikacılık hareketinin temel
var oluş biçimi haline dönüşmüştür. Bir başka ifadeyle sendikalar özellikle
1980 sonrası dönemde toplu iş sözleşmesi yaptıkları, yapabildikleri oranda
sendika olarak kabul edilmiş, kendilerini ancak bu yolla var edebilmişlerdir. 191
2.7. 275 Sayılı Toplu ĠĢ SözleĢmesi Grev ve Lokavt Yasası’nda Yetki
Sistemi Hükümleri
275 sayılı yasa, işçiler açısından toplu iş sözleşmesi ehliyetini sadece
sendikalara tanımıştır. Yasa gerekçesinde, bu durum gelişmiş ülkeler örnek
gösterilerek açıklanmaktadır. Gerekçeye göre: “Birçok memleketlerde halen
yürürlükte bulunan ve toplu sözleşmenin tarifini yapan kanunların pek çoğu
tüzel kişiliği olmayan ve bu yüzden hak kazanmaya ve borç yüklenmeye ehil
bulunmayan teşkilatlanmamış işçi gruplarını toplu sözleşmede taraf olarak
kabul etmemektedir. Biz de hüküm ve müesseslerinden yararlandığımız memleketlerin mevzuatını örnek alarak ve işçi sendikalarının gelişip serpilmesine
yapacağı etkiyi gözönünde tutmak suretiyle yalnız işçi sendikalarına bu hakkın
tanınmasını uygun bulduk.”192
Bu durumun ilk hukuki sonucu, toplu iş sözleşmesinin tarafı olabilmek
için 274 sayılı Yasa‟ya göre kurulmuş, tüzel kişiliğe sahip bir sendikanın bulunması gerekliliğidir.
274 sayılı Yasa ise sendikaların işyeri veya işkolu düzeyinde kurulabileceklerini öngörmüş olduğundan, sendikalar yasasına göre tüzel kişilik
kazanmış sendikalardan toplu iş sözleşmesinin tarafı olacak sendikayı işkolu ve
işyeri düzeyinde yetki istemesine göre belirleme zorunluluğu doğmuştur.
2.7.1. Toplu ĠĢ SözleĢmesi Yetkisinin Belirlenmesine Esas Alınan
Çoğunluk Kavramı
275 sayılı Yasa‟nın yetkili sendikayı belirleyen 7. maddesi, “çalışan işçilerin çoğunluğunu temsil eden” ibaresini kullanarak, çoğunluk kavramına yer
vermiş olmasına karşın, bir sendikanın çoğunluğu temsil ediyor olması için
hangi ölçütlere bakılacağı konusunu yanıtsız bırakmıştır. Bu nedenle maddede
yer alan “çoğunluk” sözcüğünden ne anlaşılması gerektiği, bu ifadenin “en
191

Uçkan, a.g.e., s. 123 “Dolayısıyla siyasal bir temeli olmayan ve pragmatik bir sendikal
hareketin (Amerikan sendikacılığı) yerleşmesiyle birlikte toplu iş sözleşmeleri, sendikaların en
önemli işlevi haline gelmiştir. Sendikalar, toplu iş sözleşmeleriyle üyelerine sağladıkları
ekonomik ve sosyal menfaatler sayesinde, üye sayılarını koruyabildikleri ve artırabildikleri
için; toplu iş sözleşmesi yapma yetkisini kazanmak, sendikaların başlıca varlık sebebini
oluşturmaktadır.”
192
Türk-İş, a.g.e., s. 82
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fazla temsil yeteneği” anlamına mı geldiği, “salt çoğunluk” anlamında mı kullanıldığı öğretide tartışma konusu olmuştur.
Kavramın salt çoğunluk, yarıdan fazla çoğunluk olarak anlamlandırılmasıyla “en fazla temsil yeteneğine sahip” olma kavramıyla eş anlamlı olarak
değerlendirilmesi çok farklı hukuki sonuçların doğmasına yol açacaktır. Gerçekten de eğer 7. maddede yer verilen “çalışan işçilerin çoğunluğunu temsil
eden” sendika kavramından salt çoğunluğun kast edildiği sonucu çıkarılırsa, o
işyerinde çoğunluğu temsil eden sendika var olsa da bu sendika işyerinde çalışan işçilerin yarıdan fazlasını üye yapmamışsa, o işyerinde hiçbir sendika toplu
iş sözleşmesi yetkisi alamayacaktır. 193 Aksine eğer, maddedeki ifadeye salt
çoğunluk anlamı verilmez, “çalışan işçilerin çoğunluğunu temsil eden” kavramının en fazla temsil yeteneğine sahip sendika kavramıyla eş değer olduğu
sonucuna ulaşılırsa bambaşka bir sonuç ortaya çıkacaktır. Bu kez işyerinde
çalışan işçilerin yarıdan fazlasını üye yapmış hiçbir sendikanın olmadığı durumlarda dahi, çoğunluğu temsil eden sendika, temsil yeteneği için üyeliğin
yanında aranan diğer koşulları da taşıyorsa toplu iş sözleşmesi yetkisini alabilecektir.
2.7.1.1. 275 Sayılı Yasanın Öngördüğü Toplu ĠĢ SözleĢmesi Yetki
Sisteminde Salt Çoğunluğun Gerekli Olduğunu Savunanlar
Öğretide baskın görüş194 7. maddede yer alan, “çalışan işçilerin çoğunluğunu temsil eden” sendika kavramından salt çoğunluğun anlaşılması gerektiği
doğrultusunda oluşmuştur. Gerçekten de baskın görüşü temsil eden yazarlara göre,
274 ve 275 sayılı Yasaların metinlerinde “en fazla temsil yetkisini haiz sendika”
veya eş anlamlı bir terim kullanılmamıştır. Ancak, TSGLK, toplu iş sözleşmesi
yapma yetkisinin tespitinde „çoğunluk‟ ilkesini kabul etmiştir” denilmiştir. Kaldı ki
“Türk hukukunda, toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili mesleki teşekkülü tesbitde”
ölçünün “çoğunluk” olduğu, madde metninde açıkça belirtilmemiş olsa da aranılan
çoğunluğun, “salt çoğunluk” olduğu, bu sonucun yasa metninde “salt” kelimesine
193

Ergun İnce, “Toplu İş Sözleşmesi Yapma Yetkisinin Oylama Yolu ile Saptanması”, ĠHU,
1975 TSGLK. 11 (No. 2) “Sözleşme yapmak isteyen birden çok sendika varsa, en fazla üyesi
olan sendikanın bu üye fazlalığı sözleşme yapmaya yetmeyecektir. Bu sendikanın, aynı
zamanda salt çoğunluğu da temsil etmesi gerekir. Reisoğlu‟nun dediği gibi „diğer rakip
sendikalara göre daha çok üyesi olmakla beraber bu üye sayısı yarıyı geçmiyorsa, işveren bu
kuruluşla toplu iş sözleşmesi yapmaya çağırılamaz‟.”
194
Rüçhan Işık, Ehliyet ve Yetki, Ankara, Doruk Yayınları 16, Üçüncü Baskı 1977, s. 53, 54,
Dereli, a.g.e., s. 53 “Toplu pazarlığın yapılacağı kademeye göre, işyeri ya da işkolunda çalışan
işçilerin salt çoğunluğunu temsil eden işçi kuruluşu bu yetkiye sahip olacaktır”; Metin Kutal,
“En Fazla Temsil Kabiliyetini Haiz Sendika Mefhumu”, Sosyal Siyaset Konferansları, İ.Ü.
İktisat Fakültesi İktisat ve İçtimaiyat Enstitüsü, İstanbul, 1965, 16. Kitap, s. 48, 49; Ergun
İnce, “Toplu İş Sözleşmesi Yapma Yetkisinin Oylama Yolu ile Saptanması”, ĠHU, 1975
TSGLK. 11 (No. 2) “Aranan çoğunluk ise, işyeri için işyerinde çalışan işçilerin yarıdan bir
fazlasını, işkolu için de işkolunda çalışan işçilerin yarıdan bir fazlasını sağlayan çoğunluktur.”
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yer verilmemiş olmasına karşın, çoğunluk ifadesinin zorunlu olarak yarıdan fazla
anlamına gelmesinden anlaşılabilecektir.195 Öte yandan maddenin gerekçesindeki,
“Bu maddeye göre yetkili sendika üyesi olmak niteliğinde bulunan işçilerin salt
çoğunluğunu temsil eden sendikadır” ifadesinin yasa koyucunun amacını
tartışmaları ortadan kaldıracak netlikte belirlediğini, uygulamanın da bu yönde
şekillenmesinin bu görüşü doğruladığı savunulmuştur. Ayrıca “bir işkolu veya
işyerinde toplu iş sözleşmesi yapma yetkisinin kazanılabilmesi için, orada
çalışanların yarısından bir fazlasının, yani salt çoğunluğunun mesleki teşekkül
bünyesinde teşkilatlanmış” olmasının arandığı açıktır. Dolayısıyla bu görüşe göre;
“aranan „çalışan işçilerin‟ salt çoğunluğu olduğundan, toplu iş sözleşmesi
yapılacak işkolu veya işyerinde ehliyeti haiz mesleki teşekkül, bir tane de olsa, bu
teşekkül aranılan çoğunluğa sahip olmadığı sürece toplu is sözleşmesi yapma”
yetkisini kazanamayacaktır.196
Baskın görüş içerisinde yer alan bir diğer görüş, “274 ve 275 sayılı kanunlarımızda temsil kabiliyetine sahip sendikanın hangi yollar ve usullerle
seçileceğine dair” bir açıklığın bulunmamasına karşın, her iki Yasa‟nın da çoğunluk esasını benimsediğinin açıkça anlaşıldığını ileri sürmektedir. Yürürlükte
olan mevzuatın da bu esasa uygun bir şekilde “dini veya ideolojik bölünmeler
arzetmiyen sendikalarımız arasında temsil kabiliyetini tayinde sadece çoğunluk
esasına önem vermiş” olduğunu, belirten bu görüş, iddiasına destek olarak değişik yasal düzenlemeleri göstermiştir. 197
2.7.1.2 En Fazla Temsil Yeteneğine Sahip Sendika Ölçütünü Savunanlar
Toplu iş sözleşmesi yetkisinin belirlenmesine esas alınan çoğunluk kavramının salt çoğunluk anlamına gelmediğini savunanlar ise en fazla temsil yeteneği kavramının iş hukukumuzda toplu iş sözleşmesi yetkisinin belirlenmesi
konusundan önce uluslararası hukuk aracılığıyla gündeme getirildiğini belirtmişlerdir. Bu görüşe göre, “Milletlerarası Çalışma Teşkilatına üye olduktan
sonra, bu örgüt statüsünün 3/5'inci maddesi, işveren ve işçi temsilcilerinin saptanmasında „en kuvvetli surette temsil kudretine haiz bulunan örgütlerle anlaşa195

Işık, a.g.e., s. 54 “Kanundaki ifadede „salt‟ kelimesine yer verilmemiş olmakla beraber;
„çalışan işçilerin çoğunluğunu temsil eden sendika‟ denilmiştir. Bir işkolunda yada işyerinde,
çalışan işçilerin çoğunluğu demek, orada çalışan işçi sayısı 1000 ise, 1000'in çoğunluğu 501
kişi, yani yarıdan bir fazlası demektir.”
196
A.e., s. 53, 54
197
Kutal, a.g.e., s. 48 “Nitekim 274 sayılı Kanunun 20. maddesinin 4. bendi gereğince seçilecek
işçi temsilcilerinin o işyerinde en fazla üyeye sahip olan sendika tarafından seçileceğini amir
olduğu gibi, 275 sayılı kanuna göre toplu is sözleşmelerinin taraflarının tayininde de çoğunluk
sendikası kıstası esas olarak kabul edilmiştir. Keza 24 Eylül 1963 tarihli bir yönetmelik eski
(1951) asgari ücret talimatnamesinin 6. maddesini tadil etmek sureti ile asgari ücret tesbit
komisyonlarına katılacak gerek sendika gerek işçi temsilcilerinin seçiminde çoğunluk
sendikalarına önemli yetkiler tanınmıştır.”
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rak belirleme kuralının uygulanmasını” gerektirmektedir. Aynı şekilde
“TSGLK, toplu iş sözleşmesi yapma yetkisini en fazla temsil yeteneğini haiz
sendikaya” tanımıştır. Yasa‟nın 7. maddesinde dile getirilen çoğunluk temsili,
“en fazla temsil yeteneğinin saptanmasında ölçü olarak” kullanılmıştır. Bu
görüş, kavramın, “yabancı hukuklarda olduğu gibi, Türk iş hukukunda da sadece toplu iş sözleşmesi yetkisinin kullanılmasında” söz konusu olmadığını
belirterek, “en fazla temsil yeteneği” kavramının, “toplu iş sözleşmesinin yapılması yetkisi dışında, özel ayrıcalıklar niteliğinde münhasır yetkilerle donatılacak örgütün saptanmasında da önemli olduğuna” işaret etmiştir. İddialarını
desteklemek için, bu konudaki yasa hükümlerinden örnekler vererek, “uygulamanın ve doktrinin, temsilin, üyelik yoluyla gerçekleşeceği biçimdeki” görüşünün doğru kabul edilemeyeceğini, nitekim, “siyasal partilerin temsilinde” üye
sayısının etken olmadığını, partilerin “sadece oylama sonuçlarına göre temsil
yeteneğinin” saptandığını, anayasaların “devlet yönetiminde, (çoğunluk partisine) yetki ve görevler tanırken, üye sayısını değil, aldığı oyu göz önüne aldığını” örnek vererek “demokratik düzende oylama, temsilin tek ölçüsüdür. İşyerinde ise, bu ölçü neden kabul edilmemekte” demişlerdir.198
Bu konuda bir diğer görüş, çoğunluk kavramından çok bu çoğunluğun
nasıl saptanacağı konusuna odaklanmıştır. Bu görüşü savunanlar, 275 sayılı
Yasa‟nın 7. maddesinde “toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi işçilerin çoğunluğunu temsil eden sendikaya tanınmıştır” demektedir. Ancak bu hükmün hukuki
sonuçları esas alındığında, “toplu sözleşme yapma yetkisine ilişkin uyuşmazlıkların çözümünde 7. madde uyarınca çoğunluğu temsil şartı aranacak, bunun
gerçekleşip gerçekleşmediği ise, kanunda ayrı bir düzenleme yapılmadığına
göre, Sendikalar Kanunu‟ndaki üyelik kayıtlarına göre belirlenecektir.” İşçilerin birden çok sendikaya üye olmaları ve birkaç sendikanın aynı zamanda işçi
çoğunluğunu temsil etmelerini önleyecek bir düzenleme olmadığına göre, “hukukumuzda çoğunluğu temsil şartına ek olarak, en fazla işçiyi temsil eden sendikanın sözleşmeyi yapmaya yetkili olması esası kabul edilmiştir” demişlerdir.
198

Orhan Apaydın, “Toplu İş Sözleşmesi Yapma Yetkisinin Oylama (Referandum) Yöntemi ile
Saptanması” ĠHU, 1975,TSGLK. 11 (No. 5) “En fazla temsil yeteneği kavramı, toplu iş
sözleşmesinin yapılması yetkisi dışında, özel ayrıcalıklar niteliğinde münhasır yetkilerle
donatılacak örgütün saptanmasında da önemli bulunmaktadır. Örneğin 440 sayılı yasaya bağlı
İktisadi Devlet Teşekkülleriyle Müesseseleri ve İştirakleri hakkındaki tüzüğün 13'üncü
maddesine göre, koşulları bulunduğunda, en çok temsil yeteneğini haiz işçi örgütünce
seçilecek işçi, bu kurumların yönetim kurulu üyesi olmaktadır. Tüzükte en çok temsil
yeteneğinin ölçüsü; a) Teşekküllerin faaliyette bulunduğu işkollarında en çok işçi çalışan
işkolundaki işçilerin salt çoğunluğunu temsil eden federasyon, b) Böyle bir federasyon yoksa,
aynı nitelikte olup, Türkiye çapında faaliyette bulunmayı hedef tutmak şartıyla işkolu esasına
göre kurulmuş sendika, c) Bu nitelikte sendika bulunmadığı takdirde, teşekkül ve
müesseselerin işyerlerinde en çok mensubu olan işçi teşekküllerini bünyesinde toplayan
konfederasyon olarak saptanmaktadır.” Bkz. ve. Karş. Yuk. Dipnot 117
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Dolayısıyla bu görüşe göre: “Biribirini tamamlayan 274 ve 275 sayılı Kanunlarda yer alan hükümler karşısında, yetki uyuşmazlığının çözümünde uygulanacak yöntem, üyelik belgelerine göre işçi çoğunluğunu ya da birden çok sendikanın bu şartı gerçekleştirmesi durumunda, en çok işçiyi temsil eden sendikanın belirlenmesidir.”199
2.7.2. ĠĢyeri Düzeyinde Toplu ĠĢ SözleĢmesi Yetkisi
275 sayılı Yasa‟nın “Genel Yetki” başlıklı 7. maddesine göre işyeri düzeyinde yetkili sendika olabilmek için toplu iş sözleşmesi yapmak istenen işyeri veya işyerlerinde çalışan işçilerin çoğunluğunu temsil ediyor olmak zorunludur.
Yasa çoğunluğu temsil ettiğini ileri süren sendikaya önceden üyelerini
idari bir organa ya da işverene bildirme yükümlülüğü getirmemiştir. Ancak
toplu pazarlık çağrı üzerine başlayacağından, yasa, toplu pazarlığın başlamasından önce ilgili işveren veya işveren sendikasıyla diğer sendikalara itiraz
hakkı tanımıştır. Yasa, 12. maddesinde “itiraz müddeti geçmeden veya itiraz
kesin bir karara bağlanmadan toplu görüşmeye başlanmaz” hükmüyle de toplu
görüşmenin başlamasından önce yetkili sendikanın kesin olarak belirlenmesi
zorunluluğu getirmiştir.
Yetkili sendika ise 275 sayılı Yasa‟nın toplu iş sözleşmesi yapma yetkisinin tespitinde “Usul” başlıklı 12. maddesine göre belirlenecektir. Hükme
göre, belirli bir işyeri veya işyerlerinde toplu iş sözleşmesi yapmaya kendisini
yetkili gören işçi sendikası, toplu görüşmeye başlamadan en az altı işgünü önce
bölge çalışma müdürlüğüne yazıyla başvuracaktır. Sendika, aynı mahalde ve
aynı işkolunda kurulu diğer işçi sendikalarının adreslerini gösterir bir listeyi
almaya ve bu listede yazılı sendikalara hangi işyerinde toplu iş sözleşmesi
yapmak istediğini yazıyla bildirmeye ve bunu -varsa- mahalli bir gazetede ilan
etmek zorundadır.
İlanın yapılmasından veya ilan yapılamıyorsa yazılı bildirim tarihinden
itibaren 6 işgünü içerisinde yetki istenen işyeri veya işyerleri için işveren sendikası, yoksa işveren veya o işkolundaki sendikalar, bölge çalışma müdürlüğüne itiraz edeceklerdir. Bölge çalışma müdürlükleri kendilerine yapılan bu
itirazları üç işgünü içerisinde karara bağlayıp ilgililere yazılı olarak bildireceklerdir (Md.11).200
199

Nuri Çelik, “Toplu İş Sözleşmesi Yapma Yetkisinin Oylama (Referandum) Yolu ile Tespiti”
ĠHU, 1975, TSGLK. 11 (No. 4)
200
Bu madde 275 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği 15.07.1964 tarihinden bir yıl sonra 16.07.1964
tarihinde 503 sayılı yasayla değişikliğe uğramıştır. Değişiklikten önce 11. maddede ilk itirazın
Bölge Çalışma Müdürlüğü‟ne yapılacağına ilişkin açık hüküm yer almamış, itiraz süresi de
belirtilmemişti. Maddenin ilk hali itirazlar konusunda “…itirazlar, yazılı başvurma tarihinden
başlayarak üç iş günü içinde bölge çalışma müdürlüğünün bu konudaki kararlarına ilgililer,
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Bölge çalışma müdürlüklerinin yazılı bildirimlerine karşı ilgililer kendilerine yapılan bildirim tarihinden başlayarak üç işgünü içerisinde iş davalarına
bakmakla görevli mahkemeye itiraz edebilecekler, mahkeme itirazı altı işgünü
içerisinde seri usulle görüşüp kesin olarak karara bağlayacaktır.
Toplu iş sözleşmesi, Yasa‟nın belirlediği usullere uyulmaksızın, bildiri
ve ilan şartı yerine getirilmeden yapılır, taraflardan birisinin yetkisiz olduğu
sözleşmenin uygulanmaya başladığı günden itibaren altı işgünü içerisinde ilgililerce yapılacak itiraz sonucunda anlaşılır ise yapılan sözleşme hükümsüz sayılacaktır.
2.7.3. ĠĢkolu Düzeyinde Toplu ĠĢ SözleĢmesi Yetkisi
275 sayılı Yasa tasarı aşamasındayken işkolu toplu iş sözleşmesine ilişkin bir hüküm öngörmemiş, işkolu toplu iş sözleşmesine ilişkin hüküm, tasarı
görüşülürken yasama organı tarafından eklenmiştir. 201
275 sayılı Yasa işkolu toplu iş sözleşmesi yetkisi içinde işyeri düzeyinde
yetki için öngördüğü sistemin bir benzerini öngörmüştür. Ancak işyeri düzeyinde yetki için bölge çalışma müdürlüğüne yapılan başvuru zorunluluğunu
işkolu düzeyinde toplu iş sözleşmesi yetkisi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı olarak değiştirmiş ve yetki başvurusunu Ankara, İstanbul ve İzmir‟de
çıkan bir gazetede yayımlama yükümlülüğü getirmiştir.
Yasa‟nın sistemine göre, bir işkolunda kendisini toplu iş sözleşmesi
yapmaya yetkili gören işçi federasyonu veya sendikası, toplu görüşme başlamadan en az altı işgünü içerisinde o işkolunda kurulu diğer sendika ve federasyonların adreslerini Çalışma Bakanlığı‟na yazılı başvurarak almak zorundadır.
Bakanlık‟tan aldığı adreslere hangi işkolunda toplu iş sözleşmesi yapmak istediğini yazıyla bildirip, bu bildirimini Ankara, İstanbul ve İzmir‟de çıkan bir
gazetede yayımlamakla yükümlüdür.
İşkolu düzeyinde yetki tespitine itiraz ise Yasa‟nın 11. maddesine göre
çözümlenecektir. İşkolu düzeyinde yetki tespitine itirazı yasa yine birincisi
idari, ikincisi yargı mercii olmak üzere iki aşamalı olarak düzenlemiştir.
kendilerine yapılacak yazılı bildiri tarihinden başlayarak üç iş günü içinde mahallin iş
davalarına bakmakla görevli mahkemeye itiraz edebilirler…” şeklindeydi. 503 sayılı Yasa eski
hükme açıklık getirerek itirazların Bölge Çalışma Müdürlüklerince 3 işgünü içerisinde karara
bağlanması zorunluluğunu açıkça ifade etmiştir. Bkz. Türk-İş, a.g.e., s. 533, 1137
201
Kutal, a.g.e., s. 141, “… İki tür sözleşme ortaya çıkmıştır. Bu sözleşmelerin birbirleriyle
ilişkileri ise yasada açıkça düzenlenmemiştir. Özellikle işyeri veya işkolu düzeyinde bir
sözleşme yapıldıktan sonra değişik düzeyde yeni bir sözleşmenin nasıl yapılacağı yasada
gösterilmemiştir. Ayrıca iş kolu toplu iş sözleşmesinin kapsamı da açıkça belirtilmemiş,
örneğin işkolu düzeyinde alınan bir yetkinin o işkoluna giren bir işyerinde kullanılıp
kullanılmayacağı açıklığa (…)” kavuşturulmadığı için bir dizi sorun doğmuştur.
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İşkolu düzeyinde yetki talebi yapılan yazılı çağrı tarihinden itibaren altı
işgünü içerisinde Çalışma Bakanlığı tarafından karara bağlanacaktır. Çalışma
Bakanlığı‟nın bu konudaki kararına ilgililer, kararın kendilerine yazılı bildirim
tarihinden başlayarak altı işgünü içerisinde Yargıtay Başkanlığı‟na itiraz edebileceklerdir. Yapılacak bu itirazları Yargıtay‟ın iş davalarına bakmakla görevli
dairesi altı işgünü içerisinde kesin olarak karara bağlayacaktır.
2.8. 1963-1980 Dönemindeki Yetki Sisteminin Sendikacılığa Etkisi
275 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasası‟nın uygulandığı
dönem birbirine karşıt gibi görünen iki saptamayla tanımlanabilir. Birincisi bu
dönem sendikaların güçlendiği bir dönem olmuştur. İkincisi bölünme, sendikal
rekabet, sendika enflasyonu, toplu iş sözleşmesi yetkisi alabilmek için yapılan
usulsüzlükler ve sonunda sistemin tıkanma noktasına gelmesidir.
275 sayılı Yasa‟nın yürürlüğe girmesinden kısa bir süre sonra Yasa‟nın
öngördüğü yetki sistemi tartışılmaya başlanmış, Yasa‟nın hazırlandığı dönemde
düşünülmeyen sorunlar ortaya çıkmıştır. 275 sayılı Yasa‟nın yürürlüğe girdiği
Temmuz 1963 tarihinden, yürürlüğünün durdurulduğu 12 Eylül 1980 tarihine
kadar geçen zaman dilimi, yetki sisteminin yarattığı açmazlara karşı, idari,
yargısal ve teorik arayışlarla, ciddi tartışmalarla geçmiştir.
Bu dönemin ilk on yılında işyeri düzeyinde yetki istemlerinde, bölge çalışma müdürlükleri, işkolu düzeyinde yetki istemlerinde Çalışma Bakanlığı
yetki tespit istemlerine ve yetki itirazlarına karşı incelemelerini kayıtlar üzerinden sonuçlandırmaya çalışmıştır.202 Ancak sendikalar tarafından verilen
belgelerin gerçeği yansıtmaması, özellikle “1970'li yıllarda kayıtların geçerliliği konusunda ciddi kuşkuların” doğmasına neden olmuştur.203 Bu durum
yetkilileri başka arayışlara itmiş, yetkinin işyerinde referandumla belirlenmesi,
durum tespiti gibi uygulamalar ortaya çıkmış, bu uygulamaların yasal olup
olmadığı konusu öğreti ve yargıda tartışılmış, Yargıtay kararlarının konusunu
oluşturmuştur.
Ne var ki, 1963-1980 dönemi, tartışmaları, işçi eylemleri, direnişleri,
yargı kararlarıyla büyük bir deneyim biriktirmiştir. Bu birikim 1980 sonrası
dönemin şekillenmesinde belirleyici olmuştur da denilebilir. 1980 sonrası uygulanan toplu iş sözleşmesi yetki belirleme sistemi, 1963-1980 arasında sendika pratiğiyle belirginleşen yetki belirleme yöntemlerinden, birisi lehine yapılan siyasal tercihin ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Bu yöntemleri belirginleştiren, hatasını, yararını ortaya koyan ise önemli ölçüde 1963-1980 arası uygula202

İsmail Bayer, “Yetkili Sendikanın Saptanmasında İzlenecek Yöntem Sorunu”, Yasa Hukuk
Dergisi, C. III, No: 3, Mart 1980, s. 350
203
A.e., s. 351
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malar, tartışmalar ve arayışlardır. Bu nedenle de 1963-1980 arası uygulanan
yetki sisteminin, bu sisteme hâkim anlayışların, sisteme yöneltilen eleştiriler ve
alternatifleri ile birlikte incelenmesi zorunludur.
2.8.1. Güçlenen Sendikacılık
275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasası‟nın yürürlükte olduğu 1963 yılından 1980 yılına kadar geçen dönem sendikaların güçlendiği
yıllar olarak tarihe geçmiştir. Sendikalar bu dönemde toplumsal meşruiyetlerini
güçlendirmişler, hızla önce kamuda, daha sonra özel sektörde örgütlenerek üye
sayılarını artırmışlardır. Özellikle dönemin başlarında sosyalizm, sosyal adalet
kavramlarıyla birlikte sendika, toplu iş sözleşmesi ve grev haklarının olumlu
yaklaşımlarla basında ve diğer yayın organlarında tartışılmaya başlanmasında
sendikalar lehine olumlu bir atmosferin doğmasına yol açtığına işaret edilmiştir. Bu olumlu atmosfer içerisinde sendikaların yavaş yavaş hissedilir şekilde
baskı grubu haline gelmeye başladıkları söylenmiştir. Sendikaların baskı grubu
olma yolunda gerçekleştirdikleri etkinliklere, yaptıkları büyük mitingler, yürüyüşler, açlık grevleri, seçimlerde desteklenmeyecek milletvekilleri adayları
listelerini yayımlamaları, toplu iş sözleşmesi grev ve lokavt yasalarının yasama
organında görüşülmesi sırasında, 320 sendika başkanın bu görüşmeleri izlemeleri gibi etkinlikler örnek olarak gösterilmiştir. Sendikacıların yurtdışındaki
sendikalarla ve sendikacılarla görüşmelerinin, Batı‟daki sendikal yapıları tanıma olanağı elde etmelerinin de bakış açılarının değişmesine neden olduğu,
sendikacıların yapısal dönüşümlere yönelmelerini de beraberinde getirdiği belirtilmiştir.204
Sendika üyesi olmak bu dönemde işçiler içerisinde çok önemli bir hak
alma yolu olarak kavranıp benimsenmeye başlanmıştır. Sendikacılığın güçlenmesinde 1961 Anayasası ile başlayan demokratikleşme sürecinin etkili olduğuna, işaret edilerek, bu dönem, “Türkiye‟de siyasi konjonktürün sendikalaşma
sürecinde en uygun olduğu dönem” olarak tanımlanmıştır. Bu tanımı yapan
görüşe göre: “1960 öncesinin sendikacılığa kuşku ile bakan, sendikal hareketi
baskı altında tutan ya da yönlendirmeye çalışan zihniyetler, yerini özgürlükçü
demokrasinin tüm kurum ve kuralları ile işlemesi gerektiğine inanan bir anlayışa bırakmıştır. Dolayısıyla devleti yöneten kesimde giderek yerleşen bu anlayış, Türk sendikacılığında yeni bir dönem başlatmış, sendikacılığı yeni olanaklara kavuşturmuştur.”205
204

Orhan Tuna, “Türk Sendikacılığının Başlıca Meseleleri ve Son Gelişmeler”, Ġktisat Fakültesi
Mecmuası, Cilt 24, No: 3-4‟ten ayrı bası, İstanbul, Sermet Matbaası, 1966, s. 8
205
Mahiroğulları, a.g.e., s. 170
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Tablo 2.7.1. 1948-1962 Yılları Arasındaki ĠĢçi Sendikalarının ve Üst
KuruluĢlarının GeliĢimi
Yıllar

Sendika
Sayısı

Üye Sayısı

1948
1949
Mayıs 1950
Mayıs 1951
Arılık 1952
Temmuz 1953
Temmuz 1954
Aralık 1955
Aralık1956
Aralık 1957
Ekim 1958
Ağustos 1959
Eylül 1960
1961
1962

73
77
88
137
248
275
323
363
376
385
394
417
432
511
543

52.000
72.000
76.000
110.000
130.000
140.000
180.000
189.000
209.000
244.000
262.000
280.000
282.000
298.000
307.000

Birlik ve
Federasyon
Sayısı
1
2
3
8
16
17
23
27
26
18
18
21
27
v.y*
v.y

Konfederasyon
Sayısı
_
_
_
_
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Kaynak: Gülten Kutal, aktaran Banu Uçkan, Türkiye’de Sendikalar Arası Rekabet,
İstanbul, Selüloz-İş Sendikası Yay. 13, 2002, s. s. 77
*Veri yok

Sendika aidatlarının sendika tüzüklerinde sınırlama olmaksızın belirleme
olanağının tanınması, dayanışma aidatı kurumunun getirilmesi, sendika aidatının kaynaktan kesme (check-off) sistemiyle belirlenme esasının kabulü gibi
düzenlemeler, bu dönemde sendikacılığının güçlenmesinde etkili olmuştur
Sendikaları mali açıdan güçlendiren bu yasal düzenlemelerin yanında, sendika
üyeliğinin kapsamının bağımlı çalışan herkesi kapsayacak şekilde genişletilmesi, buna karşılık işveren tanımının dar tutulması da bu etkiyi artırmıştır. 206

206

Uçkan, a.g.e., s. 78, Mahiroğulları, a.g.e., s. 171
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Tablo 2.7.2. 1963-1980 Yılları Arasında ĠĢçi Sendika Üye Sayılarının GeliĢimi
Yıl

Sigortalı Sayısı (Bin)

Sendikalı İşçi
(Bin)

Oran

1960

621

282

%45

1961

689

298

%43

1962

680

307

%45

1963

711

296

%42

1964

765

339

%44

1965

921

360

%39

1966

992

374

%38

1967

1069

835

%78

1968

1206

1058

%88

1969

1262

1194

%95

1970

1314

2088

%159

1971

1405

2363

%168

1972

1525

2673

%175

1973

1649

2658

%161

1974

1800

2879

%160

1975

1823

3329

%183

1976

2018

3269

%162

1977

2191

3808

%174

1978

2206

3897

%177

1979

2152

5465

%254

1980

2205

5721

%259

Kaynak: Petrol-İş 86 Yıllığı, Hazırlayan: İlyas Köstekli, İstanbul, 1987, s. 262

Bu dönemde sendika üye sayılarında hızlı bir artışın olduğu genel kabul
gören bir saptama olmakla birlikte artış sayılarının ve oranlarının, Tablo 2‟de
görüldüğü sayıda olmadığı, üye sayılarındaki hızlı artışın sendikalara çift üyelikten, sendikaların üye sayılarını özellikle yetki alabilmek için yüksek tutmasından kaynaklandığı, bu dönemdeki gerçek üye sayısını belirlemenin olanaklı
olmadığı vurgulanmıştır.207 Özellikle DİSK‟in kurulmasının ardından sendikalı
işçi sayısının/oranının gerçek durumla bağının koptuğu, 1980‟e gelindiğinde
207

A.e., s. 81, Mahiroğulları, a.g.e., s. 169
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2,2 milyon sigortalı işçiye karşılık 5,7 milyon sendikalı işçinin söz konusu
olduğu görülmektedir. Bu sayının gerçek durumla hiçbir ilişkisinin olmadığı
söylenebilir.208
2.8.2. 275 Sayılı Yasa’nın Uygulandığı Dönemde Sendikal Hareketin
Bölünmesi ve Yetki Sistemi
275 sayılı yasa döneminin belirgin bir özelliği de sendikal hareketin bölünmesi gerçeğidir. Bu bölünmede bir dizi faktörün yanında toplu iş sözleşmesi
yetkisi konusunda çıkan uyuşmazlıklar önemli bir yer tutmuştur. Toplu iş sözleşmesi yetkisi alabilmenin bu kadar önemli olması sendikaların başlı başına
üzerinde durması gereken bir olgudur.
2.8.2.1. Toplu ĠĢ SözleĢmesi Yetkisinin Sendikaların Varlık KoĢulu
Haline Gelmesi
Toplu iş sözleşmesi yaparak, üyelerine ekonomik sosyal haklar sağlamak, sendika hakkının var oluş biçimlerinden birisi, belki de onu görünür kılan
en önemli unsurudur. Sendikaların ilk ortaya çıktığı yıllar içerisinde gelip kurumsallaştığı, etkinliklerinin çeşitlendiği, demokratik baskı grubu niteliklerinin
kabul edildiği, bazı ülkelerde ise siyasetle ve dolayısıyla desteklediği partinin
iktidara gelmesi halinde iktidarla organik ilişkisinin bulunduğu belirtilerek,
“Batı ülkelerinde dahi bir sendikanın en başta gelen ve en etkili faaliyeti toplu
iş sözleşmesi yapmaktır” denilmiştir. 209
Toplu iş sözleşmesi konusunda Türk sendikacılarının algısı da Batı ülkelerinden farklı değildir. Türk-İş Genel Sekreterliği, daha sonra Türk-İş Başkanlığı da yapmış olan Halil Tunç, sendika özgürlüğünden ve toplu iş sözleşmesi hakkının bu özgürlükle olan ilişkisinden söz ederken, toplu iş sözleşmelerini “sendikaların şah damarı”210 olarak nitelemiştir. Tunç‟a göre, “Toplu sözleşme hakkından, grev hakkından yoksun bir sendikacılık hareketine, sendikacılık hareketi demeye imkan yok. Çünkü toplu sözleşmeler, sendikaların şah
damarıdır. Şah damarı olmayan bir hareket başarılı olamaz. Toplu sözleşmeyi
sınırladınız mı, toplu sözleşmeyi kaldırdınız mı sendikaların şah damarını kesmiş sayılırsınız. Onun için iki müesseseyi birlikte mütalaa etmek gerekir. Sendikacılığın var olduğu yerde sözleşme vardır. Sözleşmenin var olduğu yerde
sendikacılık vardır.”211
208

A.e.
Nuri Çelik, “Toplu Sözleşme Yetkisi Uyuşmazlıklarının Çözümündeki Aksaklıkları Giderici
Yollar”, Ġktisadi ve Ticari Ġlimler Dergisi, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi
Yayını, İstanbul, 1974, sayı 1, s. 224
210
Halil Tunç, “Panel Tartışması: Türkiye'de İşçi-İşveren İlişkileri (Dün, Bugün, Yarın)”,
Türkiye'de İşçi İşveren İlişkileri, Ekonomik ve Sosyal Etüdler Konferans Heyeti Yayını,
İstanbul, 1974, s. 374
211
A.e.
209
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Öğretide de bu konunun üzerinde durularak, Türkiye‟de sendikaların en
önemli etkinliklerinin toplu pazarlıkta yoğunlaştığı, sendikaların üyelerinin
haklarını koruyup geliştirmeyi en önemli çalışma konusu olarak kabul ettikleri
vurgulanıp, “bu nedenle, toplu pazarlık yetkisini almak ya da kaybetmek Türk
sendikaları için hayati bir önem taşımaktadır” denilmiştir.212
Toplu iş sözleşmesi hakkının işlevsel olması ise toplu iş sözleşmesinin
işçi tarafını en iyi ve en güçlü şekilde temsil edecek işçi örgütü veya sendika
olmasına sıkı sıkıya bağlıdır. Bir başka anlatımla; işçilerin ekonomik, sosyal
hak ve çıkarlarının en iyi şekilde korunabilmesi ve geliştirilmesi, toplu iş sözleşmesi sisteminin “demokratik kurallara uygun olarak işçilerin çoğunluğunu
ve birden fazla” örgütün veya sendikanın “çoğunluğu temsil etmesi halinde en
çoğunu temsil eden en güçlü” örgütün veya sendikanın temsil etmesi ilkesi
üzerinde şekillenmesi gerekir.213
En güçlü sendika tanımının içerisinde diğer unsurların yanında
sendikanın ekonomik olarak güçlü olmasının önemli bir unsur olduğu da
açıktır. Dolayısıyla sendikanın maddi yönden güçlenmesi toplu iş sözleşmesi
yapmasına, bunun için de her şeyden önce yetki kazanmasına bağlıdır. Öte
yandan sendikanın üye yapabilmesi, yaptığı bu üyelerden aidat toplayarak
gelir elde edip, her yönden güçlenmesi işyerlerinde yetki almasıyla doğrudan
doğruya ilgilidir. 214
Sendikal hareketin henüz yeterince güçlenmediği, sendikal yapıların
oturmadığı 1960‟lı yıllarda, toplu iş sözleşmesi yapmanın, var olabilmenin
neredeyse tek koşulu haline gelmesi, toplu iş sözleşmesi yapabilmek için ise
yetkili sendika olma zorunluluğunun bulunması, ister istemez yetki alma konusunda sendikalar arasında kıyasıya bir rekabetin doğmasını da beraberinde
getirmiştir.
Yetki alamayan bir sendikanın üyelerinin çalıştığı bir işyerinde bir başka
sendikanın yetki alıp toplu iş sözleşmesi imzalaması, yetki alamayan sendikanın o toplu iş sözleşmesinin yürürlük süresi içerisinde bir daha yetki için
başvurmasını yasal olarak engelleyen bir durumdur. Yetkisiz sendika
üyelerinin toplu iş sözleşmesinden yararlanabilmesi için yetkili sendikaya
dayanışma aidatı ödeme zorunluluğu da düşünüldüğünde, yetkisiz sendikanın o
işyerinde üyelerini koruması da olanaksız hale gelmiştir.215 Sendika çokluğu
ilkesinin doğal bir sonucu olan bu durum sendikaları ne pahasına olursa olsun
yetki almak, alınamıyorsa rakip sendikanın yetki almasını engellemek
212

Metin Kutal, “Sendikalar Arası Yetki Çatışmasında Referandum ve Yargıtay”, Düşünenlerin
Forumu, Milliyet,11.01.1976, s. 9
213
Çelik, a.g.e., s. 223,
214
A.e., s, 224
215
Uçkan, a.g.e., s. 124
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doğrultusunda bir politika geliştirmeye, sendikal rekabeti yetki alanına
taşımaya itmiştir.
Bu rekabete ek olarak, sendika hakkını içselleştirememiş, sendikayı
kendi işyerinde yetkilerini gasp eden bir başka otorite olarak gören ve bu otoriteyle yetki paylaşımını klasik, geleneksel patronaj anlayışıyla bağdaştıramayan, toplu iş sözleşmesinin getireceği ek maliyetler nedeniyle batacağı korkusu
taşıyan işverenlerin kendi kurdurdukları ya da kontrol ettikleri sendikalar aracılığıyla sürece dahil olmaları, yetki belirleme sorununun önemini artırmıştır.
274 sayılı Sendikalar Yasası‟nın 22. maddesi, sendikaların gelir kaynaklarını üyelik aidatları, (md.22/a) “Kanuna göre yapabilecekleri faaliyetler ile
eğlence, müsamere ve konser gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler;”
(md.22/b), bağışlar (md.22/c), “Mameleklerinin gelirleri” (md.22/d) olarak
sıralamıştır. Her ne kadar sendika gelirleri arasında bağışlar belirtilmişse de
aynı maddenin 2. fıkrasında yapılan düzenlemeyle sendikaların bağış almaları
büyük ölçüde sınırlandırılmıştır. Sendika ve konfederasyonların gelir kaynaklarını düzenleyen 274 sayılı Sendikalar Yasası‟nın 22/2 maddesine göre: “Genel
ve katma bütçeli idarelerle mahallî idareler ve bunlara bağlı sabit ve döner sermayeli müesseseler, sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek suretiyle
kurulan iktisadi teşekkül ve müesseselerle sermayelerinde devletin iştiraki bulunan bankalar, kamu kurumu niteliğindeki mesleki teşekküller dahil olmak
üzere özel kanunlarla kurulan bankalar ve teşekküller, bu bendde zikredilen
idare, teşekkül ve bankalar „tarafından‟ ödenmiş sermayesinin en az yarısına
katılmak suretiyle kurulan teşekküllerle bunların aynı nispette katılması ile
kurulan müesseseler, işbu kanuna göre kurulan meslekî teşekküllere herhangi
bir şekilde mali yardım ve teberruda bulunamazlar.” 22. maddenin 3. fıkrasına
göre de: “Bu kanuna göre kurulan mesleki teşekküller, üyesi bulundukları milletlerarası teşekküllerden ve Türkiye Cumhuriyetinin üyesi bulunduğu milletlerarası teşekküllerden gayrı dış kaynaklardan Bakanlar Kurulundan izin almadıkça yardım kabul edemezler.”
Dolayısıyla sendikaların varlıklarını sürdürebilmek için gereksinim duydukları mali gücün en önemli kaynağı olarak, sendika üyelik aidatları ve eğer
imzalanmış bir toplu iş sözleşmesinin tarafı iseler, aldıkları dayanışma aidatı ön
plana çıkmıştır.216 Üyelik aidatı için üye sayısının artırılması, üye sayısının
artırılması için imzalanan toplu iş sözleşmeleriyle işçilere kazanımlar sağlanması, toplu iş sözleşmesinin tarafı için çoğunluk sendikası olma gerekliliği gibi
her biri diğerini koşullandıran bir daire ortaya çıkmıştır.
2.8.2.2. Sendikalar Arasında Toplu ĠĢ SözleĢmesi Yetki ÇekiĢmeleri
Toplu iş sözleşmesi yetkisinin çoğunluk sendikasına verilmesi, işyerinde
çoğunluğu aşmış bir sendika olmaması halinde en fazla üyeye sahip sendikanın
216

A.e.
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toplu iş sözleşmesinin tarafı olmasını sağlayan hükümet tasarısının ve Türk-İş
önerisinin Geçici Komisyon‟da kaldırıldığına yukarıdaki bölümlerde değinmiştik. Geçici Komisyon‟un yapmış olduğu bu değişikliği eleştirenlere karşı
Komisyon Sözcüsü, yetkili sendikayı, çoğunluk sendikası olarak belirleme
ilkesini kabul ederek işçilerin güçlü sendikalarda örgütlenmeye özendirildiğini
savunmuştu. Geçici Komisyon Sözcüsü, Yasa‟nın getirmiş olduğu düzenlemeyle “ey işçiler, toplu iş sözleşmesi ve grev haklarından sadece işyeri çapında
değil, işkolu çapında istifade etmek istiyorsanız, bu imkân size açıktır. Aranızda lütfen sendikalaşınız, sendikalar haline geliniz ve bu sendikalarla bir
araya gelmek suretiyle kuvvetli federasyonlar kurunuz” 217 diyerek işçilere
güçlü sendikalarda örgütlenme olanağı verildiğini ileri sürmüştür.
Ne var ki 275 sayılı Yasa‟nın uygulanmaya başlamasıyla birlikte gelişmelerin tam da aksi yönde olduğu, sendikaların var olan “üyelerini korumak ve
potansiyel ve mevcut üye piyasasından yeni üyeler kazanmak suretiyle, gelirlerini güvence altına almak ve arttırmak amacıyla birbirleriyle mücadele içine” 218
girdiği tespit edilmiştir.
Diğer etkenlerin yanında 275 sayılı Yasa‟nın öngördüğü yetki sistemi,
“temsil yetkisi nedeni ile üye sendikalar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklar”219 Geçici Komisyon Sözcüsü‟nün ileri sürdüğü görüşün aksine sendikal
hareketin parçalanmasında çok önemli bir etki yapmış, yetki sorunu sendikalar
arasında ciddi bir rekabetin konusu haline gelmiştir.
Bu rekabetin ilk olumsuz sonucu işçi hareketinin bölünmesi olmuştur.
Türk-İş içerisinde ilk bölünmenin Yasa‟nın yürürlüğe girmesinden yaklaşık bir
yıl sonra, 12 Mayıs 1964 tarihinde Türk Hür-İş‟in (Türkiye Demokratik, Toplumcu ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu) kurulmasıyla gün yüzüne
çıkmıştır. Konfederasyonun kurulmasında Türk Ulaş-İş Sendikası ile Türk-İş
yönetimi arasında yaşanan anlaşmazlığın belirleyici olduğu söylenmiştir.220
217

Coşkun Kırca, “Geçici Komisyon Başkanı Olarak Meclis‟te Yaptığı Konuşma” Millet
Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt 16, 75. Birleşim, 18.04.1963, s. 407
218
Uçkan, a.g.e., s. 126
219
Aysen Tokol, Türkiye’de Sendikal Hareket, Ezgi Kitabevi, Bursa, 1994, s. 47 “Türk
sendikal hareketini 1952 yılından bu yana yönlendiren TÜRK-İŞ uygulamaya koyduğu yeni
örgütlenme modelinin yarattığı aksaklıklar, temsil yetkisi nedeni ile üye sendikalar arasında
ortaya çıkan uyuşmazlıklar, sendika liderleri arasındaki görüş ayrılıkları ve kişisel sürtüşmeler
bunları gidermede izlediği tavır nedeni ile 1964 yılından sonra zor günler geçirmeye
başlamıştır. Ayrıca örgütün bazı olaylara ilgisiz kalması ve üyeleri tarafından yapılan bazı
grevleri desteklememesi birliğin bozulmasında önemli rol oynamıştır.”
220
YıldırımKoç, “Unutulmuş Bir Konfederasyon Türk Hür-İş”, Türkiye ĠĢçi Sınıfı ve
Sendikacılık Tarihi-Olaylar-Değerlendirmeler, Ankara, Türkiye Yol İş Sendikası Yayınları,
Tarihsiz, s. 289, Türk Hür-İş kuruluş gerekçesinde Türk-İş yönetimini, “keyfi bir yönetim
sistemi” kurmak, “korkunç bir lüks, bir israf, bir saltanat tutumu içine” yuvarlanmak, “Türk

122

TİS Yetki Sistemi ve Sendikasızlaştırma (1963-2009)

Sendikal hareket içerisinde 1964 yılında başlayan parçalanma artarak
sürmüş, Zonguldak Kozlu‟da liyakat zamları konusunda çıkan anlaşmazlık
nedeniyle işi bırakan işçilerin başlattığı eylemde iki işçi jandarma kurşunuyla
yaşamını yitirmiştir.221 Olaylar sonrası bölgeye giden Türk-İş Genel Başkanı
Seyfi Demirsoy‟un olaylarda “komünist parmağı bulunabileceğini” söylemesi
tepkiyle karşılanmıştır. Bu gelişmeler üzerine “Türk-İş‟e katılmaya hazırlanan
kimi sendikalar, Türk-İş‟in işçi kitlesini parçaladığı, ABD güdümünde olduğu
gerekçesiyle Türkiye İşçi Sendikaları Dayanışma Konseyi‟ni” kurdukları belirtilmiştir.222 Konseyin Hür-İş Konfederasyonu ile birleşerek Türk-İş'in karşısında yer almak istediği, ancak başarılı olamadığına işaret edilmiştir. 223
Türk-İş‟ten ayrılan sendikaların 13 Şubat 1967 tarihinde Devrimci İşçi
Sendikaları Konfederasyonu‟nu (DİSK) kurmaları, sendikal rekabeti doruk
noktasına çıkarmıştır. 1967 yılında sendikaların üye sayısında yaşanan sıçramanın gerçek nedeninin sendika sayısındaki artıştan kaynaklanmadığı, “13
Şubat 1967 tarihinde DİSK‟in kurulması sonucunda sendikalar arası rekabetin
ve sendika değiştirmelerinin artmasının ve sendikaların üye sayılarını hızla
şişirmeye başlamalarının bir sonucu” olduğuna dikkat çekilmiştir. 224
Türk sendikal hareketinin en önemli olaylarından birisi olan DİSK‟in
kuruluş süreci ve nedenleri konusunda oldukça farklı anlatımların olduğu
görülmüştür.225 DİSK‟in kuruluş sürecine ilişkin tartışmalarda zaman zaman
Sendikacılığındaki eski samimiyet, bağlılık ve idealizmi” yıkmakla suçlamışlardır. Koç, a.g.e.,
s. 291, 292, 293
221
İ. Hakkı Yükselen, “Kozlu Olayları, 1965”, Sendikacılık Ansiklopedisi, Cilt 3. İstanbul,
Tarih Vakfı-Kültür Bakanlığı Ortak Yayını, 1998, s. 292
222
“Türk- İş Partiler Üstü Politika ve Ayrışmalar”, Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi, Cilt 3.
İstanbul, Tarih Vakfı-Kültür Bakanlığı Ortak Yayını, 1998, s. 334,
223
Tokol, a.g.e., s. 48
224
Uçkan, a.g.e., s. 81
225
Ateşoğulları, DİSK‟in kurulmasına giden sürecin Türk İş 7. Genel Kurulunda Türkiye İşçi
Partisi (TİP) Milletvekili Çetin Altan‟ın lanetlenmesi ve protesto edilmesi kararını “yüz karası
bir karar” olarak nitelendiren Yol İş delegesinin dövülmesiyle başladığını, 3 Ocak 1966
tarihinde başlayan Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası grevinin yürütülmesi tartışmaları ile açık
çatışmalara dönüştüğünü, bir grup sendikanın bu tartışmalar nedeniyle Türk-İş Onur Kurulu‟na
verilip geçici ihraç cezaları ile cezalandırılmaları üzerine, bu sendikaların bir araya gelerek,
SADA‟yı (Sendikalar Arası Dayanışma Anlaşması) imzaladıklarını belirterek şöyle devam
etmektedir: “Böylece daha sonra DİSK olarak somutlanacak yeni bir çizgi ve yeni bir
konfederasyonun kuruluşu doğrultusunda ilk adım atılmış oldu.” Kamil Ateşoğulları, 15-16
Haziran Ġki Uzun Gün ve Bir Uzun YürüyüĢ, İstanbul, DİSK Birleşik Metal-İş Yayınları,
No: 4, 2003, s. 7, 8 (Ancak bu anlatımda sorunlar vardır. SADA 16 Temmuz 1966‟da
kurulduğunda henüz Onur Kurulu toplanmamış ve ihraç kararı vermemiştir. Onur Kurulu ihraç
kararı 24 Kasım 1966‟da alınmıştır. Bu konuda ayrıntılı bir değerlendirme için bakınız Aziz
Çelik ve Zafer Aydın, PaĢabahçe 1966 Gelenek Yaratan Grev, TÜSTAV Yayınları,
İstanbul, 2006), DİSK‟in kuruluş nedenleri için ayrıca Bkz. Kemal Sülker, “Türkiye‟de İşçi
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nesnellikten uzaklaşılmış, “olayın sıcaklığıyla veya siyasal ihtiyaçlara göre
üretilmiş metinlerin sendikal ve siyasal literatürde önemli bir yer tuttuğu”
belirtilmiştir. 226
DİSK‟in kurulmasıyla artan sendikal rekabete, yasa koyucu da 1317 sayılı Yasa‟yla 274 sayılı Sendikalar Yasası‟nın bazı maddelerini değiştirerek,
Türk-İş lehinde müdahil olmuştur. Türk-İş ve bazı işçi milletvekillerinin hazırlanışı sırasında önemli ölçüde etkili olduğu 274 sayılı Yasa‟yla ilgili tasarıların
görüşülmesi sırasında büyük tepkiler oluşmuştur. Tasarının Senato‟da görüşülmesinden önce 15-16 Haziran günlerinde büyük gösteriler gerçekleştirilmiştir. Bu gösteriler kanlı çatışmalara neden olmuş, büyük boyutlara ulaşan olaylar
güçlükle bastırılmış ve olayların olduğu illerde sıkıyönetim ilan edilmiştir.” 227
Olaylara karıştıkları gerekçesiyle 5090 işçinin işten atıldığı, bu işçilerin birçoğunun uzun bir süre başka bir işyerinde de işe alınmadıkları belirtilmiştir. 228
2.8.3. Yetkili Sendikanın Kayıtlar Üzerinden Belirlenmesinin Yarattığı
Sorunlar
Çalışma Bakanlığı Müsteşarlarından Rüçhan Işık‟ın deyişiyle “En fazla
temsil kabiliyetini haiz sendikanın saptanması demek olan yetki tespit işlemleri
-kanuni düzenlemedeki eksiklik ve aksaklıklara uygulamadaki iyi olmayan
niyet de eklenince-, toplu iş ilişkilerinin çözüm bekleyen bir numaralı problemi
haline gelmiştir.”229
275 sayılı Yasa‟nın yetkili sendikanın belirlenmesini düzenleyen 11.
maddesinde yetki konusunda yapılacak itirazların giderilmesi için idari ve
yargısal yollar gösterilmiş, ancak itirazlar üzerine yapılacak incelemenin
yöntemi belirlenmemiştir.
Konfederasyonlarının Kuruluş ve Görevleri”, Sosyal Siyaset Konferansları, 20. Kitap,
İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayın No: 1414, Fakülte Yayın No: 245, 1969 s. 85-89
226
Aziz, Çelik, Vesayetten Siyasete Türkiye’de Sendikacılık (1946-1967), İstanbul, İletişim
Yayınları, 2010, s. 508, 514-538 Çelik, Türk-İş yönetimiyle DİSK‟i kuran sendikalar arasında
yaşanan gerilimin 10-12 Mart 1965 tarihinde yaşanan Zonguldak Kozlu direnişine uzandığını,
Türk-İş 6. Genel Kurulu‟nun kopuşta belirleyici olduğunu söylemenin olanaklı olduğunu
belirtmektedir. Çelik, DİSK‟in kuruluş nedenlerini, “Örgütsel ve tüzüksel gerekçeler,
partilerüstü politika ve sendikacılık-siyaset ilişkileri hakkındaki gerekçeler, ABD Yardımı
(AID) konusundaki gerekçeler” başlıkları altında incelemiş, DİSK‟in kuruluşundaki siyasal
etkileri değerlendirmiştir.
227
Tokol, a.g.e., s. 51, “Olayların bastırılmasından sonra meclis çalışmalarına yöneltilen
eleştiriler devam etmiş, DİSK'in yanısıra bağımsız sendikalar da hazırlanan tasarıya tepki
göstermişler ve altı sendikanın ortak çağrısı ve 131 sendikanın biraraya gelmesi ile Bağımsız
İşçi Sendikaları Genel Eylem Komitesi oluşturulmuştur” Ateşoğulları, a.g.e., s. 31-40
228
Yıldırım Koç, “15-16 Haziran Olayları”, Türkiye ĠĢçi Sınıfı ve Sendikacılık TarihiOlaylar-Değerlendirmeler, Ankara, Türkiye Yol-İş Sendikası Yayınları, Tarihsiz. s. 347
229
Rüçhan Işık, “Yetki Kararları Üzerine Bir Not”, ÇalıĢma Dergisi, C. I, No: 2, 1972, s. 5

124

TİS Yetki Sistemi ve Sendikasızlaştırma (1963-2009)

2.8.3.1. Yetki Tespitine Esas Belgelerde Sahtecilikler
275 sayılı Yasa‟nın uygulandığı ilk yıllarda yetki tespitleri kayıtlar üzerinden yapılmaya başlanmıştır. Ancak yetkililere ulaştırılan belgeler yakından
incelendiğinde noter tasdik tarihlerinin sendikanın kurulmasından öncesine ait
üye kayıt defterlerine rastlanılması230 gibi inanılması güç çarpık durumlarla
karşılaşılmıştır. “Sendikaların sunduğu kayıtlar üzerinde tahrifat yapıldığı,
sahte üye kayıt fişleri düzenlendiği, ölmüş işçilere ilişkin üye kayıt fişi düzenlendiği, askere gitmiş işçilere ilişkin üye kayıt fişi düzenlendiği, işten ayrılmış
işçilere ilişkin üye kayıt fişi düzenlendiği, yurtdışına çalışmaya gitmiş işçilere
ilişkin üye kayıt fişi düzenlendiği, o gün işçinin işyerinden hiç ayrılmadığı
halde noter huzurunda istifa etmiş olduğuna ilişkin belge düzenlendiği, bir
günde binlerce işçinin noter önünde istifa ettiğine ilişkin belge düzenlendiği,
aynı gün içinde işçinin birkaç sendikaya birden hem üye olup hem istifa ettiğine ilişkin belge düzenlendiği, arasına karbon kâğıdı konularak düzenlenen
üye fişlerinde değişik tarihlerin sonradan atıldığı, üye fişlerinin önceden düzenlenip tarihlerinin sonradan atıldığı, üye fişlerindeki imzaların işçinin gerçek
imzası olmadığı, üye kayıt fişlerinin, işveren bordrolarına göre düzenlendiği,
işyerinde çalışan işçilerin sayısından çok fazla üye kayıt fişi düzenlendiği”
örnekler görülmüştür.231
Sahtecilik konusunda yapılanlar bu örneklerle de sınırlı kalmamıştır:
Sendikalar “İşçiden ileride kullanılmak üzere birden çok üyelik fişi almışlardır.
Bu yüzden işçi noter aracılığı ile istifa mektubunu gönderse bile önceden alınmış üyelik fişlerinden birine yeni tarih konularak bu kişinin üye olduğu ileri
sürülmektedir. Rakip sendikalara yazılı bildiri ve gazete ile ilân konularında da
çeşitli hileli yollar ortaya çıkmıştır. Örneğin tirajı az bir gazetede ilânı yayınlamak, basılı nüshaların tümünü satın almak bu konuda başvurulan yollardan
sadece bazılarıdır.”232
Çalışma Bakanlığı‟nın 11.08.1975 tarihli ve 1066-2-439(1)/1975/4 sayılı
kararına233 konu olan bir olay bu konuda oldukça çarpıcı bir örnek
oluşturmaktadır. Olayda, aynı gün çağrıda bulunan iki sendika da kurulu
bulundukları işkolunda çoğunluğa sahip olduklarını ve işkolu düzeyinde toplu
iş sözleşmesi yapma yetkisinin verilmesini istemişler, aynı gün her iki sendika
230

A.e., s. 8 “Bu incelemelerde, noterlere ibraz edilen üye kayıt defterlerinden bir kısmının noter
tasdik tarihinin, sendikanın kuruluşundan altı ila dokuz ay öncesinin tarihini taşımakta olduğu
gibi, anlaşılması ve izahı imkansız olaylarla karşılaşılmış ve bunlar kararlarda
değerlendirilmiştir.”
231
Bayer, a.g.e., s. 351
232
Metin Kutal, “Toplu Sözleşme Yetkisinin Saptanmasında Son Gelişmeler”, Ġktisat ve Maliye,
C. XXV, No: 4, Temmuz 1978, s. 183
233
Çalışma Bakanlığı‟nın 11.08.1975 tarihli ve 1066-2-439 (1)/1975/4 sayılı kararı, ÇalıĢma
Dergisi, C: I, No: 1, s. 28-32
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da birbirlerine itiraz etmişlerdir. Çalışma Bakanlığı yapmış olduğu incelemede,
çağrı tarihinde, çağrı yapılan işkolunda çalışan toplam işçi sayısını 396.522
olarak belirlemiştir. Başvuruda bulunan bir sendika ise toplam işçi sayısını
2.770.805 kişi olarak bildirmiş, diğer sendika ise toplam işçi sayısının 64.874
olduğunu ileri sürmüştür.
Her iki sendikanın bildirdiği işyerlerinde Bakanlık tarafından yerinde
yapılan incelemede 64.874 üyesi olduğunu ileri süren sendikanın 4456 üyesi
olduğu, 2.770.805 üyesi olduğunu ileri süren sendikanın ise 6170 üyesinin
bulunduğu tespit edilmiştir. Bildirilen üye sayıları arasındaki uçurum bir yana
diğer ilginç olay, bir sendikanın tüm işkolunda 396.522 işçi varken bu sayının
yaklaşık sekiz misli fazlasını üye yaptığını ileri sürebilmiş olmasıdır.234
2.8.3.2. Yetki Tespitinde Belgelerde Yapılan Sahteciliklerin Yetki
Belirleme Sisteminden Kaynaklandığı EleĢtirileri
Bu ve benzeri yolsuzlukların kaynağında toplu iş sözleşmesi yetkisine
sahip sendikayı kayıtlar üzerinde belirleme zorunluluğunun bulunduğu belirtilerek, “yetki uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde belgelere göre karar verme
usulüne yer verdikçe, sonuçların gerçeğe uygunluğundan” söz edilemeyeceği
belirtilmiştir.235 Sorunu sadece Sendikalar Yasası‟nın üyelik ve üyelikten ayrılmayı düzenleyen 5. ve 8. madde çerçevesinde ele alarak çözmenin olanaklı
olmadığı, toplu iş sözleşmesini belirlemede yaşanan yolsuzlukların gerçek nedeninin “her ne pahasına olursa olsun” yetki alma istemi olduğu vurgulanmıştır. Bu nedenle sorunun Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasası açısından
ele alınması gerektiği, Sendikalar Yasası‟nın 5. ve 8. maddeleri nasıl değiştirilirse değiştirilsin “yolsuzluklarının önüne” geçilemeyeceği, aslında “275 sayılı
Kanundaki yetki uyuşmazlıklarının çözümünde bulunacak sağlam” bir yolun “5
ve 6. maddeler üzerindeki tartışmaların çoğunu” gereksiz hale getireceği görüşü savunulmuştur.236
Sendika üyelik kayıtlarında yapılan yolsuzluklarla alınan toplu sözleşme
yetkisinin, “sendika ve toplu sözleşme düzenini kökünden sarsabilecek” huzursuzlukların doğmasına neden olduğu örneklerin sık yaşandığına dikkat çekilmiştir. Bir sendikanın yetki almasından sonra, bu sendika belgelere dayalı olarak en çok üyeyi temsil ettiğini kanıtlamış olan sendika da olsa, işçilerin sık sık
bu yetki işlemini protesto etmek için, işyeri işgallerine kadar uzanan eyleme
başvurmalarının sistemin sağlıklı işlemesini gösterdiği belirtilmiştir. “Uygulamada birçok işverenin hukuken yetkili kılınan sendikanın varlığına rağmen,
234

Çalışma Bakanlığı her iki yetki tespiti çağrısını ve itirazı reddetmiş, Bakanlığın ret kararına
yapılan itiraz Yargıtay. 9. HD., 1975/27167 E, 75/8 K, 08.09.1975 T, sayılı kararı ile
reddedilmiş, bakanlık kararı kesinleşmiştir. ÇalıĢma Dergisi, C: I, No: 1, s. 33-34
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Çelik, a.g.e., s. 226
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fiilen daha güçlü olduğunu açıkça gördüğü ya da özel olarak oylama yaptırıp
tespit ettiği sendika ile toplu sözleşmeler” imzaladığının bilindiğini ileri süren
bu görüşe göre; “Yetki uyuşmazlıklarının belgelere göre çözümlenmesi usulü
çalışma barışını bozucu, işyerindeki verimi düşürücü olaylara da sebebiyet
vererek artık değerini yitirmiş bulunmaktadır.”237
2.8.4. Yetki Tespit ĠĢlem Süresinin Uzaması
Yetki tespit işlemlerinin uzun sürdüğü, bu işlemler sürerken sendikaların
üyelerini yeterince koruyamadığı, sendikalar cephesinden yetki sistemine gelen
en önemli eleştiri nedeni olmuştur.
1978 yılında Çalışma Genel Müdürlüğü, 275 sayılı Yasa‟nın yetkili
sendikayı belirlemek amacıyla koyduğu zorunlu işlemleri hangi sürelerde
tamamlayabildiği, sürelerin uzamasına neden olan etkenleri belirlemeye dönük,
bölge çalışma müdürlükleri düzeyinde bir araştırma yapmıştır.238
Araştırmayı değerlendiren dönemin Çalışma Genel Müdür Yardımcısı
Ahmet Saraoğlu‟nun yazmış olduğu makalede, işyeri toplu iş sözleşmesi
yapma yetkisine ilişkin bölge çalışma müdürlüğü kararlarına, iş mahkemesinde
itiraz edilmesi durumunda, sürecin uzamasına dikkat çekildiği görülmüştür.
Yapılan değerlendirmeye göre, yetki konusunda verilen bölge çalışma müdürlüğü kararları iş mahkemelerinin kararları üzerine kesinleşmektedir. “Ancak
yargının işlemesi ayrı bir araştırma konusu olabilecek niteliktedir.”239
Saraoğlu‟na göre, “İstanbul Bölge Çalışma Müdürlüğünce verilmiş olan
1978 yılının ilk 100 yetki uyuşmazlığı kararı” incelendiğinde, “toplu iş sözleşmesi çağrılarının gazetede ilan edildikleri tarihlerden Bölge Çalışma Müdürlüğünce karara bağlandıkları tarihe kadar geçen sürelerin ortalama 41 gün olduğu
saptanmıştır. Kararların %60‟ında bu süre 24-36 gündür. En kısa süre 22 gün,
en uzun süre 182 gün bulunmuştur. Söz konusu 100 yetki uyuşmazlığının karara bağlandığı tarihe kadar gerek İş Mahkemelerinde incelenmekte olan gerekse Mahkemelerden dosyaları dönmüş olmakla beraber Müdürlükçe tekrar
237

A.e., “Ne var ki yetki tespitinde “durum tespiti” uygulamasının henüz başlamadığı
dönemlerde tam aksi durumların yaşandığı “Birçok durumlarda, gerçekten yetkili olan
sendikaya yetki verilememekte, tersine yetkisiz olmasına rağmen üyelik kayıtlarında
yolsuzluklar yaparak belgelere göre yetkili görünen sendika yetkili sayılmaktadır. Bunun
sonucu olarak da, işyerlerindeki çalışma barışını ve toplu sözleşme düzenini bozucu kanun dışı
olaylar ortaya çıkmaktadır.”
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Ahmet Saraoğlu, “İşyeri Yetki Uyuşmazlıklarının Karara Bağlanma Süresi”, ÇalıĢma
Dergisi, 1978, Ankara, Öztek Matbaası, s. 7, “Yapılacak bir araştırma sonucunda, Bölge
Çalışma Müdürlüklerinin itirazları karara bağlamaları için Yasada öngörülen sürenin amacı ve
önemi ile yetki uyuşmazlıklarının çözüm süresini etkileyen etmenler konusunda bir saptamaya
varılabileceği umulmuştur.”
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incelenen bazı uyuşmazlıkların 8-11 ay gibi bir süreden beri devam etmekte
olduğu görülmektedir.”240
Bilindiği gibi 275 sayılı TSGLK‟nin 11. maddesine göre, bölge çalışma
müdürlükleri, yetki konusunda kendilerine yapılan uyuşmazlıkları üç işgünü
içerisinde karara bağlamak zorundadır. Ne var ki araştırmada incelenen 100
yetki uyuşmazlığında, “100 çağrıya 140 sendika itirazda bulunmuş bunlardan
10 sendikanın itirazlarını kanıtlayıcı belge verdikleri saptanmıştır. Diğer 30
sendika -istendiği halde- hiçbir belge getirmemişlerdir.”241
Aynı araştırmada, “çağrılara itiraz eden sendikaların genellikle itirazlarını kanıtlayıcı belge” vermekten kaçındıkları, bir işçi sendikasının “işyerinde
örgütlendikten ve toplu iş sözleşmesi yapacağını gazete ile ilân ettikten sonra
yetkisi kesinleşinceye kadar -İstanbul Bölgesinde- ortalama 41 gün” beklediği
ortaya konulmuştur.242 Araştırmada ortaya çıkan çarpıcı sonuç, bu 41 günlük
ortalama bekleme süresinin 24 gününün itiraz nedenlerine ilişkin belgelerin
istenmesi, istenen belgelerin gelmesi için geçmiş olması, 17 gününün ise gelen
belgelerin incelenerek karara bağlanması aşamasında geçmiş olmasıdır. Yani
çağrıya itirazların sonuçlandırılması için geçen ortalama 41 günlük sürenin
yaklaşık 24 günü, çağrıya itiraz üzerine Bölge Çalışma Müdürlüğü‟nce gerekli
belgelerin istenmesi ve müdürlüğe belgelerin verilmesine, uyuşmazlığın incelenebilir duruma gelmesine kadar geçmiştir. Uyuşmazlık müdürlükçe çağrı
ilanından başlayarak yaklaşık 24 gün sonra incelenebilir duruma gelmiş ve
yaklaşık olarak ortalama 17 günde inceleme sonuçlanıp karara bağlanmıştır. 243
Araştırmada çıkan sonuçlara göre:
“İstanbul Bölgesinde çağrılara itiraz oranı, 1978 yılının ilk yedi
aylık dönemi itibariyle % 54 olarak bulunmuştur. Yani, İstanbul
Bölgesinde her 100 toplu iş sözleşmesi yapma çağrısının 54 üne Bölge
Çalışma Müdürlüğünde itiraz edilmektedir. Bütün Bölge Çalışma
Müdürlükleri itibariyle -1978 Ocak-Temmuz donemi için- çağrıların
% 39 una itiraz edildiği saptanmıştır. 1978 Ocak - Temmuz
döneminde yurt düzeyinde 5446 toplu iş sözleşmesi yapma çağrısının
2146 sına (% 39) diğer sendikalar veya işverenlerce itiraz olunduğu
saptanmıştır. Dönem içinde 2146 yetki uyuşmazlığının 2070‟i (%
96,4) Bölge Çalışma Müdürlüklerince karara bağlanmıştır. Karara
bağlanan yetki uyuşmazlıkları 162 bin 789 isçiyi kapsamaktadır. Aynı
dönemde yapılan 3300 çağrıya itiraz yöneltilmemiştir.”244
240
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Öte yandan bölge çalışma müdürlüğünün yetki uyuşmazlığını karara
bağlamasıyla çağrı yapıp çoğunlukta olduğu saptanmış sendikanın yetkisi kesinleşmiş olmadığı vurgulanarak, bölge çalışma müdürlüklerinin kararlarına
karşı tarafların İş Mahkemesi‟nde itirazda bulunabilecekleri hatırlatılıp, “Araştırma sonucunda -bütün bölgeler itibariyle- Müdürlük kararlarının %18,5 ine İş
Mahkemelerinde itiraz edildiği”, belirtilmiş “kararların %54 ü İş Mahkemelerince onanmıştır” denilmiştir.245
Yapılan araştırmada sendikaların yetki sistemine ilişkin sistemdeki boşlukları kullanıp, bu boşluklardan yararlanmak istediklerini gösteren bulgulara
da rastlanmıştır. Gerçekten de araştırma sonuçlarından, işyerlerinde hiç üyesi
bulunmayan sendikaların toplu iş sözleşmesi yapmak istedikleri ve aynı biçimde hiç üyesi bulunmayan sendikaların yapılmış olan çağrılara itirazda bulundukları anlaşılmaktadır. Bu itirazlar yapılınca, yasa gereği, toplu iş sözleşmesi çağrısı yapan sendikanın işyerinde üye çoğunluğuna sahip olup olmadığının araştırılması zorunlu olduğu için, itirazla bu araştırmanın yapılmasının
sağlandığı, ancak işyerinde üye çoğunluğuna sahip olduğu bilinen sendikanın
çağrısına itirazda bulunulmasının sonucu olarak emek ve zaman kaybına neden
olunduğu vurgulanmıştır. Bu tür itirazların işlerin birikmesine neden olduğu,
bu nedenle tüm sendikaların yetki işlemlerinin geciktiğine işaret edilmiştir.
Araştırma sonucunda, toplu iş sözleşmesi yapmak isteyen sendikaların
%83‟ünün o işyerlerinde gerçekten üye çoğunluğuna sahip olduğunun
saptanmış olması, yapılan itiraz hakkının kötüye kullanılmasının varmış olduğu
düzeyi göstermesi açısından çarpıcıdır.246
Araştırma sonuçlarını değerlendiren çalışmada, sendikaların “Bölge Çalışma Müdürlüklerine belgelerini düzene sokarak” vermedikleri gibi işyerinden
ayrılmış, ölmüş işçiler için dahi belge verildiği ortaya konulmuştur. Anılan
çalışmaya göre, “Bölge Çalışma Müdürlüğünce yapılan inceleme sırasında
yüzlerce belge düzene sokularak zaman” harcanmaktadır. “2246 (iki bin iki yüz
kırk altı) işçinin çalıştığı bir işyerine ilişkin yetki uyuşmazlığında 6931 (altı bin
dokuz yüz otuz bir), 4480 (dört bin dört yüz seksen) işçinin çalıştığı bir işyeri
için 10959 (on bin dokuz yüz elli dokuz) belge” sunulması bu duruma örnektir.
Ayrıca değerlendirmede, işyerinde çalışan her yüz işçi için 245-308 belge sunulduğu, belge sayısının artması sonucu incelemenin haftalarca sürdüğü, gerçek olmayan belge düzenlenmesi sonucu yetki uyuşmazlıklarının çözümsüzlüğe itildiği, bazı başvurularda işyeri işvereni için dahi üye fişi düzenlenip sunulduğunun saptandığı belirtilerek, daha da önemlisi “Sekiz-on ay gibi sürelerde karara bağlanamayan yetki uyuşmazlıklarının tamamında görülen ortak
245
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nitelik, taraflarca üyelik belgelerinin sahte olduğunun öne sürülmüş olmasıdır”
denilmiştir.247
“İşyerindeki işçi sayıları ile, yetki uyuşmazlığının karara bağlanma süresi arasında doğrudan bir ilişki bulunmamaktadır”248 sonucuna ulaşan
araştırmanın saptadığı bir diğer olgu, “yapılmış olan çağrılara diğer sendikalarla birlikte veya tek olarak işverenlerin itirazda bulunmaları sonucu doğan
yetki uyuşmazlıklarında çözüm süresi ortalamanın üstüne çıkıyor” olmasıdır.
Uyuşmazlığı gidermede “41 gün olan ortalama” sürenin, işverenlerin tek başına
ya da bir başka sendika ile birlikte itirazcı olduğu uyuşmazlıklarda, uyuşmazlığı giderme süresinin ortalama 41 günden, 53 güne çıktığı, bu sürenin “182
güne kadar uzadığı görülmektedir” denilmiştir. “İşverenlerin itirazcı olarak
katıldıkları uyuşmazlıkların %62‟si çağrı yapan sendikaların yetkisizliği ile”
sonuçlandığı tespitinden hareketle, “işveren, bir ölçüde, hangi sendika ile toplu
iş sözleşmesi yapacağını belirleyebilmekte, yasal yolu bu amaçla değiştirebilmektedir” değerlendirmesi yapılmıştır. Araştırmaya ilişkin değerlendirmede
sonuç olarak, “275 sayılı Yasa‟da yetki uyuşmazlıklarının belirli süreler içinde
çözümlenmesinin öngörüldüğünü, uygulamada bu sürelere uyulamadığını, bunun olumsuz sonuçları olduğunu, bundan yararlananların da bulunduğunu,
ancak Yasaların tam olarak, uygulanması için önlemler alınması gerektiğini
söylemek istiyorum” denilmiştir.249

247

A.e., s. 10 “Gerçek olmayan üyelik belgeleri getirilerek toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi
sağlanabilmiş değildir. Aksine uyuşmazlıklar aylarca devam etmiş ve „durum tespiti‟ yapılarak
yetkili sendika belirlenebilmiştir.”
248
A.e., s. 9 “İşyerlerindeki işçi sayıları, yetki uyuşmazlıklarının inceleme sürelerini uzatan tek
bir etken değildir. Karara bağlanma süreleri 60 günden fazla olan altı yetki uyuşmazlığının
ilişkin olduğu işyerlerinde 16 - 250 işçinin çalıştığı görülmektedir. İşçi sayısı 382 olan bir
uyuşmazlık 38 günde, işçi sayısı 1154 olan bir uyuşmazlık 26 günde, işçi sayısı 1094 olan bir
uyuşmazlık 46 günde, işçi sayısı 21 olan bir uyuşmazlık 44 günde karara bağlanmıştır.”
249
A.e., s. 1 0

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜRKĠYE’DE 1963-1980 DÖNEMĠNDE UYGULANAN
YETKĠ SĠSTEMĠ VE ARAYIġLAR
3.1. Yetki UyuĢmazlıklarının Çözümünde ArayıĢlar
Yetki uyuşmazlıklarının artması, maddi gerçekliğin belirlenmesinde yaşanan sorunlar, sarı sendika suçlamaları ve yetki tespitinin sendikal rekabetin
merkezinde yer alması, yetki tespit işlemleriyle görevli hem idari hem yargı
merkezlerini kesin, güvenilir ve hızlı çözüm arayışlarına itmiştir. “275 sayılı
yasada yetkinin saptanması, haklı olarak belirli sürelere bağlandığından; hileli
yollara başvuran sendika bir süre sonra elinde kesinleşmiş yetki belgesi ile
işverene başvurmakta ve toplu pazarlığın başlayacağı günü” bildirebilme olanağına sahip olmaktaydı1. İşçileri temsil eden sendikanın bu şekilde hileli yollarla toplu pazarlığın dışına itilmesi işçiler arasında huzursuzlukların doğmasına, hile yoluyla toplu pazarlığın tarafı olan sendika ve işverene karşı yer yer
işyeri işgallerine ve direnişlerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. 2
Yetki belirleme sisteminin bu şekilde açmaza girmesi, sendikal rekabetin
kirli bir rekabete dönüşmesi, öncelikle 274 sayılı Sendikalar Yasası‟nın yetersiz
olduğu tartışmasını başlatmış, sisteme yasal müdahale talepleri ortaya çıkmıştır. Bu dönemde, “Türk toplu iş ilişkilerinin yapısına uygun bir ehliyet ve yetki
sistemi”3 geliştirilemediği, sendika çokluğu ilkesinin deneyimsiz ve “sorumluluk duygusundan yoksun” sendikacılar yüzünden sendika enflasyonuna dönüştüğü, sendikal alanda tüm bu duruma karşı gelişen tepkinin “çözümü, sendika tekeli kurmada” aradığı görüşü ileri sürülmüştür.4
Bu görüşün karşısında, sendikacıların deneyim ve sorumluluk duygularının gelişmişliği gibi öznel nedenleri önemsemekle birlikte, sorunun kaynağında
yetki sisteminin kendisinin yer aldığını, toplu iş sözleşmesi yetkisinin belgeler
üzerinden belirlenmesinin sorunların doğmasına yol açtığını savunan görüşler
yer almıştır.5 Sendika çokluğu ilkesini, rekabete dayalı sendikacılığı, sendika
özgürlüğünün önemli ilkelerinden birisi olarak tanımlayan, yetki sorununu ise,
sendika çoğulculuğu ilkesinin sonucu olarak var olan birden fazla sendikadan
1

Kutal, a.g.e., s. 282
Çelik, a.g.e., s. 226
3
Murat Engin, Toplu ĠĢ SözleĢmesi Sistemi, İstanbul; Galatasaray Üniversitesi Yayınları, 15,
İstanbul, 1999, s. 122
4
Engin, a.g.e., s. 122
5
Çelik, a.g.e., s. 226
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hangisinin toplu iş sözleşmesinin tarafı olacağının saptanması olarak tanımlayan bu görüş, sorunların kaynağında bu saptamanın yönteminin yattığını savunmuştur. Bu görüşe göre, yasa açıkça salt çoğunluk ilkesini benimsemiştir.
Bu durumda, işyeri ya da işkolunda çalışan işçilerin salt çoğunluğunu temsil
eden işçi sendikası, toplu iş sözleşmesi yetkisine de sahip olan sendika olacaktır. Ancak, asıl sorun bu saptamadan sonra başlamakta ve yetkili sendikanın
belirlenmesine ilişkin uyuşmazlık çıktığı durumlarda, uyuşmazlıkların nasıl
çözüme kavuşturulacağı konusunda odaklanmaktadır. 6 Yasa koyucunun, 1963
yılında toplu iş sözleşmesine ilişkin yasaları düzenlerken aslında “oldukça dikkatli davranmak”, ayrıntılı düzenlemelerle sahteciliklerin ve haksızlıkların
önüne geçmek istediği “ancak istenen başarıyı” sağlayamadığı vurgulanmıştır. 7
Bu görüşe göre; “ zaman içinde gelişen koşullar, yetkinin uyuşmazlık halinde
noter ya da mahkeme aracılığıyla işyerindeki işçilerin oyuna başvurularak saptanmasını (ülkemizde bu yola “referandumla yetki tespiti” adı verilmiştir), uygulamada fiilen zorunlu hale” gelmiştir. 8
3.1.1. Yetki Sistemine Müdahale
Yetki belirleme sisteminde yaşanan sorunlara karşı yasa koyucunun ilk
tepkisi 1317 sayılı Yasa ile 275 sayılı Yasa‟yı değiştirerek sorunlara müdahale
edip var olan sistemi daha da merkezileştirerek düzeltmeye kalkışması olmuştur.
3.1.1.1. 1317 Sayılı Yasa’nın Önemi
275 sayılı Sendikalar Yasası‟nı değiştiren 1317 sayılı Yasa, sendikal hareket açısından, değişikliğin hazırlanış süreci, Meclis‟te tartışılması, Meclis
görüşmeleri öncesi ve sonrasında yaşanan olaylar açısından oldukça önemlidir.
Yasa aynı zamanda, toplu iş sözleşmesi ehliyet ve yetkisinin basit teknik bir
düzenleme olmadığını, etkilerinin tüm sendikal harekete yansıyacağını, hatta
onun şekillenmesinde çok önemli bir faktör olduğunu ortaya koyması açısından
da önemlidir.
1317 sayılı Yasa ile 275 sayılı Sendikalar Yasası aracılığıyla yetki sürecine yasa koyucunun müdahale etmesinin kaçınılmaz hale geldiği, özellikle,
274 ve 275 sayılı Yasalardaki “sendika çokluğuna olanak tanıyan” hükümlerin
kötüye kullanıldığı, sendika enflasyonuna yol açıldığı, “pek çoğu yapay olan ve
yasal boşluklardan yararlanan sendikalar arası yetki” rekabetinin “geniş çaplı
6

Toker Dereli, “Toplu Sözleşme Yetkisini Saptama Yolları ve Oylama Yöntemi”, Sosyal
Siyaset Konferansları, İ.Ü. İktisat Fakültesi İktisat ve İçtimaiyat Enstitüsü, İstanbul, 1966,
28. Kitap, s. 54
7
A.e., s. 53 “Düzenlemenin uygulamada birçok aksamalara yol açabileceğine ve gizli oyla seçim
sisteminin ülkemiz koşullarına uygun biçimde düzenlenmesi gereğine daha toplu pazarlık
sistemimizin kuruluş yıllarında” değinildiği belirtilmektedir.
8
Dereli, a.g.e., s. 54
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usulsüzlüklerle çalışma” barışını çığırından çıkardığı belirtilmiştir. 9 Bu görüşe
göre “Sendika çokluğu ilkesini esas alarak en geniş biçimde hükme bağlayan
274 ve 275 sayılı Yasaların gereğince değerlendirilmemesi ve ortaya çıkan
sendika enflasyonu, ehliyet ve yetki ile ilgili sınırlayıcı düzenlemelerin gündeme gelmesine neden olmuştur.”10
Sendika enflasyonu ve yetki alabilmek için yapılan usulsüzlüklere aşağıdaki bölümlerde de değinilecektir. Ne var ki, tüm sistemin salt çoğunluğa sahip
yetkili sendikalar üzerine inşa edilmesi, salt çoğunluğa sahip olmayan sendikaların sistem dışına itilerek etkisizleştirilmeleri, sendikalar arasında ne pahasına olursa olsun yetki almayı ön plana çıkarmıştır. Yetkili sendikanın belirlenmesi için uygulanan yöntemler ise usulsüzlük yapılmasını olanaklı kılmıştır.
Ancak, bir sistemin sistem olabilmesi için öngördüğü amaca ulaşacak yolları
kendi içerisinde belirlemesi, bu yol ve usullerin dışında yapılacak davranışlara
ortam yaratmaması gerekir. Sistem bir anlamda, usulsüzlüklere izin vermediği
ya da usulsüzlükleri, sistemin dokusuna zarar veremeyeceği sınırlar içerisinde
tuttuğu, tutabildiği oranda sistemdir. Bir sistemin aktörlerinin, o sistemin etik
kurallarına bağlı kalarak usulsüzlük yapmamaları arzulanan bir durumdur. Ne
var ki bu aktörlerin isteseler de usulsüzlük yapamadıkları sistem içi kurallar
bütünü, var olan sistemin kalitesini ortaya koyan çok önemli bir göstergedir.
1317 sayılı Yasa öncesi uygulamalar, yetki belirleme ölçütlerini tek bir
temel ölçüte, salt çoğunluk ilkesine indirgemenin sakıncalarını ortaya koyması
açısından, 1317 sayılı Yasa ise tek bir ölçütte ısrarın daha büyük sorunlara yol
açacağını göstermesi açısından çarpıcı bir örnek olmuştur.
3.1.1.2. 1317 Sayılı Yasa ve DĠSK’i Tasfiye Etme Amacı
1317 sayılı Yasa‟nın güçlü sendikacılık yaratma amacıyla hazırlandığı
iddiası işçilerin önemli bir kısmı tarafından inandırıcı bulunmamıştır. Yasa,
sendikal hareketin tarihinde görülmemiş büyüklükte tepkiyle karşılanmış, işçi
hareketi deyiş yerindeyse kasırga gibi eserek yasaya karşı çıkmıştır. Yasanın
asıl amacının DİSK‟i tasfiye etmek olduğu, “güçlü sendikacılık” adı altında
sendika tekellerinin ortaya çıkmasına neden olacağı, gerek yasanın tasarı aşamasında yapılan açıklamalar gerek yasalaştıktan sonra yaşananlarla ortaya
çıkmıştır.11
9

Engin, a.g.e., s. 120
A.e.
11
YıldırımKoç, “15-16 Haziran Olayları”, Türkiye ĠĢçi Sınıfı ve Sendikacılık Tarihi-OlaylarDeğerlendirmeler, Ankara, Türkiye Yol-İş Sendikası Yayınları, Tarihsiz. s. 345 “274 sayılı
yasada öngörülen değişikliklerin amacı, DİSK ve bağlı sendikaları ve bazı bağımsız
sendikaları ortadan kaldırmaktı.” Engin, a.g.e., s. 121‟de de aynı olguya işaret edilmiştir.
10
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Tüm bu tartışmalarda, DİSK en hafif deyişle, “millî bünyemize aykırı,
aşırı akımların temsilcisi sendika”12, “sorumsuz” sendika olarak hedef
gösterilerek, 275 sayılı Yasa‟da yapılan değişiklikle bu tür sendikalaşmanın
ortadan kaldırılacağı beklentisi Meclis‟te açıkça söylenmiştir. Dolayısıyla tasarıyı toplu iş sözleşmesi yetkisi üzerinden sendikal hareketin yeniden şekillendirilmesi ve DİSK‟in tasfiye edilmesi olarak değerlendiren görüşlerin ciddi dayanaklara sahip olduğunu söylemek abartı olmayacaktır. 13
1317 sayılı Yasa‟ya, “sendikaların Türkiye çapında faaliyet gösterebilmesi için kurulu bulunduğu işkolunda çalışan sigortalı işçilerin en az 1/3‟ünü
temsil etmesi koşulunun” eklenmesine ilişkin öneri, Türk-İş kökenli sendikacı
milletvekilleri tarafından Meclis‟e sunulmuştur.
274 sayılı Sendikalar Yasası‟nı değiştiren 1317 sayılı Yasa Meclis‟e sunulduktan sonra, aynı konuda verilen yasa değişiklikleri teklifleri alınan bir ilke
kararı doğrultusunda Meclis Geçici Komisyonu‟nda birlikte ele alınmış, komisyon değişiklik tekliflerinin tamamını görüşerek Meclis‟e, hükümet tasarısını
yeniden şekillendirdiği metni sunmuştur.14
Geçici Komisyon raporuna göre, sendikaların yetkisini ilgilendiren, 9.
Madde, Komisyon‟a Abdullah Baştürk ve Şevket Yılmaz15 tarafından verilmiş
12

Sedat Çumrali, Güven Partisi Grubu Adına Senotoda Yapmış Olduğu Konuşma, Cumhuriyet
Senatosu Tutanak Dergisi, Cilt 60, 86. Birleşim, 02.07.1970, s. 22
13
Toker Dereli, aktaran, Tokol, a.g.e., s. 51 “Birçok aydın çevre ve DİSK yasa değişikliğinin asıl
amacının TÜRK-İŞ'e rakip DİSK‟i ortadan kaldırmak olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bu nokta
hükümet ve TÜRK-İŞ tarafından açıkça belirtilmemekle birlikte tekzip de edilmemiştir."
14
Millet Meclisi Geçici Komisyon Raporu, Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt 6, 101.
Birleşim, 11.06.1970, Ek metin, s. 34, 35 “274 sayılı Sendikalar Kanununun bazı maddelerini
değiştiren ve bu kanuna yeni bazı maddeler eklenmesini öngören Hükümet tasarısının yanında
aynı mahiyette mezkur kanunun bir kısım maddelerini değiştirmeyi ve bu kanuna bazı yeni
maddeler eklemeyi hedef tutan Yozgat Milletvekili Abdullah Baştürk ve arkadaşlarına
kanunun ikinci maddesine değişiklik getiren Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal‟a ve
İstanbul Milletvekili Rıza Kuas‟a ait kanun teklifleri de mevcud olup Meclis Başkanlığınca
Komisyonumuza havale buyrulduğu cihetle Komisyonumuzca alınan prensip kararı gereğince
tasarı ve teklifleri müştereken nazara alınarak görüşülmesi uygun mütalâa ve kabul edilmiştir.”
15
Abdullah Baştürk ve Şevket Yılmaz, yasanın tartışıldığı dönemde sendika kökenli iki
milletvekilidir. İlginç olan, DİSK‟i tasfiye etmeyi amaçladığı ileri sürülen öneriyi veren
Abdullah Baştürk‟ün bu önergeyi verdiği tarihten sadece 6 yıl sonra 1975 yılı haziran ayında,
genel başkanlığını yaptığı Genel-İş Sendikası ile Türk-İş‟ten ayrılıp, 1976‟da DİSK‟e
katılması, 1977 yılında DİSK (6. Olağan Genel Kurulu, Aralık 1977) genel başkanı olması,
DİSK Genel Başkanı olduğu için 12 Eylül 1980 darbesinde tutuklanıp, yıllarca cezaevinde
kalması, sıkıyönetim mahkemelerinde DİSK‟i savunmak zorunda kalması ve ölünceye kadar
da DİSK Genel Başkanlığı görevini sürdürmesidir. Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi, Cilt
1. İstanbul, Tarih Vakfı-Kültür Bakanlığı Ortak Yayını, 1998, s. 134
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önergeler dikkate alınarak şekillendirilmiştir. 16 Toplu iş sözleşmesi yetkisinin
belirlenmesinde sınırlama getirdiği için çok eleştirilen, sendikaların Türkiye
çapında faaliyet gösterebilmesi için kurulu bulunduğu işkolunda çalışan sigortalı işçilerin en az 1/3‟ünü temsil etmesi koşulu hükümet tasarısında yer almamıştır. Hükümet tasarısındaki haliyle tartışma konusu 9. Madde‟nin 2. Fıkrası
şu şekildedir:17
“2. a) Sendika birlikleri, belirli bir mahal veya bölge sınırları
içinde, birbirleriyle ilgili olmıyan çeşitli işkollarında dahi olsa, mevcut
sendikaların en az ikisinin;
b) Federasyonlar, aynı işkolunda ve o işkolunda ve o işkolu ile
ilgili işkollarında mevcut sendikalardan en az ikisinin;
c) Konfederasyonlar, mevcut birlik, federasyon ve - Türkiye
çapında faaliyette bulunmayı hedef tutmak şartiyle - işkolu esasına
göre kurulu sendikalardan en az ikisinin;
Üye sıfatiyle bir araya gelmeleri suretiyle kurulurlar.”

Abdullah Baştürk ve arkadaşları tarafından Meclis‟e sunulan aynı konudaki değişiklik teklifinde ise 9. Madde‟de Türkiye çapında faaliyet gösterebilmesi için kurulu bulunduğu işkolunda çalışan sigortalı işçilerin en az 1/3‟ünü
temsil etmesi koşulu getirilmiştir. Bu teklifte 9. Madde‟nin 2. Fıkrası;
“2. a) Türkiye çapında faaliyet gösteren sendikanın kurulu
bulunduğu işkolunda çalışan sendikalı işçilerin en az 1/3 ünü temsil
etmesi gerekir.
b) Federasyonların aynı işkolunda mevcut sendikalardan en az
ikisinin bir araya gelmeleri ve o işkolunda çalışan sendikalı işçilerin
en az 1/3 ünü temsil etmesi gerekir.
c) Konfederasyonlar, mevcut federasyon ve Türkiye çapında
faaliyette" bulunan işkolu esasına göre kurulu sendikalardan en az
beşinin ve Türkiye'deki sendikalı işçilerin en az 1/3 ünü üye sıfatiyle
bir araya gelmeleri suretiyle kurulurlar.”18

şeklinde düzenlenmiştir. Aynı madde Geçici Komisyon‟da,
16

“Millet Meclisi Geçici Komisyon Raporu”, Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt 6, 101.
Birleşim 11.06.1970, Ek metin, s. 37 “Tasarı, Abdullah Baştürk'ün bu madde ile ilgili teklifi,
yine bu madde ile ilgili olarak Abdullah Baştürk ve Şevket Yılmaz tarafından verilmiş
önergeler nazara alınmak kaydı ile bakanlıkça yeni bir metnin hazırlanması uygun görülmüş
(…)mer‟i metnin 9 ncu maddesi yerine kaim olmak üzere yeniden düzenlenmiş şekli ile
Komisyonumuzca kabul edilmiştir.” Yıldırm Koç, Türkiye ĠĢçi Sınıfı ve Sendikacılık TarihiOlaylar-Değerlendirmeler, Ankara, Türkiye Yol-İş Sendikası Yayınları, Tarihsiz, s. 311-314,
YıldırımKoç, Sendikal Alanda Güncel GeliĢmeler (Değinmeler, TartıĢmalar), Ankara,
Demircioğlu Matbaacılık, 1997, s. 16
17
1317 Sayılı Yasanın Hükümetçe Meclise Sunulan Hali, Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt
6, 101. Birleşim, 11.06.1970, Ek metin, s. 3
18
1317 Sayılı Yasanın Abdullah Baştürk ve Arkadaşları Tarafından Meclise Sunulan Hali,
Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt 6, 101. Birleşim, 11.06.1970, Ek metin, s. 15
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2. a) Bir işçi sendikasının Türkiye çapında faaliyet gösterebilmesi
için kurulu bulunduğu işkolunda çalışan işçilerin en az (1/3) ünü,
b) İşçi federasyonlarının aynı işkolunda mevcut sendikalardan en
az 2 sinin bir araya gelmeleri ve o işkolunda çalışan işçilerin en az 1/3
ünü temsil etmeleri gerekir.
c) İşçi konfederasyonları, (a) ve (b) fıkralarına göre sendika ve
federasyonlardan en az 1/3 ünü ve Türkiye'deki sendikalı işçilerin en
az 1/3 ünü üye sıfatiyle bir araya gelmeleri suretiyle kurulurlar.”19

şeklinde kabul edilmiştir.
Her üç metin karşılaştırıldığında, sendikanın Türkiye çapında faaliyet
gösterebilmesi için kurulu bulunduğu işkolunda çalışan sigortalı işçilerin en az
1/3‟ünü temsil etmesi koşulunu getiren düzenlemelerin Türk-İş üyesi milletvekillerince şekillendirildiği iddiası güçlenmektedir. Nitekim madde Komisyon
önerisi doğrultusunda kabul edilmiş, ancak Çalışma Bakanı‟nın uyarısı20 ile
maddede geçen “sendikalı işçilerin ibaresinin” Komisyon‟da “sigortalı işçilerin” olarak kabul edildiği, Meclis‟e sunulan metinde ise yanlışlıkla “sendikalı
işçilerin” ibaresinin kaldığı belirtilerek21 maddenin, “sendikalı işçi” ibaresinin
“sigortalı işçilerin” olarak düzeltilmesi istenmiş, istem oylanarak düzeltme
kabul edilmiştir.22 Aynı şekilde Senato‟da da kabul edilerek 12.08.1970 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Geçici Komisyon raporunda tasarı hazırlanırken Türk-İş‟in görüşlerinden
yararlanıldığı, komisyon çalışmalarına “Türk-İş Konfederasyonu ve İşverenler
Konfederasyonu”23 temsilcilerinin de katıldığı belirtilmiştir. Tasarı Meclis ve
Senato‟da tartışılırken, dönemin Çalışma Bakanı Seyfi Öztürk‟ün, Türk-İş‟in
Erzurum‟da yapılan kongresinde, yasa çıkararak DİSK‟i kapatacaklarını söylediği ileri sürülmüştür.24
19

1317 Sayılı Yasanın Meclis Geçici Komisyonunca Meclise Sunulan Hali, Millet Meclisi
Tutanak Dergisi, Cilt 6, 101. Birleşim, 11.06.1970, Ek metin, s. 41
20
Seyfi Öztürk, Çalışma Bakanı olarak 11.06.1970 Meclis‟te yapmış olduğu düzeltme, Millet
Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt 6, 101. Birleşim, 11.06.1970, s. 301. “Sayın Başkan, metinde 9
ncu maddenin iki numaralı paragrafında „çalışandan‟ sonra, sigortalı „işçilerin‟ tabirinin araya
girmesi gerekiyor. (…) Biz, 1/3 hesabına baz olarak, sigortalı işçiyi aldık. Bu bakımdan (a) ve
(b) fıkrasına „sigortalı‟ deyimini koymak lâzımdır.”
21
Hayrettin Turgut Toker, Çalışma Komisyonu Başkanı, Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt 6,
101. Birleşim, 11.06.1970, s. 301 “Sayın Başkan, bu, bir değişiklikten ziyade, bir tabı hatası.
Komisyon bu şekilde kabul etmiştir, ama (…)”
22
Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt 6, 101. Birleşim, 11.06.1970, s. 301 “„Çalışan sigortalı
işçiler‟ olarak düzeltilmesi hususunu komisyon kabul ediyor. Bunu Yüce Meclisin oyuna
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.”
23
1317 Sayılı Yasanın Meclis Geçici Komisyonunca Meclise Sunulan Gerekçesi, Millet Meclisi
Tutanak Dergisi, Cilt 6, 101. Birleşim, 11.06.1970, Ek metin, s. 37
24
Rıza Kuas, Millet Meclisi‟nde 274 Sayılı Yasayı Değiştiren 1317 Sayılı Yasa Hakkında
Yaptığı Konuşma, Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt 6, 101. Birleşim, 11.06.1970, s. 268.
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Çalışma Bakanı Seyfi Öztürk, Meclis konuşmalarında bu iddiaları doğrudan yalanlamamış, hatta “Türk-İş ve Cumhuriyet Hükümeti, ki o Hükümetin
bir azası olan Çalışma Bakanlığı bütün muamelelerinde, faaliyetlerinde kanunları her şeyin üstünde tutmuştur ve tutmaya devam edecektir. Bizim bir tek
prensibimiz var, milli kuruluşumuz olan Türk-İş de bu prensibi her vesile ile
tekrar eder, milli partilerimiz de tekrar eder: Biz, meşruiyetçiler ve milliyetçiler, hem kızıl sendikacılığın hem sarı sendikacılığın karşısındayız” 25 sözleriyle
Türk-İş‟i savunmuştur. Senato‟da yapılan konuşmalara yanıt verirken ise gizli
saklı bir toplantı yapmadığını, bu iddianın doğru olmadığını belirtmiştir. 26
1317 sayılı Yasa Meclis görüşmelerinde TİP dışındaki tüm siyasi partilerin
desteğini almıştır. TİP Milletvekili Rıza Kuas ise yapılmak istenen yasal
değişikliğin asıl amacının “bir Türk-İş diktası getirilmek”27 olduğunu söylemiştir.
Kuas‟a göre, tasarılarla Türk-İş Konfederasyonu‟na imtiyaz tanınmakta, iktidarla
aynı politik ve sosyal görüşlerde olmayan, özgür düşünceyi savunan ve Türk-İş
dışındaki diğer bütün sendikaların ortadan kaldırılması istenmektedir.28
Rıza Kuas‟ın konuşmasında Türk-İş‟i suçlaması, Meclis tartışmalarının
sertleşmesine neden olmuştur. Başını sendika kökenli milletvekillerinin çektiği,
karşılıklı ağır suçlamaların yapıldığı, adeta bir Türk-İş-DİSK kavgası Meclis ve
Senato‟da yaşanmıştır. Bu kavgada Türk-İş‟i savunanlar, DİSK‟i “Marksist
Leninist”, “ihtilalci”, “Sovyet Rusya‟nın peyki”, “komünist”, “şiddet ve zorba“Getirilen tasarıların nedenini açıklayan Çalışma Bakanı, kendisi gibi düsünmiyen, kanaatleri
kendisininkine uymıyan DİSK'i kapatmak istediklerini Erzurumda Türk-İş kongresinde
söylemiştir. Açıkça söylemiştir orada; zabıtlarda var. Kongre zabıtlarında var.”, F. Hikmet
İsmen, Senatoda 274 Sayılı Yasayı Değiştiren 1317 Sayılı Yasa Hakkında Yaptığı Konuşma,
Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisi, Cilt 60, 89. Birleşim, 09.07.1970, s. 108 “Sayın
Çalışma Bakanı Türk-İş Kongresinde bu tasarı ile DİSKin ortadan kalkacağını rahatça ifade
etmiştir.”
25
Seyfi Öztürk, Çalışma Bakanı Olarak 11.06.1970 Tarihinde Meclis‟te Yapmış Olduğu
Konuşma, Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt 6, 101. Birleşim, 11.06.1970, s. 282
26
Seyfi Öztürk, Çalışma Bakanı Olarak 10.07.1970 Tarihinde Senato‟da Yapmış Olduğu
Konuşma, Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisi, Cilt 60, 90. Birleşim, 10.07.1970, s. 130
“Faşist temsilcilerle Erzurum'da anlaşma yapılmış. Muhterem arkadaşlarım, Türk - İş
kongresinde Çalışma Bakanı olarak sadece ben bulunmadım. Türk – İş‟in bünyesinde, siyasi
kanaatine hürmet ettiğim çok değerli sendikacı arkadaşlar var, federasyon mensupları var.
Erzurum'da bu kongre günlerce herkesin önünde açık yapıldı. Binaenaleyh kim nerede, kimin
için anlaşma yapmış? Bu ithamı reddediyorum ve itham sahibini de lütfen delili varsa
açıklamaya davet ediyorum. Türkiye'de karanlık işler yapmak, gizli anlaşmalar yapmak tabiatı
meşrutiyetçi ve hürriyetçi olan, hür ve namuslu rejime inanmış insanların kârı ve harcı olamaz.
Ancak gayrimeşru yollardan, gayrimeşru maksada ulaşmak isteyenler gizli anlaşmalara
gidebilir.”
27
Rıza Kuas, Meclis‟te 274 Sayılı Yasayı Değiştiren 1317 Sayılı Yasa Hakkında Yaptığı
Konuşma, Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt 6, 101. Birleşim, 11.06.1970, s. 268
28
A.e.
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lıktan yana” olmakla suçlayıp Türk-İş‟i, “demokratik rejime bağlı, milliyetçi,
milli yapıda bir sendika” olarak överken DİSK‟i savunanlar, Türk-İş‟i “ABD
güdümünde sendikacılık yapmak, ABD‟den para almak, sarı sendika olmak ve
sarı sendika kurmakla” suçlamışlardır. 29
Tüm bu ağır suçlamalar içerisinde, Yasa‟nın güçlü sendikacılık adı altında DİSK‟i tasfiye etme amacıyla hazırlanıp hazırlanmadığı konusuna açıklık
getiren en net konuşmayı Türk-İş kökenli İstanbul Milletvekili Hasan Türkay
yapmıştır. Türkay‟ın konuşmasından, ülkemizde birincisi azınlıkta olduğunu
söylediği “sorumsuz” sendikalar, ikincisi ise demokratik düzene, saygılı “gerçek” sendikalar olmak üzere iki tür sendikal hareket olduğu sonucu çıkmaktadır. Türkay‟ın birinci grupta topladığı sendikalara ilişkin tanımına göre:
“Kim aksini iddia ederse etsin, ülkemizde birtakım sorumsuz
sendikacılığın varlığı bir vakıadır. Yasalar çerçevesinde hak arama
yerine işyerlerini işgal etmek, işverenin makinalarını tahrip etmek ve
işverenleri ölümle tehdid etmek gibi kanun dışı hareketleri meslek
edinen sendikacılar vardır. Türkiye'de çok cüzi olan bu sendikacılar,
ideolojik tasavvurlarını sendikal alanda tahakkuk ettirmenin çabası
içindedirler.”30

Türkay‟ın konuşmasından çıkan bir diğer sonuca göre “gerçek” sendikalar olarak nitelenen sendikalar, sorumsuz sendikaların haksız rekabeti içerisindedirler:
“Demokratik düzene bağlılık, sendikacılığın ancak bu düzen
içinde var olabileceğine inanan gerçek sendikaların mesuliyetli
davranışlariyle bu tahrikçiler azınlıkta kalmaktadır. Sorumsuz
sendikacıların tahrik ve tehditlerinden yılan bazı işverenlerin toplu
sözleşmelerde bu sendikalara taviz vermeleri ve üstün haklar
tanımaları, mesuliyetli sendikacıları haklı olarak isyana teşvik
etmektedir. Gerçek sendikacılar soruyorlar, kanunlara saygının
cezasını mı çekiyoruz? Biz de mi aynı kanunsuz hareketleri yapalım
ve hakkımızı alalım?”31

1317 sayılı Yasa‟nın Meclis görüşmeleri sürecinden de anlaşılıyor ki yasanın güçlü sendikacılık iddiasının, DİSK‟i kapatma amacını gizlemenin dışında bir işlevi bulunmamaktadır. İşçi hareketi, bir konfederasyonu yetki sisteminde yapılan değişiklikle işlevsiz kılma çabası, DİSK‟i yetki sistemi aracılığıyla sendikal yaşamın dışına itme uğraşısı olarak nitelendirdiği bu yasaya
büyük tepki göstermiş, yüzü aşkın işyerinde çalışan DİSK ve Türk- İş üyesi işçi
29

Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt 6, 101., 102, 103. Birleşimler, Cumhuriyet Senatosu
Tutanak Dergisi, Cilt 60, 86,89, 90. Birleşimler
30
Hasan Türkay, Meclis‟te 274 Sayılı Yasayı Değiştiren 1317 Sayılı Yasa Hakkında Yaptığı
Konuşma, Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt 6, 101. Birleşim, 11.06.1970, s. 272, 273
31
A.e.
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üretimi durdurarak 15-16 Haziran 1970 tarihinde büyük bir yürüyüş gerçekleştirmiştir. Polisle işçilerin çatışmak zorunda kaldığı bu eylemde üçü işçi, biri
polis ve biri esnaf beş kişi ölmüş, yürüyüş tarihe “15-16 Haziran direnişi” 32
olarak geçmiştir. Sonuçta yasa, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilerek,
yarattığı büyük kargaşayla kıyaslanmayacak kadar kısa bir süre yürürlükte
kalabilmiştir.
3.1.1.3. Güçlü Sendikacılık-Sendika Tekeli TartıĢmaları
274 sayılı Sendikalar Yasası‟nın ehliyet ve yetkiyi ilgilendiren 9. maddesini değiştiren, 1317 sayılı Yasa‟nın 9. maddeye ilişkin Geçici Komisyon gerekçesine göre, yasa tasarısının sendikaların Türkiye çapında faaliyet gösterebilmesi için kurulu bulunduğu işkolunda çalışan sigortalı işçilerin en az 1/3‟ünü
temsil etmesi koşulu getirmesinin amacı, ülkede güçlü sendikacılığın oluşumunu sağlamaktır. Geçici Komisyon‟un 9. madde gerekçesine göre değişikliğin
nedeni “iş hayatını tedirgin eden dolayısıyla işçi ve işverenleri huzursuz kılan
sendikalar arasındaki olumsuz rekabetleri önlemek ve güçlü sendikacılığı temin
etmektir.”
Tasarının güçlü sendikacılığı kurumsallaştırmayı hedeflediği tezi Meclis‟te savunulurken33 özellikle 274 sayılı Sendikalar Yasası‟nın uygulandığı
yedi yıllık dönem içerisinde Çalışma Bakanı Seyfi Öztürk, sendika sayısındaki
artışa dikkat çekmiş, bu artışı sendika enflasyonu olarak nitelendirmiş, “dünyanın hiçbir yerinde enflasyon derecesinde, bu ölçüde bir sendikal faaliyet” bulunmadığını, tasarıyla “tabela sendikacılığı” olarak tanımlanan, “sorumsuz ve
ölçüsüz hareketleri hak alma ve hak arama hürriyeti” sanan bazı davranışların
demokratik düzen içerisinde hukuki sınırlar içine alındığını, tüm amacın güçlü
sendikacılığı var etmek olduğunu ileri sürmüştür.34 Öztürk, tasarıyı “Güçlü
sendikacılık (...) Bütün espri buna dayanıyor. 50 sendika varmış, 2000 sendika
olmuş. 36 federasyon var, bir milyon üyesi mevcut; binden fazla sendikanın
32

Koç, a.g.e., s. 345 vd., Ateşoğulları, a.g.e., s. 31-35
Meclis‟te görüşülürken, CHP grubu tasarıyı “Kuvvetli bir sendikacılığın toplumsal
hayatımızda bir denge unsuru olacağına Yüce Meclisiniz inanıyorsa sendikacılığımızın güçlü
hale gelmesini temin edecektir.” Gerekçesiyle desteklemiştir. Millet Meclisi Tutanak Dergisi,
Cilt 6, 101. Birleşim, 11.06.1970, s. 262. CHP grubu Meclis‟in 11.06.1970 tarihli oturumunda
aynı görüşü, “yılların boşluklarını dolduran her türlü çelişmeyi, çekişmeyi, kavgayı ön safhada
önleyici tedbirleri getiren ve kanun boşluklarını dolduracak, adaleti, müsavatı, hürriyeti ve
birliği sağlıyacak bu kanuna C. H. P. olarak müspet oy vereceğiz” şeklinde dile getirmişlerdir.
Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt 6, 101. Birleşim, 11.06.1970, s. 264. Ancak tasarının
Senato‟da tartışılması aşmasında yasanın sendika tekeli yaratacağı görüşünü savunmuşlardır:
“Bu kanun bir sendikacılar savaşı gibi gözüküyor.” Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisi,
Cilt 60, 88. Birleşim, 07.07.1970, s. 60
34
Seyfi Öztürk, Çalışma Bakanı Olarak 11.06.1970 Tarihinde Meclis‟te Yapmış Olduğu
Konuşma, Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt 6, 101. Birleşim, 11.06.1970, s. 276
33
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190 bin üyesi var. Yani her sendikaya 190 işçi düşüyor. Bunun arkasından ne
gelecek; onu arz edeceğim. (…) Türkiye'de tabela sendikacılığının, sarı sendikacılığın tahribatı ile Türk işçisinin haklarını gereği gibi korumak imkanı olmaz. Bizim için gaye sendika değildir. Bizim için gaye işçidir” sözleriyle savunmaya çalışmıştır.35
Tasarıyı eleştirenler ise sendika özgürlüğünü ortadan kaldıracağını, güçlü
sendikacılık adı altında sendika tekeli yaratacağını 36, ister istemez bazı
sendikaların tasfiyesi sonucunu beraberinde getireceğini 37, Türkiye‟nin onaylamış olduğu 87 ve 98 sayılı ILO sözleşmeleri ve Anayasa‟da güvence altına
alınan sendika, toplu iş sözleşmesi ve grev haklarına aykırı olduğunu 38 ileri
sürmüşlerdir.
Eleştirilere göre, tasarının gerekçesiyle, bu gerekçelere dayanarak hazırlanan tasarı hükümleri birbirine uymamaktadır. Tasarının gerekçesinde yer alan
35

Seyfi Öztürk, Çalışma Bakanı Olarak 10.07.1970 Tarihinde Senato‟da Yapmış Olduğu
Konuşma, Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisi, Cilt 60, 90. Birleşim, 10.07.1970, s. 118,
Hasan Türkay, Meclis‟te 274 Sayılı Yasayı Değiştiren 1317 Sayılı Yasa Hakkında Yaptığı
Konuşma, Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt 6, 101. Birleşim, 11.06.1970, s. 297, “Güçlü
sendikacılık, sendika enflasyonunu ortadan kaldırmakla mümkün olabilir. Zira güçsüz
sendikalar tarafından temsil edilme ve bizzat işçilerin istismarına bu tasarı ile son
verilmektedir. Güçlü sendikacılık felsefesi tabana kadar indirilmektedir. Bu tasarının kabulü
ile sarı sendikalar kurulması ve paravan sendikalarla işçi haklarının yok edilmesi önlenmiş
olacaktır”, Ömer Ucuzal, Adalet Partisi Grupu Adına Senato‟da Yapmış Olduğu Konuşma,
Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisi, Cilt 60, 89. Birleşim, 02.07.1970, s. 101, “Güçlü
sendikalar memlekete hizmet eder, güçlü sendikalar kendisine bağlı olan işçilerin hakkını
korur, alır. Yarın gelecek 275 sayılı Kanun o da grev hakkı. Peki, güçlü olmıyan bir sendikayı
veya konfederasyonu, federasyonu grev yapma imkanı içinde görebilir misiniz, arkadaşlar?
Kaç gün greve dayanabilir işçi haklı ise grev yapmakta? Ama, bu yükü çekemediği için bu
grev beklenen neticeyi vermez, işçi hakları zail olur.”
36
Fikret Gündoğan, CHP Grubu Adına1317 Sayılı Yasının Senato‟da Görüşülmesi Sırasında
Yaptığı Konuşma, Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisi, Cilt 60, 88. Birleşim, 07.07.1970,
s. 61 “Asıl dile getirilmesi gereken şey bence bu kanun müzakere edilirken, acaba Türkiye
şartları bir sendika tekelciliği, sendika karteli yahut tröstü biçiminde örgütlenmeye müsait
midir, değil midir, bu araştırılmadan uzak tutuluyor. Bizim, sanırım ki, şimdi bu kürsüden
ifade ediyorum ki, bu kanunda gördüğümüz, görmeye çalıştığımız yahut göstermeye
çalıştığımız en önemli mahzur, sendika tekelciliğine doğru koşar adımla ve kanun yolu ile
gidilmesinin Türkiye'de büyük mahzurlar doğuracağı noktasında tıpatıp toplanır.”
37
Vehbi Ersü Milli, Birlik Grubu Adına Senato‟da Yapmış Olduğu Konuşma, Cumhuriyet
Senatosu Tutanak Dergisi, Cilt 60, 86. Birleşim, 02.07.1970, s. 10
38
Rıza Kuas, 1317 Sayılı Yasa ile 274 Sayılı Yasa‟nın Değiştirilmesi Teklifi ile İlgili Meclis‟te
Yapmış Olduğu Konuşma, Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt 6, 101. Birleşim, 11.06.1970,
s. 267 “Gerek hükümetimizin uluslararası planda bağlı olduğu 87 ve 98 sayılı Uluslararası
Sözleşmeler, gerekse Anayasamızın 46 ve 48 nci maddeleriyle garanti altına alınmış olan
sendika seçme, toplu pazarlık ve grev hak ve hürriyetlerini adı geçen tasarılar ortadan
kaldırmaktadır.”
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“sendika enflasyonu”, “Bazı sendikaların birer geçim aracı”na dönüştürülmesi
saptamaları doğrudur. Sendika sayılarını düşürme eğiliminin gelişmiş ülkelerde
de bulunduğunun farkındadırlar. Ancak, tasarıda belirtilen kendilerinin katıldıkları olumsuzlukları gidermenin yolu tasarıda olduğu gibi devlet eliyle sendika sayısını azaltmak değildir. Dünyada sendika sayısını azaltma eğilimine
uygun gelişmeler yaşanırken “faşist ülkeler hariç, hiçbirinin bizdeki gibi devlet
müdahalesiyle bugünkü hallerine gelmediklerini ve özgür sendika savaşlarıyla
sonuç” alındığı unutulmamalıdır.39
Sendikaların Türkiye genelinde faaliyette bulunmaları için tasarıyla getirilen 1/3 işkolu barajı uygulamasının, gerekçede belirtilmiş olduğu gibi güçlü
sendikacılığın doğmasına hizmet etmeyeceği vurgulanmıştır. Tam aksine bu
düzenlemeyle sendika hakkının önce soyut olarak sınırlanacağı, daha sonra ise
“işçilerin pek muhtemelen sarı mı dersiniz, kızıl mı dersiniz, hangisi fenanıza
giderse öylesine bir sendikacılığın eline” düşeceği, işçilerin profesyonel sendikacıların eline kalacağı ileri sürülmüştür.40
Tasarıyı eleştirenler arasında, toplu iş sözleşmesi yetkisinin aşırı ölçüde
sınırlandırılmasının, fiilen sendika hakkının ortadan kaldırılması anlamına geleceğini ileri süren bu görüşe göre ise: “sendika kurma ve istediği sendikaya
işçinin serbestçe girme ve çıkma hakkından bahsedilince, önemli olan böylece
bir sendikanın işçinin çıkarlarını korumak için toplu sözleşme ve grev imkanlarıyla donatılmış olması lazımdır. Böyle bir durum mevcut değilse, sendika
kurma ve sendika seçme hak ve özgürlüğü de fiilen yok olur.”41
Tasarının 9. maddesinde yer alan sendikaların Türkiye çapında faaliyet
gösterebilmelerini kurulu bulundukları işkolunda çalışan sigortalı işçilerin
1/3‟ünü üye yapma koşulunun, bir kuruluş şartı olarak düzenlendiğine işaret
edilmiştir. Dolayısıyla böyle bir düzenlemenin hukuki sonucu, tasarının yasalaşması durumunda henüz daha tüzel kişilik kazanmamış bir kuruluştan bu
39

Vehbi Ersü, Milli, Birlik Grubu Adına Senato‟da Yapmış Olduğu Konuşma, Cumhuriyet
Senatosu Tutanak Dergisi, Cilt 60, 86. Birleşim, 02.07.1970, s. 10-17 “Mevcut sendikaları ve
konfederasyonları tasfiye ediyoruz. O halde hür sendikacılığı bu kanunla evvelâ öldürüyoruz,
boğuyoruz. Hükümetin ve hepimizin de tanığı olduğu sendikal faaliyetlerdeki düzensizlikler,
bozukluklar hepimizin iştirakle kabul edilmiş olmasına rağmen tasfiye yolu bu değildir
arkadaşlarım.”
40
Fikret Gündoğan, CHP Grubu Adına 1317 Sayılı Yasının Senato‟da Görüşülmesi Sırasında
Yaptığı Konuşma”, Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisi, Cilt 60, 88. Birleşim,
07.07.1970, s. 63
41
Rıza Kuas, 1317 Sayılı Yasa ile 274 Sayılı Yasanın Değiştirilmesi Teklifi ile İlgili Meclis‟te
Yapmış Olduğu Konuşma, Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt 6, 101. Birleşim, 11.06.1970,
s. 269 “İşte, adı geçen tasarının asıl amacı da budur. Rey çoğunluğuna sahib olduğu gerekçesi
ile Türk -îş'e ona bağlı sendikalara toplu sözleşme ve grev yapma hakları alanlarında tasarı bir
tekel tanımakta. Türk-İş'in dışında kalan sendikaları ise, toplu iş sözleşmesi, grev yapma
imkânlarından mahrum bırakmaktadır.”
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koşulu yerine getirmesinin istenmesi gibi fiilen olanaksız, mantığa ve sağduyuya aykırı bir durum yaşanabileceği belirtilmiştir. 42
3.1.1.4. 1317 Sayılı Yasa GörüĢmelerinde Sahtecilik ve Referandum
TartıĢmaları
274 sayılı Sendikalar Yasası‟nın 1317 sayılı Yasa‟yla değiştirilmesinin
görüşüldüğü Meclis ve Senato tartışmalarında, yasa tasarısını savunanlar, sendikacıların toplu iş sözleşmesi yetkisi alabilmek için usulsüzlükler yaptığını
dile getirerek43 Yasa‟nın bu usulsüzlüklere engel olacağını savunmuşlardır. Bu
iddialar, yetki sisteminin kendisinin yasama organınca tartışılmasına, belgeler
üzerinden yetki tespitine alternatif olarak referandum kurumunun yasama organının gündemine gelip tartışılmasına da yol açmıştır.
Yasal değişikliği savunanlara göre, tasarının yasalaşması halinde, “sendikalaşmada ahlak ölçüleri tesisi, arzu edilen geleneksel uygulamaların yerleşmesi, ahlakilik prensipleri ve gerekli makul hudutlar içinde disiplini” sağlanacaktır.44 Tasarı “ahlaka sığmayan birtakım davranışları önleyen” açık hükümler
getirmektedir. “Hür sendikacılığın kadrini, kıymetini bilmeyenlerin bilmelerini
temin edecek müeyyideler”45 düzenlenmiştir. Tasarı “her şeyden önce Türkiye'de dürüst sendikacılığı teşvik ettiği için değer kazanmıştır.”46
Tasarıyı eleştirenler ise, toplu iş sözleşmesi yetkisi alabilmek için sendikaların yapmış olduğu usulsüzlükleri çözecek yöntemin referandum olduğunu
ileri sürmüşlerdir. Bu iddiaya göre, gerek işyeri gerekse işkolu çapındaki hangi
42

A.e., s. 299 “Bir işkolu sendikasında veya federasyonunda, daha kuruluş halindeyken, 1/3
oranında bir üye çoğunluğu aramak, sağduyunun kabul edebileceği bir istek, bir mantık
değildir. Bir tüzel işçi kuruluşundan evvel, onun üyesinden söz edilemez. Ancak, kurulduktan
sonradır M, üyesinden, azalığından ve çokluğundan söz edilebilir. Tasarı metninde ise, 1/3
çoğunluk bir kuruluş şartı olarak öne sürülmüştür. İmkansızlık aşikardır.”
43
Ömer Ucuzal, Adalet Partisi Grubu Adına Senato‟da Yapmış Olduğu Konuşma, Cumhuriyet
Senatosu Tutanak Dergisi, Cilt 60, 89. Birleşim, 09.07.1970, s. 101 “İşçi sendikaya
kaydedilirken bir üye kayıt fişi yerine yani sendikaya girme beyannamesi yerine 10 tane
alıyormuş elinden. Bu falan yere verilecek, bu filân yere verilecek... Hayır; aslında, istifalar
geldikçe yeni tarihle bir beyanname konuyormuş yerine. Şimdi sevgili arkadaşlarım, böyle
sendikacılıktan memlekete ne hayır gelir? Böyle sendikacılıktan işçi vatandaşa ne hayır gelir?
Biz Parlâmento üyeleri olarak bunlara nasıl göz yumarız?”
44
Burhanettin Asutay, CHP Grubu Adına, Meclis‟te 274 Sayılı Yasayı Değiştiren 1317 Sayılı
Yasa Hakkında Yaptığı Konuşma, Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt 6, 101. Birleşim,
11.06.1970, s. 265
45
Seyfi Öztürk, Çalışma Bakanı Olarak 11.06.1970 Tarihinde Meclis‟te Yapmış Olduğu
Konuşma, Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt 6, 101. Birleşim, 11.06.1970, s. 277
46
Hasan Türkay, Meclis‟te 274 Sayılı Yasayı Değiştiren 1317 Sayılı Yasa Hakkında Yaptığı
Konuşma, Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt 6, 101. Birleşim, 11.06.1970, s. 273
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sendikanın işçiyi temsil kabiliyetini haiz olduğunu tespit etmenin tek yolu,
referandumdur; “yani işçilerin gizli oy, açık tasnif yolu ile kendilerini temsil
edecek sendikayı diledikleri gibi seçmesidir.”47
Tasarının senatoda tartışılması sırasında da aynı konu gündeme gelmiştir. Tasarıyı eleştirerek referandumu gündeme getirenler, bir kez daha yetki
tespit işlemlerinde sendikacıların usulsüzlük yaptıklarını kabul ettiklerini belirtmişledir. Tasarıyı savunanların ise “Evet burada kötülükler vardır, işte biz
de bunları önlüyoruz” dediklerini, oysa sorunun, toplu iş sözleşmesi yetkisini
belgeler üzerinden belirlemekten kaynaklandığını, işçinin amacının gelirini
artırmak, sendikacının amacının ise toplu iş sözleşmesi yetkisi almak olduğunu,
toplu iş sözleşmesi yetkisini alabilmek için sendikacının o işyerinde mümkün
olduğu kadar kendisinin sendikalı işçisinin çok olduğunu kanıtlamak zorunda
kaldığını, işyerinde referandum yapılarak bu sorunun çözümlenebileceğini
savunmuşlardır.48 Bu görüşe göre, referandum “rijit değil, ters değil, sert değil,
demokratik bir usulle işyerinde yetki” sorununu çözebilecektir.49
Referandum önerilerine yasal dayanak olarak Anayasa‟nın 46. maddesinin 3. fıkrasını göstererek şöyle demişlerdir:
“Anayasanın 46 ncı maddesinin 3 ncü fıkrası, „Demokratik
usullerle sendikalar çalışır.‟ der. Tüzüğü ona uygun olacaktır,
yönetimi ona uygun olacaktır, işleyişi ona uygun olacaktır. (…) Bu
demokratik usul nedir öyle ise .. Demokratlık usul, bir hak sahibinin
kendi hakkını, kendi iradesi ile tecelli ettirmesidir. Kendi yetkisine,
kendi hakkına bir başkasının müdahale imkanını veren bir tasarruftan,
bir baskıdan kurtulmuş olmasıdır. Demokratik usul bu. Demek ki,
bizim teklifimiz aynı zamanda Anayasanın 46 ncı maddesinin 3 ncü
fıkrasına en uygun çözümü de beraber getiriyor.”50
47

Rıza Kuas, 1317 Sayılı Yasa ile 274 Sayılı Yasanın Değiştirilmesi Teklifi ile İlgili Meclis‟te
Yapmış Olduğu Konuşma, Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt 6, 101. Birleşim, 11.06.1970,
s. 269 “„Biz sandıktan çıkıp geldik, istediğimizi yaparız‟ diyorsunuz, dönelim bakalım
sandığa, işçi sınıfının referandumuna.”
48
Vehbi Ersü, Milli Birlik Grubu Adına Senato‟da Yapmış Olduğu Konuşma, Cumhuriyet
Senatosu Tutanak Dergisi, Cilt 60, 86. Birleşim, 02.07.1970, s. 15 “Üç tane sendika, işveren
ve Sayın Bakanlık temsilcisi, lütfetsinler, orada referandum gününü daha önce ilân etsinler,
koysunlar sandığı orta yere, sendikalar toplu sözleşme yetkisi almak istiyor, buyurun işçiler.
Hangi sendikaya toplu sözleşme yetkisi vermek istiyorsanız, oyunuzu kullanın derler, bütün
sendika temsilcileri işveren temsilcisi, Bakanlık temsilcisi huzurunda gizli oy, açık tasnif,
hangi sendikanın yetki alacağı lâzım geldiğini açıkça görebilelim.”
49
A.e., s. 16
50
A.e., “Eğer Sayın Bakanın Komisyonda ifade buyurdukları gibi veyahut birçok ilgililerin
söylediği gibi bunun mahzurları vardır hususuna gelirsek aklımıza başka şeyler gelir
arkadaşlarım. Sandıktan çıkmanın faziletini devamlı savunan insanlar, geliyorlar, Devletin
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Toplu iş sözleşmesi yetkisinin referandum yöntemiyle belirlenmesine
karşı çıkanlar ise işçinin sendikaya giriş aşamasında seçimini yaparak iradesini
ortaya koymuş olduğunu, sendikasını üyelik aşamasında seçtiğini, toplu iş sözleşmesi aşamasında referandum yapılmasının ise “işçiyi satışa çıkarmak” anlamına geleceği iddiasını dillendirmişlerdir. Bu yaklaşımı savunanlar, kendisini
iyi ifade eden, “ağzı iyi laf yapan” birilerinin ortaya çıkıp, “çeşitli nutuklar
çekeceğini” ileri sürmüşlerdir. Hemen her gün ülkede toplu iş sözleşmesi yetkisi için mücadele yapıldığını belirterek referandumun seçim anlamına geldiğini vurgulamışlardır. “Seçim olan yerde “propaganda”(nın) da olacağını, doğal
olarak bu propagandanın sınırlı olmayacağını, bugüne kadar benzer konuşmaların yapıldığını, işyerlerinde işgallerin boykotların yaşandığını ileri sürerek referandum yöntemiyle toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili sendikanın belirlenmesinin işyerlerinde karmaşaya neden olacağı görüşünü savunmuşlardır. 51
3.1.1.5. 1317 Sayılı Yasa’nın Anayasa Mahkemesi’nde TartıĢılması
274 sayılı Sendikalar Yasası‟nın bazı maddelerini değiştiren 1317 sayılı
Yasa‟nın bazı maddelerinin iptali istemiyle Türkiye İşçi Partisi (TİP), Anayasa
Mahkemesi‟ne başvurmuştur. TİP‟in yapmış olduğu başvuruda iptalini istediği
hükümler arasında, toplu iş sözleşmesi yetkisini ilgilendiren 274 sayılı Sendikalar Yasası‟nın 9. maddesinin 2. fıkrası da bulunmaktadır. 52
3.1.1.5.1. TĠP’in Anayasa’ya Aykırılık Ġddiaları
TİP, 9. maddenin Anayasa‟ya aykırı olduğunu birden fazla gerekçeye
dayandırmıştır. TİP‟in, Anayasa Mahkemesi kararının gerekçesine yansıyan
iddialarına göre; Türkiye çapında faaliyette bulunmak için işkolu sendikaları
için kurulu bulundukları işkolunda çalışan sigortalı işçilerin 1/3‟ünü üye yapma
koşulu ile işçi federasyonlarının kurulabilmesi için aynı işkolunda kurulmuş
sendikalardan en az ikisinin bir araya gelmeleri ve o işkolunda çalışan sigortalı
işçilerin en az 1/3‟ünü temsil etmeleri koşullarının, sendikanın kuruluş aşamasında gerçekleşmesi olanaklı değildir. Bu hükümle, “o işkolunda zamanla işçikaderine sandıktan çıkarak el koyuyorlar; ama dört tane fukara işçi karnını doyurmak için
sendikalı olacak. Bunu sandığa gönderirsek Türkiye'de kıyamet, kopar. Böyle bir izahı da
bizler anlıyamıyoruz, beyler. Hem memleketin kaderine sandıkla hükmedeceğiz, ama, işçiye
sandıkla hakkını vermiyeceğiz. Ne ile vereceğiz? Benim siyasi irademe tabi olacak veya
işverenin menfaatlerine uygun olarak verebileceğiz. Ben vereceğim, siz veremezsiniz, Anayasa
da veremez, kanun da veremez, ben vereceğim, işte bu Devlet benim, kanun benim
anlayışımın ta kendisidir arkadaşlar. Böyle bir şeyi şiddetle reddederiz.”
51
Vahap Güvenç, 1317 Sayılı Yasa ile 274 Sayılı Yasanın Değiştirilmesi Görüşmelerinde
Senato‟da Yapmış Olduğu Konuşma, Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisi, Cilt 60, 90.
Birleşim, 10.07.1970, s. 155
52
Konunun dışına çıkmama kaygısıyla iptal sebepleri ve AYM kararı sadece toplu iş sözleşmesi
yetkisini ilgilendiren 9. madde çerçevesinde incelenmiştir.
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lerin değil, üçte birini, belki üçte ikisini toplayabilecek bir sendikanın yeniden
kurulup birçok yerlerde şubeler” açması önlenmektedir. “Böylece sendika
kurma olanağı eylemli olarak yok edilmektedir.” Aynı gerekçeyle federasyon
ve konfederasyonların kurulması da engellenmiştir. 1/3 kuralının uygulanması
durumunda, bu oranda üye yapamamış olan sendikalar ya çalışmalarına son
vermek zorunda kalacaklar ya da parçalanarak “birçok yerel ve güçsüz sendikalara” bölüneceklerdir. Bu durum “1317 sayılı Yasa‟nın çok sayıda güçsüz
sendikalar kurulmasını önlemek ve güçlü sendikalar kurulmasını sağlamak
amacı” ile çelişmektedir.53
TİP, Anayasa Mahkemesi‟ne yapmış olduğu başvuruda da iptalini istedikleri 1317 sayılı Yasa‟yla değişik 9. maddenin gerçek var ediliş amacının
DİSK‟i dağıtmak, “Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu‟nu ve onun yöneticilerini sonsuza değin korumak” olduğunu, Çalışma Bakanı‟nın “Devrimci
İşçi Sendikaları Konfederasyonu‟nun ortadan kalkacağını” söylediğini ileri
sürerek yukarıdaki iddiasını tekrarlamıştır. TİP‟e göre: “Bu maddenin tartışma
konusu kuralları gereğince bir işkolunda her nasılsa 1/3 çoğunluğu sağlamış bir
sendika, ona yakın çoğunluğa sahip öteki sendikaları sıra dışı edebilecektir.” 54
TİP, “Bir işkolunda bir sendikanın veya federasyonun 1/3 çoğunluğu
sağladığının saptanmasının da nesnel biçimde olmadığını”, uygulamadaki birçok davanın bu olguyu doğruladığını vurgulamıştır. Yetki tespitinin “ancak
yargıç denetiminde oylamaya gidilmesiyle” sağlıklı yapılabileceğini, bu önerilerinin yasama organınca kabul edilmediğini, 1/3 koşulunun işçi sendikaları
için aranıp işveren sendikaları için aranmamasını “haklı gösterecek, akla uygun
bir gerekçe” bulunmadığını, “bu nedenlerle anılan, maddenin 2 sayılı bendinin
(a), (b), (c) fıkralarının” iptaline karar verilmesini istemiştir. 55
3.1.1.5.2. Anayasa Mahkemesi’nin ĠĢkolu Barajına ĠliĢkin Ġptal Gerekçeleri
Anayasa Mahkemesi, iptal gerekçesinde öncelikle getirilen düzenlemenin bir kuruluş şartı mı, bir çalışma şartı mı olduğu sorusuna yanıt aramıştır.
Maddenin yazılış şeklinden hareket edildiğinde işkolu sendikaları ve üst kuruluşlar için getirilen 1/3 koşulunun “ilk bakışta sendikanın kurulmasına ilişkin
bir kural olmayıp işçi sendikasının Türkiye çapında görev yapabilmesi için
konulmuş bir kural” olduğu sonucunun çıktığını belirten Anayasa Mahkemesi,
maddenin “yazılışı bakımından yorumu yapılacak olursa, kuralın sendikaların
kuruluşunu değil, yalnızca çalışma alanlarını sınırlandırmakta olduğu görülmektedir”56 sonucuna varmıştır.
53

AYM, E. 1970/48, K. 1972/3, 8 ve 9 Şubat 1972,RG; 19.10.1972, Sayı; 14341
A.e.
55
A.e.
56
A.e., “Gerçekten çalışma alanı kuruluşundan önce sınırlandırılmış bulunan bir işkolu işçi
sendikası, daha kurulurken gelişemez durumda ortaya çıkmış bir sendika niteliğindedir ve
54
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ı- Anayasa Mahkemesi’nin 1317 Sayılı Yasa ile Anayasal Bir Hakkın
Özüne Dokunulduğu Saptaması
Bu saptamadan sonra Anayasa Mahkemesi, yapılan düzenlemenin temel
bir hakkın özüne dokunacak ölçüde sınırlandırılıp sınırlandırılmadığı
sorusunun yanıtını aramaktadır. Maddenin ifadesinden hareketle, Anayasa
Mahkemesi, işkolu sendikaları ve üst kuruluşlar açısından kuruluş aşamasında
bir sınırlama getirilmemiş olduğu sonucuna ulaşmıştır. Ne var ki “çalışma alanı
için konulan bu sınırlandırma, ister istemez, onun kuruluşunu da
etkilemektedir” diyen Mahkeme, hükmün sendikaların kurulmalarını da
etkileyeceğini ve “onları ölü doğmuş” duruma sokacağı sonucuna ulaşmıştır.57
Dolayısıyla yapılan düzenlemeyle temel bir hak özüne dokunulacak şekilde sınırlandırılmıştır ve Anayasa Mahkemesi‟ne göre:
“Bir temel hakkın kullanılması olanağını kaldıran veya bu hakkın
kullanılmasını olağanüstü güçleştiren sınırlandırmalar, Anayasa‟nın
değişik 11 inci maddesi uyarınca o hakkın özüne dokunuyor demektir;
bundan ötürü buradaki kural, sendikaların serbestçe kurulması
özgürlüğünü tanıyan Anayasa‟nın 46 ncı maddesine aykırıdır ve bu
bakımdan iptali gerekir.”58

ıı- Anayasa Mahkemesi’nin 1317 Sayılı Yasa ile Sendika Tekeli
Yaratılacağı Saptaması
Anayasa Mahkemesi, incelemiş olduğu yasa hükmüyle Türkiye çapında
faaliyet gösterebilecek yeni sendikaların kurulmasının engellendiği sonucuna
ulaşmıştır. Mahkeme bu sonuca ulaşırken Türkiye genelinde faaliyet yürütebilmesi için aranan, “kurulduğu işkolunda çalışan sigortalı işçilerin 1/3‟ünü üye
yapma koşulu”nun, sendikanın kurulduğu anda gerçekleşmesinin olanaklı olamayacağı gerçeğinden hareket etmiştir. Anayasa Mahkemesi‟ne göre, bir sendikanın ancak kurulup çalışma yürüttükten sonra üyelerini artırabileceği, 1/3
koşulunu gerçekleştirmediği için çalışması engellenmiş bir sendikanın üye
kazanarak bu koşulu yerine getirmesinin olanaklı olmadığı açıktır. Mahkeme,
bu durumdan “böylece tartışma konusu koşul yüzünden, Türkiye çapında çalışan sendikalar kurulması önlenmiş” olacaktır sonucuna ulaşmıştır. 59
çalışması belli alanla sınırlı bulunan bir işkolu sendikasının genişlemesi olanağı yoktur; çünkü
onun çalışmaları belli alan içinde sıkışıp kalacaktır ve daha başka alanlarda sendika çalışmaları
yaparak yeni yeni üyeler kazanması ve gitgide büyüyerek Türkiye çapında çalışan ve etkili
bulunan bir sendika durumuna gelmesi düşünülemez.”
57
A.e.
58
A.e.
59
A.e.
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ııı- Anayasa Mahkemesi’nin 1317 Sayılı Yasa’nın Eşitlik Ġlkesine
Aykırı Olduğu Saptaması
Anayasa Mahkemesi, kararında sendika hakkını tanımlayarak, bu tanımdan hareketle Yasa‟nın sendika tekeli yaratacağı iddialarını incelemiştir. Mahkemenin yapmış olduğu tanıma göre; “sendika kurma özgürlüğü bir yandan
demokrasiye dayalı düzeni oluşturan kişiliğe bağlı hak ve ödevlerdendir. Öte
yandan da toplumsal yaşantıyı çağdaş uygarlık düzeyine eriştirme amacını
güden sosyal ve iktisadi hak ve ödevlerdendir.”60 Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi‟nin tanımına göre sendikaların demokratik örgütler olmasıyla toplumsal
yapı arasında da bir ilişki bulunmaktadır. Bu ilişkinin çerçevesini oluşturan
demokrasiye dayalı çağdaş uygarlık düzeyi ölçütleri açısından bakıldığında
yasayla sendika tekelleri yaratılması, öncelikle bu ilkelere aykırı olacaktır. 61
Anayasa Mahkemesi‟ne göre yasa, eşitlik ilkesine de aykırıdır. Eşit kullanılmayan bir hak kamusal yarara hizmet etmeyeceği için huzurlu ve adil bir
düzen sağlayamaz. Öte yandan yarışma ve sendikal rekabetin varlığı en iyisinin
yaratılması için önemli bir unsurdur. Ne var ki yarışma tekelleşmeyi dışlaması
gereken bir kavramdır. Anayasa Mahkemesi‟ne göre:
“Yarışma duygusunun gelişmesi ve amaca ulaşabilmesi için
girişimlerin tekel biçiminde değil, çokluk halinde oluşması en önde gelen
koşuldur. Bu bakımdan işçi haklarının korunması için kurulan sendikalar,
daha baştan yarışma duygusunu baltalıyıcı ve engelleyici bir hukuk
düzeni içinde olmamalıdırlar. Oysa tartışma konusu olan Yasanın 9/2 nci
maddesi yukarıda anılan ilkelere aykırı bir düzen getirmektedir ve bu
nedenlerle Anayasa'ya uygunluğu savunulamaz.”62

ıv- Anayasa Mahkemesi’nin 1317 Sayılı Yasa’nın Güçlü Sendikacılık
Amacına Aykırı Olduğu Saptaması
Anayasa Mahkemesi kararında, yasama organında yapılan tartışmaları,
Yasa‟nın güçlü sendikacılık yaratma amacını da tartışmıştır. Anayasa Mahkemesi, “Türkiye çapında çalışacak sendikaların kurulmasının engellenmesi”
durumunda Yasa‟nın güçlü sendikacılık amacının tam aksi sonuçların doğacağını belirtmiştir. Anayasa Mahkemesi‟ne göre, belirli bölgelerde işyeri sendikalarının sayısı artacak, Yasa‟nın sendika sayısının azaltılması, güçlü sendika60

A.e.
A.e., “Türkiye çapında sendika kurma olanaksızlığı, bugün kurulmuş olan Türkiye çapındaki
sendikalar yararına bir tekel yaratma sonucunu doğurur ki bu da Anayasa'mızın temel
kurallarından bulunan batı uygarlığına dayanan demokrasiye bağlı devlet ilkesine, başka
deyimle Anayasa'nın başlangıç kuralları ile 2 nci ve 153 ünci maddeleri kurallarına aykırıdır.”
62
A.e.
61
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ların ortaya çıkması amacı gerçekleşmeyecektir. Yasa, amacıyla çelişmektedir.
Amacıyla çelişen bir yasadan ise kamu yararını koruması beklenemeyecektir. 63
Anayasa Mahkemesi, yasama organında yasa tartışılırken söylenen “bir
bölge sendikasının adının başına (Türkiye) sözcüğünü” ekleyerek, kendisini
Türkiye genelinde faaliyette bulunuyormuş gibi gösterebildiği, “bu durumun
Sendikalar Kanunu ile Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun uygulanması bakımından birçok sorunlar doğurmakta olduğu” tespitlerini de değerlendirerek “İşçilerin ancak güçlü sendikalar aracılığı ile yararlarını koruyabilecekleri, güçsüz sendikaların artışının işçilere hiç bir yararı dokunmayacağı
düşünceleri doğrudur ve bu sakıncaların önlenmesi yolunda birtakım yasal
tedbirler alınması Anayasa'nın 5 inci ve 64 üncü maddeleri gereğince Yasa
Koyucuya tanınmış yetkilerdendir” 64 demiştir. Ancak yasa koyucunun bu
düzenlemeyi amaca uygun araçlarla yapmaması durumunda Anayasa‟ya aykırılık sorununun çıkacağı ve bu nitelikteki bir yasanın Anayasa‟ya uygun olduğunun söylenemeyeceği sonucuna ulaşmıştır. 65
v- Yasal Düzenlemenin Anayasa’ya Aykırı Olmadığını Savunan Karşı
Oy Yazılarındaki Görüşler
Anayasa Mahkemesi kararına muhalefet şerhi koyan karşı oy yazılarında
ise, öncelikle kuruluş koşulları ile faaliyet yürütülmesi koşullarının ayrılması
gerektiği, bu iki kavramın birbirinden tümüyle ayrı alanları düzenlediği belirtilmiştir. Somut olayda olduğu gibi, işçi sendikalarının çalışma alanları sınırlanırken, kuruluş koşullarının sendika kurma hakkının ortadan kaldırılmış olduğunu söyleyebilmek için ciddi verilerin bulunması gerektiği vurgulanmıştır.
Karşı oy yazısına göre, bir sendikanın kurulduktan sonra üyelerinin güvenini
kazanmak için çalışması sendikanın doğasından kaynaklanan bir özelliktir.
Güçlü sendikalar ise yasa yoluyla oluşturulamaz. İptali istenen yasa sendikal
faaliyetin Türkiye düzeyinde yapılmasını teşvik edici niteliktedir ve sendikaların birleşerek Yasa‟nın aradığı 1/3 koşulunu sağlamalarını engelleyen yasal bir
düzenleme de bulunmamaktadır. Dolayısıyla 9. maddenin Anayasa‟ya aykırı
olmadığı sonucuna ulaşmak gerekmektedir. 66
63

A.e., “(…) demek ki yasa kuralı ile varılmak istenilen erek değil, onun tam tersi
gerçekleşecektir; bu da, kuralın konuluşunda kamu yararını korumaya elverişlilik olmadığını
göstermektedir.”
64
A.e., “(…) Yalnız ereğe uygun olmayan, sendikalarla federasyon ve konfederasyon ve
konfederasyonların kuruluşlarını daha başlangıçta olağanüstü zorlaştıran ve onların geniş
ölçüde çalışmaları sonucunda kendilerini beğendirerek üye sayılarını artırmalarını engelleyici
nitelikte olan bir düzenleme, Anayasa'ya uygun görülemez.”
65
AYM, a.g.k. Karşı Oy Yazısı
66
A.e. “Bir işçi örgütünün kurulabilmesini yani var olabilmesini öngören koşullarla, o işçi
sendikasının belli edilen faaliyetlerde bulunabilmesi ve belli yetkiyi taşıyabilmesi için
kendisinde bazı vasıfların aranması birbirinden tamamen farklı”[dır].
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Bir başka karşı görüşe göre de, iptali istenen düzenleme “kuruluş hükmü
getirmekte olmayıp, kurulmuş bir işçi sendikasının Türkiye çapında faaliyet
göstermesinin şartını” belirlemektedir. 67 Soruna madde ile getirilen bu faaliyet
şartının konulmasında bir kamu yararı bulunup bulunmadığı ve bir sendikanın
faaliyetini, sendika kurma hakkının özüne dokunacak ölçüde sınırlayıp sınırlamadığı açısından bakılması gerekmektedir. Aynı görüşe göre, iptali istenen
maddeyi bu açıdan ele alınca, “bir kısım sendikaların kendilerini Türkiye çapında faaliyette bulunabilecek güçte göstermek suretiyle işçileri yanıltmalarını
önlemek ve bu ölçüde faaliyette bulunabilme iddiasında olanların gereken güce
sahip olmalarını ve güçlü sendikacılığı sağlamak gibi bir amaç güttüğü ve bunu
yaparken de sendika kurma hakkının özüne dokunmadığı, bir sendikanın sendikacılıktan beklenen yararların sağlanması için gereken faaliyette bulunmasını
engellemediği” görülecektir. Dolayısıyla bu nedenle iptali istenen hüküm,
“sendikaların gereğinden fazla çoğalmasını önlemesi ve sendikaların sorumluluklarını yerine getirecek güçte bulunmalarını sağlaması bakımından da yararlıdır.”68
Yine bir başka karşı görüş ise Anayasa Mahkemesi kararındaki çoğunluk
görüşünde dile getirilen 1/3 koşulunu yeni kurulan bir sendikanın sağlayamayacağı saptamasına katılmadığını belirtmiştir. Bu yaklaşıma göre, “Türkiye
çapında çalışan sendikalar veya birliklerin kurulmasına ihtiyaç duyulduğu zaman iptal konusu fıkralarda gösterilen 1/3 çoğunluğun sağlanmakta olduğu
kurulmuş olanlardan” anlaşılmaktadır. Sendikaların işverenle olan ilişkilerinde
güçlü olmaları için var oluş amaçlarıyla orantılı, üyelerine güven verici bir
çoğunlukla kurulmalarının bir koşul olarak belirlenmesi, ilk ele alınması gereken konulardan olmalıdır. “Hatta bu nispetin kaldırılması, o müessesenin amacını gerçekleştirebileceği hakkında tereddütler yaratarak üyelerinin daha başlangıçta çoğalmasına engel olacak sonuçlar doğurması da mümkün olabileceğinden bu sınırlamanın hakkın özüne dokunan ve Anayasa‟nın 11 inci maddesine aykırı düşen bir tarafı görünmemektedir.”69
Karşı oy yazısında ayrıca, sendikaların çoğalmasının sendikal rekabeti
artıracağı, sendikal rekabetin çalışma yaşamını huzursuz hale getireceği, kamu
düzeninin bu durumdan etkileneceği görüşü savunulmuştur. “Yasa koyucunun
kanunun, devletin ülkesi ve bütünlüğünün, Millî Güvenliğin, kamu düzeninin
ve genel ahlâkın korunması” amacıyla sendika hakkına sınırlama koyma hakkının bulunduğunun altı çizilmiştir. “Kanun Koyucu, iptal konusu fıkralarda iş67

A.e., “Bu hüküm bir sendikanın ilk kuruluşundaki üye sayısının ileride arttırmasına engel
teşkil etmez. Sendikanın güçlenmesi her halde yurt çapında faaliyet gösterdiğinden önceden
kabulüne bağlı değildir. Kurulu bulunduğu işkolunda yurdun çeşitli bölgelerindeki çalışmaları
ve başarısı ile üyelerini aranılan 1/3 oranına ulaştırması mümkündür.”
68
A.e.
69
A.e.
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çilerin 1/3 çoğunlukla bir araya gelerek kuvvetli sendikalar veya birlikler halinde haklarını koruması gereğini duymuş ve böyle bir düzenlemenin memleketin bünyesine, iş hayatına uygun olduğunu takdir ederek bu sınırlamaları
getirmiştir. Bu sınırlayıcı düzenleme Anayasa‟nın 46 ncı maddesine aykırı
olmadığı gibi sair maddelerine de aykırı değildir, iptal isteminin reddi gerektiğinden bu hususa ait iptal kararına karşıyım” denilmiştir.70
3.1.1.5.3. Anayasa Mahkemesi’nin ĠĢkolu Barajını Ġptal Kararının
Sonuçları
1317 sayılı Yasa, ülkemiz sendikal hareketinde, daha dar alanda ise toplu
iş sözleşmesi yetki sistemi alanında, ehliyet ve yetki kavramlarının ne denli
önemli kavramlar olduğunu göstermiştir. Belki de daha önemlisi bu kavramlar
aracılığıyla sendikal örgütlenme modellerinin şekillendirilebildiği, toplu pazarlık düzeninin çerçevesinin çizilmesinde, sendikal hakların uygulanabilir olup
olmamasında ehliyet ve yetki kavramlarının kilit öneme sahip kavramlar olduğu, yasa değişikliği tartışmalarıyla somut olarak bir kez daha belirginleşmiştir denilebilir.
1317 sayılı Yasa, “yetki kurallarının sosyal kamu düzeni ile sınırlama
amacını” siyasal iktidarların aşabileceklerini, “sendikaların sadece yetkisini
değil, ehliyetini de Anayasa‟ya aykırı biçimde” sınırlamak isteyebileceklerini
göstermiştir. Ayrıca Yasa, siyasal iktidarların kendilerine yakın olduğunu düşündükleri oturmuş, güçlü sendikaları koruyarak, onların konumlarını ayrıcalığa dönüştürerek sendika tekeli yaratma amacı izleyebileceklerini ortaya koyan, “sendikaları yarı-devletsel kuruluşlar olarak görmek isteyen anlayışın uç
örneği olarak nitelenebilir.”71
15-16 Haziran olayları gibi Türkiye‟de ciddi toplumsal olayların doğmasına da neden olan 1317 sayılı Yasa, yetki sisteminin, sendikaların yetki alabilmek için başvurduğu yolların, alternatif yetki belirleme sistemlerinin, hem
yasama organında hem yargı organlarında hem öğreti ve kamuoyunda enine
boyuna tartışılması olanağı sağlamıştır. Örneğin yetkili sendikanın belirlenmesinde referandum yönteminin uygulanıp uygulanamayacağı, olumlu olumsuz
yanlarıyla birlikte ilk kez 1317 sayılı Yasa‟nın görüşülmesi sırasında yasama
organında tartışılabilmiştir.
Anayasa Mahkemesi kararı 19 Ekim 1972 tarihli Resmi Gazete‟de yayımlanmış, mahkeme kararında “iptalin Resmi Gazete‟deki yayın tarihinden
başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe girmesi” öngörülmüştür.72 Anayasa Mahkemesi kararıyla 274 sayılı Yasa‟nın 9. maddesini değiştirerek işkolu sendikalarıyla üst kuruluşlara, kuruldukları işkolunda çalışan sigortalı işçilerin 1/3‟ünü
70

A.e.
Engin, a.g.e., s. 121
72
Tokol, a.g.e., s. 55
71
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üye yapma koşulu getiren 1317 sayılı Yasa‟nın iptal edilmesi sonrasında, yasa
koyucunun iptal edilen hükümler yerine yeni düzenleme yapmamasının “uygulamada önemli sorunların ortaya çıkmasına neden” olduğu belirtilmiştir.73
Ayrıca, 274 sayılı Sendikalar Yasası‟nda 1317 sayılı Yasa‟yla yapılan
değişikliklerin yürürlükte kaldıkları sürece, gerekçesinde ileri sürüldüğü gibi
yolsuzlukları sona erdirmediği sendika yetkililerince dile getirilmiştir. Bu anlatımlarda, “2000 kişi çalışan bir işyeri için 2300 sendika üyesi fişi ibraz edildiği,
bir sendikadan istifa edip diğerine girdiği bildirilen işçilerden bir kısmının aylarca önce ölmüş bulunduğu, bir kısmının bir sene önce Almanya‟ya gitmiş
kimseler olduğu, noter huzuruna sahte hüviyetlerle gidildiği” 74 ifade edilmiştir.
Nitekim 1970'li yılların başında sendika sayısındaki azalışa rağmen sendikalı işçi sayısındaki artışı, 1970 yılı ortalarında kabul edilen ve 1972 yılına
kadar yürürlükte kalıp 274 sayılı Yasa‟nın 9. maddesinin 2. fıkrasını değiştiren
ve Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen 1317 sayılı Yasa‟yla açıklamanın olanaklı olduğu söylenmiştir. Bu yaklaşıma göre: “1317 sayılı kanun uyarınca işçi sendikaları, Türkiye çapında faaliyet gösterebilmek için kurulu bulundukları işkolunda çalışan isçilerin en az 1/3‟ünü temsil edebilmek amacıyla
üye sayılarını fazla göstermeye başlamışlardır.”75
Özetlemek gerekirse, güçlü sendikacılığı yaratma iddiasıyla yola çıkan
1317 sayılı Yasa‟nın getirdiği koşullara fiilen sahip olmayan sendikalar, bir
yandan Yasa‟ya karşı direnirken, öbür yandan Yasa‟nın istediği koşullara yasal
boşluklardan yararlanarak uyum göstermiş gibi davranmayı genel olarak başarmışlardır. Üstelik bu başarılarını, 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve
Lokavt Yasası döneminde, daha ağır koşullarda tekrarlayabilmişlerdir. Dolayısıyla geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de sosyal gelişmenin doğasına aykırı müdahalelerin başarı şansının çok düşük olduğunu, hatta bu tür müdahalelerin başarılı olmadıkları gibi ana yapıyı bozduklarını söylemek de olanaklıdır.
3.1.2. Toplu ĠĢ SözleĢmesi Yetkisinin Oylama Yöntemiyle Belirlenmesi
(Referandum)
Referandumun yetki uyuşmazlıklarının çözümünde bir yöntem olarak
kullanılması 275 sayılı Yasa görüşmeleri sırasında önerilmiş 76, 1317 sayılı
73

A.e.
Kemal Oğuzman, Türkiye'de Toplu ĠĢ SözleĢmesi Grev, Lokavt, Tahkim ve Arabuluculuk
Düzeni Nasıl Olmalıdır, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayını 107, Ankara,
Fakülteler Matbaası, 1973, s. 21
75
Uçkan, a.g.e., s. 81
76
Dereli, a.g.e., s, 55
74
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Yasa‟yla 275 sayılı Yasa‟nın değiştirilmesi aşamasında yasama organında alternatif bir öneri olarak dillendirilmiş 77, ancak uygulamaya girmesi de
uygulamadan kalkması da yargı kararıyla olmuştur.
3.1.2.1. Derby ĠĢyeri ĠĢgali ve Referandum
Türkiye'de ilk referandum uygulaması, İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi‟nin kararıyla 8 Temmuz 1968 tarihinde, Derby Fabrikası‟nda yapılmış, 78 referandum sayesinde işyerinde yürütülmekte olan direniş ve işgal
eylemleri durmuş, bu şekilde toplu iş sözleşmesi yapma yetkisine sahip “çoğunluk sendikasının sağlıklı biçimde” saptanması olanaklı hale gelmiştir. 79
Derby işgaline, DİSK‟e bağlı Lastik-İş Sendikası‟na rakip olarak kurulan
Kauçuk-İş Sendikası ile yaşanan yetki kavgası neden olmuştur. Kauçuk-İş‟in
işkolu düzeyinde istemiş olduğu yetki talebine üye kayıtlarının sahte olduğu
gerekçesiyle Lastik-İş‟in yapmış olduğu itiraz Yargıtay tarafından reddedilmiş,
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi oybirliğiyle Kauçuk-İş Sendikası'nın işkolunda yetkili sendika olduğuna karar vermiştir.80
İki sendika arasında işkolu düzeyinde süren yetki kavgası Derby işyerinde işyeri düzeyinde sürmeye başlamış, her iki sendika da birbirinin yetkisine
Bölge Çalışma Müdürlüğü‟nde itirazda bulunmuştur. 81 Lastik-İş Sendikası‟nın
yetkinin referandumla belirlenmesi istemi Bölge Çalışma Müdürlüğü
tarafından reddedilmiş, sendika bu kez iş davalarına bakmakla görevli
mahkemeye başvurarak yetkinin delil tespiti yoluyla belirlenmesini istemiştir.
İlk talebi reddedilen sendika bir başka mahkemeye başvurarak talebini
tekrarlamış, İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi bu kez sendikanın talebini
kabul ederek yetki tespitinin referandum yöntemiyle yapılmasına karar
vermiştir.82
77

Bkz.: aş. 3.1.3
Orhan Apaydın, “Genel Kurul Kararı Referandum Yapılmasını Engellemez”, “İşçiler ve
Referandum Hakkı”, Şükran Ketenci, Söyleşi, Cumhuriyet Gazetesi, 05.01.1976, s. 5, “1600
İşçinin çalıştığı Derby fabrikasında işçilerin örgütlendiği DİSK‟e bağlı Lastik- İş sendikasına
rağmen toplu sözleşme yapma yetkisi Türk-İş‟e bağlı Kauçuk-İş Sendikasına verilince, isçiler
ilk ve en önemli fabrika işgallerinden birini gerçekleştirmişlerdi. 4 temmuzda başlayan işçi
direnişinden sonra 13. Asliye Hukuk Mahkemesinin kararı ile 8 temmuzda işyerinde yapılan
oylamada 930 işçi Lastik-İş‟e 6 işçi Kauçuk- İş'e oy vermişlerdir.”
79
Suphi Nahit Okay, “Toplu İş Sözleşmelerine Ait Yetki Uyuşmazlıklarında Referandum
(Oylama) Sorunu” Sosyal Siyaset Konferansları, İ.Ü. İktisat Fakültesi İktisat ve İçtimaiyat
Enstitüsü, İstanbul, 1966, 29. Kitap, s. 105.
80
Zafer Aydın, Geleceğe YazılmıĢ Mektup, 1968 Derby ĠĢgali, Sosyal Tarih Yayınları, İşçi
Hareketi Dizisi: 7, TÜSTAV, İstanbul 2012, s. 59, 60
81
Aydın, a.g.e. s. 69
82
Aydın, a.g.e. s. 143
78
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Hukuki süreç devam ederken bir oldu bittiyle karşılaşmak istemeyen
sendika, fabrikanın işgaline karar vermiş ve kararını uygulamıştır.83
Delil tespiti yoluyla referandum ise 8 Temmuz 1968 günü fabrikada yapılmış, oylamaya 950 işçi katılmış, Lastik-İş Sendikası‟na 930, Kauçuk-İş Sendikası‟na 6 oy verilmiştir.84
3.1.2.2. Referandum Uygulamasının YaygınlaĢması ve Yasaklanması
1975 yılına kadar yoğun işçi olaylarına karşın yetkili sendikanın belirlenmesinde referanduma başvurma yönteminin uygulanmadığı, özellikle 1975
yılı başlarından sonra yetki sisteminde yaşanan olumsuzlukları düzelteceği
umulan yasaların gecikeceğinin anlaşılması karşısında, mahkemelerden referandum isteği ve referandum kararlarının yoğunluk kazandığı görülmüştür.85
Referandum yöntemini ilk başlarda açık oy-açık tasnif yöntemine göre
yapan mahkemelerin, Adana‟da tekstil işkolunda uygulanan bu yöntem sonrası,
açık oylamada işçilere baskı yapıldığının, işçinin gerçek iradesini
yansıtmasının engellendiğinin ileri sürülmesi üzerine gizli oy-açık sayım
ilkesine döndükleri belirtilmiştir.86
Toplu iş sözleşmesi yetkisinin belirlenmesinde referandum yöntemini
uygulayan mahkemelerin vermiş olduğu karar, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından toplu iş sözleşmesi yetkisinin belirlenmesinde, referandum yönteminin
uygulanacağına ilişkin yasalarda hüküm bulunmadığı gerekçesiyle bozulmuştur. Yerel mahkeme ilk kararında direnmiş, uyuşmazlık, Hukuk Genel Kurulu‟na (HGK) gelmiş, HGK henüz kararını vermeden, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, bir sonraki kararında referandum uygulamasının geçerli olduğu doğrultusunda karar oluşturmuş, ancak, bu arada HGK referandum yöntemiyle toplu iş
sözleşmesi yetkisinin belirlenmesinin yasal bir yöntem olmadığına karar ver83

Aydın, a.g.e. s. 91 “4 Temmuz 1968'de bir yaz sabahı işgal başladı. Lastik-İş Anayasa‟nın
çalışanlara sendikalaşma hakkını tanıyan 46. ve toplu sözleşme grev hakkını tanıyan 47.
maddesine dayanarak eyleme hukukî bir kimlik kazandırmaya çalışıyordu. Aynı gün Kauçukİş Sendikası, işkolu yetkisine dayanarak, Derby Lastik işvereniyle toplu iş sözleşmesi
imzalayacaktı. İşçiler sözleşmenin içeriğini bilmeseler bile iradeleri dışında, oldu-bittiye
getirildikleri için tepkiliydiler. İşgalin o gün yapılması aynı zamanda toplu iş sözleşmesinin
imzalanmasının engellenmesini de amaçlıyordu. Önceden hazırlıklar, görevlendirmeler
yapılmıştı. İşaret fişeği çakıldı, o sabah saat 06.15‟te gece vardiyasında çalışan işçiler
fabrikaya el koydular. Geçici de olsa fabrikanın yönetimi artık işçilerin elindeydi, işçi
temsilcileri, ortaya taşıdıkları bir bidonun üstüne çıkıp, fabrika bahçesinde toplanan işçilere
açıklamalar yaptılar ve işgalin başladığını duyurdular.”
84
Aydın, a.g.e., s. 148,149
85
Apaydın, a.g.e., s. 5
86
A.e., “Türk-İş'e bağlı Teksif Sendikası‟nın kazandığı bu oylamalarla ilgili olarak DİSK'e bağlı
Tekstil Sendikası, açık oy ve açık tasnifle işçiye baskı yapıldığını ve gerçek yargısına uygun
oy kullanmadığını öne sürmüştür.”
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miştir. HGK‟nin 24.12.1975 tarihinde vermiş olduğu bu karara kadar “gizli oy
açık tasnif sistemine dayalı gerçek referandum oylaması yaklaşık 47 işyerinde
uygulanmıştır. Bu oylamaların 27‟sini oylamayı DİSK‟e bağlı sendikalar,
6‟sını Türk-İş‟e, 1‟ini MİSK‟e bağlı sendikalar, 10‟unu ise bağımsız sendikalar
kazanmıştır. 3 oylamada hiçbir sendika yetki almak için yeterli çoğunluk alamamıştır”87 denilmiştir.
HGK kararıyla toplu iş sözleşmesi yetkisinin belirlenmesinde referandum yönteminin uygulanmasının önü hukuken tıkanmıştır. Yetkili sendikanın
belirlenmesinde referandumun bir yöntem olarak uygulanması, önceleri sadece
DİSK tarafından savunulan bir görüş iken, daha sonra Türk-İş yöneticileri de
bu görüşü savunmaya başlamıştır. Bu gelişmeyle referandum kamuoyuna mal
olarak CHP seçim bildirgesine, CHP-MSP Hükümet Protokolü‟nde ve bu hükümetin Çalışma Bakanlığı tarafından hazırlanan tek maddelik bir yasa tasarısında yer almıştır. Ancak yetki uyuşmazlıklarında referanduma başvurulmasını
öngören bu tek maddelik yasa tasarısı, yasalaşması halinde uygulanamayacağı
gerekçesi ve toplu iş sözleşmesi yasasının bütününde yer verilmek koşulu ile
geri alınmıştır.88
1979 yılında dönemin iktidarı tarafından bazı koşullarda toplu iş sözleşmesi
yetkisinin belirlenmesinde referanduma başvurmayı olanaklı kılan bir yasa tasarısı
hazırlanmış89, ancak tasarı yasalaşamadan 12 Eylül askeri darbesi yaşanmış, ülkede
darbeyle birlikte çalışma ilişkileri de yeniden şekillendirilmiştir.
3.1.3. Toplu ĠĢ SözleĢmesi Yetkisinin Referandumla Saptanabileceğine
Karar Veren Yargı Kararları
İstanbul 8. İş Mahkemesi‟nin, 20.01.1975, E. 1975/9, K. 1975/2 sayılı
kararı,90 olayın gelişim süreci, mahkemenin somut olayı değerlendirme biçimi
ve oluşturduğu karar açısından, toplu iş sözleşmesi yetkisinin referandum yoluyla belirlenmesi konusunda verilmiş önemli kararlardan biridir. Karar, referandumun diğer yetki belirleme yöntemleriyle gerçek durumun belirlenemediği
koşullarda ne yapılacağına ilişkin yasada boşluk olduğu, boşluğun referandum
yoluyla doldurulduğu gerekçesine dayandırılmıştır.
87

A.e.
A.e.
89
ÇalıĢma Dergisi, Yasa Tasarı ve Taslakları Özel Sayısı, 1978-1979, Ankara, Başbakanlık
Basımevi, 1979, s. 49-64.
90
ĠHU, 1975, TSGLK. 11 {No. 1), İşyeri yetki tespitine ilişkin iş mahkemelerinin kararları kesin
olduğundan karar Yargıtay denetiminden geçmemiştir.
88
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3.1.3.1. Yetkili Sendikanın Belgelere Dayalı Olarak Belirlenememesi
ve Referandum
İstanbul 8. İş Mahkemesi‟nin, 20.1.1975, E. 1975/9, K. 1975/2 sayılı karara konu olayda, her biri diğerinin işyeri düzeyinde toplu iş sözleşmesi yetkisine itiraz ederek, her biri belgeleri kanıt göstererek kendisinin toplu iş sözleşmesi yetkisine sahip olduğunu ileri süren iki sendika bulunmaktadır. Bölge
Çalışma Müdürlüğü, müfettiş gönderip, her iki sendikanın belgelerini inceletmiş, ancak, üye kayıt fişi ve istifalardaki işçilerin imzalarının birbirini tutmadığı görülmüştür. Üstelik sendikalardan birisinin sulh hukuk mahkemesine
yaptırmış olduğu delil tespitine karşın, üyelerden bir kısmının istifa ettiği, istifa
eden üyelerin, istifa ettikten üç gün sonra tekrar aynı sendikaya üye olmaları
söz konusudur. Müfettişler, sonuca etkili olabilecek sayıda üye kayıt fişlerinin,
dosyanın Yargıtay‟da olması nedeniyle incelenemediğini belirterek, belgeler
üzerinde hangi sendikanın toplu iş sözleşmesi yapma yetkisinin bulunduğunun
tespitini yapmanın olanaklı olmadığını belirtmiş, bu nedenle işyerinde referandum yapılmasına karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle takdiri mahkemeye
bırakarak dosyayı iş mahkemesine göndermiştir.
Olayı inceleyen mahkeme, öncelikle 275 sayılı Yasa‟nın 7. maddesi uyarınca, toplu iş sözleşmesi yetkisinin işyeri düzeyinde olup olmadığını belirleme
görevinin, Bölge Çalışma Müdürlüğü‟nün görevi olduğunu belirtmiştir. Mahkemeye göre, yetkili sendika işçilerin çoğunluğunu temsil eden sendikadır.
Bölge Çalışma Müdürlüğü çoğunluk tespitini yaparken sendika üyeliğine ilişkin belgeleri dikkate alacaktır. Özellikle sendika üyeliğinin aynı Yasa‟nın 28.
maddesine göre, üye kayıt fişleri ve üye kayıt defteriyle doğrulanmış olması
gerekmektedir. Şimdiye kadar uygulama da bu şekilde sürmüştür. Ne var ki İş
Mahkemesi, somut olayda belgelerle sonuca ulaşamayınca ne yapılması gerektiği sorusunu yanıtlamak zorunda kalmıştır. Bu sorunun yanıtını verirken kararında, önce karşılaştığı sorunu tanımlamış, daha sonra kendi görev sınırlarını
belirlemiş, son olarak da geliştirdiği çözümü ortaya koymuştur.
İş Mahkemesi kararına göre: “Yasalar genel kuralları saptar. Bu kuralların olaylara tatbik edilmesi, her olayın ayrıntılarına göre değişik biçimde olabilir. Şimdiye dek sürdürülen uygulamaların taraflar arasında barış sağlamadığı,
tersine sendikalar arasındaki çekişmeleri giderek artırdığı görülmüştür. O derece ki, sendikaların birbirlerini sahte üye kayıt fişi düzenlemekle suçlayarak
kırıcı bir şekilde çekişmeye giriştiklerine rastlanmaktadır. Doğruluğu şüpheli
olan belgelere dayanılarak alınan yetki ile yapılan toplu sözleşmelerin 2 veya 3
yıllık süreleri bittiği halde bazen diğer tarafın sahtelik iddiaları ile mahkemelere açtığı davaların sonuçlandırılamadığı görülmektedir.”91
91

İstanbul 8. İş Mahkemesi‟nin 20.1.1975, E. 1975/9, K. 1975/2 sayılı kararı, ĠHU,, TSGLK. 11
(No. 1)
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3.1.3.2. Yasada Referanduma ĠliĢkin BoĢluk Bulunduğu Saptaması
İş Mahkemesi kararında, toplu iş sözleşmesi yetkisinin belirlenmesinde
yapılan usulsüz işlemlerin çalışma barışını önemli ölçüde zedelediği saptamasını yapmıştır. Bu sorunun çözümü kararda, “iş yasalarının çalışma hayatını
barış ve huzura kavuşturacak biçimde düzeltilmesi ve yeni hükümlerin getirilmesi, yasama organının görevidir”92 sözleriyle yasama organı işaret edilerek
belirlenmiştir. Karara göre, bu konuda düzenleme yapma yetkisi yasama organında olsa da mahkemeler önlerine gelen uyuşmazlıkları çözümlemekle yükümlüdürler ve bu yükümlülüklerini yerine getirirken var olan yasaları yorumlamak zorundadırlar: “Yasanın hüküm getirmediği ve yasa koyucunun evvelden görüp düşünemediği konularda Medeni Kanun‟un (MK) 1. maddesinden
yararlanarak en iyi biçimde bir çözüm yolu getirmek” de mahkemelerin görevidir. Özellikle de çalışma yaşamıyla “ilgili konuların gecikmeye tahammülü
olmadığından uyuşmazlıkların en kısa yoldan doğru bir çözüme bağlanmasında
büyük yarar” vardır.
Bu genel hukuki saptamaları anımsatan İş Mahkemesi kararı somut olayı
analiz ederken saptadığı olguları sıralayarak hukuki sonuca ulaşmak istemiştir.
Bu somut olgular ise kararda şöyle sıralanmıştır: Toplu iş sözleşmesi yetkisinin
belirlenmesi için her iki sendika tarafından sunulan belgeler sağlıklı değildir.
Sunulan belgelerin “asıl hak sahibi işçilerin gerçek iradelerinin ve seçimlerinin
ne olduğunu saptayacak nitelikte bulunmadığı” belirlenmiştir. “Bu kadar yetersiz ve kanaat vermekten uzak belgeler karşısında, Bölge Çalışma Müdürlüğünün kesin bir sonuca varamamış olması haklı görülmüştür.” (…) “Bu durumda
en doğru yolun, asıl hak sahibi bulunan işçilerin serbest iradelerine başvurmak
olacağı kanaati, hakkaniyete ve gerçeklere uygun düşmektedir.” Uygulanan
yöntem, istisnai bir yöntemdir. Ancak, “işçilerin sendikaya girmek suretiyle
gösterdikleri irade beyanının delili olan üye kayıt fişi defterlerinin doğruluğu
tam olarak saptanamayan ve gerçek dışı düzenlendikleri yolunda kesin
kuşkular bulunduğu ve böylece bu belgelerin sıhhatine inanılamadığı hallerde
yapılacak en doğru iş, asıl hak sahibi olan işçilerin oylarına başvurmak”tır.93
İş Mahkemesi, kararında bu konuda yasalarda bir açıklık olmadığı için
referandumun nasıl uygulanması gerektiğini de açıklama gereği duyduğunu
belirtmiştir. Kararda yapılan açıklamaya göre referandum, 275 sayılı Yasa‟da
“çoğunluk incelemesini yapma görevi, bölge çalışma müdürlüğüne verilmiş
olduğundan, oylamanın da aynı müdürlüğün yetkililerinin denetimi altında
yapılması gerekir” Ayrıca:
92

İstanbul 8. İş Mahkemesi‟nin 20.1.1975, E. 1975/9, K. 1975/2 sayılı kararı, ĠHU,, TSGLK. 11
(No. 1)
93
A.e., “Bu konuda yasalarda bir açıklık olmadığı için oylamanın kimin denetiminde, nerede, ne
zaman ve nasıl yapılacağı hususunda ayrıntılara değinmekte, işlemin sağlıklı yürütülmesi
yönünden fayda görülmüştür.”

Türkiye’de 1963-1980 Döneminde Uygulanan Yetki Sistemi ve Arayışlar

157

“Oylamanın gizli oy, açık sayım ilkesine uygun biçimde
yürütülmesi, oy verme gün ve saatinin makul bir süre önce taraf
sendikalara, işverene ve işçilere gereği gibi duyurulması, Oy verme
işinin, işyerinde bütün işçilerin kolaylıkla katılabileceği bir zamanda
ve gündüz yapılması, Oylamaya katılanların çağrı tarihinde işyerinde
çalışan işçiler olması, Oy kullananların kimliklerinin tespitinde
işveren yetkililerinden ve taraf sendika gözlemcilerinden de
yararlanılması, Oy kullananların listesine imzalarının alınması, gerekli
araç ve gereçlerin, taraf sendikaların yardımı ile sağlanması gibi
ayrıntıların seçimi yöneten yetkililer tarafından yerine getirilmesi
suretiyle yapılacak oylama sonucunda Bölge Çalışma Müdürlüğünün,
toplu sözleşme yetkisine sahip sendikayı saptayarak, ona göre karar
vermesi uygun görülmüştür.”94

3.1.3.3. Yargıtay’a Göre Referandum
İstanbul 8. İş Mahkemesi‟nin toplu iş sözleşmesi yetkisinin belirlenmesinde,
referandumu bir yöntem olarak kabul etmesi, uygulamanın hızla yaygınlaşmasını
beraberinde getirmiştir. Çalışma Bakanlığı genelge yayımlayarak referanduma
ilişkin yargı kararlarının geciktirilmeksizin uygulanmasını istemiştir.95
Hızla yaygınlaşan referandum yöntemiyle yetki tespiti uygulamasının
ömrü çok uzun olamamıştır. 275 sayılı Yasa‟nın 11. maddesinde işyeri yetki
itirazlarına ilişkin iş mahkemelerinin uyuşmazlığı kesin olarak karara bağlayacakları hükmü olmasına karşın, karar Yargıtay tarafından incelenmiş ve bozulmuştur. Yargıtay‟ın genel olarak öğreti tarafından da kabul gören 96 kararlarında
94

A.e.
İsmail Bayer, “Yetkili Sendikanın Saptanmasında İzlenecek Yöntem Sorunu”, Yasa Hukuk
Dergisi, C. III, No: 3, Mart 1980, s. 351 ( 22.11.1974 tarih, 16 sayılı genelge)
96
Çelik, a.g.e., ĠHU,, TSGLK. 11 (No. 1); “Yargıtay kararında bu konuda 275 sayılı Kanunun
11. maddesine göre bölge çalışma müdürlüğü kararlarına karşı İş Mahkemelerinden verilen
kararlar kesin ise de, temyiz edilen karar 11. madde uyarınca verilmiş bir karar olmadığı
cihetle temyiz incelemesi yapılması gerekir denilmektedir. Yargıtayca varılan bu sonuca
katılırız. Gerçekten, 275/11'e göre verilen kararlar kesin olmakla beraber, anılan madde ile
Kanun, sadece, bir sendikanın işçilerin çoğunluğunu temsil edip etmediğini saptama
konusunda kesin karar verme yetkisini mahkemeye tanımış ve bu durumlarda uyuşmazlıkların
kısa sürede çözümlenmesini sağlamak için normal yargı yollarından ayrılma yolunu seçmiştir.
Mahkemenin kesin karar verme yetkisi, 274 ve 275 sayılı Kanunların 11. madde ile ilgili
hükümleri birlikte ele alındığında, aşağıda belirtildiği gibi, sendika veya sendikaların üyelerini
sayma işleminden ibarettir. Bunu aşan hukuki nitelikteki bir uyuşmazlıkta ise Kanunun normal
yollardan olan temyize gitmeyi engellemediği kabul olunmalıdır. Oylama „referandum‟ yolu
ile yetkinin saptanıp saptanamayacağı hukuki bir uyuşmazlık niteliğinde olduğundan bu
konudaki kararın temyiz edilebileceği sonucuna varılması, yerindedir.” Aynı görüş İnce, a.g.e.
ĠHU, 1975, TSGLK. 11 (No. 2) “Gerçekten 275 sayılı yasanın 11. maddesinde İş Mahkemesi
kararlarının kesin olması öngörülmüştür. Ancak bu kesin kararın yalnızca çoğunluğun
saptanması açısından geçerli olabileceği söylenebilir Yasa, çoğunluğun saptanması hususunda
verilecek kararı kesin saymaktadır. Oysaki, oylama yapılması yolundaki karar, bir çoğunluk
95
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gerekçesi, iş mahkemelerinin yetki tespitine ilişkin kararlarının temyiz yolunu
kapatan 11. madde kapsamına girmediği saptaması olmuştur. Yargıtay‟a göre,
“275 sayılı Kanunun 11. maddesine göre bölge çalışma müdürlüğü kararlarına
karşı iş mahkemelerinde verilen karar kesin ise de, temyiz edilen karar 11.
madde uyarınca verilmiş bir karar olmadığı cihetle temyiz incelemesi yapılması
gerekir.”97 Yargıtay bu kararıyla iş mahkemelerince verilen toplu iş sözleşmesi
yetkisinin referandum yöntemiyle belirlenmesine ilişkin kararlara karşı temyiz
yolunu açmış, yerel mahkemelerin kararlarını bozmuş, bir yerel mahkemenin
direnme kararı vermesi üzerine konu HGK‟ye kadar gitmiştir.
Referandum yoluyla toplu iş sözleşmesi yetkisinin belirlenmesinin olanaklı olduğuna ilişkin yerel mahkeme kararlarını bozan Yargıtay 9. HD, öncelikle referandum yoluyla toplu iş sözleşmesi yetkisinin belirlenmesi hakkında
verilen iş mahkemesi kararlarının yukarıda belirtilen gerekçeyle kesin olmadığını saptamıştır. Referandum yoluyla toplu iş sözleşmesi yapma yetkisine sahip
olan sendikanın belirlenmesine ilişkin iş mahkemesi kararlarının temyize tabi
olduğuna karar verdikten sonra konuyu esastan ele almıştır. Esasa ilişkin kararında Yargıtay 9. HD, “Referandum yoluyla hangi sendikanın yetkili olacağının
tespitine dair yasadada” bir hüküm bulunmadığı saptamasına katılmadığını
öncelikle vurgulama gereği duymuştur. Yargıtay‟a göre, “Aksine 274 ve 275
sayılı kanunlarda çağrı yetkisinin nasıl tespit edileceğine dair hüküm” bulunmaktadır ve dolayısıyla da “olayda Medeni Kanun‟un 1. maddesinin uygulama
yeri” yoktur. Ancak “tarafların anlaşmaları halinde referandum yoluyla” 98 çoğunluğun tespit edilebilmesi olanaklıdır.
Kararı bozulan iş mahkemesinin bozma kararına karşı direnmesi üzerine
konu Yargıtay HGK‟ye gelmiştir. Uyuşmazlığın HGK‟ye taşındığı aşamada
ilginç bir gelişme daha yaşanmış, Yargıtay 9. HD, yukarıda belirtmiş olduğumuz kararının tam aksi bir karar vererek, uyuşmazlığın HGK‟ye gitmesine
neden olan bozma kararından dönmüştür. Yukarıda belirtilmiş olduğu gibi,
HGK‟ye giden uyuşmazlıkta, Yargıtay 9. HD, yetki tespitine ilişkin iş mahkemelerinin kesin olarak vermiş olduğu kararların kapsamına referandum yöntemiyle yetki belirlenmesine hükmeden kararların girmediğini, bu tür kararların
kesin olmadığını söylemişti. Referandum yetkisinin belirlenmesine ilişkin
Yasa‟da açık düzenleme bulunması gerektiği, böyle bir düzenlemenin bulunsaptaması kararı değildir. Mahkemenin yepyeni bir hukuksal kurum ve kavram yaratma
yolundaki bir karardır. Şu halde, 275 sayılı yasanın 11. maddesi uyarınca verilmiş bir karar
niteliği taşımaz. Bu niteliği taşımayan bir kararın da kesin olmaması doğaldır. Mahkemelerin
öteki kararları gibi temyiz edilebilir. Bu açıdan, Yargıtayın bu görüşünü de haklı
bulmaktayız.”
97
Y.9. HD.12.06.1975 T,1975/15176 E, 1975/35477 K, sayılı kararı ĠHU, 1975, TSGLK. 11
(No. 4)
98
A.e.
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madığı ve yöntemin uygulanamayacağı sonucuna ulaşmıştı. 9. HD, bu kez hem
iş mahkemelerinin kararlarının kesin olduğuna hem de referandum yöntemiyle
yetki tespitine karar verilmesinde Yasa‟ya aykırılık bulunmadığına karar vermiştir. İçtihat değişikliği niteliğinde olan Yargıtay 9. HD, 10.11.1975, E.
1975/28989, K. sayılı kararına göre: “275 sayılı Toplu-İş Sözleşmesi ve Lokavt
Kanununun 11. maddesine göre Bölge Çalışma Müdürlüğünün verdiği karar
üzerine Mahalli İş Mahkemesinin vereceği karar kesin olduğu gibi İş Mahkemesinin Bölge Çalışma Müdürlüğü aracılığı ile bu işyerinde hangi sendikanın
toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili olduğu hususunun referandum yolu ile
tespit edilerek sonucuna göre karar vermiş bulunmasında da 275 sayılı Kanunun 11. maddesine aykırı bir cihet bulunmadığından temyiz dilekçesinin reddi
gerekir.”99
3.1.3.4. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’na Göre Referandum
Yargıtay 9. HD, tam aksi yönde görüş değiştirdiği tarihten kısa bir süre
sonra özel dairenin önceki görüşü doğrultusunda verilen karar HGK önüne
gelmiştir. HGK uyuşmazlığı “mahalli mahkeme ile özel daire arasındaki uyuşmazlık toplu sözleşme yapma yetkisini haiz bulunan sendikanın işçilerin oylarına başvurulmak suretiyle başka bir anlatımla referandum yoluyla tespitine
mahkemece karar verilip verilemeyeceği yönüne ilişkin bulunmaktadır” 100
sözleriyle tanımlamıştır. HGK yerel mahkemenin referandumun yasalarda düzenlenmediği tespitine, yetki tespitinde referandum yönteminin kullanılabileceğine ilişkin yasalarımızda “herhangi bir düzenleme bulunmadığı bir gerçektir”101 sözleri ile katılmıştır. Ne var ki HGK‟ye göre direnme kararında belirtilen referandum hakkında Yasa‟da hüküm bulunmaması ile uyuşmazlığın çözümünde uygulanacak yasalarda herhangi bir hükmün bulunmaması
birbirinden farklıdır. Somut olayda, 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve
Lokavt Yasası‟nda toplu iş sözleşmesi yetkisinin nasıl belirleneceği hüküm
altına alınmış, yapılacak itirazların kim tarafından hangi sürelerde karara
bağlanacağının gösterilmiş olduğunu belirten HGK‟ye göre, toplu iş sözleşmesi
yetkisinin belirlenmesi konusunda Yasa‟da boşluk bulunmamaktadır.
Yetki uyuşmazlıklarına ilişkin sürecin nasıl işleyeceği konusunda
Yasa‟da boşluk olmadığını kabul eden HGK, uyuşmazlıkların hangi yöntemle
çözümleneceği konusunda da boşluk bulunmadığı inancındadır ve “274 ve 275
sayılı Yasalar düzenledikleri konu ve aralarındaki ilişkiler itibariyle bir bütünü
oluşturdukları” görüşünü savunmuştur. Bu saptamasından sonra ise HGK, 274
sayılı Sendikalar Yasasına atıf yapıp, bu Yasa‟da kimlerin sendika üyesi olabi99

ĠHU,, 1975 TSGLK. 11 (No. 5)
Yar. HGK, 24.12.1975 T, 1975/9-754 E, 1975/1691 K, sayılı kararı ĠHU, 1975, TSGLK. 11
(No. 5)
101
A.e.
100
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leceğinin, kimlerin sendika kurabileceğinin, üyeliğe giriş ve çıkış işlemlerinin
nasıl yapılacağının düzenlendiğine işaret ederek, “yasa koyucunun bu konuyu
bir disiplin altına aldığı görülür” demiştir.
HGK‟ye göre, yasaların açık hükümleriyle düzenlemiş olduğu bir konuda, Yasa‟nın öngördüğü sistemin dışına çıkılması yasa hükümlerinin ihlali
anlamına gelir. Somut olayda da Yasa‟da belirlenen yöntemin dışında bir yöntemin “başka bir çözüm yolunun benimsenmesi halinde bir sendikaya nasıl üye
olunacağı ve üyelikten nasıl çıkılacağı hakkındaki yasa” hükümleri ihlal edilmiş olacaktır. HGK, atıf yaptığı yasa metinlerinin açık anlatımını kararına geçirmiş olduğunu da vurgulayarak, “274 ve 275 sayılı Yasaların az önce değinilen hükümleri hep birlikte değerlendirildiğinde 274 sayılı Yasa uyarınca kazanılan üyelik durumunun 275 sayılı Yasa‟da öngörülen usule göre tespiti gerektiğinin kabulü icap eder”102 sonucuna ulaşmıştır.
Dolayısıyla HGK‟ye göre, sırf Yasa‟da referandum yöntemine ilişkin
düzenleme yapılmamış olmasından, yetki belirleme yöntemlerini saptayan yasaların gereksinimleri karşılayamıyor olmasından hareketle yetki belirleme
konusunda MK 1. madde anlamında yasal bir boşluk olduğundan söz etmek
olanaklı değildir. Aksine yetkili sendikayı belirleme konusu “hakkında yasa
düzeyinde bir boşluk bulunmamakta, mevcut düzenlemenin ihtiyaca yeterli
olup olmadığı da yasa koyucunun yetki alanına girmektedir.”103
HGK, yerel mahkemenin kararını bozan kararında referandum kurumunu
da değerlendirmiş, referandum kurumunun niteliği gereği var olan yasal düzenlemelere aykırı bir yöntem olduğu sonucuna ulaşmıştır. HGK‟nin yapmış
olduğu değerlendirmeye göre, referandum veya mahkemenin kullandığı sözlerle gizli oy-açık sayım esası yeni ve serbest bir irade açıklamasına olanak
verir. Başka bir anlatımla işçi oy kullanırken gerçekten 274 sayılı Yasa uyarınca üyesi bulunduğu sendikadan başka bir sendikanın kendisini temsil edebilmesi doğrultusunda irade açıklamasında bulunabilecektir. Aksi halde refe102

A.e.
A.e., “Yukarıdan beri yapılan açıklamalar göstermektedir ki, yasa koyucunun 275 sayılı Yasa
ile toplu sözleşme yapma yetkisini haiz sendikanın tesbitinde bir veya birden fazla işyerinde
çalışan işçilerin çoğunluğunu temsil eden sendikanın tayini önemlidir; bu tayinde ise 274 sayılı
Yasa da gene metinleri aynen alınan 5/1 ve 6/1'inci maddelerindeki esasların gözönünde
tutulmaları zorunludur. Başka bir çözüm yolunun benimsenmesi halinde bir sendikaya nasıl
üye olunacağı ve üyelikten nasıl çıkılacağı hakkındaki yasa hükümleri ihlal edilmiş olur. Şu
husus da özellikle belirtilmelidir ki toplu sözleşme yapma yetkisini haiz sendikanın tesbitinde
asıl olan çağırı günündeki durumun tesbiti olup geleceğe ilişkin bir durumun tesbiti söz konusu
edilemez. O halde 274 ve 275 sayılı yasaların az önce değinilen hükümleri hep birlikte
değerlendirildiğinde 274 sayılı Yasa uyarınca kazanılan üyelik durumunun 275 sayılı yasada
öngörülen usule göre tesbiti gerektiğinin kabulü icap eder.”
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randum veya oylamaya başvurmanın bir anlamı kalmaz. Bunun sonucu olarak
referandum usulünün kabulü doğrudan doğruya 274 sayılı Yasa‟nın 5/1 ve
6/1'inci maddelerine aykırı düşer.”104
274 ve 275 sayılı Yasalarda yer alan yetki belirlenmesine ilişkin hükümlerin kamu düzenini ilgilendiren hükümler olduğunu belirten HGK, iş hukukuna hâkim temel ilkelerin önemine işaret etmiş, bu ilkelerin iş hukukunun
yorumlanmasında, yasalarda boşluk bulunması halinde boşluğun doldurulmasında önemli olduğunu vurgulamıştır. Ancak yasalarda boşluk yokken, iş hukukuna hâkim ilkelerden hareketle de olsa var olan düzenlemenin bir tarafa bırakılarak yeni bir düzenleme niteliğini taşıyan bir çözüm yolunun benimsenemeyeceğini ileri sürmüştür.105
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun bu kararından sonra, yargı organlarının bir süre referanduma ilişkin karar vermedikleri, ancak bu durumun kısa
sürdüğü, HGK kararının sadece emsal niteliğinde olması, somut uyuşmazlığın
taraflarıyla sınırlı bağlayıcılığının bulunması nedeniyle iş mahkemelerinin,
HGK kararı sonrasında da çok sayıda olmamasına, HGK kararı öncesine göre
bu kararların sayısında belirgin bir azalma olmasına karşın, referandum kararı
vermeyi sürdürdükleri belirtilmiştir.106
3.2. Referanduma ĠliĢkin Yargı Kararlarının BaĢlattığı Yetki Sistemi
TartıĢması
Yerel iş mahkemelerinin toplu iş sözleşmesi yetkisinin belirlenmesinde
referandum yönteminin uygulanmasına ilişkin vermiş olduğu kararlar, bu kararların Yargıtay Özel Dairesi ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu‟nda tartışılması, 1317 sayılı Yasa‟yla 275 Sayılı TSGLK‟de değişiklik yapılması dönemine benzer, yetki sistemi ekseninde odaklanan yoğun bir tartışma başlatmıştır.
104

A.e.
A.e., “İş barışının sağlanması, ve iş uyuşmazlıklarının olabildiğince süratle çözümlenmesi
yolundaki ilkeler kuşkusuz iş hukukuna egemen bulunan esaslardan olduklarından bu alana
ilişkin yasaların yorumlanmalarında ve yasada boşluk bulunması halinde hakimin Medeni
Kanunun l'inci maddesinde öngörülen yetkiyi kullanmasında sözü edilen ilkelerin ışığı altında
hareket edileceğinden kuşku olunamaz; ancak olayda olduğu gibi yasa düzeyinde boşluk
bulunmaması halinde mevcut düzenleme bir tarafa bırakılıp belirtilen ilkelerin gereği olarak
yeni bir düzenleme niteliğini taşıyan bir çözüm yolu benimsenemez. Kamu düzenini
ilgilendirmeleri nedeni ile 274 ve 275 sayılı yasalardaki konuyu ilgilendiren hükümler
buyurucu nitelikte kurallardan olup taraftarın (ilgililerin) iradeleriyle bu kurallar bir tarafa
itilerek referandum yoluna başvurulamaz.”
106
İsmail Bayer, “Yetkili Sendikanın Saptanmasında İzlenecek Yöntem Sorunu”, Yasa Hukuk
Dergisi, C. III, No: 3, Mart 1980, s. 354 “Bu süre içinde verilen referandum kararlarına
örnek olarak, İstanbul. 5. İş Mahkemesi'nin 6.1.1977 gün ve E. 976/338, K.: 977/3 sayılı
kararını gösterebiliriz. Kararda, „üye fişlerindeki imzaların, işçilerin noter önünde alınmış
gerçek imzalarına hiç bir şekilde benzemediğinin açıkça görülmesi karşısında referandumun en
iyi çözüm getireceği sonucuna varılmıştır‟ denilmektedir.”
105
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İşçi ve işveren kuruluşları, öğretide yazarlar, hem mahkeme kararlarını değerlendirmiş hem de var olan yetki sisteminin aksaklıklarını ortaya koyarak, Türk
toplu iş sözleşmesi düzenine en uygun yöntemin nasıl olması gerektiğini tartışmışlardır.
Yapılan tartışmaları iki ana grupta toplayabiliriz. Referandumun bir çözüm olmadığını ileri sürerek toplu iş sözleşmesi yetkisinin belirlenmesinde var
olan yasal sistemde sorunun kaynağı olarak görünen kimi maddelerin değiştirilip, sistemin esasının belgelere dayalı yetki tespiti şeklinde sürmesini savunanlar birinci grupta yer almaktadır. 107 Belgelere dayalı yetki sisteminin asıl olarak
sorunun kaynağında bulunduğunu, bu sistemin tümüyle değiştirilerek referandumun toplu iş sözleşmesi sisteminde yetkili sendikanın belirlenmesinde bir
yöntem olarak uygulanmasını savunanlar ise ikinci grubu oluşturmuşlardır. 108
Toplu iş sözleşmesi yetkisinin belirlenmesinde referandumun etkili bir
yöntem olduğunu savunanlar içerisinde de referandum yönteminin yasal değişiklik olmadan yargı kararlarının çizdiği çerçevede uygulanabileceğini savunanlarla, referandumun yasalarla düzenlenip, kim tarafından hangi hallerde
uygulanacağına kadar detaylarının belirlenmesi gerektiğini savunanlar olarak
ayrışmış oldukları görülmektedir.
3.2.1. Referandumun Sosyal Taraflarca Değerlendirilmesi
Toplu iş sözleşmesi yetkisinin belirlenmesinde referandum yönteminin
yargı kararlarıyla uygulanmaya başlanması, daha sonra yine yargı kararıyla
uygulamadan kalkması, işçi ve işveren tarafını referandum kurumunu gündemlerine alarak, hem karşılıklı hem ayrı ayrı tartışmalarını da beraberinde
getirmiştir.
Bu tartışmalarda genel olarak işveren temsilcileri sendikalar arası rekabetten, artan sendika sayısından, sendikalar arası rekabetin işyerlerini olumsuz
etkilemesinden yakınmışlar; sendika yöneticileri ise tam aksine, sendikal rekabetten çekinilmemesi, çalışma yaşamının yasalarla düzenlenmesi anlayışının
107

Çelik, a.g.e., ĠHU,, TSGLK. 11 (No. 1) “Bazı yazarlarca, bugünkü yöntemi bozmadan
yapılacak yasal değişikliklerle toplu sözleşme yetkisi tespitindeki aksaklıkların giderilebileceği
öne sürülmektedir. Bu konu ile ilgili olarak, işçi sendikasına üye olma ve üyelikten
ayrılmaların kaydedileceği merkezi bir büronun kurularak toplu sözleşme yapma yetkisinin bu
büro tarafından tesbit edilmesi, üye defterinin notere ibrazı, sendika kayıtlarındaki doğruluğun
ve bunun kontrolünün sağlanması, işçilere soğuk damga ile damgalanmış bir sendika karnesi
verilerek üyelik ve istifaların bu karneye işlenmesi gibi tedbirlere dayanan görüşler ortaya
atılmıştır.”
108
A.e., “Ülkemizdeki uygulamada toplu sözleşme yetkisine ilişkin uyuşmazlıkların
çözümlenmesinde karşılaşılan güçlüklerin ortadan kaldırılması yolunda yapılan ve kanun
değişikliğine dayanan önerileri iki grupta toplayabiliriz. Bunlardan biri bugünkü yöntemin
kendi içinde düzeltilmesi, diğeri ise oylama yönteminin kabul edilmesi ile ilgili
bulunmaktadır.”
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artık bırakılması gerektiğini, süreç içerisinde kendi gelişimine bağlı olarak
sendikal yapının yerleşeceğini ileri sürmüşlerdir. İşçi ve işveren taraflarının
konuya genel yaklaşımına örnek olması açısından, referandum özelindeki tartışmalara değinmeden bir çerçeve özetin konunun netleşmesi açısından yararlı
olabilir.
Bazı işveren temsilcileri, ülkemizde sendikal hakların belli bir oluşum
süreci içerisinde kendini var etmediğini, “yasal bir gelişim neticesinde” 109
oluştuğunu savunmuşlardır. Bu görüş sahipleri, işçi örgütlerinin başlangıçta var
olan işçilere yön verme yeteneklerini kaybetmek üzere olduklarını, ülke kalkınmasında çok önemli görevleri olan işletmelerin, sendikal çekişmeler ve bu
çekişmelerin işçi-işveren çekişmesine dönüşmesi nedeniyle her gün üretimlerini ve verimliliklerini kaybetme durumuna geldiklerini ileri sürmüşlerdir.
Sendikalar arası rekabete değinen bir başka işveren temsilcisine göre,
1964 yılından sonraki sendikal süreçte Türk-İş‟ten sendikaların ayrılmasına
bağlı sendika enflasyonu, sendikalar arasında iç çekişmeleri artırmıştır.
DİSK‟in kurulmasıyla birlikte toplu iş sözleşmesi düzeni içerisinde daha fazla
işçiyi üye yapma çabaları ve sendikalar arasında mücadele yoğunlaşmıştır. Bu
durum işyerlerinde toplu iş sözleşmesi düzenini yer yer sarsmaya başlamış ve
bu süreç sonrasında işçi ve işverenlerin ortak sorunlarını çözüme kavuşturmaktan daha çok siyasi kanallardan kendilerine gerekli olduğuna inandıkları
veya kendilerine olanak sağlayacak yasa metinleri için tasarı hazırlama çabası
içerisine girmişlerdir.110
Sendika yöneticileri ise sendikal rekabetin çözümünün sendika içi demokrasinin yerleşmesinden geçtiğini, sendika içi demokrasinin uygulandığı
sendikada zaten rekabetin de var olacağını, dolayısıyla ikinci bir sendika kurarak rekabet etmeye gerek kalmayacağını, demokratik kuralların uygulandığı bir
yerde de mücadelenin kolaylaşacağı görüşünü dile getirmişlerdir.111
109

İlhan Lök, “Genel Tartışma” Türkiye'de ĠĢçi ĠĢveren ĠliĢkileri, Ekonomik ve Sosyal Etüdler
Konferans Heyeti Yayını, İstanbul, 1974, s. 170 “Şu yönden de meseleyi ele almak lâzım;
bugün artık işçi teşekkülleri başlangıçta işçilere istikamet verme ehliyetlerini, yetkilerini
kaybetmek üzereler. İşçi o hale gelmiş durumda ki, bugün artık sendikalar işyerlerindeki
işçilerin arzusu istikametinde meselelere çözüm getirmeyi kendileri yönünden daha yararlı
görmekteler.”
110
Refik Baydur, “Panel Tartışması: Türkiye'de İşçi-İşveren İlişkileri (Dün, Bugün, Yarın)”,
Türkiye'de ĠĢçi iĢveren ĠliĢkileri, Ekonomik ve Sosyal Etüdler Konferans Heyeti Yayını,
İstanbul, 1974, s. 370, 371
111
Tunç, a.g.e., s. 375 “Eğer bir sendikada demokratik kurallar uygulanıyorsa, bir sendika
aşağıdan yukarıya doğru bir denetim sistemi, yukarıdan aşağıya doğru bir sistem, yani daha
doğrusu sendika içi demokrasi kurallarına riayet ediliyorsa, o sendikada rekabet zaten vardır.
Bir ticarî müessesede ikinci bir sendika kurmak suretiyle bir rekabete zaten lüzum yoktur.
Demokratik kuralların uygulandığı bir yerde mücadele etmek kolay.”
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Sendikal hareketin yasalarla şekillendirilmesine de karşı olduklarını ileri
süren sendika yöneticilerine göre, sendikal hareket, hiçbir zaman yasaların
korumasına sığınarak gelişme fikrine sıkı sıkıya sarılma çabası içinde olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır. Bu görüşü her yerde söylediklerini iddia
eden sendika temsilcileri, 274 sayılı Sendikalar Yasası‟nın reform niteliğinde
olduğunu, böyle bir yasasının gerekli olduğunun altını çizmişlerdir. Ancak
Yasa‟nın çıkmasından sonra geçen 13 yıllık uygulamadan sonra, Yasa‟nın varlık nedeninin ortadan kalktığı, gerekli olmadığı kanısında olduklarını belirterek,
“artık ülkede sendikacılık hareketi kendi felsefesine uygun, kendi teşkilatlanma
programlarına uygun bir sendikacılık içine girmeli, sendikalar yasası ortadan
kalkmalıdır”112 demişlerdir.
Yasaların sendikal hareketin, toplu iş sözleşmesi düzenini şekillendirmesinin ortadan kaldırılması önerisini, toplu iş sözleşmesi düzeninin dinamik doğasına dayandıran bu görüşe göre: “Toplu sözleşme düzeni, sendikalaşma hareketi, sendika hürriyeti kolay kolay diğer ekonomik sorunlar, sosyal sorunlar
gibi teorik kalıplara sığdırılamayacak kadar, hareket halinde olan değişen, gelişen bir düşünce tarzının mahsulüdür. Onun için Toplu Sözleşme Kanunları,
Grev Kanunları çok kısa zamanda değerini kaybeder, devresini tamamlar.”113
3.2.1.1. ĠĢçi Sendikalarının Referandum Değerlendirmeleri
Dönemin iki büyük sendika konfederasyonu, Türk-İş ve DİSK, Yargıtay
HGK kararının açıklanmasının hemen sonrasında basına yansıyan açıklamalarında hem HGK kararını hem de referandum kurumunu değerlendirmişlerdir.
Bu değerlendirmelerde büyük bir sendikal rekabet ve çekişme içerisinde olan
iki konfederasyonun referandum konusunda benzer görüşleri savunmaları dikkat çekmiş ve “ilk kez bu konuda ortak bir görüşe sahip oldukları” 114 vurgusuyla anlatılma gereği duyulmuştur.
Yargıtay HGK kararının açıklanması üzerine basına demeç veren Türk-İş
Birinci Bölge Temsilcisi Ziya Hepbir, kararın günün koşullarına aykırı oldu112

A.e., s. 376
A.e., s. 377, “Bu konuda ünlü bir Avrupa Sendikacısının bir sözünden bahsetmek isterim (…)
„Grevler ders kitaplarına göre yapılamaz.‟ Yani grevler konusunda bir strateji, bir metod,
önceden ortaya konabilecek kriterler konamaz. Çünkü, grevlerin kendine has zamanları,
zeminleri, şartları vardır. O şart ve zeminlerde toplumun o gün içinde bulunduğu ruh haleti,
ekonomik durum, sosyal durum, siyasi durum, hukuki durum gibi bazı faktörler grevlerin
yapılmasında büyük etki yaparlar. Onun için grevler kanunlara sığdırılacak kadar, kanunlarla
sınırlandırılacak kadar basit bir ekonomik olay değildir. Bunu hiç bir zaman kanunlar
sınırlayamaz, tahdit edemez gibi bir düşüncenin sahibi idi bu ünlü Avrupalı sendikacı. Bu
görüşe katılmamağa imkân yok.”
114
Suphi Nahit Okay, “Toplu İş Sözleşmelerine Ait Yetki Uyuşmazlıklarında Referandum
(Oylama) Sorunu” Sosyal Siyaset Konferansları, İ.Ü. İktisat Fakültesi İktisat ve İçtimaiyat
Enstitüsü, İstanbul, 1978, 29. Kitap, s. 103
113
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ğunu, “haksız sendikal mücadeleye ortam” hazırladığını, “sahteciliğe ve sarı
sendikacılığa prim” verdiğini, ileri sürerek, “sendikalar arası haksız mücadele
ülkemizi içinden çıkılmaz badirelere sürüklemektedir. Çoğulcu demokrasilerde
irade beyanı esastır. Bu nedenle sendikalar arası rekabetin ve tabela sendikalarının kalkması referandum kuralının uygulanmasıyla mümkündür. Bu sakıncalı
boşluğun kalkması için 275 sayılı Yasa‟nın 11. maddesine referandum hükmünün acilen koyulması gerekmektedir” demiştir. 115
DİSK adına açıklama yapan DİSK Genel Sekreteri İbrahim Güzelce ise,
kararı daha sert ifadelerle eleştirmiştir. Güzelce‟ye göre montaj sanayii olarak
örgütlenen ekonomi, artan dış ticaret açıkları nedeniyle darboğaza girmiştir.
Döviz rezervleri tükenmiş, kaynak arayışı içerisine girmiş, bu kaynağı yaratmanın yollarından birisi olarak ücretleri baskılamayı görmüştür. Güzelce, ücretlerin baskılanması amacına ulaşabilmek için ise uzlaşmacı sarı sendikacılığın
işbirliğinin sağlanması gerektiğini ileri sürmekte, “1952‟lerden bu yana uzanan
sınıf uzlaşmacılığı sendikal akımı veya kaba tabiriyle sarı sendikalar bu hizmeti
görmeye hazırdır”116 demektedir.
Güzelce‟ye göre “sınıf sendikacılığı yapan devrimci sendikalar” ücretlerin düşürülmesini engelledikleri gibi artırmak için mücadele etmektedir. İşçiler
de deneyimleriyle uzlaşmacı sendikalardan sınıf sendikalarına doğru tercihlerini değiştirmektedir.117 Bu tercih değişikliği ise “işverenlerin, işçilerin sırtından finans kaynağı oluşturma girişimlerine önemli ölçüde set çeken bir etkendir” ve büyük sermaye bu nedenle referanduma karşı çıkmaktadır. Referandum
yöntemiyle işyerlerinde huzurun sağlanması arasında bağ kuran Güzelce, “Eğer
işverenler, gerçekten, işyerlerinde en azından yetki uyuşmazlığından doğan
huzursuzlukları gidermek istiyorlarsa birçok iş mahkemesi ve hatta daha önceleri Yargıtay 9. Hukuk Dairesi‟nin yaptığı gibi tek ve en demokratik yol olan
seçimi, referandumu benimsemelidirler” demektedir. Güzelce, referanduma
karşı olmayı aynı zamanda demokrasiye de karşı olmanın tescil edilmesi olarak
nitelemiştir.118
Referandumun yasal dayanaklarının Anayasa‟nın 46. 47. 275 sayılı
Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Yasası‟nın 7. 11 ve 12. maddeleri olduğunu ileri süren Güzelce‟ye göre, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu referandum
hakkını yasadışı ilan etmekle bu söz konusu yasalara ve Anayasa‟ya ters düş115

Ziya Hepbir, “Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun Referandumu Yasa Dışı İlan Eden Kararı
Tepkiye Yol Açtı” Cumhuriyet Gazetesi, 31.12.1975, s. 9
116
İbrahim Güzelce, “Referandum Hakkı Geri Alınamaz”, Cumhuriyet Gazetesi, 17.01.1976, s.
5 “Bunun en yeni somut kanıtını, SSK işçilerinin toplumsal ve sendikal haklarını korumak
üzere giriştikleri eylemin bir işçi kuruluşu (!) tarafından yasa dışı ilân edilmesiyle gördük.”
117
Güzelce, a.g.e., s. 5, “İşyerlerindeki yetki uyuşmazlıklarında gizli oy ve açık sayım esasına
göre yapılan referandumların tümünü ilerici sendikalar kazanmışlardır.”
118
A.e.
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müştür. Referandum yolunun tıkanmasının işyerlerinde huzursuzluklara neden
olacağını belirten Güzelce, yetki uyuşmazlıklarından doğan huzursuzluğu gerek
işyeri düzeni gerekse işçi kitlelerinin özgür iradesi doğrultusunda çözecek tek
yolun referandum olduğunu savunmuştur. Sendika seçme özgürlüğünü engellemenin hiçbir organın hakkı olmadığını, bu nedenle HGK kararının toplumsal
gerçekliklerle bağdaşmadığını ileri süren Güzelce‟ye göre yasalar ancak toplumsal ve siyasal gelişim ve bilinçlenme düzeyine uygun düştükçe saygınlık ve
geçerlilik kazanacaktır. Güzelce, referandumun yetki uyuşmazlığını çözümlemede ve bundan doğabilecek patlamaları önleyebilmede en etkin ve tek demokratik yol olduğunu savunmaktadır. Nitekim referandum yoluyla toplu iş sözleşmesinin ilk kez belirlendiği 1968 yılından Yargıtay HGK‟nin referanduma
ilişkin vermiş olduğu 24.12.1975 tarihine kadar geçen dönem, toplu iş sözleşmeleri açısından “sakin ve barışçı bir hava içinde” geçmiştir. 1975 yılında ise,
işyerlerine ilişkin direniş ve işgal eylemlerinin tekrar yoğunlaşmış, bu işyerlerinde referandum yoluyla toplu iş sözleşmesine sahip yetkili sendikaların belirlenmesiyle direniş ve işgal eylemleri son bulmuş, imzalanan toplu iş sözleşmeleriyle çalışma barışı yeniden başlayıp süreklilik kazanmıştır. 119
Referandum yönteminin uygulamada sendikaların yapmış olduğu usulsüzlüklerin sonucu gündeme geldiğini kabul eden o dönemin DİSK yöneticisi
Şinasi Kaya, sendikaların sahte üye fişleri düzenleyebildikleri gibi, işverenlerin
de “Anayasa‟nın özüne aykırı olarak özgürce sendika seçmeye müdahale” edebildiklerini ileri sürmüştür.120 Kaya‟ya göre, “söz gelişi işe girişte işveren dilediği bir sendikanın üyelik girişlerini işçiye imzalattırmaktadır ve bu konuda
mahkemeye intikal etmiş davalar” vardır. Devletin de bölge çalışma müdürlüklerinin yetki tespit işlemleri aracılığıyla sendikalaşmaya müdahale ettiğini
vurgulayan Kaya, bölge çalışma müdürlüklerinin Yasa‟da belirlenen süreler
içerisinde belgeler üzerindeki incelemelerini tamamlamamakta olduğunu belirterek, DİSK‟in “bütün bunları göz önüne alarak, işçinin serbest beyanına
dayanarak tamamen özgürce karar verebilmesi için gizli oy-açık sayım yoluyla
yapılacak referandumun en sağlıklı ve güvenceli yol olduğu kararına” ulaştığını
belirtmiştir.
3.2.1.2. ĠĢveren Örgütlerinin Referandum Değerlendirmeleri
Referandum konusunda görüşlerini açıklayan bazı işverenler, referandum tartışmasının siyasal bir polemiğe dönüştürüldüğünü, sendika seçme özgürlüğüyle referandumun özdeşleştirilerek kamuoyunun yanlış bilgilendirildi119

Okay, a.g.e., s. 106
Şinasi Kaya, “Sendikalar Arası Yetki Çatışmasında Referandum ve Yargıtay”, Düşünenlerin
Forumu, Milliyet, 11.01.1976, s. 9 “Şinasi Kaya”nın adı gazetede yanlışlıkla“Şükrü Kaya”
olarak yer almıştır; söz konusu yıllarda Şükrü Kaya adlı bir DİSK yöneticisine
rastlanmamıştır.
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ğini, üzerinde yeterince düşünülüp tartışılmadan referandum yönteminin var
olan sisteme “yamanmasının” ileride çok büyük olumsuzlukların doğmasına
yol açacağını ileri sürmüşlerdir. İleri sürülen sakıncaları ise şu şekilde özetlemek olanaklıdır: Referandum var olan sistem içerisinde Anayasa‟ya aykırıdır.
Sendika-üye ilişkisinin anayasal dayanağını Anayasa‟nın 46. maddesi oluşturmaktadır. 46. madde, üye olma ve üyelikten ayrılmayı düzenlemiştir. 274 sayılı
Yasa, üye olmanın, üyelikten ayrılmanın koşullarını, üyeliğin hukuki sonuçlarını düzenlemiştir. 275 sayılı Yasa‟ya göre, salt çoğunluğu üye yapan sendika
toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi kazanabilecektir. Dolayısıyla sendikaların
üyelik ilişkisine dayanmayan bir yetki belirleme sistemini savunmalarının hukuki dayanağı bulunmamaktadır. Referandum, bir üyelik belirleme yöntemi
değildir. Bir seçim sistemidir. “İşçilerin üyesi bulundukları sendikadan başka
bir sendikanın toplu iş sözleşmesi yetkisini referandum yoluyla alması bu yolun
Anayasa‟ya aykırılığının en açık örneği” olacaktır. Referandum, benzer gerekçeyle var olan Yasa‟ya da aykırıdır. Bu yöntemin uygulanmasının sendika
seçme özgürlüğüyle ilişkisi de bulunmamaktadır. Sendika üyesi olurken, üye
olacağı sendikayı özgürce işçilerin seçebilmesi sendika özgürlüğünün var olduğunu göstermektedir. Bu seçimin kendisi sendika özgürlüğüdür. Referandumla
seçim yarışına giren sendikalar, işyerlerinde huzuru bozacak vaatlerde bulunacaklardır.121
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) adına 274 ve 275
sayılı Yasalar hakkında görüşlerini açıklarken122 Kubilay Atasayar referandum
yöntemi üzerinde de durmuştur. Atasayar, referandum kurumunun tartışılmasına toplu iş sözleşmesi sistemimizdeki açıkların ve uygulamadaki aksaklıkların neden olduğunu, uygulamada, Yasa‟nın açıklarından yararlanan bazı işçi
sendikalarının “fiilen yetkili olmadıkları işyerlerinde dahi hukuken yetki alır
duruma gelmeye” başladıklarını ileri sürüp örnekler vermiştir. Bu örnekler
arasında, işyerinde çalışan işçi sayısından daha fazla o işyerinde üyesi olduğunu bildiren sendikalar görülebilmektedir. Üye kayıt fişlerindeki imzaların
sahteliği iddiaları mahkemelere yansımıştır. Üye kayıt fişlerinin sahte olup
olmadığını değerlendirme görevi bulunmayan bölge çalışma müdürlükleri,
üyelikler sahte de olsa kağıt üzerindeki üye sayısı hesaplarına dayalı olarak
121

Refik Baydur, “Sendikalar Arası Yetki Çatışmasında Referandum ve Yargıtay”, Düşünenlerin
Forumu, Milliyet, 11.01.1976, s. 9
122
Kubilay Atasayar, “Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun Endüstri İlişkileri
Sistemiyle İlgili Yeni Önerileri” Sosyal Siyaset Konferansları, İ.Ü. İktisat Fakültesi İktisat ve
İçtimaiyat Enstitüsü, İstanbul, 1975, 27. Kitap, s. 71, “Endüstri ilişkilerinden toplu iş
ilişkilerini düzenleyen 274 ve 275 sayılı Sendikalar Kanunu ile Toplu İş Sözleşmesi Grev ve
Lokavt Kanunu Konfederasyonumuzca önemle üzerinde durulan kanunlardır. Bu konferansta
da Konfederasyonumuzun anılan iki kanun üzerindeki görüş ve önerileri ele alınarak
açıklanmaya çalışılacaktır.”
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yetki belgesi vermek zorunda kalmışlardır. Sonuçta “işyerlerinde hukuken yarıdan fazlayı temsil eden yetkili işçi sendikası ile fiilen yetkili sendika arasında
ciddi uyuşmazlıklar” yaşanmaya başlamıştır. Hukuken yetkili, ancak gerçekte
işyerinde üyesi bulunmayan sendikayla fiilen işyerinde örgütlü, ancak yetki
belgesi alamamış sendika arasındaki çekişmeler işyeri barışını “ bozacak düzeye” erişmiştir. Dolayısıyla, uygulanan toplu iş sözleşmesi yetkisini belirleme
yöntemi sağlıklı işlememekte, gerçeğe uygun sonuçlar vermemektedir. Ne var
ki TİSK‟e göre uygulamada yaşanan aksaklıkların giderilmesi, “karışıklıkların
önlenmesi için ortaya atılan referandum yolu ise sözleşme sistemimizin hukuki
yapısına uygun değildir.”123
TİSK, referandumun toplu iş sözleşmesi yetkisinin belirlenmesinde bir
yöntem olarak kullanılmasını savunanların, toplu iş sözleşmesi sisteminin referandum konusundan da öncelikli sorunları olduğu gerçeği 124 üzerinde yeterince
durmadan referandumu savundukları iddiasındadır. TİSK‟e göre, temel sorunlar giderilmeden referandum yönteminin toplu iş sözleşmesi sistemine uyması
ve beklenen yararı getirmesi olanaklı değildir. TİSK, yetkili sendikanın belirlenmesi konusunun işyerlerinde gerçek iş barışının sağlanabilmesi açısından
işveren için yaşamsal önemde olduğunu, yapılacak toplu iş sözleşmesinin sorunsuz bir şekilde uygulanabilmesinin fiilen ve hukuken yetkili bir sendikayla
yapılmış olması zorunluluğu bulunduğunu kabul etmektedir. Ancak, toplu iş
sözleşmesi sisteminin diğer sorunları çözüme kavuşturulmadan referandum
yönteminin sisteme eklenmesinin beklenen yararı getirip getirmeyeceğini, sorgulanması gerektiğini savunmaktadır. TİSK açısından referandum kurumunun
toplu iş sözleşmesi yetkisinin belirlenmesi sistemine eklenmesinin hangi yönleriyle yeterli olmayacağı şöyle sıralanmıştır:
“a. Oylama yolu yalnız işyeri düzeyindeki sözleşmeler ve yetkileri
için geçerlidir. Dolayısıyla işkolu seviyesindeki yetkileri
çözümleyemediği için, işkolu yetkilerine dayanan uyuşmazlıkların
123

A.e., s. 83, “Örnek olarak; sendika kayıt ve defterleri ciddî olmayan bir tutumla işlenmiş,
rasgele ve hatta hayali üyelerle doldurulmuş, çağrılar bilinmeyen gazetelerle ilân edilerek itiraz
süresi geçirilmiş hatta kanunen yapılması gerekli bildiriler yapılmamak suretiyle itiraz hakları
önlenmiştir. Çok kopyalı üye kayıt fişleri alınmak suretiyle istifa müessesesi işlemez hale
getirilmiş ve bütün bunların sonucu olarak gerçeğe uymayan toplu sözleşme yetkileri elde
edilmiştir.”
124
A.e., “Hemen belirtmek isterim ki, yetkili sendikanın tespiti konusu sendikalar ve toplu iş
sözleşmesi mevzuatımızın aksaklık gösteren konularından yalnız biridir. Bunun yanında ve
bundan daha önemli bulunan sendika üyeliğinin şekli, sendika kayıt ve defterlerinin geçerliği,
hatta bunların sıhhatinin bir dereceye kadar denetimi sorunu referandum getirilmekle
halledilmiş olmayacaktır. Örnek olarak, toplu iş sözleşmesi yapmaya referandum sonucu
yetkili olan sendikanın başka sendika, işyerinden aidat kestiren sendikanın başka sendika
olması pekala mümkün olabilecektir.”

Türkiye’de 1963-1980 Döneminde Uygulanan Yetki Sistemi ve Arayışlar

169

devamını önleyemeyecektir. Diğer bir deyişle, işkolunda yetkili olan
sendika hiç üyesi bulunmasa dahi işyerini toplu sözleşmeye çağırmaya
ve dolayısıyla işyeri içi barışı bozmaya devam edebilecektir.”125
“b. İşyeri seviyesindeki sözleşmelerde dahi referandum yolunun
getirilmesi için, kanundaki yetki prosedürünün bütünüyle ele alınması
zaruridir. Yapılacak ilanlar bir esasa bağlanmadıkça, işçi sendikalarına
ve işverenlere bildiri yapılması sağlanmadıkça, itirazlar ile sendika
kayıtlarının sıhhatli ve dürüst şekilde tutulması temin edilmedikçe tek
başına getirilecek bir referandum müessesesi mevcut aksaklıkları
artırmaktan başka bir sonuç doğurmayacaktır.”
“c. Referandum üyelik ilişkisini değil, gösterilen sempatinin bir
işareti olacaktır. Bu da, referandumun hukukî üyelik ilişkisini
değiştiremeyeceğini gösterir.”
“d. Uygulama bakımından da, referandum yolu, işyerinde tansiyonu
aşırı ölçüde yükseltmektedir. (…) Konunun önemli olan yönü de
burasıdır. Referandum yolu işyeri barışının daha fazla bozulmasının
sebebi olmamalıdır.”

TİSK, ayrıca, toplu iş sözleşmesi sisteminin “bütünüyle ele alınıp yetki,
çağrı ve bilhassa üye kayıt defterlerindeki aksaklıklar giderildiği takdirde”
referanduma gerek kalmayacağını savunmuştur. “Sistemde köklü bir değişikliğe gidilmeden referandumun getirilmesi” halinde, Yasa‟da yapılması gerekli
ve zorunlu değişiklikler yapılmadan referandum yönteminin benimsenmesinin,
diğer sorunlara bir de referandumu ekleyerek, referandumun kendisini sorun
haline getireceğini ileri sürmüştür.126
3.2.3. Öğretinin Referandum Değerlendirmesi
Yargı kararlarıyla referandum kurumunun önce önünün açılıp, daha
sonra yine yargı kararlarıyla Yasa‟da yeri bulunmadığı gerekçesiyle önünün
kesilmesi, sosyal taraflar kadar öğretide de ciddi tartışmaların doğmasına, farklı
görüşlerin öne sürülmesine neden olmuştur. Bu görüşler, referandum kurumuna
ilkesel olarak karşı çıkanlar ve referandum kurumunun gerekli olduğunu savunanlar olmak üzere iki ana başlık altında değerlendirilecek, referandum konusundaki görüşlerini belirtirken yargı kararlarını da değerlendiren yazarların
yargı kararlarına ilişkin değerlendirmelerine de yer verilmeye çalışılacaktır.
3.2.3.1. Referandumun Çözüm Olamayacağını Savunan GörüĢler
İstanbul 8. İş Mahkemesi‟nin 20.1.1975 gün ve E.: 1975/9, K.: 1975/2
sayılı kararının referandum uygulamalarında önemli bir yeri olduğu özellikle
125

A.e., “Görüldüğü gibi, referandumdan önce sözleşme sistemimizin ele alınması ve tek
sözleşme sistemine dönülmedikçe referandumun kesin bir çözüm yolu olmayacağı açıktır.”
126
A.e., s. 85
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vurgulanmıştır.127 Bu kararı değerlendiren Oğuzman, mahkeme kararında işyeri
toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi için işyerinde çalışan işçilerin çoğunluğunu
üye yapmış olma koşulunun gerektiği konusundaki tespitinin yerinde olduğunu
savunmuştur.128 Oğuzman‟a göre, mahkemenin bu tespiti Türk doktrininde ve
mahkeme içtihatlarında kabul edilmiş bulunan görüşe uygundur. Kararda belirtilmiş olduğu gibi, üyelik tespitine esas olan üye kayıt fişlerinde sahtecilik yapıldığının “gerek sendikalar yetkilileri, gerek Çalışma Bakanlığı yetkilerince
bir çok kere” dile getirildiğini belirten Oğuzman, ancak, kararda dayanılan
MK‟nin 1. maddesi çerçevesinde hâkime verilen hukuk yaratma yetkisinin
sınırsız olmadığını söylemiştir. Bu yetkiyi kullanıp, Yasa‟nın boşluğunu doldururken hâkimin kabul edeceği kuralın, mevcut düzenle bağdaşacak bir kural
olması gerektiğini belirten Oğuzman, “Oysa mahkemenin kabul ettiği „gizli oy‟
kuralı, işyerinde çalışan işçilerin çoğunluğuna üye olarak sahip bulunma esasıyla bağdaşması mümkün olmayan” 129 bir kural getirmekte” demektedir.
Oğuzman‟a göre, ABD de uygulanan yetki belirleme yönteminden esinlenen bu uygulamayla yetkili sendikayı belirleme olanağı yoktur. Oylama gizli
oy-açık sayım esasına göre yapılacağından oy kullananların sadece üyesi oldukları sendikaya oy vermiş olduklarını kabul etmek, bunu kesin olarak belirlemek olanaklı değildir. Bu yöntem bir yetkili sendikayı çoğunluk esasına göre
belirleme yöntemi değildir. Nitekim Oğuzman, “Gizli oy, üye çoğunluğunu
tespite değil, bir seçimi gerçekleştirmeye” hizmet, eder, bu sonuç ise mahkemenin de kararında belirtmiş olduğu, 275 sayılı Yasa‟ya göre yetkili sendikanın
üye çoğunluğuna göre belirleneceği kuralına aykırıdır. Çünkü oylamayla sendikaların üyelerinin çoğunluğu değil, işçilerin çoğunluğunun hangi sendikayı
tercih ettikleri belirlenmektedir. Bu nedenlerle de, “kanun boşluğunu doldurmak için mahkemenin kabul ettiği oylama usulü, kanunun sistemine aykırı
düşmektedir” demektedir.130
Oğuzman, mahkemelerin üyelik durumunu belgeler üzerinden tespitte
zorlanabileceklerini, tereddütler yaşanabileceğini, bu konuda Yasa‟da boşluk
bulunduğunu kabul ederek, bu tür durumlarda mahkemelerin referandum yoluna başvurmak yerine işçilere başvurarak, üyelik durumunun sorulmasına
127

İsmail Bayer, “Yetkili Sendikanın Saptanmasında İzlenecek Yöntem Sorunu”, Yasa Hukuk
Dergisi, C. III, No: 3, Mart 1980, s. 351
128
Kemal Oğuzman, “Toplu İş Sözleşmesi Yapma Yetkisinin Oylama (Referandum) Yolu ile
Tespiti”, ĠHU, 1975, TSGLK. 11 (No. 1)
129
Oğuzman, a.g.e., ĠHU, 1975, TSGLK. 11 (No. 1)
130
A.e., “Mahkemenin kabul ettiği böyle bir usulde, hiç bir sendikaya üye bulunmayan işçi, bir
sendika lehine oy verebileceği gibi, bir sendikanın üyesi de diğer sendika lehine oy
verebilecektir. Gizli oylamada, kimin ne oy verdiği belli olmayacağına göre, bir sendika lehine
oy verenleri üye addetmeye de fiilen imkan yoktur. Kısaca ifade edilmek istenirse, gizli oy,
üye çoğunluğunu tespite değil, bir seçimi gerçekleştirmeye yarar.”
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karar vermelerinin, hâkimlerin hukuk yaratma yetkisini kullanırken Yasa‟ya
ters düşmeksizin yasa boşluğunu doldurmalarının yolu olduğunu ileri sürmüştür.131
Diğer yandan, mahkeme kararını eleştirmenin ötesinde referandum kurumuna ilkesel olarak karşı olduğunu belirten Oğuzman, nedenlerini özetle
şöyle sıralamaktadır: Referandum zorunlu olarak bir seçim atmosferi yaratacaktır ve işçi kuruluşları oylamayı kazanmak için bir yandan aralarında çekişmeye girecekler diğer yandan sırf seçim kazanmak amacıyla abartılı vaatlerde
bulunarak kendilerini bağlayacaklardır. İşin doğası gereği bu şekilde davranan
sendikacılar sözlerine sadık kalma baskısı içerisinde kalacaklar ve bu durum ise
toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinin karşılıklı anlayış içerisinde sürdürülmesini
zorlaştıracak, söz verdiklerini gerçekleştiremeyen sendikacıların işçilerin karşısında güç duruma düşmelerine neden olacaktır. “Toplu iş sözleşmesi müzakeresinde bir işçi teşekkülünün, üyesi olmayıp kendisine oy verenlere değil, üyesi
bulunanlara daha güvenle dayanabileceği” gerçeğinin de hesaplanması gerektiğini belirten Oğuzman‟a göre, bu nedenlerle referandum doğru bir yöntem
olarak gözükmemektedir.132
Referandumun toplu iş sözleşmesi yetkisinin belirlenmesinde bir yöntem
olarak uygulanmasına karşı görüş öne sürenlerden Ergun İnce, öncelikle referandum sözcüğünün kullanılmasına, bu sözcüğün siyasal bir kurumu ifade etmesi ve siyasal bir kavram olması nedeniyle karşı olduğunu belirtmektedir. 133
İnce, çalışma hukuku alanında, referandum, işçilerin özgür iradeleriyle hangi
sendikaya üye olduklarını belirtmek için oy kullanmaları ve böylece yetkili
sendikanın saptanması anlamını taşıdığını, referandum kavramı yerine “oylama
deyimi”(nin) kullanılmasının daha yerinde olacağını savunmuştur. Toplu iş
sözleşmesi ehliyeti, toplu iş sözleşmesi yetkisi kavramlarını açıklayan İnce‟ye
göre, toplu iş sözleşmesi hukukumuzda yetki konusunda Yasa‟nın aradığı en
önemli koşul, çoğunluk koşuludur. Aranan çoğunluk ise yarıdan bir fazla anlamına gelen salt çoğunluktur. Salt çoğunluk koşulunu yerine getirmeyen sendikanın işyerinde çoğunluğa sahip olsa dahi toplu iş sözleşmesi yetkisi alması
131

A.e., “Nitekim Adana İş Mahkemesi 28.10.1974 tarihli ve 1974/3090 sayılı kararında böyle
bir tespit yapılmasına karar vermiştir.”
132
Kemal Oğuzman, Türkiye'de Toplu ĠĢ SözleĢmesi Grev, Lokavt, Tahkim ve
Arabuluculuk Düzeni Nasıl Olmalıdır, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü
Yayını 107, Ankara, Fakülteler Matbaası, 1973, s. 53
133
Ergun İnce, “Toplu İş Sözleşmesi Yapma Yetkisinin Oylama Yolu ile Saptanması”, ĠHU,
1975 TSGLK. 11 (No. 2) “Oylama, esas olarak Amerika Birleşik Devletlerindeki certification
sisteminden alınmış bir kavramdır. Bu sistemde, önce, hangi sendikanın tanınacağı, temsilci
olacağı oylama yolu ile saptanır. Yetkinin alınmasından sonra bir yıl içinde sendika, toplu
sözleşme hakkını kullanmazsa, yeniden yetki saptanması yoluna gidilir. Bu sistemde, üyelik
değil, hangi sendikanın temsilci olabileceği saptanmaktadır. Yetkiyi alan sendika, işyerindeki
bütün işçilerin temsilcisi niteliğini kazanır.”
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olanaklı değildir. Kısaca toplu iş sözleşmesi hukukunda toplu iş sözleşmesi
yapma yetkisi üye sendika ilişkisine dayandırılmıştır.
İnce de öğretide bu konuda görüş belirten hemen herkes gibi, referandumun toplu iş sözleşmesi yetkisine sahip sendikanın belirlenmesinde bir yöntem
olarak uygulanmasının, yetki tespiti aşamasında ortaya çıkan büyük huzursuzluklardan kaynaklandığını kabul etmektedir. İnce‟ye göre de sahte üyelik fişleri, sahte istifalar gibi usulsüzlükler olağan hale gelmiştir. Bu usulsüzlükler
nedeniyle yetki fiilen işyerinde çoğunluğu temsil etmeyen sendikalara çıkabilmekte, gerçek yetkili sendika ise hukuken yetkisiz konumda kalabilmektedir.
Tüm bu sorunların üzerine bir de yetki tespit işlemlerinin çok uzun sürmesi
eklenmekte, sorun büyümektedir. İnce, kendi benzetmesiyle hastalığı kabul
etmekte, referandumun bu hastalığı tedavi edecek bir ilaç olamayacağını, olsa
olsa geçici süre ağrıları dindiren bir ağrı kesici ilaç işlevi görebileceğini düşünmektedir. İnce‟ye göre, referandumun yetki tespiti işlemlerine büyük bir hız
getirdiği doğrudur, ancak bu yararının yanında “işyerlerini seçim meydanına
çevirmek, olamayacak vaatlere neden olmak gibi sakıncaları da vardır.”134
İnce‟ye göre, sorunun temelinde “sendika enflasyonu”, güçlü sendikacılığı desteklemek için Yasa‟ya konulan sendika aidatlarının kaynaktan kesilmesi
yönteminin “tabela sendikacılığını” özendirecek bir nitelik kazanması, işçilerin
aynı anda birkaç sendikaya üye olabilmesi bulunmaktadır. Bu nedenle sorunu
sadece referandumla çözmeye çalışmak yanlış bir davranış olacaktır. Sorunu
temelden çözecek olan düzenlemeleri ise sendika aidatlarının kaynaktan kesme
sisteminin kaldırılması, birden fazla üyeliğin engellenmesi, sendika üyeliğinin
“işçilere, soğuk damga ile damgalanmış bir sendika karnesi verilmesi, üyelik ve
istifaların bu karneye işlenmesi” gibi “daha belirgin koşullara” bağlanarak,
sahtecilik iddialarının azaltılması olarak sıralamıştır.135
Referandum yönteminin toplu iş sözleşmesi sistemimiz içerisindeki yerini sorgulayan İnce, referandum kurumunun sistemimize bütünüyle yabancı
bir kurum olduğunu, kimin sendika üyesi olduğunu saptayabilen bir yöntem
olmadığını ileri sürmüştür. İnce, referandumun üyelik esasını ortadan
kaldırması nedeniyle bu yönteme başvurulmasının mantıki sonucu olarak,
işyerinde oylamaya katılan sendika üyesi olsun olmasın her işçinin imzalanan
toplu iş sözleşmesinden yararlanmasının kabulünü gerektirdiği, bu kabulün ise
“güçlü sendikacılık ilkesine” aykırı olacağı ve tüm bu nedenlerle de toplu iş
sözleşmesi sistemimize yabancı olduğu sonucuna ulaşmıştır. Referandumun
sendika özgürlüğünü koruduğunu ileri süren görüşleri de eleştiren İnce, sendika
özgürlüğünün işçilerin oy kullanmasına indirgenemeyeceğini, aslında sorunun
134

A.e., “Oylama, bugün, bütün hastalığı tedavi edebilecek bir ilaç gibi gözükmektedir. Ancak
kanımızca, oylama hastalığı tedavi edemez ama belki de sızıları, acıları bir süre dindirebilen
bir ağrı kesici ilaç olur.”
135
A.e.
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sendika özgürlüğünün olmamasından değil, bu özgürlüğün yanlış
kullanılmasından kaynaklandığını, referandumun bugünkü sistem içerisinde
“ancak bir ispat aracı olarak” kullanılabileceğini savunmuştur. “Hatta daha ileri
giderek, oylamanın bir delillerin tespiti mekanizması olduğunu söyleyebilme”
olanağının dahi bulunduğunu belirtmiştir. Bu anlamda referandumun
“çoğunluğun hangi sendikaya ait olduğunu anlamak için yargıca bir delil
sağlayabileceğini, referandum “sonucunda, çoğunluğu sağlayan sendikaya
mutlaka yetki” verilmesinin ise gerekmediğini, çoğunluğu sağlayan sendikanın
ayrıca, “işyerinde çalışan işçilerin salt çoğunluğunu da temsil etmesi” 136
gerektiğini ileri sürmüştür.
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi‟nin referanduma ilişkin Yasa‟da düzenleme
bulunmadığı için toplu iş sözleşmesi yetkisinin belirlenmesinde bir yöntem
olarak uygulanmayacağına ilişkin kararını da değerlendiren İnce, Yargıtay
kararını yerinde bulduğunu belirtmiştir. İnce‟ye göre, Yargıtay kararında belirtilmiş olduğu gibi, 275 sayılı Yasa‟da yetki tespitinin nasıl yapılacağı açıkça
gösterilmiştir. Buna karşılık referandum yapılarak yetkinin belirlenmesine ilişkin Yasa‟da hüküm bulunmaktadır. Yerel mahkemenin Medeni Yasa‟nın 1.
maddesinin uygulama koşullarının bulunmadığına ilişkin Yargıtay saptaması
da yerindedir. Yargıcın böyle bir kural koyabilmesi için, gerekli koşul olan “o
olay hakkında herhangi bir yasal hüküm bulunmaması” koşulu 275 sayılı
Yasa‟daki yetki sürecini belirlemeye ilişkin hükümler karşısında geçerli değildir. Yasa‟da öngörülen yetki belirleme süreci eleştirilebilir, ancak hiç yokmuş
gibi davranıp Medeni Yasa‟nın 1. maddesinin uygulanması isabetli bir hukuki
görüş olarak nitelendirilemez. Yargıtay kararında, “tarafların anlaşmasıyla
oylama yoluna gidilerek çoğunluğun saptanabileceğini” öngörmesi ise ancak
delil tespiti niteliği taşır. Son karar yine yargıca düşecektir ve taraflar anlaşsa
dahi salt çoğunluğa sahip sendika olmaması halinde yetki belgesi verilemeyecektir.137
3.2.3.2. Referandumun Çözüm Olduğunu Savunan GörüĢler
Öğretide ilkesel olarak referandumu savunanlar, kendi içlerinde referandumun uygulanması için yasa değişikliğinin gerekli olduğunu savunanlar ve
referandumun uygulanması için yasa değişikliğine gerek olmadığını, Yasa‟nın
amaca göre yorumlanmasıyla referandumun yasal bir zemine oturtulabileceğini
savunanlar olarak iki gruba ayrılmıştır. Bu nedenle referandumu savunanların
görüşleri bu ayrıma bağlı olarak değerlendirilmeye çalışılmıştır.
136

A.e., “Bursa İş Mahkemesi 22.4.1975 tarih ve E. 75/220, K. 75/380 sayılı kararında,
oylamada çoğunluğu kazanan sendikaya, salt çoğunluğu temsil etmediği gerekçesi ile yetki
vermemiştir.”
137
A.e.
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3.2.3.2.1. Referandum Ġçin Yasa DeğiĢikliğine Gerek Olmadığını Savunan
GörüĢler

Referandumun uygulanabilmesi için yasa değişikliğine gerek olmadığını
savunan Kenan Tunçomağ öncelikle yetki belirleme sürecini tanımlamıştır. Bu
tanıma göre, toplu iş sözleşmesi yetki belirleme süreci, “aynı işyeri veya işkolundaki birden çok işçi (veya işveren) sendika ya da federasyonundan hangisinin toplu iş sözleşmesi yapabileceğinin belirlenmesi”[dir]. Tunçomağ‟a göre
275 sayılı Yasa‟nın 7. maddesi toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili sendikanın
saptanmasında “işçilerin sayısal çoğunluğunu” temel almış, ancak işçilerin
sayısal çoğunluğunun nasıl araştırılacağını, hangi yöntemlerin uygulanacağını
göstermemiştir. Uygulamada ise bölge çalışma müdürlükleri, sayısal çoğunluğun araştırılmasında üye kayıt fişlerini esas almışlardır. Ne var ki bu yöntem
“işçi sendikaları, işveren ve devlet üçlüsünün tutumu sonucu bir çıkmaza” girmiştir. Sendikalar sahte üye veya sahte istifa fişleri düzenleme yoluna gitmişlerdir. 1964 yılından beri yetkinin saptanmasında belgelere dayanma yöntemi
uygulanmakta, ancak belgelere dayalı yetki belirleme yöntemi beklenen sonuçları vermemektedir. Dolayısıyla, “Türk çalışma hayatına barışı ve düzeni
getirmede yardımcı” olamayan, “bu nedenle de değiştirilmesi ve onun yerine
çoğunluğun oylama ile saptanması, yaygın adıyla referandum yönteminin konulması zorunlu bir hale” gelmiştir. Tunçomağ öğretide çoğunluğun “bu görüşte birleşmiş” gibi göründüğünü ancak, referandum yönteminin uygulanması
için Yasa‟da değişiklik yapılmasının zorunlu olduğunu, Yasa‟da referanduma
ilişkin hüküm bulunmadıkça uygulanmayacağının savunulduğunu söyleyerek,
“kanımca bu görüş isabetli olmaktan çok uzaktır. Çünkü 275 sayılı Yasa, işyeri
veya işkolunda çalışan işçilerin çoğunluğunun sağlıklı biçimde saptanmasını
aramış fakat bu noktada özel bir yöntem göstermemiştir” demiştir. 138
Yetki belirleme sorununun 275 sayılı Yasa‟nın 7. maddesinin sadece
amaca göre yorumlanmasıyla sorunun çözümlenebileceğini savunan
Tunçomağ‟a göre, Yasa‟da boşluk bulunmadığı için “burada yargıcın Medeni
Kanunun 1. Maddesindeki hukuk yaratma yetkisinin kullanılması bile
sözkonusu değildir.” 275 sayılı Yasa‟nın 7. maddesi yetkinin saptanmasında
üye kayıt fişlerinin esas alınacağına ilişkin bir hüküm getirmemiştir. Dolayısıyla yetkinin belirlenmesinde referanduma ilişkin yasa düzenlemesi olmadığı
eleştirisi yetkinin belgelerle belirlenmesi yöntemi için de geçerlidir. Bu nedenle
“Referandumu uygulayabilmek için 275 sayılı Yasa‟nın 7. maddesinde değişiklik yapılmasını zorunlu görenlerin yasada bir açıklama yokken, yıllarca belgelerle ispat yöntemini nasıl normal karşıladıklarını anlayabilmek son derece
güçtür.”139
138
139

Kenan Tunçomağ “Toplu Sözleşme Yetkisi İçin Referandum”, Milliyet Gazetesi, 03.12.1975, s. 3
A.e.
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Tunçomağ, hukukçunun görevinin, genel anlamlı yasa maddelerini yorumlayarak günün gereksinimlerine yanıt vermelerini sağlamak olduğunu, yasaların ancak yerinde yorumlarla “daima diri canlı” tutulabileceğini
belirtmiştir. 1814 tarihli Fransız Medeni Yasası‟nın Fransız hukukçularının
yorumlarıyla canlı kalabilerek günün gereksinimlerine uydurulabildiğini, bizim
ise 1963 yılında yürürlüğe giren bir yasayı 1975 yılında uygulayamaz duruma
düşmek üzere olduğumuza işaret etmiştir. Tunçomağ‟a göre, “çoğunluğa ait
işçi sendikalarının saptanmasında belgelere dayanma yöntemi artık kesin olarak
bir yana bırakılmalı,” onun yerine daha “güvenilir” daha “demokratik” bir
yöntem olan referandum yöntemi uygulanmalıdır. Tunçomağ sonuçta,
çoğunluğa sahip sendikanın belgelerle belirlenmesini Yasa‟nın emretmiş
olmamasına karşın, bu yöntemin yorum yoluyla kabul edilmesi gibi, aynı
şekilde çoğunluğun tespitinde referandum yönteminin de yorum yoluyla
çoğunluk tespitinde uygulanmasının sağlanabileceği görüşünü savunmuştur.140
Toplu iş sözleşmesi yetkisinin belirlenmesinde referandumun bir yöntem
olarak uygulanmasının yasa değişikliği yapılmadan olanaklı olduğunu savunan
Apaydın, referandum yönteminin toplu iş sözleşme yetkisinin belirlenmesinden
doğan zorluklar nedeniyle gündeme gelmesinin doğru olduğunu, ancak sorunu
hem yargının hem öğretinin “sadece toplu iş sözleşmesi yapılması” sorunu
olarak ele almasının “yanlışlıklara yol açtığını”, “en fazla temsil yeteneği kavramının” genelliğinin göz ardı edildiğini ileri sürmüştür.141
Apayadın‟a göre, çoğulcu sendikal düzen özgür sendikacılık ilkesinin
doğal sonucudur. Çoğulcu sendikacılık düzeninin olduğu yerde bir işyeri ya da
işkolunda birden fazla toplu iş sözleşmesi de olamayacağından bu düzen içerisinde yetkili sendikanın belirlenmesi sorunu özgür ve çoğulcu sendikacılığın
doğası gereği olacak, yasalar da toplu iş sözleşmesi yapma yetkisinin ölçütlerini saptayacaktır. Bütün hukuk sistemlerinde uygulanan ölçü ise genellikle
“çoğunluğun temsili” esasıdır. Başka bir iş hukuku deyişiyle “en fazla temsil
yeteneği” ölçüsüdür. Kavram, yabancı hukuklarda olduğu gibi, Türk İş Hukuku‟nda da sadece toplu iş sözleşmesi yetkisinin kullanılmasında söz konusu
olmadığı gibi, kavramın genel niteliği içinde ise ölçüler, başta üye sayısı olmak
üzere çeşitlidir ve üye sayısı tek ve kesin ölçü olarak genellikle kabul edilmiş
değildir. 275 sayılı Yasa, “toplu iş sözleşmesi yapma yetkisini en fazla temsil
yeteneğini haiz sendikaya” tanımıştır. Yasa‟nın 7/1. maddesi ise bu yeteneğin
saptanmasında ölçü olarak üye çoğunluğunu göstermiştir. Öğreti ve yargı “bu
ölçüyü, en az yarıdan bir fazla çoğunluk biçiminde” yorumlamaktadır ve yanlışlık da bu yorumla birlikte başlamaktadır. Oysa Yasa “sadece (temsil)den
140

A.e.
Orhan Apaydın “Toplu İş Sözleşmesi Yapma Yetkisinin Oylama (Referandum) Yöntemi ile
Saptanması”, ĠHU, 1975, TSGLK. 11 (No. 5)
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söz” etmiştir. “Bu temsilin ancak, üye sayısı bakımından gerçekleşeceğini”
düşünmek ise doğru değildir.142
Yargı kararlarını da değerlendiren Apaydın‟a göre, “gerek ilk mahkeme
kararında gerekse genel kurul kararında ileri sürülen gerekçenin yanlışlığı,
Yasa‟nın, çoğunluğun temsilini 274 sayılı Yasa‟nın 5 ve 6'ncı maddelerine göre
kazanılan veya kaybedilen üye sayısının hesaplanmasına dayandırdığının kesinlikle belirtilmesidir. Oysa 274 sayılı Yasa sendikaların kuruluş ve işleyiş
çalışmalarını düzenlemektedir. Ne 274 sayılı Yasa‟da ne de TSGLK'de en fazla
temsil yeteneğinin salt çoğunluğu oluşturan işçilerin sendikaya üye olması
yoluyla kazanılacağı biçiminde bir hüküm vardır. Ancak, üye sayısına göre
çoğunluğun temsilinin saptanmasında Yasa‟ya aykırılık olduğu da ileri sürülemez.”143
Yetki belirleme sürecinde üye kayıt fişlerinin sayısal çoğunluğun saptanmasında kullanılmasının Yasa‟nın emredici bir hükmünden kaynaklanmadığını, ispat hukukunun ilkelerinden birisi olduğunu savunan Apaydın, Yasa‟da
boşluk olduğunu, bu boşluğun, öğreti ve yargı tarafından doldurulduğunu belirtmiştir. MK 1. maddesine göre yargıcın hukuk yaratma yetkisini, aslında,
referandumun yetki belirlenmesinde bir yöntem olarak kullanılmasına ilişkin
vermiş olduğu kararlardan önce, belgelerle yetki tespitinin belirlenmesinin
geçerli olacağına ilişkin karar verirken uygulamış olduğuna dikkat çekmiştir.
Apaydın‟a göre, Yasa‟da olmayan, belgelerle yetki belirlenmesi yöntemi zaten
yorum yoluyla uygulanmaktadır. Bu yöntemin zorluklarla karşılaşması, yetki
belirleme işlemlerinin çıkmaza girmesi üzerine, Yargı, MK 1. maddesindeki
yetkisini bu kez de referandum doğrultusunda kullanıp, referandumu bir yetki
belirleme yöntemi olarak kabul etmiştir. Gerçekte tartışılan konu, yetki tespitinin belgelere dayalı olarak yapılması kuralı benimsenirken kullanılmış olan
“Medeni Kanun‟un 1. Maddesi‟nin hâkime tanıdığı Yasa‟nın düzenlemediği
hususlarda kural koyma” yetkisinin bu kez de referandum için kullanılması ve
“kuralı koyanın onu değiştirmesi yetkisi”(ni) kullanmasıdır. Bu işlemin yasaya
aykırı bir yönü” bulunmadığı gibi, “yasada çoğunluğun ortaya konmasını sağlayacak yöntemler belirtilmediğine göre, çoğunluğun araştırılmasında en demokratik yol olan” oylamanın bir “yöntem olarak” benimsenmesi gerekmekte142

A.e., “Yasanın en fazla temsil yeteneğini salt çoğunluğun temsiline bağlamakla yetinmesine
karşın, uygulamanın ve doktrinin, temsilin, 'Üyelik yoluyla gerçekleşeceği biçimdeki görüşü
doğru mudur? Örneğin siyasal partilerin temsilinde, üye sayısı rol oynamamakta, sadece
oylama sonuçlarına göre temsil yeteneği saptanmaktadır. Anayasalar devlet yönetiminde,
(çoğunluk partisine) yetki ve görevler tanırken, üye sayısını değil, aldığı oyu gözönüne
almaktadırlar. Demokratik düzende oylama, temsilin tek ölçüsüdür. İşyerinde ise, bu ölçü
neden kabul edilmemekte, yasanın (salt çoğunluğun temsili) ilkesi, niçin üye sayısına
dayandırılmaktadır?”
143
A.e.
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dir. “Bu durumda üye sayısının saptanması yönteminin de referandumun da
yasaya aykırı olduğunu söylemek mümkün değildir.”144
Apaydın‟a göre referandum yöntemiyle ABD‟de uygulanan sistemin
karşılaştırılarak ABD‟de ayrı bir sistem uygulandığı için referandum yönteminin Türkiye‟de uygulanan yöntemle bağdaşmayacağı iddialarına katılmak olanaklı değildir. Bu iddiaları ileri sürenler, ABD‟de uygulanan yöntemle, yargı
kararlarıyla Türkiye‟de uygulanmaya başlayan yöntem arasındaki farkları dikkate almamaktadır. ABD‟de uygulanan sistemde üye sayısının yetkili sendikanın belirlenmesinde dikkate alınmayarak, oylamada çoğunluğu kazanan sendika, üyesi olsun olmasın işyerinde çalışan işçilerin tümü için temsil yeteneği
kazanmaktadır. Türkiye‟de uygulanan referandum yöntemi ise yetkili sendikanın belirlenmesinde tek yöntem olarak kullanılmamaktadır. Yetkiyi belirlemekle görevli idari organın yetkili sendikayı referanduma başvurmadan belgelere dayalı olarak sağlıklı bir şekilde saptaması halinde referanduma gerek
kalmayacaktır. Referandum yöntemi, “üye sayısının belirlenmesinde imkansızlığın ortaya çıkması durumunda kullanılan bir yöntem” olarak uygulanacaktır.
Referandum diğer belgelerin yanında yetkili sendikayı belirlemekle görevli
olanlara bu görevlerini sağlıklı yapabilme konusunda “üye sayısını ispat eden
bir kanıt” niteliği taşıyacaktır. Görevlilerin sonucu belirlerken “bu sağlıklı kanıtı” kullanmalarının hiçbir sakıncası bulunmamaktadır. Bu nedenle referandumun Türkiye‟de uygulanan yetki sistemiyle bağdaşmayacağı görüşlerine
katılmak olanaklı değildir. Diğer yandan “gerekli çoğunluğu temsil etmediği
halde, sahte belgelerle, işçinin iradesine karşı yetki vermenin sakıncası, işçinin
özgür iradesiyle belirli bir dönem için toplu iş sözleşmesi uygulanması yoluyla
kendisini yönetecek sendikayı belirlemesinin teorik sakıncalarından”145 çok
daha ağırdır.
Referandum yöntemiyle toplu iş sözleşmesi yetkisinin belirlenmesi,
1975 yılında birçok işyerinde uygulanmış, uygulandığı bu işyerlerine
direnişleri, olayları önleyici bir görev yapmıştır. 146 Apaydın, HGK kararının
yayımlandığı tarihte direnişte olan işyerlerini örnek verip, “Bütün bu
işyerlerinde olaylar ve huzursuzluklar birbirini izlemiş, üretim durmuş,
çatışmalarda pek çok yaralı ve ölü olmuş, iş barışı ve tüm ülke kamuoyu bu
olaylardan fazlası ile etkilenmiştir” demiştir.147
144

A.e.
A.e.
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Orhan Apaydın, “Genel Kurul Kararı Referandum Yapılmasını Engellemez”, İşçiler ve
Referandum Hakkı, Şükran Ketenci, Söyleşi, Cumhuriyet Gazetesi, 05.01.1976, s. 5, “HGK
kararının yayımlandığı tarihte yetki belirlenmesi sisteminde çıkan uyuşmazlık nedeniyle
direnişte olan işyerlerine örnek olarak “Demir Dokum, Elektrometal, Singer, Emayetaş. Derby,
Kavel, ECA. Auer, Kav, Bossa, Karabük Demir Çelik, Klima-San, Anadolu Döküm,
Sungurlar, Ereğli, Yarımca Seramik, Patel, Gamak, Gislavet, Bereç Tel, Türkay, Aliağa, Ipraş,
İstanbul Metalürji, Baysal, İskenderun Demir Çelik, Ülker, Gamak” işyerlerini vermektedir.
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3.2.3.2.2. Referandum Ġçin Yasa DeğiĢikliğinin Gerekli Olduğunu
Savunan GörüĢler
Toplu iş sözleşmesi yetkisini almanın ya da kaybetmenin Türk sendikaları açısından yaşamsal öneme sahip bir konu olduğunun altını çizen Kutal, var
olan sistemin boşluklarından yararlanarak toplu iş sözleşmesi yetkisi kazanabilen sendikaların varlığına dikkat çekmiştir. Kutal, işçiyi gerçekten temsil
etmeyen sendikaların toplu pazarlık masasına oturabilmelerini, hileli yollara
başvuran sendikalara bir tür prim verilmesi olarak nitelendirip, “yargı gözetiminde işçilerin oyuna başvurma sisteminin olayların zorlamasıyla ortaya çıktığını kabul etmek gerekir” demiştir.148
Kutal‟a göre, belgelerle yetkinin tespiti esasına dayanan sistemin tutarlı
olmadığı, bu sistemin iyileştirilmesi durumunda da işlemeyeceği, tümüyle bırakılması gerektiği ortaya çıkmıştır. Yetki belirleme sisteminin sağlıklı işleyebilmesi için, yetki tespitiyle görevli, sürekli çalışan, idari bakımdan tamamen
bağımsız olan, resmi niteliği bulunan, ehliyet ve tarafsızlığıyla sivrilen kişilerden oluşan bir organ kurulmalıdır. Bu organ yetki tespitinde oylamaları düzenlemenin yanı sıra toplu iş uyuşmazlıklarında başvurulan tarafsız bir organ niteliği taşımalı, görevleri arasında sendikalara ilişkin bilgi ve belgeleri toplayarak
resmi bir dokümantasyon merkezi olarak çalışmalıdırlar. Kutal, oluşturulmasını
önerdiği bu organın yetki tespiti konusunda her durumda referanduma başvuracağını sanmadığını, gerektiğinde elindeki resmi bilgi ve belgelerden hareketle
uyuşmazlığı belgeler üzerinden inceleyerek çözebileceğini belirtmektedir.
Böylece her yetki tespitinin bir seçim havası yaratmasının da önüne geçilebilecektir. Tüm bunların ancak yasal bir düzenlemeyle yapılabileceğini savunan
Kutal‟a göre, yargı organlarının vereceği kararlarla sistem kurulamaz. 274 ve
275 sayılı Yasaların yetki belirleme sisteminin dışında da aksayan yanları bulunmaktadır. Uzmanların bu konuda yapmış olduğu açıklamaların, Anayasa
Mahkemesi kararlarının dikkate alınarak yasaların gözden geçirilmesini, bu
arada yetki tespitinin de yeni esaslara bağlanarak çözümlenebileceğini belirtmiştir.149
Toker Dereli, toplu iş sözleşmesi yetkisinin belirlenmesinde referandum
yönteminin uygulanması önerisini, 275 sayılı Yasa‟nın yetkili sendikasının
belirlenmesine ilişkin hükümlerinin henüz daha yeni şekillendirildiği dönemde
önerdiklerini anımsatmıştır. Dereli‟ye göre o günlerde dikkate alınmayan bu
önerinin, “zaman içinde gelişen koşullar, yetkinin uyuşmazlık halinde noter ya
148

Metin Kutal, “Sendikalar Arası Yetki Çatışmasında Referandum ve Yargıtay”, Düşünenlerin
Forumu, Milliyet, 11.01.1976, s. 9 Kutal‟a göre referanduma karşı tezleri Türkiye İşveren
Sendikaları Konfederasyonu savunmaktadır: “ancak sendikal çekişmelerden işçiler arasında
yapılan oylama ile kurtulan bir çok işveren, bu sistemin yararlı taraflarını da bizzat
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da mahkeme aracılığıyla işyerindeki işçilerin oyuna başvurularak saptanmasını
(ülkemizde bu yola „referandumla yetki tespiti‟ adı verilmiştir), uygulamada
fiilen zorunlu hale” getirdiğini belirtmiştir. 150 Dereli, referandum yöntemine
getirilen eleştirileri sekiz noktada, yararlarını ise dokuz noktada toplamıştır. 151
Dereli‟nin sekiz nokta etrafında topladığı referandum yöntemine ilişkin
eleştiriler ana başlıklarıyla şöyle sırlanabilir: Referandum yöntemi işyerlerinde
yoğun bir seçim propagandasına yol açacaktır. Bu durumun işçiler arasında
bölünmeye neden olabilme olasılığı ve buna bağlı olarak, işyerlerinde çalışma
barışının, huzurun, verimliliğin düşme tehlikesi vardır. Seçim sürecinde işçiler
arasında yaşanacak bölünmelerin derinleşerek siyasi kutuplaşmaya dönüşmesi
riski, işçilerin sendika seçimlerinde siyasi farklılıkların sendikal hizmetlere
göre yapılacak tercihlerin önüne geçip, işçi oylarının “irrasyonel bir biçimde”
dağılma tehlikesi bulunmaktadır. Sendikaların seçim kazanmak için aşırı vaatlerde bulunup, abartılı talepler ileri sürerek toplu pazarlığın sertleşmesine yol
açmaları sonucu buna bağlı istenilmeyen grevler yaşanabilir. İşverenlerin sendika seçiminde taraf olup, istemedikleri sendikanın yetki tespitini kazanmasını
engellemek amacıyla işçilere baskı yapma olasılığı bulunmaktadır. Oylamanın
gizli oy-açık sayım yöntemine göre yapılması nedeniyle hangi işçinin hangi
sendikaya oy vereceğinin belli olmayacağından, bu durumun üye ile sendika
arasında bulunması gereken “sadakat” duygusunu zayıflatma olasılığı vardır.
Oylamanın gerçek üye sayısını yansıtmayacağı, toplu sözleşmeden yararlanmanın taraf sendika üyeliğine bağlı olması nedeniyle oylamada aleyhe oy vermiş olsalar da işçilerin taraf sendikaya üye olmak zorunda kalacakları, bu durumun sendika seçme özgürlüğü açısından olumsuz sonuçları doğuracağı belirtilmiştir. Oylamanın işyeri düzeyinde yetki tespitlerine kolaylık getirecek, ancak aynı kolaylığı işkolu düzeyinde yapılacak yetki tespitleri için sağlamayacak
olması nedeniyle oylamayı yapacak organın ve oylama yönteminin belirsiz
olmasının karışıklıklara yol açma tehlikesi bulunmaktadır.152
Dereli‟nin dokuz nokta etrafında topladığı, referandum yöntemine ilişkin
olumlulukları ise yine ana başlıklar halinde şöyle özetlemek olanaklıdır: Toplu
iş sözleşmesi yetkisinin belirlenmesinde Yasa‟nın ayrıntılı düzenlemelerine
karşın usulsüzlüklerin önlenememesi, bu usulsüzlüklerin yarattığı gerilimlerin
işyerlerinde huzursuzluklara yol açması, bundan doğan ekonomik kayıplar,
yeni bir yöntem belirlenmesi zorunluluğunu doğurmuştur. Var olan yöntemler
içerisinde en iyisi olan referandum yönteminin düzenlenip yasalaşabilir bir
konu haline gelmesi, yetki uyuşmazlıklarının oylama yöntemiyle çözümlen150

Toker Dereli, “Toplu Sözleşme Yetkisini Saptama Yolları ve Oylama Yöntemi”, Sosyal
Siyaset Konferansları, İ.Ü. İktisat Fakültesi İktisat ve İçtimaiyat Enstitüsü, İstanbul, 1966,
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mesi, demokratik yöntemlerin gelişmesini sağladığı gibi kesin sonuç verici
olacaktır. Seçim çekişmeleri abartılacak kadar olumsuz sonuçlar vermeyecektir.
Demokrasi de sonuçta uygulanarak yerleşebilecektir. Gizli oy yöntemi iddia
edildiğinin aksine işçinin gerçek iradesini ortaya koyma olanağı vermesi nedeniyle daha demokratiktir. Sendikaya üye olmayan işçilerin, taraf sendikaya
dayanışma aidatı ödemek suretiyle toplu iş sözleşmesinden yararlanabilmeleri
olanaklıdır. İşkolu düzeyinde toplu iş sözleşmelerinin oylama yöntemiyle belirlenmesi aşamasındaki güçlükler sözleşmelerin tarafı federasyon ve konfederasyon sayısının sınırlı olması, oylamanın belirli sayıdaki işyerinde yapılabileceği dikkate alındığında aşılabilecek konulardır. Oylamaya gerek işyeri gerek
işkolu düzeyinde belgelerle sağlıklı sonuca ulaşılamaması halinde başvurulacak
olması da, bu konuda sürekli oylama yapılacak kaygısını gideren bir olgudur.
Referandum hem sendikalar hem işverenler açısından gerçek anlamda temsil
gücüne sahip sendikaları ortaya çıkartacağı için, sendika sayısını yasal yollara
başvurmadan azaltma olanağı getirecektir. 153
Dereli, referandum sisteminin doğuracağı olumsuzlukların en aza indirilmesi için önerilerde bulunmuştur. Bu önerilere göre, oylama süreciyle ilgili
düzenlemeler yapılarak, işçinin özgür iradesine gölge düşürecek etkileri en aza
indirmek için “propaganda süresini A.B.D. sisteminde olduğu gibi kısıtlamak
ve oylamayı bir gün içerisinde” sonuçlandırma zorunluluğu getirilmesi düşünülebilir. Örneğin, “oylamaya katılabilmek için işçilerden o işyerinde belli bir
süre çalışmış olmak koşulunun aranması” yoluyla işverenlerin oylamaya yakın
tarihlerde belirli süreli iş sözleşmesiyle veya başka danışıklı işlemlerle işyerine
işçi alıp oylamayı etkileme olanaklarının en aza indirilmesi sağlanabilir. Yine
Dereli‟ye göre, aranan kıdem koşulunu taşıyıp, oylama tarihinde izin, hastalık
gibi nedenlerle işyerinde olmayanların da oylamaya katılımının sağlanması,
referandumun etkinliğini artıracak önlemlerdir. Ayrıca, “işçinin iradesini hiçbir
baskı ve tehdide maruz kalmadan serbestçe ifade edebilmesi için oylamanın her
hal ve kârda gizli oy-açık sayım esasına dayandırılması gerekir.”154
Dereli, 275 sayılı Yasa‟da düzenlenmiş olan belgelerle yetki belirlemeye
ilişkin hükümlerin de “bazı önemsiz düzenleme farklarıyla” korunmasını, itiraz
halinde incelemenin öncelikle belgeler üzerinden yapılmasını, son aşama
olarak oylamaya başvurulmasını önermiş ve oylamanın nasıl yapılması
gerektiğine ilişkin bazı noktalara dikkat çekmiştir. Bu noktalar şöyle
özetlenebilir: Öncelikle oylamaya katılacak sendikaya ilişkin koşullar titizlikle
belirlenmelidir. Oylama sonucu çoğunluğu sağladığı saptanan sendikanın
yetkisi oylama tarihinde kesinleşmiş sayılmalıdır. Oylama tarihinden sonra
153
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sendikaların üye sayısında oluşan değişiklikler yetki belirlemede dikkate
alınmamalıdır. Oylamayı yargının ya da idari organların yapması halinde bu
kurumların referandum yönteminin getirdiği yükü kaldırabilecek olanaklara
sahip olmamaları nedeniyle oylamanın getireceği yükün altından kalkmaları
olanaklı değildir. Bu nedenle Dereli‟ye göre “gerek yetki uyuşmazlıklarını
belgeler üzerinde ve gerektiğinde oylamayla çözüme bağlayacak, gerek işçiişveren uyuşmazlıklarının çeşitli aşamalarında faaliyet gösterecek, Çalışma
Bakanlığı‟na bağlı, fakat fonksiyonları bakımından otonom bir büro” kurulması
gerekmektedir.155
Toplu iş sözleşmesi yetkisinin referandum yöntemiyle belirlenmesi konusunda Dereli ile çok yakın görüşleri savunan Ülkü Güney, referandum yönteminin tekstil işkolunda sendikaların kendi aralarında anlaşıp, kaybeden tarafın itirazından vazgeçmesinin kararlaştırıldığı protokoller imzalayarak, 1966
yılında uygulandığını ve çok başarılı sonuçlara ulaşıldığını anımsatmıştır. Gelinen aşamada yetki belirleme sistemini referandum yöntemiyle çözmenin dışında çare kalmadığını, karşı görüşü savunanların işyerlerinin propaganda ve
vaatler savaşına döneceği, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin sertleşeceği iddialarının “demokratik bir temele oturmadığı ve toplumsal gelişimle, şimdiye
değin kaç kere tanıtlanmış işçimizin” sağduyusuyla örtüşmediğinin açık olduğunu savunmuştur.156
Güney‟e göre, referandum yönteminin işkolu düzeyinde yetki belirlenmesinde nasıl uygulanabileceğinin kolay bir yanıtı bulunmamaktadır. Ancak
yine de bu sistem tek çözüm olma niteliğini korumaktadır. Yöntemin sağlıklı
işlemesi için bazı esaslar önerilebilir. Bu bağlamda, referandum sisteminin
sağlıklı işlemesi için, oylamaya kimlerin katılabileceği önceden Yasa‟da yer
almalıdır. Mevcut grev oylaması sisteminde yaşanan zorluklar dikkate alınmalı,
aynı zorlukların yaşanmasına izin verilmemeli, oylamaya işyerinde belirli kıdeme sahip işçilerin katılımı esası getirilerek işverenlere oylamaya yakın tarihlerde işçi alıp çıkararak oylama sonucuna etkide bulunma olanağı tanınmamalıdır. Hasta, izinli olup kıdemi nedeniyle oy hakkına sahip olanlara oylama günü
işyerinde olma olanağı verilmelidir. Propaganda güvencesi sağlanmalı, çoğunluğun belirlenmesinde oylama tarihindeki durum esas alınmalıdır. Oylamayı
yapacak, itirazları sonuçlandıracak kişiler önceden yasada belirlenmelidir.157
Referandum yönteminin toplu iş sözleşmesi yetkisinin belirlenmesinde
etkili bir araç olduğunu savunan, ancak referandumun uygulanabilmesi için
yasa değişikliğinin gerekli olduğunu belirten, bu anlamda Yargıtay 9. HD
bozma kararına katılan Nuri Çelik, referandum konusunu hem yargı kararları
155
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özelinde kararları tartışarak hem de 275 sayılı Yasa‟nın öngördüğü yetki belirleme sisteminin uygulanmasından doğan sorunlara karşı çözüm arayışlarını ele
alarak değerlendirmiştir.
Çelik, yetkili sendikanın işyerinde referandum yapılarak belirlenmesine
karar veren, yerel iş mahkemesinin kararını bozarak referandum aracılığıyla
yetkili sendikanın saptanmasının olanaklı olmadığına karar veren Yargıtay 9.
HD kararını incelediği makalesinde, 275 sayılı Yasa‟ya göre belgelere dayalı
olarak toplu iş sözleşmesi yetkisinin belirlenmesinin uygulamada,
aksaklıklara usulsüzlüklerin yaşanmasına neden olduğunu, bu aksaklık ve
usulsüzlüklerin ise işyerlerine, “işyeri işgali, oturma grevi ve işi yavaşlatma
gibi” eylemler olarak yansıyıp, çalışma barışını bozduğuna işaret ederek
konuyu ele almıştır. 158
Referandumu çözüm olarak gören, ancak uygulanması için yasa değişikliğinin gerekli olduğunu savunan, konuyu yargı kararlarından başlayarak değerlendiren Çelik‟e göre, Yargıtay bozma ilamındaki yetki itirazlarına ilişkin
yerel iş mahkemesi kararlarının kesin olduğunu belirten, 275 sayılı Yasa‟nın
11. maddesindeki hükmün, referandum yöntemiyle toplu iş sözleşmesinin belirlenmesini kapsamadığına ilişkin görüşü yerindedir. Çünkü temyiz yolu
kapalı olan ve dolayısıyla kesin olan kararlar, sendika üyelerinin sayma
işleminden ibarettir. Üye sayma boyutunu aşan uyuşmazlıklarda ise 11.
maddenin temyiz yolunu kapadığı savunulamaz. Yargıtay‟ın referanduma
ilişkin Yasa‟da hüküm bulunduğu, bu nedenle yetki tespitinin referandum
yoluyla saptanmasının olanaklı olmadığı konusundaki görüşü de yerindedir.
Ancak karar, toplu iş sözleşmesi yetkisinin tespiti için 275 sayılı Yasa‟da
bulunan sistemi bütünsel olarak ortaya koymaktan uzaktır. Karar, yetkili
mercileri ve süreleri düzenleyen 11. maddeye yer vermekle yetinmiştir. Oysa
öncelikle yapılması gereken, var olan sistemin ortaya konularak
değerlendirilmesidir.159
Sorun bu şekilde ele alındığında toplu iş sözleşmesi yapma yetkisinin nasıl saptanacağını belirleyen sistemin sadece 275 sayılı Yasa‟da yetki belirlenmesine ilişkin getirilen düzenlemelerle sınırlı olmadığı görülecektir. Sistem,
274 sayılı Sendikalar Yasası‟nda yer alan düzenlemelerle birlikte bir bütünlük
taşımaktadır. Bu nedenle de her iki Yasa‟da yer alan hükümlerin oluşturduğu
yetki sisteminin tanımlanması, sorunun belirlenmesi için zorunludur. Bir başka
anlatımla Çelik‟e göre her iki yasayı birlikte değerlendirmeden yürürlükte olan
yetki sisteminin anlamlandırılması olanaklı değildir. Bu değerlendirmenin yapılması halinde, 274 ve 275 sayılı Yasalarda yer alan hükümlerin birbirlerini
tamamlayarak bir sistem oluşturduğu görülebilecektir. Bu sistem ise “üyelik
158
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belgelerine göre işçi çoğunluğunu ya da birden çok sendikanın bu şartı gerçekleştirmesi durumunda, en çok işçiyi temsil eden sendikanın” belirlenmesi esasına dayanmaktadır. Var olan sistem içerisinde referandum yoluyla yetki saptanmasının öngörülmemiş olduğu açıktır ve var olan durumda “oylama yolu
yetkili mercilerce başvurulacak bir yol değildir.”160
Çelik, 275 sayılı Yasa‟da yer alan yetki belirleme sisteminin “üyelik belgelerindeki yolsuzluklar yüzünden, gerçeğe uymayan ve haksız sonuçlar” doğurduğunu vurgulamıştır. Referandum yönteminin Yasa‟ya konulması gerektiğini savunduklarını, bu görüşleri doğrultusunda yasal değişikliklerin yapılmamış olmasının, uygulamada yetki saptaması yapabilmek amacıyla yasaların
zorlanmasını beraberinde gerçeğe uygun getirdiğini ileri süren Çelik, referandumun yasaları yorumlayarak uygulanmasının olanaklı olmadığı kanısını taşıdığını belirtmiştir. Çelik‟e göre, Yasa‟nın amaca göre yorumlanması ya da
Yasa‟da boşluk olduğu, bu boşluğun MK‟nin 1. maddesine göre yargıcın hukuk
yaratma yetkisiyle doldurulacağı yolundaki görüşlere katılmak olanaklı değildir. Çünkü “yasada bir boşluk olmadan hâkimin kural” koyması düşünülemez
ve yetki belirlenmesine ilişkin yasada bir boşluk bulunmamaktadır. Aksine,
yarattığı sakıncalı durumlarla da varlığını açıkça ortaya koyan yasal düzenlemelerin yürürlükte olduğunu, yasal düzenleme yapılmadan, Yasa‟da referandumun nasıl yapılacağı belirlenmeden, referandumu var olan sistemle bağdaştırmaya çalışmak başka sorunların çıkmasına neden olacaktır. Nitekim uygulamada birbirinden farklı yöntemlerle yapılan referandum örneklerine rastlanılmıştır. Bu örnekler oylamanın yöntemi konusunda Yasa‟da düzenleme yapılmadan bir birlik sağlanamayacağını ortaya koymuştur. Referandum uygulamasının yasaların zorlanması yoluyla, bu şekilde birbirinden farklı yöntemler uygulanarak yapılması referandum kurumunu yozlaştırabilme tehlikesini içinde
barındırmaktadır. Bu durumda ise yasa koyucunun olumsuz örnekler doğması
nedeniyle referandumu yasalaştırmasını geciktirebilmesi olasılığı çıkacaktır. 161
160

A.e.
A.e., “Oylamanın yapılması ile ilgili olarak bugüne kadar çok değişik yöntemlere
başvurulduğu görülmüştür. Bu konuda birçok örnek verebiliriz: Bir işyerindeki işçiler Bölge
Çalışma Müdürlüğü ya da İş Mahkemesinden karar almaksızın, kendi aralarında vardıkları bir
anlaşma uyarınca noter aracılığıyla oylama (referandum) yaptırıp sonucu ilgili yerlere
göndermişlerdir (26 Kasım 1974 tarihli Hürriyet Gazetesi, İstanbul Hürriyet eki). Başka bir
yerde, sendikaların anlaşmasıyla Bölge Çalışma Müdürlüğünce fabrikada bir odada işçilerin
tek tek imzaları alınmak suretiyle üye sayımı yapılarak yetki belirlenmiştir (15 Kasım 1974
tarihli Milliyet Gazetesi). Bir işyerinde ise, yetkiyi kaybeden sendikanın baş vurması üzerine İş
Mahkemesince oylama (referandum) kararı verilmiş, bunu uygulamak için Bölge Çalışma
Müdürlüğü harekete geçerek gizli oy açık sayım yöntemi ile referandum yapılacağını taraflara
bildirmiş, ancak diğer sendikanın tavzih kararı istemesi üzerine mahkeme referandum
sırasında işçilerin -gerçek irade beyanlarının- saptanmasına karar vermiştir (16 Ocak 1975
tarihli Cumhuriyet Gazetesi) (…) Buna karşılık, başka bir yerdeki yetki uyuşmazlığında ise,
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Unutulmamladır ki 275 sayılı Yasa‟nın öngördüğü toplu iş sözleşmesi yetkisini
belirleme sisteminin ortaya çıkardığı usulsüzlükler sorunu, yıllardır genel hukuk kuralları çerçevesinde giderilmeye çalışılmasına, yetki uyuşmazlıklarının
çözümü için çeşitli yollara başvurulmasına karşın çözülememiştir. 162
Çelik‟e göre sorunun kaynağında toplu iş sözleşmesi yetkisi konusundan
doğan uyuşmazlıkların belgelere göre giderilmesi sistemi vardır ve yetki uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde belgelere göre karar verme usulüne yer verdikçe, sonuçların gerçeğe uygunluğundan söz edilemeyecektir. Toplu iş sözleşmesi yetkisinin belirlenme sisteminin 274 ve 275 sayılı Yasa‟da bu konuda
yer alan hükümlerle birlikte bir bütün oluşturduğu görüşünü savunan Çelik‟e
göre çözüm oluşturulurken bu bütünsel yapı göz önüne alınmalı, her iki
Yasa‟da yer alan düzenlemeler birlikte gözden geçirilmelidir. Yolsuzlukların
kaynağında yetkiyi her ne pahasına olursa olsun kazanmak amacı bulunduğunu
vurgulayan Çelik, sahte üyeliklerin, sahte istifaların düzenlenmesinin temel
nedeninin yetki almayı sağlamak olduğunu, üyeliğe giriş ve çıkışları belirli
esaslara bağlamaya çalışan Sendikalar Yasası‟nın 5. ve 8. maddelerinin nasıl
değiştirilirse değiştirilsin, belge yolsuzluklarının önüne geçilemeyeceğini belirtmektedir.163
Çelik‟in yaklaşımı açısından, toplu iş sözleşmesi yetkisinin belirlenmesinde en önemli sorunlardan birisi yetki uyuşmazlıklarının giderilmesinin çok
zaman almasıdır. Yaşanan aksaklıkları giderecek şekilde 275 sayılı Yasa ve
diğer ilgili yasalar değişse dahi “yine de toplu sözleşmenin yapılmasından önceki yetki uyuşmazlığının çözümlenmesi aşamasında belgelere dayanan yollarla bu işin gerektirdiği çabuklukta bir sonuca” ulaşmak olanaklı olmayacaktır.
“Sendika çokluğu ilkesi ve gerçeği karşısında daha uzun süre ülkemizde birden
çok sendikanın var olacağı kuşkusuz” olduğuna göre, yeni bir sistem gereklidir
ve bu sistemi kurgularken dünyada gerçekleştirilen yetki belirleme sistemleri
incelenebilir. Ancak, referandumun diğer yararlarının yanında en önemli yararı
“sonucun kuşkuyu giderebilecek, kesinliği, güveni ve psikolojik tatmini sağlayacak etkiler” yaratması olduğu unutulmamalıdır. Böylece sarı sendikacılık
oyunları ve söylentileri büyük ölçüde yok” edilebilecektir. “Özellikle işyeri
düzeyinde kurulmuş birçok güçsüz sendikaları ortadan kaldırarak sendika sayısını”164 azaltması olasılığı da çok yüksektir.165
oylama iki sendikanın Bölge Çalışma Müdürünü de aralarına alarak yaptıkları bir protokol
uyarınca „gizli oy ve açık sayım ikesine‟ göre gerçekleştirilmiştir.”
162
A.e.
163
Nuri Çelik, “Toplu Sözleşme Yetkisi Uyuşmazlıklarının Çözümündeki Aksaklıkları Giderici
Yollar”, Ġktisadi ve Ticari Ġlimler Dergisi, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi
Yayını, İstanbul, 1974, sayı 1, s. 227
164
A.e., s. 237
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Referandum yönteminin uygulanmasının işkolu düzeyinde yetkinin belirlenmesinde sorunlara yol açacağı görüşüne karşı “ülkemiz için hem işkolu
hem de işyeri sözleşmesinin yapılması ise yarar sağlamamaktadır” diyen Çelik,
Yasa‟da yapılacak bir değişiklikle işkolu sözleşmelerinin kaldırılmasını, yerine
“Almanya‟da olduğu gibi, bir bölgedeki aynı işkoluna giren aynı veya benzeri
branştaki işyerlerini kapsayacak sözleşmelerin yapılması” esasının konulabileceğini, hatta bu tür toplu iş sözleşmeleri yapmak için yasal düzenlemeye dahi
gerek olmadığını, “yürürlükteki kanuna göre birçok işyerlerini kapsayan fakat
nitelikçe işyeri düzeyinde olan sözleşme” yapmanın olanaklı olduğunu, sosyal
tarafların bu gereksinimi duymaları halinde “uygulamanın kendiliğinden bu
yola” gireceğini savunmuştur.166
Çelik‟e göre, yetki uyuşmazlıklarının giderilmesine ilişkin yürürlükteki
belgelere göre karar verme yönteminin, yine belgeler esas alınarak yapılacak
yasal değişikliklerle düzeltilmesi olanaklı değildir. Bunun için de yetki uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde zorluklarla karşılaşılan durumlarda oylamaya
başvurmak yararlı olacaktır. Bu nedenle yasa değişikliği yapılmalı, işyerindeki
işçilerin seçtiği sendika, tıpkı grev oylamasında olduğu gibi, kapalı oy verme
ve açık sayım yoluyla demokratik bir biçimde belirlenmelidir. “Sendika üyeliğinin kazanılması ve sona ermesinde aranacak olan Sendikalar Kanunu‟nun 5.
ve 6. maddelerinde yer alan yazılı şeklin kaldırılması düşünülmemeli, oylama
sadece yetki uyuşmazlıklarının çözümlenmesiyle sınırlı olarak ve bu aşamada
uygulanacak biçimde düzenlenmelidir. Yine Çelik‟e göre, her yöntemin sakıncalı ve yararlı yönleri vardır. Çelik, “Denemelere ve karşılaştırmalı hukuka
dayanarak, yetki uyuşmazlığının çözümlenmesinde en yararlı, demokratik ve
gerçeklere uygun yöntemin oylama olacağı açıktır” demiştir.167
3.2.4. Toplu ĠĢ SözleĢmesi Yetkisinin Durum Tespiti (Ġrade Beyanı)
Yöntemiyle Belirlenmesi
Yargıtay HGK‟nin toplu iş sözleşmesi yetkisinin belirlenmesinde referandum yönteminin uygulanmasının önünü önemli ölçüde kesmesi üzerine, ilk
uygulamasını Adana İş Mahkemesi‟nin 16.1.1976 tarihli kararıyla başlattığı,
durum tespiti veya irade beyanı olarak adlandırılan yeni bir yöntem uygulanmaya başlamıştır.168
Aslında, Adana İş Mahkemesi‟nin durum tespitine ilişkin vermiş olduğu
karara konu olan olayla, referandum kararlarına konu olan olaylar arasında
165

A.e., s. 238, 239, “Bu sistemde işçiye maddi yardım da baskı da yapılsa, gizli oyla sonuç
alınacağına göre herkes serbestçe seçimini yapacak ve kimin hangi sendikaya oy verdiğini
bilmek çoğu zaman, hele büyük işyerlerinde hemen hiç, mümkün olmayacaktır.”
166
A.e., s. 241
167
Çelik, a.g.e., ĠHU, 1975
168
Bayer, a.g.e., s. 354
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ciddi bir fark bulunmadığı vurgulanmıştır. Durum tespitine konu olan olayda
da referanduma başvurma zorunluluğunu doğuran olayda olduğu gibi, üye kayıt
fişlerinin sahtelik iddiası bulunmaktadır. Bölge Çalışma Müdürlüğü bu sahtecilik iddialarını belgeler üzerinde sonuçlandıramamış, üye kayıt fişlerindeki işçilerin imzalarının gerçekte işçilere ait olmadığı konusundaki ciddi kuşkuları
giderememiştir. Ancak durum tespitiyle referandumun aynı kurumlar olduğunu
söylemek de olanaklı gözükmemektedir. Bu yöntemde referandumdan farklı
olarak, sahteliği ileri sürülen üye kayıt fişlerinin işçiye ait olup olmadığı bizzat
işçiye sorulmaktadır. Dolayısıyla durum tespitinin Yargıtay HGK kararıyla
çelişkiye düşmek istemeyen mahkemelerin, gizli oy-açık sayım esasına dayalı
referandum yöntemi yerine, açık oy-açık sayım esasına dayalı irade beyanı
yöntemine yönelmiş olmaları, sorunun çözümlenmesine yönelik yeni bir arayış
olarak da değerlendirilebilir.169
Diğer yandan durum tespiti konusunda, yargının sorunları çözme arayışından önce, yürütme organının yasal düzenlemeden kaynaklanan sorunları
çözmek için harekete geçtiğine işaret edilerek, Çalışma Bakanlığı‟nın bu konuda yayımladığı genelgelerin “bazı duraksamaları giderici”170 işlev gördüğü
belirtilmiştir. Ne var ki Bakanlığın genelgeyle sürece müdahale etmesi de yargının içtihat yoluyla sorunlara çözüm üretmeye çalışması da üretilen çözümler
tarih sırasına konularak bakıldığında ciddi gel-gitler yaşandığını, kararsızlıklara
neden olduğunu göstermektedir.
Çalışma Bakanlığı 30.10.1974 tarih, 12 sayılı genelgesinden sonra,
14.7.1977 gün ve 6 sayılı genelgeyi yayımlayıp, kayıtlar üzerinde gerçeğe
ulaşmanın olanaklı olmadığı durumlarda durum tespiti yapılabileceğini belirtmiştir. Bu genelgenin yayımlanmasından sadece 20 gün sonra 5.8.1977 gün ve
9 sayılı yeni bir genelge yayımlanarak ve hiçbir gerekçe gösterilmeden, durum
tespitine ilişkin 14.7.1977 tarih ve sayılı genelge dahil, tüm genelgeler uygulamadan kaldırılmıştır. Kaldırılan genelgenin yerine yeni bir genelge yayımlanmamıştır. Bazı iş müfettişlerinin yeni yayımlanan bir genelge olmadığı gerekçesiyle durum tespitine ilişkin eski genelgeyi uygulamaya devam etmeleri üzerine, Çalışma Bakanlığı 21.9.1977 gün ve 10 sayılı yeni bir genelge yayımlayarak, durum tespiti ve irade beyanı uygulamalarının yapılmamasını istemiştir.
Aradan yaklaşık dört ay geçtikten sonra Çalışma Bakanlığı, 1978 yılı başında
yeni bir genelge daha yayımlayarak bu kez durum tespitine ilişkin 6 sayılı genelgeyi gözden geçirip, “30.1.1978 gün ve. 6 sayılı genelge olarak 1.2.1978
tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır” demiştir.171
169

A.e., s. 355
Murat Demircioğlu, “Durum Saptamasının Yasaya Uygun Olması”, ĠHU, 1979/1 TSGLK. 11
(No. 12)
171
Bayer, a.g.e., s. 355, 356
170

Türkiye’de 1963-1980 Döneminde Uygulanan Yetki Sistemi ve Arayışlar

187

Durum tespitine ilişkin yargının tutumunun da yürütmenin ikircikli tutumundan farklı bir gelişme göstermediği görülmektedir. Yargıtay 9. HD,
03.04.1978 T. 1978/3606 E. 1978/5831 K sayılı kararında “bu yeni yöntem
karşısında önce, çoğunluğu temsil eden sendikanın tespitinde SenK 'nun 5. ve
6. maddelerinin dikkate alınması zorunluluğunun bulunduğu gerekçesiyle irade
beyanı yolu ile yetkili sendikanın belirlenemeyeceği sonucuna”172 ulaşmıştır.
Ancak 05.10.1978 T. 1978/11913 E, 1978/1184 K sayılı kararı ile “görüşünü
değiştirerek, durum tespiti yöntemiyle toplu iş sözleşmesi yapma yetkisinin
saptanmasını yasaya uygun bulmuştur.”173
Yargıtay 05.10.1978 T. 1978/11913 E, 1978/1184 K sayılı kararında 174
“durumun tespitine ilişkin işlemin referandum niteliğinde bulunmamış olmasına göre” sözleriyle durum tespiti ve referandumu farklı kurumlar olarak kabul
ettiğini belirtmiştir. 16.10.1978 T., 1978/11787 E., 1978/12463 K. sayılı kararında ise “mahkemenin işçileri çağırarak sahte olduğu ileri sürülen üye kayıt
fişleri ve diğer belgelerdeki yazı ve imzaların kendisine ait olup olmadığı hususunda isticvap etmesi ve çağrı tarihinde hangi sendikanın üyesi olduğunu tespit
etmesi mümkündür” sözleri ile durum tespitini “isticvap” olarak nitelendirmiştir. Yargıtay bu nitelendirmeyi yaptıktan sonra, “ancak, hakimin bu işlemi kendisinin yapması gerekir. Yetkili sendikanın tayini için dosyanın yeniden Bölge
Çalışma Müdürlüğüne gönderilmesine karar verilmesi yasaya aykırıdır” sonucuna ulaşmıştır.175
Yargıtay kararında, “referandum ile durum saptaması tamamen iki ayrı
hukuksal” yöntem olarak vurgulanmıştır. Her ne kadar her iki yöntemin amacı
da işyerinde toplu iş sözleşmesi yapma yetkisine sahip çoğunluk sendikasını
belirlemek olsa da referandumda işçilere üyelik ilişkisi sorulmamakta, doğrudan hangi sendikanın kendileri adına toplu iş sözleşmesi yapmasını istedikleri
sorulmaktadır. Durum tespitinde ise doğrudan üyelik ilişkisi sorgulanarak,
sahte olduğu ileri sürülen üye kayıt fişlerinin bu fişlerde imzası görülen işçilere
sorularak gerçekliğe uygun olup olmadığı belirlenmektedir. 176
Durum tespiti yoluyla toplu iş sözleşmesi yetki itirazlarının çözüme kavuşturulması, “referandum kadar sağlıklı bir yöntem olmamakla birlikte, uygulamada kayıtlar üzerinden yetkili sendikanın belirlenememesi halinde sınırlı
da olsa bir çözüm” olabileceği belirtilmiştir.177 “İşçilerin anayasal haklarını
172

Öner Eyrenci, “Durum Tespitinin Mahkemece Yapılması”, ĠHU, 1979/1 TSGLK. 11 (No. 13)
A.e.
174
Yar. 9. HD, 05.10.1978 T., 1978/11913 E, 1978/1184 K, ĠHU, 1979/1 TSGLK. 11 (No. 12)
175
Yar. 9. HD, 16.10.1978 T., 1978/11787 E., 1978/12463 K, ĠHU, 1979/1 TSGLK. 11 (No. 13)
176
Demircioğlu, a.g.e., ĠHU, 1979/1 TSGLK. 11 (No. 12), Eyrenci, a.g.e., ĠHU, 1979/1 TSGLK.
11 (No. 13)
177
Bayer, a.g.e., s. 355
173
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kullanmada kısıtlı da olsa atılmış olumlu adım” olarak sayılabileceğine işaret
edilmiş, “ancak her şeye rağmen, yetki uyuşmazlıklarında çıkan sorunları ortadan kaldıracak gerçek” atılımın, gizli oy-açık sayım niteliğindeki oylama”
yöntemi olduğu görüşü savunulmuştur.178
3.2.5. Referandumu Yasayla Düzenleme Denemeleri
Toplu iş sözleşmesi yetkisinin saptanmasında referandumun bir yöntem
olarak uygulanmasının HGK kararıyla önemli ölçüde uygulanabilir olmaktan
çıkmasından hemen sonra yetki sorununun çözümü için yasal arayışlar başlamıştır. Özellikle 1976 yılında, işçi ve işveren çevrelerinin büyük ve yoğun faaliyetlere girdikleri, işveren çevrelerinin doğal olarak yasadışı grev ve direnişleri
önleyici tedbirlerin alınması yönünde 274 ve 275 sayılı Yasalarda değişiklik
yapılması, işçi çevrelerince ise referandumun yasal bir hukuki kurum haline
getirilmesi doğrultusunda çaba gösterildiği belirtilmiştir.179
Toplu iş sözleşmesi yetkisinin belirlenmesinde ortaya çıkan uyuşmazlıkların referandum yoluyla çözüme kavuşturulması görüşü 1317 sayılı
Yasa‟yla 275 sayılı Yasa‟nın değiştirilmesi aşamasında DİSK tarafından savunulurken daha sonra Türk-İş yöneticilerinin de savunduklarına işaret eden
Apaydın, “kamuoyuna mal olarak CHP seçim bildirgesine CHP-MSP Hükümet
Protokolü‟nde ve bu Hükümetin Çalışma Bakanlığı tarafından hazırlanan tek
maddelik bir yasa tasarısında yer almıştır. Ancak yetki uyuşmazlıklarında referanduma başvurulmasını öngören bu tek maddelik yasa tasarısı, tek başına yasalaşması halinde uygulanamayacağı gerekçesi ve Toplu Sözleşme Yasası‟nın
bütününde yer verilmek koşulu ile geri alınmıştır” demiştir.180
Referandum, 20 Temmuz 1978 tarihinde imzalanıp, 7 Eylül 1979 tarihine kadar yürürlükte kalan, Türk-İş ile zamanın hükümeti arasında imzalanan
toplumsal anlaşma hükümleri arasında da yer almıştır. Taraflar, “Toplu Pazarlık ve sözleşme yapacak sendikanın belirlenmesinde (ihtilaflı durumlarda) referandum ilkesini, sendikal yarışmada sorumsuzluğa yol açmayacak ve işçilere
zarar vermeyecek yönde yasalaştırmak üzere” anlaşmışlardır. 181
178

Demircioğlu, a.g.e., ĠHU, 1979/1 TSGLK. 11 (No. 12)
Suphi Nahit Okay, “Toplu İş Sözleşmelerine Ait Yetki Uyuşmazlıklarında Referandum
(Oylama) Sorunu”, Sosyal Siyaset Konferansları, İ.Ü. İktisat Fakültesi İktisat ve İçtimaiyat
Enstitüsü, İstanbul, 1966, 29. Kitap, s. 106
180
Orhan Apaydın; “Genel Kurul Kararı Referandum Yapılmasını Engellemez”, İşçiler ve
Referandum Hakkı, Şükran Ketenci, Söyleşi, Cumhuriyet Gazetesi, 05.01.1976, s. 5
181
Can Şafak, “Sendika Özgürlüğünün Bir Parçası Olarak Referandum”, Mülkiye 2008, Cilt:
XXXIII, Sayı: 263, s. 187
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3.2.5.1. Referandumu Düzenleyen 1979 Tarihli Yasa Tasarısı
Referandum yönteminin yasayla düzenlenme çabaları 1979 yılına kadar
sürmüş, 1979 yılında Bakanlık yeni bir yasa tasarısı hazırlamıştır. 182 275 sayılı
Yasa‟nın toplu iş sözleşmesi yetkisini belirleyen, 7, 9, 11 ve 12. maddelerinde
değişiklik öngören tasarı gerekçesinde, toplu iş sözleşmesi sisteminin yetki
belirlenmesine ilişkin hükümlerinin dışında da sorunları bulunduğunu, bu sorunların tamamını giderecek bir yasa tasarısının hazırlanmasının zaman alacağını, yasalaşma şansının azalacağını, bu nedenle var olan sorunlar içerisinden
öncelikle çözüme kavuşturulması gereken önemli sorunların ele alınarak çözüme kavuşturulmak istendiği belirtilmiştir.183
Bakanlığın hazırlamış olduğu, taslağın gerekçesinde, öncelikle işyeri düzeyinde toplu iş sözleşmesi-işkolu düzeyinde toplu iş sözleşmesi ayrımına değinilmiştir. Tasarı, öğretiyi referans alarak işkolu ve işyeri düzeyinde toplu iş
sözleşmelerini “işkolu toplu iş sözleşmesinin o işkolundaki bütün işyerlerini
kapsayan ve genel normları saptayan tek bir sözleşme olması gerekir. İşyeri
toplu iş sözleşmeleri ise işyeri düzeyindeki yersel koşulları düzenleyen ve bu
düzeyde uygulamayı sağlayan sözleşmelerdir” 184 sözleriyle tanımlamıştır.
Tasarının gerekçesine göre uygulamada bu sözleşme türleri arasındaki ayrım
ortadan kalkmıştır. Bugüne kadar tanımına uygun bir işkolu toplu iş sözleşmesi
yapılmamıştır. Aslında işkolu yetkisine dayanılarak yapılan sözleşmeler “birer
işyeri toplu iş sözleşmesi niteliğinde” 185 olmuştur. İşkolu düzeyinde toplu iş
sözleşmesi yetkisine sahip sendikaların belirlenmesinde büyük sorunlar yaşanmaktadır. Sistemin belgeler üzerinde inceleme yapılması esasına dayanması, bu
belgelerin de sendikalarca bakanlığa verilen belgeler olması nedeniyle ayrıca
incelenmesi gerekmekte, Yasa‟nın süreci çabuklaştırmayı öngören hükümleri
bu nedenle uygulanamamaktadır. Uygulamada, toplu iş sözleşmesi yetkisinin
belirlenmesinde üye kayıt fişlerinin esas alınması çok çeşitli sahteliklerin ortaya çıkmasına neden olmuştur.186 Sendikaların sunduğu noter tespit
182

ÇalıĢma Dergisi, Yasa Tasarı ve Taslakları Özel Sayısı, 1978-1979, Ankara, Başbakanlık
Basımevi, 1979, s. 49-64
183
Çalışma Bakanlığı, “275 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu‟nun Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddelerin Eklenmesine İlişkin Yasa
Taslağı, ÇalıĢma Dergisi, Yasa Tasarı ve Taslakları Özel Sayısı, 1978-1979, Ankara,
Başbakanlık Basımevi, 1979, s. 50
184
A.e., s. 51
185
A.e., s. 52
186
A.e., s. 54,55 “Sendikalar arasındaki rekabet çoğunlukla yetki elde etme konusunda ortaya
çıkmakta ve yetkinin elde edilebilmesi için hemen her yola başvurulmaktadır. İşçilerden
sendikaya girişte birden fazla üye giriş fişi alınmakta, işçinin istifası halinde ise bu fişlerden
birine yeni tarih atılmak suretiyle muameleye konulmaktadır. Bu suretle rakip sendikaların üye
sayılan toplamı işyerinde çalışmakta olanların sayısını aşmaktadır. Yapılan tetkikler sırasında
ölmüş olan, aylarca önce işyerinden ayrılmış veya yurt dışına gitmiş olan kişilerin sendika
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tutanaklarının dahi Bakanlık kayıtları ile uyum göstermediği görülmüştür. 187
Bakanlık, işkolu toplu iş sözleşmesi yetkisine sahip sendikaları belirlerken, o
işkolundaki toplam çalışan sayısını SSK kayıtlarına göre saptamaktadır. Bu
kayıtlar ise en az başvuru tarihinden bir yıl önceki durumu göstermekte, yetki
itirazları yargı önüne geldiğinde de sağlıklı çözüm üretilememektedir. Mahkemeler uyuşmazlığı bilirkişiler aracılığıyla çözmeye çalışmakta, bilirkişiler ise
sendika defter ve kayıtlarındaki durumu bir tutanakla tespit etmek zorunda
kalmaktadırlar. Bütün bu nedenlerle esasen uygulamada gerçek yerini hiçbir
zaman bulamamış olan “işkolu toplu iş sözleşmeleri” kaldırılmış ve yetki saptama yöntemi hâkim denetiminde oylama biçimine dönüştürülmüştür.188
Tasarının gerekçesinde, işkolu düzeyinde toplu iş sözleşmesinden vazgeçilmesi, işkolu toplu iş sözleşmelerinin uygulamada birer işyeri toplu iş sözleşmesine dönüşmesinin yanında, benimsenen yetki belirleme sisteminde yargıcın oylamayla yetkili sendikayı belirleyeceği, bu belirlemenin işkolu düzeyinde yapılmasının güç olduğu gerekçesine dayanılmıştır. Gerekçeye göre,
toplu iş sözleşmesi yetkisinin belirlenmesinde yargıç denetiminde oylama yapılması esasının benimsenmesi, işkolu toplu iş sözleşmesi yetkisinin saptanmasında yargıç denetiminde oylama yapılmasının olanaklı olmaması nedeniyle,
işkolu düzeyinde toplu iş sözleşmesi yerine, işyeri düzeyinde toplu iş sözleşmelerinin yanında “işletme düzeyinde toplu iş sözleşmesi” kurumunun düzenlenmesini zorunlu kılmıştır. Böylece, işletme toplu iş sözleşmesi yetkisinin
kazanılabilmesi için hâkim denetiminde ve bir kerede yapılacak bir oylamayla
yetkili sendikanın saptanması mümkün olabilecektir.189
3.2.5.2. 1979 Tarihli Yasa Tasarısı, Referandum ve Güçlü Sendikacılık
Tasarı, önerdiği yeni sistemin yararlarını ve gerekçelerini sıralarken ilginç bir şekilde, eleştirdiği 275 sayılı Yasa‟yla öngörülen yetki belirleme sisteminin gerekçesini aynen tekrarlamış, tıpkı 275 sayılı Yasa‟nın yetki belirleme
sistemi yasama organında tartışılırken ileri sürülmüş olduğu gibi kuvvetli senüyesi olarak gösterilmemelerine sık sık rastlanmaktadır. Böylece azınlık sendikası yetki
alabilmekte ve bunun sonucu olarak da çoğunluk sendikasının üyesi olan işçiler hukuken
olmasa bile fiili haklılıklarını kanun dışı hareketlere dönüştürerek işyerinde huzurun
bozulmasına yol açmaktadırlar.”
187
Çalışma Bakanlığı, a.g.e., s. 53, “Kaldı ki çoğu kez noter tespit zabıtları dahi idarenin elinde
bulunan kayıtlarla veya idari yoldan elde edilen bilgilerle çelişki göstermektedir. Bu bakımdan
da Yargıtay içtihatlarında da konu olduğu üzere, zorunlu durumlarda noter belgelerine dahi
itibar edilmemesi gerekeceği gibi hayli ilginç ve değişik hukuksal sorunlar ortaya
çıkmaktadır.”
188
A.e., s. 53
189
A.e., s. 53, 54 “İşletme toplu iş sözleşmesinin kabulünün bir diğer nedeni de aslında bu gün
ister işyerleri ister işkolu biçiminde olsun, yapılan toplu iş sözleşmesinin fiilen işletmeleri
kapsadığının bir gerçek olmasıdır.”
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dikacılığın bu sistemle var edileceği iddiasından hareket etmiştir. Yasa taslağının gerekçesine göre 274 sayılı Sendikalar Yasası‟nın birden fazla sendika
üyeliğine izin veren hükümleri, işçilerin hangi sendikanın toplu iş sözleşmesi
yetkisini alacağını önceden bilememelerinden doğan kaygıyla birleşince, işçilerin iki üç sendikaya birden üye olmaları sonucunu doğurmuştur. Bu durum
“kuvvetli sendikacılığın” gelişmesini zorlaştırmış, “sendikaları sadece toplu iş
sözleşmesi yapan kuruluşlar haline” getirmiştir.190
Tasarının gerekçesinde, güçlü sendikacılığın işçilerin özgür iradeleriyle
seçtikleri sendikaların gelişmesi sayesinde doğacağı vurgulanmış, toplu iş sözleşmesi yetkisinin referandum yoluyla belirlenmesi yönteminin, güçlü sendikacılığın doğuşunu engelleyen yolların kapatılması zorunluluğundan ileri geldiği
savunulmuştur. Toplu iş sözleşmesi yetkisinin iş mahkemesi yargıcının gözetiminde işçilerin oylarına başvurularak yapılmasının demokratik bir yol olduğunu, bu yöntem sayesinde, yetki belirleme sisteminde yaşanan sakıncaların
giderileceği, işçilerin hem sendikalarına hem de işverenlerine güven duymalarını artıracağı, idari makamlara duyulan güvensizliği ortadan kaldıracağı savunulmuştur.191
3.2.5.3. 1979 Tarihli Yasa Tasarısı ve Referandum Yöntemiyle
Sahteciliklerin Önlenmesi
Referandumu yetki belirlenmesinde ana yöntem olarak saptayan yasa tasarısı, sadece bu yöntemi belirlemekle yetinmemiş, belgelere dayalı yetki belirleme sisteminde esas alınan belgelerin daha sağlıklı üretilmesini sağlayacak
düzenlemeler yapılarak, belgeleme sisteminin iyileştirilip, referandum yönteminin tamamlayıcısı olarak korunmasını önermiştir.
Bu öneriye göre, 275 sayılı Yasa‟nın 12. maddesinde var olan adres bildirme, bildiri ve ilan koşullarına uyma zorunluluğu, yetki tespitinin nasıl yapılacağını belirleyen 11. maddeye de konularak, idari makamlar yeni sistemde
görevli kabul edilmişlerdir. Böylece çoğunluk koşulunun dışındaki koşulları
sendikaların taşıyıp taşıyamadıklarına ilişkin incelemeleri sendikaların sonradan belge getirmesini beklemeden yapma olanağı sağlanacaktır. Yetki tespitlerine hangi kurum ve kuruluşların itiraz edebileceği maddede açıkça gösterilerek, itiraz hakkı bulunmayanların da itiraz ederek süreci uzatmalarının önüne
geçilmesi amaçlanmıştır. İdari itiraz makamlarına, çoğunluk dışındaki 274 ve
275 sayılı Yasa‟da ehliyetle ilgili koşulların bulunup bulunmadığına dönük
konularda inceleme yapma hakkı tanınmıştır. İdari makamların bu konuda
vermiş oldukları kararlar yargı denetimine açılmış, yetki itirazının her işyeri
için ayrı ayrı yapılacağı konusuna açıklık getirilerek, uygulamadaki aynı işverene ait tüm işyerleri için tek bir yetki süreci işletilmesinin önüne geçilmiştir.
190
191

A.e., s. 55
A.e.
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Yetki itirazıyla birlikte itiraz eden sendikanın yetkili olduğu iddiasının da incelenmesi olanağı sağlanarak, itiraz eden sendikanın yetki için gerekli koşulları
taşıması halinde ayrı bir yetki süreci işletmeden itiraz dosyasından yetkili olduğunun tespitinin yapılabilmesinin önü açılmıştır. Böylece, yetki tespiti konusunda yeterli düzeyde açıklık ve saydamlığın gerçekleştirildiği, yeni düzenlemeyle gerçek anlamda toplu iş sözleşmesi yapma hakkına sahip sendikanın
daha kısa yoldan yetkiye kavuşması sağlanmaktadır. 192
Tasarı, sendikaların kendilerine rakip olarak gördükleri sendikaları atlatarak toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi alabilmek için geliştirdiklerini belirttiği,
yetkili oldukları işyerlerini diğer sendikalara bildirme yükümlülüklerini yerine
getirirken, zarfın içine yetki tespitiyle ilgisi olmayan yazılar koymalarının, boş
zarf göndermelerinin önüne geçmek için bildirimim noter aracılığıyla yapılmasını öngördüğünü belirtmiştir. Tasarıda ifade edilen şekliyle, “sendikacılığı
ticaret haline getiren bazı” sendikaların, okunmayan gazetelere ilan vererek
işverenlerin itiraz sürelerini geçirmelerinin önüne geçmek için ilan yanında
işverene de bildirim yapma zorunluluğu getirilmiştir. Gerçekte yetkisi olmadığı
halde toplu iş sözleşmesi sürecinin aşamalarına uymadan toplu iş sözleşmesi
yapıp, toplu iş sözleşmesinin geçersizliği için öngörülen süreleri atlatarak işyerlerinde yetkili sendika kendileriymiş gibi davranan sendikaların bu uygulamalarını engellemek için “adres isteme, bildiri ve ilan koşullarına uyulmaksızın
yapılan toplu iş sözleşmelerinin hükümsüz” sayılması öngörülmüştür. Toplu iş
sözleşmesi yetkisini bir kez alan sendikaların aldıkları bu yetkiyi çeşitli nedenlerle kullanmayıp, başka sendikaların da yetki başvurusu yapmalarına engel
olmak için alınan yetkiyi bir ay içerisinde kullanma zorunluluğu getirilmesi
esası kabul edilmiştir.193
3.2.5.4. 1979 Tarihli Yasa Tasarısında Referandum Uygulama Esasları
Tasarının öngördüğü toplu iş sözleşmesi yetkisine itiraz ve itirazların giderilmesine ilişkin sistemde itirazların sonuçlandırılması (11. maddede) iki ayrı
süreç olarak düşünülmüştür. Toplu iş sözleşmesi yetkisine yapılan itirazlar,
çoğunluğun dışındaki konulara ilişkin veya hem çoğunluk hem başka itirazlar
öne sürülmüş ise bölge çalışma müdürlüğü, çoğunluğun dışındaki itirazları
sonuçlandırıp itiraza ilişkin kararlarını taraflara tebliğ edecek ve kararın bir
örneğiyle birlikte dosyayı çoğunluğun tespiti için oylama yapılması istemiyle iş
mahkemesine gönderecektir.194
Yapılan itiraz sadece çoğunluğa ilişkin ise bölge çalışma müdürlüğünün,
bu kez kendisi bir inceleme yapmadan oylama yapılması isteğiyle başvuruyu üç
işgünü içinde iş mahkemesine göndermesi gerekmektedir. Tasarının yeniden
192

A.e., s. 55, 56
A.e.
194
A.e., s. 61
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düzenlediği 11. maddeye göre, taraflar bölge çalışma müdürlüğünün kararına
karşı üç işgünü içinde iş mahkemesine itiraz edebilirler. Bu itiraz üç işgünü
içinde karara bağlanır ve gerekirse oylamaya geçilir. Oylamanın nasıl yapılacağına da 11. maddede açıklık getiren taslağın önerdiği düzenlemede, oylama iş
mahkemesi hâkiminin denetiminde, “gizli oy-açık tasnif yoluyla” işyerinde ve
oylama tarihinde o işyerinde en az 6 ay çalışmış işçilerin katılımıyla, itirazın
mahkemeye ulaştığı tarihten 15 günü geçmeyecek şekilde belirlenen oylama
gününde yapılır. Bu şekilde belirlenen oylama gününü, oylamanın başlayacağı
saati yargıç, taraflara, işverene ve bölge çalışma müdürüne tebliğ eder. Oylamayla ilgili her türlü işlerde bölge çalışma müdürlüğü görevlidir.195
İşkolu toplu iş sözleşmelerini kaldırarak, işletme toplu iş sözleşmesi kavramını getiren tasarı, işletme toplu iş sözleşmesine yapılacak itirazların da işyeri gibi aynı süreci izleyerek yapılmasını, ancak işletme toplu iş sözleşmesinde “oylamanın, işletmeye dahil bütün işyerlerinde işletme merkezinin bulunduğu yer iş mahkemesince saptanacak aynı gün aynı saatte yapılmasını öngörmüş, “Oylamanın yapılması herhalde itirazın mahkemeye intikali tarihinden
başlayarak 30 günü geçemez” hükmünü getirmiştir. 196
3.2.5.5. 1979 Tarihli Yasa Tasarısının YasalaĢamamasının Etkileri
Tasarı 1979 yılının çalkantılı siyasi yapısı içerisinde yasama organında
tartışılamadan kadükleşmiş, Türkiye, bir yıl sonra, 12 Eylül 1980 askeri darbesini yaşamış, darbe sonrası dönem ise her alanda olduğu gibi toplu iş sözleşmesi yetkisinin belirlenmesi alanını da yeniden yapılandırılmıştır. 12 Eylül
1980, bu yeniden yapılandırmanın miladı olmuş ve bu tarihten, incelediğimiz
dönemin sonu olan 2009 yılına kadar 29 yıl sürmüş, sendikal haklar darbenin
şekillendirdiği yasal sistemin izin verdiği kadar var olmuştur.
1963-1980 yılları arasında, toplu iş sözleşmesi yetkisinin belirlenmesi
konusu birçok açıdan öğreticidir. Öncelikle belirtmek gerekir ki sendikaların
toplu iş sözleşmesi yapma faaliyetlerini merkeze almaları, sendika olmalarının
doğasından kaynaklanan bir durumdur. Elbette bu saptama sendikaların sadece
toplu iş sözleşmeleriyle ilgilenen kurumlar olduğu ya da olması gerektiği anlamına gelmemektedir. Sendikalar, geniş anlamda üyelerinin hak ve çıkarları için
uğraşsalar da üyeleriyle olan ilişkilerinin ete kemiğe büründüğü, üyenin sendikanın varlığını somut olarak hissettiği, hatta sendika hakkında yargıya ulaşmasını sağlayan etkinlik toplu iş sözleşmeleri olmaktadır.
Bir başka anlatımla toplu iş sözleşmesi yapmakla sendikalaşma arasında
oldukça sıkı bir bağ vardır. “Tüm sendikalar toplu pazarlık yapmıştır ve yap195
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A.e.
A.e., s. 62
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maktadır; bazı istisnalar (American Medical Association vb) dışında toplu pazarlık sendikalar tarafından yürütülmektedir.”197
Dolayısıyla sendikaların da bu denli önemli bir etkinlikten yoksun kalıp
kalmayacaklarını belirleyen toplu iş sözleşmesi yetki sistemi karşısında kendilerini bu gerçekliğe uygun konumlandırmış oldukları söylenebilir. Toplu iş
sözleşmesi yetkisinin belgelere dayalı olarak yapılmasının, böylesine önemli
bir konuda hem sendikaların hem işverenlerin hem de zaman zaman siyasi
iktidarların güncel gereksinimlerine uygun olarak yasayı delecek yöntemler
geliştirmelerine bir anlamda elverişli bir zemin hazırlamıştır. Yukarıda incelemiş olduğumuz yasa tasarısında görüldüğü gibi, yasayla, boş zarfla ya da yetki
tespitiyle ilgili olmayan evrak gönderilmesinin engellenmesi çabasına, bunun
için bildirimin noter aracılığıyla yapılması yükümlülüğü getirilmesine, işkolundaki işçi sayısından daha fazla üye sayısı bildirilmesine çok az ülkede veya
sistemde tanık olunmuştur.
Diğer yandan bu dönemde, yaşanan olumsuzlukları, sendika, yargı hatta
idare ve öğreti de sürece katılarak çözme iradesini göstermiş olduğunu belirtmek gerekmektedir. Referandum, irade beyanı gibi çözümlerin üretilip uygulanması, uygulamanın çok sayıda olumlu örneklerinin görülmesi, sorunun sendikal hareketin kendi gelişim dinamikleri içerisinde aşılması konusunda ciddi
adımlar attığını, çözümler geliştirdiğini göstermiştir. Yaşanmış, sonuçlanmış
süreçler, “şöyle olmasaydı böyle olurdu” gibi değerlendirilmemelidir. Ancak,
olayların gelişim eğiliminden hareketle eğer 1980 yılında askeri darbe olmasaydı, işçi hareketinin kendine özgü referandum ve belgelere dayalı sistemin
belki de bir karmasından oluşan yetki sistemini var edeceğini ve bugün yetki
sistemi sorununun aşılmış olacağını söylemek de olanaklıdır. Çünkü 1980 yılının hemen öncesinde, referandumu uygulama içerisinde geliştirip kendi koşullarında uygulayan, işverenlerle bu konuda anlaşmalar yaparak yaygınlaştıran
sendikal hareketin var olduğu anımsanmalıdır. Bir başka anlatımla, sendikal
hareketin kendi doğası içerisinde gelişimine izin verilmiş olsaydı, 12 Eylül
1980‟de yeniden kalıplara sığdırılmaya çalışılmasaydı, kendi sistemini de yaratmış bir sendikal yapı olarak bugün varlığını daha güçlü sürdürecekti de denilebilir.
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H. İbrahim Sarıoğlu, “Toplu İş Sözleşmelerinin Kişiler Bakımından Uygulama Alanı”, Ġ.Ü.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Endüstri ĠliĢkileri Bilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi,
İstanbul, 1997, s. 55, 56 “Sendika-toplu pazarlık ilişkisini açıklayan iki temel bakış açısı
vardır. Her ikisine göre de sendikaların nihai amacı daha iyi ücret, çalışma süreleri ve çalışma
şartları sağlamaktır. Yöntemleri bakımından birbirinden ayrılan bu anlayışlardan „sözleşmeci
yaklaşım‟a göre; işçilerin çoğunluğu sendikayı seçmişse işveren onunla pazarlık etmelidir.
Yapılan sözleşme ile sendika meşruiyet ve „tanınma‟ kazanacaktır. Bu sözleşme ile
yapılmaması gereken şey ise, yalnız sendikalıların çalışmasını öngören hükümler koymaktır.
Diğer yaklaşıma (integratif yaklaşım) göre ise, aslında toplu pazarlık, sendikacılık ve sendika
güvenliği aynı vakıanın üç ayrı görünümünden ibarettir. Bunların birini diğerinden ayırmak
imkansızdır veya çok zordur; ancak kendini korumak için uygun mekanizmalar verilmek
kaydıyla mümkündür.”

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TÜRKĠYE’DE 1980-2009 DÖNEMĠNDE UYGULANAN
YETKĠ SĠSTEMĠ
4.1. 1980 Döneminin Genel Özellikleri
Türkiye‟de ilk kez sendika, toplu iş sözleşmesi ve grev haklarıyla birlikte
1963 yılından itibaren uygulanmaya başlayan özgür toplu pazarlık sistemi, 12
Eylül 1980 askeri darbesine kadar sürebilmiştir. 12 Eylül 1980 yılında gerçekleştiren askeri darbe, özgür toplu pazarlık sistemini askıya almış, yeni bir sistemi kurgulayarak, olumlu olumsuz yanlarıyla bir dönemi sona erdirmiştir. 1
1980‟li yıllar sadece Türkiye‟nin değil tüm dünyanın yeni ekonomik,
sosyal, hukuki dönüşümlere yöneldiği yıllar olarak tanımlanabilir. 1980 öncesi
dünyada yaşanan ekonomik, teknolojik, siyasi gelişmelerin, yaşanan krizlerin,
“1980 sonrasında ivme kazanacak küreselleşme sürecinin ortaya çıkması açısından önemli”2 olduğu vurgulanmıştır. Bir anlamda yetmişli yılların, krizleri,
teknolojide yaşanan gelişmeleriyle 1980 sonrası hız kazanacak olan küreselleşmenin zemininin hazırlandığı yıllar olduğu da söylenebilir.
İkinci Dünya Savaşı‟ndan sonra dünyada uygulanan ekonomik modelin,
1970‟li yıllarda yaşanan krizlerle sonuna gelindiği, özellikle “sanayileşmiş
kapitalist ülkelerde verimlilik artışlarının önemli ölçüde yavaşlaması ve hızla
artan dünya petrol fiyatlarının da etkisiyle şiddetlenen”3 durgunluk eğilimleri,
sanayileşmiş ülkelerde yeni birikim modelleri oluşturma arayışını beraberinde
getirmiştir. Bu arayışlar ise “uluslararası kuruluşlar güdümünde neoliberal politikaların azgelişmiş ülkelerin çok büyük bir kısmını içine alacak bir biçimde
yaygınlaşması ve bugün küreselleşme diye adlandırılan sürecin fiilen başlaması”4 ile noktalanmıştır.
Yeni teknolojilerin hızla üretim sürecine girip çalışma yaşamını dönüşüme uğramaya zorladığı, yeni kavramların, yeni söylemlerin ortaya çıkmaya
başladığı bu dönem aynı zamanda gelişimi anlama, uyum sağlama arayışlarını
da beraberinde getirmiştir. 1975-1985 yıllarını kapsayan on yılın Batı Avrupa
sendikaları açısından hızlı teknolojik gelişmelerin sendika üyelerini karşı kar1

Adnan Mahiroğulları, Cumhuriyetten Günümüze Türkiye’de ĠĢçi Sendikacılığı, İstanbul,
Kitapevi, 2005, s. 289
2
Fikret Şenses, “Neoliberal Küreselleşme Kalkınma İçin Bir Fırsat mı, Engel mi?”, ERC
Working Paper in Economic, 04/09 August 2004, s. 2
3
Şenses, a.g.e., s, 3
4
A.e.
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şıya bıraktığı sorunlarla yüzleşmeye çalıştıkları, sorunları ve dönemi anlayabilmek için araştırmalar yapıp raporlar yayımladıkları görülmüştür. 5
1980‟li yıllar sadece hızlı teknolojik değişimin getirdiği sorunlarla, küreselleşme kavramıyla anılmamış, bu yıllar sanayi devrimi sonrasına hâkim olan
liberalizmin, bu kez isminin önüne “yeni” sıfatını alarak geri dönüşünü hissettirmeye başladığı dönem olarak da anılmıştır. Sanayi devrimi dönemine hâkim
olan liberal ideoloji, 1980‟li yıllarda küreselleşmeyi temsil ederek yeniden
gündeme gelmiştir.6 Dünyayı ve olayları özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası
uygulanan sosyal refah devletinin tam aksi diyebileceğimiz bir söylemle açıklamaya başlayan bu yeni söylem bir dizi tartışmayı beraberinde getirmiştir.
Birçok araştırmacı tarafından “neo-liberalizm” başlığı altında özetlenen bu
yaklaşımın, değişen temel tercihlerine uygun bir çalışma ilişkileri sistemini var
etmeye çalıştığı söylenmiştir.7
İlk sorgulananların başında sosyal refah devleti gelmiştir. Sosyal refah
devletine karşı yürütülen güçlü eleştiriler, sosyal refah devletinin olmazsa olmazı olarak görülen sosyal hakların kısıtlanmasına dönük olarak uygulanan,
ekonomik, yasal önlemler bir bütün olarak değerlendirildiğinde “sosyal refah
devletinin sonu mu geldi” sorusunu gündeme getirmiştir.8 Bu durumu, sosyal
refah devletinin, emekçi sınıflarla sermaye arasında varılan uzlaşmanın bir
ürünü olarak görenler9, sermayenin sosyal refah devleti konusunda uzlaşmadan
5

European Trade Union Institute, Technology and Collective Bargaining, Euro Inst Yayını, 13,
Brüksel 1985, ss. 1-4, Metin Kutal, “Türk Sendikacılığını Çevreleyen Olumsuz Koşullar,
Özellikler ve Yeni Bir Yapılanma İhtiyacı”, ÇalıĢma ve Toplum, Sayı 5, 2005/2 s. 12 “Başta
iletişim sektörü olmak üzere tüm üretim alanlarına giren bu yeni teknoloji küresel rekabeti
hızlandırmış, bu durum yeni çalışma türlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Kısmi
zamanlı çalışma, işin paylaşımı, çağrı üzerine çalışma, ödünç iş ilişkisi gibi yüzlerce yeni
çalışma türü ortaya çıkarken; ekonomik krizler daha sıklaşmış, kapsamı büyümüş, bu yüzden
kısa çalışma uygulamaları daha çok gündeme gelmeğe başlamıştır. Bu yeni çalışma türlerinin
tüm dünyada işçi sendikacılığını olumsuz yönde etkilediği bir gerçektir. Nitekim başta ABD
ve Fransa olmak üzere birçok ülkede sendikalar ciddi üye kayıplarına uğramışlardır.”
6
Şenses, a.g.e., s. 4 “1980‟li yıların başlarında neoliberal iktisat politikalarının da katkısıyla hız
kazanan küreselleşme süreci, dış ticaret, yabancı sermaye ve özellikle finansal akımların hızl a
artmasında ve çok uluslu şirketlerin etkinlik alanının genişlemesinde önemli bir rol
oynamıştır.”
7
Can Şafak, “Türkiye‟de Toplu Pazarlığın Değişen Çizgisi (1980-2005)”, ÇalıĢma ve Toplum,
Sayı, 10, 2006/3 s. 31 Mahiroğulları, a.g.e., s. 289
8
Süleyman Özdemir, KüreselleĢme Sürecinde Refah Devleti, İstanbul Ticaret Odası Yayını,
2007, s. 191
9
Erinç Yeldan, “Neoliberal Küreselleşme İdeolojisinin Kalkınma Söylemi Üzerine
Değerlendirmeler”, Praksis, Sayı, 2002, s. 2-3 “Nitekim II. Dünya Savaşı sonrasında emek
cephesiyle girişilen açık mutabakat sonucu, sermaye bir yandan ücretli emeğin gelirlerindeki
reel yükselmeye ılımlı yaklaşıyor, bir yandan da reel ücretlerdeki artışla birlikte, kitlesel
üretim süreçlerini gerekli kıldığı kitlesel tüketim talebini de kar realizasyonu olarak
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vazgeçmesi, sosyal refah devletini tasfiyeye yönelmesi olarak yorumlamışlardır. Sosyal refah devleti konusunda var olduğu kabul edilen uzlaşmanın, bir
anlamda emekçi sınıflar tarafını temsil eden sendikaların etkinliklerini yitirmeye başlamasına neden olduğuna işaret edilmiş, sosyal güvenlik hakkına yönelik sınırlamalar, bütçe kısıtlamaları gibi uygulamalar örnek gösterilerek kapitalizmin “altın çağı”nın, sona ermeye başladığı sonucuna ulaşılmıştır.10
4.1.1. Türkiye’nin 1980’li Yıllarda Yeni Bir Ekonomik Modele Yönelmesi

Türkiye de dünyada yaşanan bu sürecin dışında kalmamıştır. 1970‟li
yıllar süresince yaşanan krizlerin uygulanan ithal ikameci ekonomik modelden
kaynaklandığı, yeni bir ekonomik modele geçmenin gerekli olduğu, özellikle
işveren örgütleri tarafından dillendirilmeye başlanmıştır. Türk Sanayicileri ve
İşadamları Derneği (TÜSİAD), dışa açılamamayı “Türkiye‟nin kısır döngüsü”
olarak tanımlayarak “Dünya ekonomisinin belirlediği ve Türkiye'nin etkileyemediği koşulları veri kabul edip, Türkiye‟nin yararına olan her şeyi bu koşulları
göz önünde tutarak gerçekleştirmeye çalışmak, tek gerçekçi ve sağlıklı yoldur”
demiştir.11 Dünyada ekonomik bütünleşme içerisinde yer alamadan var
olabilmenin olanaklı olmadığını, koşulların ülkeleri bütünleşmeye zorladığını
ileri süren TÜSİAD, Türkiye‟nin de bu eğilime uygun davranıp, kendisini yeniden şekillendirmesi gerektiğini savunmuştur.12 Dışa bağımlılığın azaltılıp,
ekonomik özgürlüğün kazanılmasının “tek koşulu, ülkenin yaşamını sürdürmek
için ihtiyacı olan dış harcamaları karşılayacak yeterli geliri sağlamasıdır. Bu
halde dışa bağımlılık tehlikesi ortadan kalkar” saptamasını yapmıştır. Bu saptamadan hareketle “Türkiye'nin dışa bağımlı olmasını istemiyoruz. Fakat, aynı
zamanda Türkiye'nin kabuğuna çekilip dünya üzerinde yalnız kalmasını da
istemiyoruz” diyerek, sanayi ürünleri ihracatının artırılmasını başlı başına bir
hedef olarak belirlemiştir. TÜSİAD, sanayi ürünlerinin ihracatının artırılması
değerlendirme fırsatı elde ediyordu. İşçi üretkenliğinde süregelen artış, ücretlerdeki artış
temposunun üzerinde olduğu sürece söz konusu mutabakat işçi sınıfının gelir payında sermaye
aleyhine herhangi bir gerilemeyi gerektirmiyordu.”
10
A.e., “Bu şartlar altında geçilen „altın çağ‟, 1970‟lerden itibaren iktisadi ve siyasi sınırlarına
ulaştı.”
11
TÜSİAD, 1980 Yılına Girerken Türk Ekonomisi, İstanbul, TÜSİAD Yayını T/80.1. 62,
1980, s. 1
12
A.e., s, 6, 7 “Şimdinin dünyası, ülkelerin birbirinden kopuk ve habersiz, „Robenson‟ gibi
yasamaya değil, bütünleşmeye yöneldiği bir dünyadır. Bugün bütün dünyada, bölgesel
ekonomik bütünleşme hareketleri vardır. Dünya pazarlarını gruplaşan, kendi aralarında
örgütlenen ülkeler paylaşmaktadır. Dünyanın en zengin pazarı ile iş yapmak Türkiye gibi
sanayi ürünü satmak isteyen ülkelerin yararınadır, önemli olan bu pazarda, eşit koşullarla,
ezilmeden, ülke yararlarını koruyarak iş yapmaktır.”
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yolunun “mevcut kapasitelerin en verimli şekilde değerlendirilmesine, yatırımların hızla geliştirilmesine, ciddi, akılcı, dengeli ve sürekli bir para, kredi,
maliye ve ekonomi politikası uygulamasına” bağlı olduğunu savunmuştur.13
Bu görüşe göre Türkiye, kalkınmakta olan her ülkenin yaşadığı sorunları
yaşamaktadır. Kalkınma sürecinde sorunların büyümesi de kaçınılmazdır. Hızlı
nüfus artışına karşın Türk ekonomisi ülkede yaşayanlara daha iyi bir yaşam
düzeyi sağlayacak şekilde büyümüştür. Gelinen nokta Batı ekonomileri düzeyinde bir yaşam standardı özlemi içinde olan Türk vatandaşları için yeterli
değildir. Ancak “30 yılda bir yandan nüfus iki katına çıkarken öte yandan kişi
başı gerçek geliri 2 misline çıkarmak azımsanmayacak bir başarıdır” diyen
TÜSİAD, başarısızlığı “ekonomiyi dışa açamamak” olarak tanımlamıştır.
TÜSİAD açısından Türkiye‟nin büyümesi ihracat yapmasını, bu ise ihraç mallarının içeride tüketilmemesini gerektirmektedir.”14 Kısaca TÜSİAD,
“1977‟den başlayarak ithal ikameci modelin sınırlarına ulaşılması nedeniyle”
bu modelin sürdürülebilir olmaktan çıktığını ileri sürmüştür.15
4.1.2. 24 Ocak Kararları ve Toplu ĠĢ SözleĢmeleri
Yeni ekonomik model, tarihe “24 Ocak Kararları” olarak geçen, ülkenin
ithal ikameci ekonomik modelini, ihracata dayalı ekonomik modelle değiştirmeyi hedefleyen ekonomik programla 1980 yılı başında gündeme gelmiştir. 24
Ocak Kararları‟yla Türkiye‟nin korumacı politikalarını terk ettiği, “gerçekçi ve
esnek bir döviz”16 kuru uygulamasının benimsendiği, ihracatın desteklenip,
aşamalı olarak ithalatın serbestleştirildiği, enflasyonun düşürülmesinin temel
hedefler arasına alındığı, sıkı para politikalarının uygulanmaya başlandığı, faiz
oranlarının yükseltilerek özel tasarrufların teşvik edildiği, kamu projelerinin
sınırlandırılıp, KİT‟lerin özelleştirilmesinin gündeme alındığı ekonomik bir
program uygulanmaya başlamıştır.17
13

A.e., s. 6
A.e., s. 8, 9
15
Erinç Yeldan, KüreselleĢme Sürecinde Türkiye Ekonomisi, İstanbul, İletişim Yayınları, 4.
Baskı, 2001, s. 43
16
Ali Rıza Güngen “1980‟ler Türkiye‟sinde Devletin Yeniden Yapılandırılmasına Dair
Yaklaşımlar Üzerine Eleştirel Notlar”, Mülkiye Cilt: XXX Sayı: 250, s. 69
17
Fikret Şenses/Arman Kırım, “Türkiye'de 1980 Sonrası Ekonomik Politikalar Sanayileşme
Etkileşimi ve Sanayinin Yeniden Yapılanma Gerekleri”, http://arsiv.mmo.org.tr/pdf/10654.pdf
Erişim,10.09.2011, Mahiroğulları, a.g.e., s. 285 “24 Ocak Kararlan, her şeyden önce „neoliberal‟ bir çerçeve üzerine oturtulmuş; devletin ekonomideki ağırlığının giderek azaltılması ve
serbest piyasa ekonomisine geçilmesini amaçlamıştır. 24 Ocak Kararlarıyla, ithal ikameci
sanayileşme stratejileri terk edilerek, ihracata ağırlık veren bir sanayileşme, keza ihracata
dayalı bir büyüme modeli benimsenmiştir.”
14

Türkiye’de 1980-2009 Döneminde Uygulanan Yetki Sistemi

199

Türkiye‟nin ekonomik model tercihini değiştirmesinde, uluslararası finans kuruluşlarının yönlendirmesinin etkili olduğunun da belirtilmesi gerekmektedir. 1980‟li yıllarda, “sanayileşmiş kapitalist ülkelerde verimlilik artışlarının önemli ölçüde yavaşlaması ve hızla artan dünya petrol fiyatlarının da
etkisiyle şiddetlenen stagflasyonist eğilimler bu ülkeleri de sermaye birikim
sürecinin sürdürülmesi konusunda yeni arayışlara”18 itmiştir. Bir başka anlatımla, “Türkiye‟nin 1980 öncesinde uyguladığı ithal ikameci sanayileşmenin
kendisinde var olan çelişkilerin yanı sıra para sermayesinin 1970‟lerden itibaren yaşadığı daralmalar (kredi genişlemesi bunun bir veçhesidir) borç batağına
saplanan “gelişmekte” olan ülkelere Bretton Woods kuruluşları tarafından yapısal uyum programlarının önerilmesi/dayatılması sonucunu” 19 doğurmuştur.
Bu nedenle 24 Ocak 1980 Kararları, karşı çıkanlar açısından da destekleyenler
açısından da “Türkiye için bir dönüm noktası” 20 olmuştur.
Öncelikle 24 Ocak 1980 Kararları ile devletin temel tercihleri yeni modele uygun olarak değişmiştir.21 “Gerçekçi döviz kuru” uygulamasına 22 geçilmesi, KİT fiyatlarının serbest bırakılması, özelleştirme hedefi 23 bu tercih
değişikliğinin önemli göstergeleridir. Yeni modelin temel özelliğini ise “ücretlerin düşürülmesi yoluyla yurtiçi talebin daraltılarak, yurtdışı pazarlara ihraç
edilecek bir artığın yaratılması” hedefi belirlemiştir. 24 Bu temel özellik, toplu
pazarlık düzeninde de kendini göstermiştir. Bu dönemde, toplu iş sözleşmelerinde izlenecek ana politikaları belirlemek amacıyla, Toplu Sözleşme Koordinasyon Kurulu oluşturulmuştur. Kurul, 13 Haziran l980 tarihinde bir genelge
yayımlayarak, özel sektör ve kamu sektöründe toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde izlenmesini istediği ana prensipleri bildirmiştir.25 Bu prensiplere göre:
“1- Sözleşmelerde yönetime müdahale niteliğindeki hükümler
yer almayacak, bir önceki sözleşmede böyle hükümler mevcutsa
18

Fikret Şenses, “Neoliberal Küreselleşme Kalkınma İçin Bir Fırsat mı, Engel mi?”, ERC
Working Paper in Economic, 04/09 August 2004, s. 3
19
Güngen, a.g.e., s. 70
20
A.e., s. 69, Mahiroğulları, a.g.e., s. 285
21
Mustafa Delican, “Cumhuriyet Döneminde Türk Endüstri İlişkileri: İşçi Sendikalarının Dünü,
Bugünü” Sosyal Siyaset Konferansları, 51. Kitap, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayın No:
4637, Fakülte Yayın No: 590,2006, s. 23
22
Kadir Eser/Uğur Eser, Türkiye’de Sanayi Sektörünün Yapısı ve GeliĢme Eğilimi, Ankara,
Dosya Yayıncılık, Türk Harp İş Sendikası Yayını, 1995, s. 21-22
23
Ahmet Kılıçbay, Türk Ekonomisi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Beşinci Baskı, 1994,
s. 210.
24
Yeldan, a.g.e., s. 44, Delican, a.g.e., s. 24
25
Mustafa Sönmez, Özal Ekonomisi ve ĠĢçi Hakları, İstanbul, Belge Yayınları: 28, 1984, s. 89
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bunlara istişari bir şekil verilecektir. (Yönetime müdahaleden, üretim
planlaması, üst düzeyde sevk ve idare vb. gibi hususlar anlaşılmalıdır.)
2- Daha önceki sözleşmelerde yer alan hükümler dışında ek mali
yükümlülükler getirecek yeni maddelere yer verilmeyecektir.
3- Kıdem tazminatına esas süreler arttırılmayıp aynen muhafaza
edilecek, yeni işe alınan işçilerin kıdem tazminatı her yıl için 30 gün
olacaktır.
4- Sözleşme süresi iki yıldan az olmayacaktır.
5- Yıllık ücretli izin süresi uzatılmayacaktır.
6- Haftalık çalışma saatleri daha aşağıya indirilmeyecektir. Bu
genel prensipler, hem özel hem de kamu sektörü için geçerli
olacaktır.”26

Bu gergin ortamda başlayan l980 yılı toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin
önemli bir kısmı uyuşmazlıkla sonuçlanmış, uyuşmazlık sonucu sendikaların
almış oldukları grev kararlarının çok büyük bir kısmı Bakanlar Kurulu‟nca
ertelenmiştir. l980‟in ilk 8,5 ayında Bakanlar Kurulu‟nca ertelenen grev sayısı
geriye dönük son üç yılda ertelenen grev sayısıyla neredeyse eşittir. l980 yılı
başından l2 Eylül l980‟e kadar özgür toplu pazarlık tümüyle askıya alınana
kadar Bakanlar Kurulu toplam 7l grev erteleme kararı almıştır. 27
4.1.3. 24 Ocak Kararları ve 12 Eylül Darbesi
12 Eylül darbesini yapanlar, 24 Ocak Kararları‟nın mimarı olarak bilinen
Turgut Özal‟ı ekonomi yönetiminin başına getirmişlerdir. Böylece Türkiye
Cumhuriyeti‟nin neredeyse kuruluşundan 1980 yılına kadar uygulamış olduğu
ekonomik model olan ithal ikameci model terk edilerek, yerine kısaca ihracata
dayalı ekonomik model denilen yeni bir modelin inşasına başlanmıştır. Yeni
modelin gerekliliği, TÜSİAD‟ın “Dünya ekonomisinin belirlediği ve Türkiye'nin etkileyemediği koşulları veri kabul edip, Türkiye'nin yararına olan her şeyi
bu koşulları göz önünde tutarak gerçekleştirmeye çalışmak, tek gerçekçi ve
sağlıklı yol”28 sözlerinde dile gelmiştir. Bir yanıyla dünya ekonomisiyle yeni
bir ekonomik model aracılığıyla bütünleşme süreci başlamıştır. Doğal olarak bu
süreç dünyada inşa edilen yeni ekonomik düzenin mantığına uygun olmalıydı
ve nitekim bu mantık Türkiye için de geçerli olmuştur. Dünyada inşa edilmeye
başlayan bu yeni ekonomik düzenin mantığını sosyal politika açısından değer26

A.e., s. 90, 13 Haziran l980 tarihli Başbakanlık Müsteşarı Turgut Özal imzasıyla yayımlanan
“Toplu Sözleşme Koordinasyon Kurulu‟nun Tespit Ettiği Esaslar” konulu genelge
27
Tunç Tayanç, “Geciktirilen Grevler Üstüne Bir Değerlendirme”, ODTÜ GeliĢme Dergisi,
1980, Cilt 7, Sayı 1-2, ss. 80-94. Bkz. Türker Topalhan, “Türkiye‟de Grev Ertelemesi, Grev
Ertelemesinde Zorunlu Tahkim ve Uygulamaların Analizi”, Yayımlanmamış Doktora Tezi,
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1997. Sönmez a.g.e., s. 91
28
TÜSİAD, a.g.e., s. 1
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lendiren bir görüş, bu yeni düzende “sendikacılığa karşı bir tür savaş” açıldığını, “artan işsizliğin sorumlusu olarak” sendikacılığın gösterildiğini, üretimin
ve yatırımların hiçbir yasal korumanın olmadığı ülkelere” yönlendirildiğini
saptamıştır.29 Bu saptamada, konu Türkiye somutunda ele alındığında; 24 Ocak
Kararları‟nın ya da ihracata dayalı ekonomik modelin genel olarak sendikaları
ve özgür toplu pazarlık düzenini, ekonomik büyümenin önünde bir engel olarak
gördüğü vurgulanmıştır.30
1980 yılında Türk ekonomisinin kurtuluşunun dışa açılmakta olduğunu
ilan eden ve 24 Ocak Kararları‟nı benimseyen TÜSİAD, ihracatın artırılmasının iç talebin kısılmasını zorunlu kıldığını sürekli tekrarlamak gereğini duymuştur.”31
TÜSİAD‟ın önerdiği yeni ekonomik modelin gereklerinin Türkiye‟de
yerine getirilmesinde askeri darbenin belirleyici bir rol oynadığı gerçeğine
dikkat çeken dönemin Odalar Birliği Başkanı şöyle demiştir:
“Bundan iki yıl önce alınan ve cesaretle uygulamaya konan 24
Ocak Kararları‟nın ekonomi tarihimizde önemli bir yeri bulunmaktadır. 24 Ocak Kararları ilke yönünden fevkalade isabetlidir. Kararların
alınması kadar, 12 Eylül‟den sonraki yönetimin bunlara devamlılık
sağlaması da büyük önem taşımaktadır. 24 Ocak Kararları‟nın başarıya ulaşmasında en büyük pay bu yönetime aittir. 12 Eylül‟den sonraki yönetim 24 Ocak Kararları‟nın başarısını iki kat artırmıştır”32

Her ne kadar süreç darbe öncesinde başlamış olsa da iç tüketimin kısılması, iç pazarın kârlı olmaktan çıkartılması gibi ekonomik önlemlerin toplumun ücretli kesiminden tepki alması, bu tepkinin parlamenter sistemde siyasilere yansıyacak olması, alınan kararların yaşama geçirilmesini yavaşlatan bir
etki yaratması bir anlamda kaçınılmazdır. 24 Ocak Kararları‟nın darbe öncesi
ve sonrasındaki uygulanma etkinliği işadamları tarafından karşılaştırılmıştır.
Bu karşılaştırmanın en çarpıcı örneği, işadamı ve dönemin TÜSİAD Başkan
Yardımcısı Rahmi Koç‟un aşağıdaki açıklamasıdır:
“Büyük fark şurdan ileri gelmektedir. 12 Eylül harekatından
önce her şeyi demokratik bir sistem altında yapmak zorundaydık. Bu
da karar almak, yasa ya da yönetmelik çıkarmak için aylar geçmesini
29

Metin Kutal, “Türk Sendikacılığını Çevreleyen Olumsuz Koşullar, Özellikler ve Yeni Bir
Yapılanma İhtiyacı”, ÇalıĢma ve Toplum, Sayı 5, 2005/2, s. 12
30
A.e., s, 12 “Türkiye‟de 24 Ocak 1980 kararları ile benimsenen ve uygulamaya konulan bu yeni
ekonomik düzen, kuşkusuz sendikaları da etkilemiştir. Sosyal hakların ve kurumların
ekonomik büyüme önünde en önemli engel olduğu mesajı düzenli biçimde topluma verilmiş,
uygulamalar buna göre yapılmıştır.”
31
TÜSİAD, a.g.e., s. 1, 7
32
İbrahim Bodur, “12 Eylül Harekatı Olmasaydı 24 Ocak Kararları Asla Başarıya Ulaşmazdı”,
Cumhuriyet, 26 Ocak 1982, s. 6
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gerektiriyordu. Yani her şey güç ve uzun zaman içinde gerçekleşebiliyor, her şeye politik açıdan bakılıyordu. Ekonomik yaklaşım hep arkadan geliyordu. Askeri yönetim altında fark, alınan kararların parlamentodan geçmesi gibi bir zorunluluk olmadığından çok hızlı hareket
edebiliyor ve üstelik askeri yönetim yanlış yapsa bile bunu kısa sürede
düzeltebiliyor. En önemlisi ise tüm bu işlemler yapılırken politik yaklaşımlar söz konusu olmuyor. Çünkü askeri yönetimin parlamentoda
sandalye kaybı ya da seçmen kaybı diye bir kaygısı yok. En büyük
fark askeri yönetimin zamanında ve doğru kararlar almasıyla çok değerli zaman tasarrufumuzun olmasıdır.”33

“Parlamentoda sandalye kaybı ya da seçmen kaybı diye bir kaygısı” olmayan, “24 Ocak Kararları‟nın başarıya ulaşmasında en büyük paya sahip”
olduğu belirtilen askeri yönetim, darbenin hemen ertesinde, Türk-İş‟in dışındaki işçi konfederasyonlarının çalışmalarını durdurmuştur. Bu konfederasyonların yöneticilerinin tutuklanmış olduğu, sendikacıların cezaevinde olduğu,
işçilerin toplu iş sözleşmesi haklarının askıya alındığı, grev hakkının yasaklandığı koşullarda, yeni sendikalar yasası ve toplu iş sözleşmesi yasası hazırlanarak, 1980 sonrası toplu iş sözleşmesi düzeni şekillendirilmiştir. 34
4.2. 1980 Sonrası Toplu Pazarlığın Askıya Alındığı Dönem
Askeri darbe sonrası oluşturulan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) yasamayürütme yetkisini alarak ülkeyi yayımlamış olduğu bildirilerle yönetmeye başlamıştır. 14 Eylül 1980 tarihinde yayımladıkları 15 no‟lu bildiriyle tüm grev ve
lokavt uygulamaları durdurulmuş, DİSK, MİSK, Hak-İş Konfederasyonlarına
bağlı sendikalara kapatma davaları açılmış, aynı bildiriyle faaliyeti durdurulan
33

Rahmi Koç, “12 Eylül Harekatı Olmasaydı 24 Ocak Kararları Asla Başarıya Ulaşmazdı”,
Cumhuriyet, 26 Ocak 1982, s. 6, Mustafa Aysan “12 Eylül Harekatı Olmasaydı 24 Ocak
Kararları Asla Başarıya Ulaşmazdı”, Cumhuriyet, 26 Ocak 1982, s. 6, Danışma Meclisi Bütçe
Plan Komisyon başkanı Aysan‟a göre de “12 Eylül harekatının yarattığı olumlu ortam
olmasaydı bu kararlar kesinlikle aynı başarılı sonuçları vermezdi. Zaten 24 Ocak kararlarına
rağmen 1980 Ağustos ayına kadar kötüye gidiş devam etmişti. 12 Eylül 1980‟den sonra devlet
harcamalarına getirilen disiplin, kamu yönetiminde yaratılan etkinlik, işçi işveren ilişkisindeki
akıl dışı duruma son verilmesi ve alınan tedbirlerle üretimin hızlandırılması sayesinde başarılı
sonuçlara ulaşılmaya başlanmıştır.”, Dündar Soyer, “12 Eylül Harekatı Olmasaydı 24 Ocak
Kararları Asla Başarıya Ulaşmazdı”, Cumhuriyet, 26 Ocak 1982, s. 6, Danışma Meclisi üyesi
Soyer de “12 Eylül olmasaydı 24 Ocak kararlarının sonucu çok dehşet verici bir tablo olurdu.
Eğer 12 Eylül olmasaydı vergi kanunları çıkar mıydı? Denk bir bütçe sağlanabilir miydi? 24
Ocak kararları etkili olur muydu? Bu uygulamalara 12 Eylül kararları mı demek lazım, 24
Ocak kararları mı? Artık bilemem.”
34
Şafak, a.g.e., s. 33 “12 Eylül 1980 askeri müdahalesi, ekonomik alanda gerçekleştirilen bu
köklü değişimin omurgasını oluşturan 24 Ocak Kararlarının uygulanması için en elverişli
koşulları yarattı. Parlamento feshedildi, siyasi partiler kapatıldı. İşçi sendikalarının faaliyetleri
durduruldu. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu‟nun (DİSK) faaliyetleri durdurulmuş
ve kapatma davası açılmıştır. Grevler yasaklandı. Demokratik kitle örgütleri dağıtıldı.”
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sendikaların yürütmekte oldukları toplu iş sözleşmesi görüşmeleri kapsamında
yer alan işçilere avans adı altında %70 zam yapılmıştır.35 27.12.1980 tarihli
Resmi Gazete‟de yayımlanan “Süresi Sona Eren Toplu İş Sözleşmelerinin Sosyal Zorunluluk Hallerinde Yürürlüğe Konulması Hakkındaki Kanun”la geçiş
dönemi için askıya alınan özgür toplu pazarlık sistemi yerine zorunlu tahkim
sistemini getirerek Yüksek Hakem Kurulu‟nu yetkilendirmiştir.
2364 sayılı Yasa‟yla Yüksek Hakem Kurulu‟na (YHK), süresi sona eren
toplu iş sözleşmelerini yeniden düzenlemek ve yürürlüğe koymak, zorunlu
tahkim görevi yapmak, teşmil uygulaması konusunda Bakanlar Kurulu‟na görüş bildirmek olmak üzere üç temel görev verilmiştir. 36
Öte yandan, 2364 sayılı Yasa‟nın temel amacı, “işçi ve işveren mesleki
teşekküllerinin faaliyetlerinin durdurulduğu veya askıya alındığı hal ve yerlerde, yürürlük süresi sona ermiş bulunan işkolu veya işyeri sözleşmelerini
Yüksek Hakem Kurulu gerekli değişiklikler yapmak suretiyle yeniden yürürlüğe koyar” biçiminde belirlenmiştir.37 2364 sayılı Yasa‟nın 1. maddesi işçi
veya işveren mesleki örgütlerinin faaliyetlerini durdurmuş, grev ve lokavt yetkilerinin ertelendiği veya askıya alındığı hal ve yerlerde yürürlük süresi sona
eren işyeri veya işkolu toplu iş sözleşmelerinin, Yüksek Hakem Kurulu‟nun
gerekli gördüğü değişiklikleri yapmak suretiyle yeniden yürürlüğe koyacağını
hükme bağlamıştır.38
4.2.1. 1980 Sonrası Sendika Yetki BaĢvurularının Durdurulması
2364 sayılı Yasa‟nın 2. maddesinin son fıkrası ise Yasa‟nın yürürlüğü
süresince toplu görüşme çağrısı yapılamayacağını ve yetki isteminde bulunulamayacağını öngörmüştür. 2364 sayılı Yasa‟nın 3. maddesi, “Bu kanun uyarınca yeniden yürürlüğe konulan toplu iş sözleşmesinden taraf işçi teşekkülünün üyesi olmayan işçilerin yararlanması, 275 sayılı Kanunun 7. maddesinin 3
numaralı bendi hükmüne tabidir” hükmüyle, taraf işçi sendikasına üye olmayanların toplu iş sözleşmesinden yararlanmalarını dayanışma aidatı ödemeleri
koşullarına bağlamış, aynı maddede taraf işçi sendikası kavramını ise “Bu
hükmün uygulanmasında yetkisi kesinleşmiş yeni bir sendika yoksa, yürürlüğe
konulmaya esas alınan sözleşmenin tarafı olan sendika, yetkisi kesinleşmiş yeni
bir sendika varsa bu sendika yürürlüğe konulan toplu iş sözleşmesinin tarafı
sayılır” sözleriyle tanımlamıştır.
35

Resmi Gazete, 14.9.1980, Sayı 17105
Metin Kutal, “Geçiş Döneminde Toplu İş Sözleşmelerini Düzenleyen Önemli Bir Yasa”,
Ġktisat ve Maliye Dergisi, Cilt, XXVII, Şubat 1981, Sayı 11, s. 429-431
37
Sönmez a.g.e., s. 233
38
Seza Reisoğlu, Toplu ĠĢ SözleĢmesi Grev ve Lokavt Kanunu ġerhi, Ankara, Ayyıldız
Matbaası, 1986, s. 2
36
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4.2.2. 1980 Sonrası Zorunlu Tahkim Uygulaması
2364 sayılı Yasa‟yla Yüksek Hakem Kurulu sadece yürürlüğü sona eren
toplu iş sözleşmelerinin yenilenmesiyle görevli değildir. Yasa‟ya göre, işçilerin
veya işverenlerin tek tek veya örgütleri aracılığıyla ya da Bölge Çalışma Müdürlüğü veya Çalışma Bakanlığı‟nın, yürürlükte olan bir toplu iş sözleşmesinde,
“devletin ülke ve milleti ile bütünlüğü, millî güvenlik, kamu düzeni ve genel
asayişe aykırı hükümleri ile kanunlarda suç sayılan fiilleri teşvik ve himaye
eden”39 hükümlerin bulunduğu yolunda YHK‟ye başvurmaları halinde YHK‟nin
toplu iş sözleşmesinde yer alan, belirtilen nitelikteki hükümleri iptal etme,
yeniden yürürlüğe koyduğu toplu iş sözleşmelerinde de sözleşme süresi içinde
gerekli gördüğü hallerde değişiklik yapabilme yetkisi verilmiştir. Yasa‟ya göre
YHK, Yargıtay‟ın iş davalarına bakan dairesinin başkanlığında, Bakanlar
Kurulu‟nca seçilen 2, Çalışma Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü, DPT Sosyal
Planlama Daire Başkanı, en çok üyeye sahip işçi konfederasyonunca seçilecek 2
ve işverenlerce seçilecek 2 üye olmak üzere 9 üyeden oluşacaktır.40
2364 sayılı Yasa YHK‟nin çalışma şeklini de düzenlemiştir. Yasa‟ya
göre kurulun kural olarak üyelerin tamamının katılmasıyla toplanması esastır.
Başkanın dışında 6 üyenin katılımıyla da toplanması olanaklıdır. Kurul, kararlarını katılanların salt çoğunluğunun oyuna göre verecek, oyların eşitliği halinde başkanın oyu 2 oy sayılacaktır. YHK kararları kesindir. Kurul, “iş sözleşmelerinin ücret ve ücret ekleri ile sosyal yardımlara ilişkin hükümlerinin
değiştirilmesinde, ülkenin ve işletmenin içinde bulunduğu ekonomik durum,
sosyal durum, geçinme endeksleri, fiilen ödenmekte olan ücretler ve diğer gelir
unsurlarının genel seyrini gözönünde tutacaktır. Kurul, bu esasları gözönünde
tutabilmek için konuyu belgeler üzerinden inceleyecek; gerekli gördüğü kişileri
çağırıp dinleyebilecektir. Yüksek Hakem Kurulu kararlarında toplu iş sözleşmesinin yürürlüğe girme tarihini, yürürlük süresini ve yapılan değişiklikleri
belirtir.”41
Yasa, toplu hak uyuşmazlıklarında YHK‟yi zorunlu tahkim kurumu olarak düzenleyerek toplu hak uyuşmazlıklarında hak grevine başvurma olanağını
ortadan kaldırmıştır. Yasa‟nın 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen hükümlere
göre, toplu hak uyuşmazlıklarında, YHK uyuşmazlığı kesin olarak karara bağlamakla yetkilidir.42
39

Necdet Ul, “2364 Sayılı Yasa Açısından Toplu Sözleşme Ortamı, ĠĢ ve Hukuk Dergisi, Sayı
144, Şubat 1981, s. 5
40
A.e., s. 6, Sönmez, a.g.e., s. 234
41
A.e., s. 7
42
Kutal, a.g.e., s. 431
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4.2.3. Toplu ĠĢ SözleĢmesi Özerkliğinin 1980 Sonrası Kamu Düzeni
Gerekçesiyle Sınırlandırılması
2364 sayılı Yasa YHK‟ye, toplu iş sözleşmelerinde yer alan düzenlemelerden kamu düzenine aykırı olanların toplu iş sözleşmelerinden ayıklanması
görevini vermiştir. Böylece özgür toplu pazarlık yoluyla grevi de göze alarak
var edilen toplu iş sözleşmesi hükümleri “kamu düzeni” ölçütü aracılığıyla
denetlenecek, somut kurala dönüşerek uygulanmaya başlanan toplu iş sözleşmesi hükümleri YHK tarafından kamu düzenine aykırı bulunması halinde toplu
iş sözleşmesi metninden çıkarılacaktır. Bu yaklaşım kaygıyla karşılanmıştır.
Kutal, “2364 sayılı Yasa‟da yer alan kamu düzeni kavramının sınırlarının açık
ve kesin” olduğunun söylenemeyeceğini belirterek bu kavramın “bazı yüksek
yargı organlarının son yıllarda verdikleri kararlarda kabul ettikleri anlamda
kullanılacaksa sosyal haklar açısından ciddi endişeler duymalıyız” demiştir. 43
İşçilerin feshe karşı korunması için toplu iş sözleşmelerine konulan hükümlerle, toplu iş sözleşmeleriyle kıdem tazminatlarının Yasa‟da belirlenen sınırların üzerinde ödenmesinin kararlaştırılmasını Yargıtay‟ın kamu düzenine aykırı
olduğu sonucuna ulaştığını belirterek, bu durumun kamu düzeni kavramının
anlamlandırılması açısından endişeye yol açtığını söylemiştir. “Bu örnekleri
çoğaltacak olursak iş hukukunun diğer hukuk dalları arasındaki özelliğini tümüyle inkar etmiş oluruz. Sonuçta işçilerle ilgili yasal hükümleri çalışanlar
lehine düzenleyen tüm toplu iş sözleşmeleri, hatta hizmet sözleşmelerini kamu
düzenine aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etme noktasına varabiliriz. Bu bakımdan YHK‟nun kamu düzeni kavramından ne anladığını açıkça ortaya koymasında zorunluluk”44 olduğu görüşü dile getirilmiştir.
Kamu düzeni kavramından ne anlaşılması gerektiğinin belirsizliğinden
endişe duyan bu görüşe göre, “sosyal hakların geniş vatandaş topluluklarını
ilgilendirmesi doğaldır. Hatta sanayileşme geliştikçe bu haklardan yararlananların sayısı da artacaktır. Dolayısıyla sosyal hakların uygulanmasından meydana gelen ekonomik sonuçlar ne kadar önemli olursa olsun bunu kamu düzeni
ile karıştırmak doğru değildir. (…) Toplu-pazarlık düzeninin askıya alındığı bu
dönemde dar yorumlarla işçi haklarında meydana getirilecek kısıtlamalar ülkemizde sosyal barışı olumsuz olarak etkileyecektir. Ümit ediyoruz ki YHK,
bazı yargı organlarının sosyal haklar konusundaki dar yorumlarından hareket
etme yerine, ülkemizde sosyal barışın kurulmasına yardımcı olacak ilkeleri
benimseyecek, hatta yasa koyucu yeni düzenlemeler sırasında ışık tutacaktır.”45
43

Metin Kutal, “Geçiş Döneminde Toplu İş Sözleşmelerini Düzenleyen Önemli Bir Yasa”,
Ġktisat ve Maliye Dergisi, Cilt XXVII, Mart 1981, Sayı 12, s. 481
44
A.e.
45
A.e.
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Ne var ki gelişmelerin umulduğu ya da ümit edildiği gibi olmadığı,
YHK‟nin 1963 yılından 1980 yılına kadar tarafların özgür toplu pazarlığın
olanaklarından yararlanarak geliştirmiş oldukları 1475 sayılı Yasa‟nın asgari
koşullarının üzerindeki hemen tüm hakları sözleşmelerden ayıkladığı belirtilmiştir.46
Ücretler konusunda ise yüksek enflasyon koşullarında işçilerin sosyal
haklarında önce duraksamanın sonra da gerilemenin yaşandığına işaret edilerek, YHK‟nin toplu pazarlık sistemine işlerlik kazandırmak için yaptığı çabaların işçileri daha büyük hak kayıplarından korumakla beraber, beklenen başarıyı
da sağlayamadığı ileri sürülmüştür.47 Sonuç olarak, 2364 sayılı Yasa‟nın
uygulamada yarattığı sonuçlar Türkiye‟de özgür toplu pazarlığın, toplu iş
sözleşmesi özerkliğinin işçiler açısından ne denli önemli olduğunu, özgür toplu
pazarlığın ise ancak demokratik sistem içerisinde işlevini yerine getirebildiğini
ortaya koyduğunun altı çizilmiştir. 48
4.3. 2821 Sayılı Sendikalar, 2822 Sayılı Toplu ĠĢ SözleĢmesi Grev ve
Lokavt Yasası’nın Temel YaklaĢımı
2821 sayılı Sendikalar Yasası, 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve
Lokavt Yasası 1983 yılında yürürlüğe girmiş, 274 ve 275 sayılı Yasalar ise
tarihteki yerini almıştır. 12 Eylül askeri darbesinden sonra yapılan bir dizi yasa,
darbe sonrası oluşturulan Danışma Meclisi‟nde görüşülerek yasalaşmasına
karşın, 2821 Sayılı Sendikalar, 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasaları Danışma Meclisi‟nde görüşülmemiştir. Her iki yasa tasarısı da
önce Çalışma Bakanlığı‟nca hazırlanmış, Bakanlar Kurulu‟nda görüşülmüş, 5
Ekim 1981'de gerekçesiyle birlikte MGK Başkanlığı‟na gönderilmiştir. Her iki
tasarı, Anayasa‟nın hazırlık süreci içinde bulunması ve dolayısıyla çalışma
ilişkileri düzeninin anayasal temellerinin henüz belirlenmemiş olması
nedeniyle bir buçuk yıl kadar MGK Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri
Komisyonu gündeminde kaldıktan sonra, komisyonca 2 Mayıs 1983'te MGK
Başkanlığı‟na sunulmuştur. MGK‟ce 5 Mayıs 1983 tarihinde kabul edilen ve
geçici 15. maddenin 3. fıkrasıyla da Anayasa‟ya aykırılığı nedeniyle Anayasa
Mahkemesi‟ne götürülmemesi güvenceye bağlanan yasalar, iki gün sonra da
yürürlüğe girmişlerdir.49
46

Sönmez, a.g.e., s. 233-250
Metin Kutal, “Toplu İş Uyuşmazlıklarının Çözümü ve Toplu İş Sözleşmesi Açısından Türk-İş
Hukukunun 50 Yılı”, Türk-ĠĢ Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukunun Elli Yılı, İstanbul,
Basisen Eğitim ve Kültür Yayınları: 16, 1988, s. 145
48
A.e.
49
Mesut Gülmez, Sendikal Haklarda Uluslararası Hukuka ve Avrupa Birliğine Uyum
Sorunu, Ankara, Belediye-İş Yayınları, AB‟ye Sosyal Uyum Dizisi, 2005, s. 11
47
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4.3.1. MGK’nin 2822 Sayılı Toplu ĠĢ SözleĢmesi Grev ve Lokavt
Yasası’nın Toplu ĠĢ SözleĢmesi Hakkına ĠliĢkin YaklaĢımı
2822 sayılı Yasa‟nın amaçları, neden böyle bir yasa çıkartıldığı, Toplu İş
Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu Tasarısı ve Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi
İlişkileri Komisyonu Raporu‟nun gerekçe bölümünde açıklanmıştır. Gerekçede,
öncelikle Türkiye‟de toplu iş sözleşmesi hakkının tarihsel gelişiminin özeti
yapıldıktan sonra, 2822 sayılı Yasa‟nın hazırlanmasının nedeni olarak 275 sayılı Yasa döneminde ortaya çıkan sorunlar gösterilmiştir.
Gerekçeye göre, 275 sayılı Yasa öncesi toplu pazarlığa ilişkin yerleşmiş
gelenekler bulunmadığı için ortaya çıkan sorunların amaca uygun bir şekilde
çözüme kavuşturulması zorlaşmıştır. Gerekçe, sözünü ettiği sorunları, “toplu iş
sözleşmesi tiplerinin ve toplu sözleşme düzeyinin tayinindeki kargaşalık nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıklar”, “dayanışma aidatı müessesesi”, “teşmil kurumunun işletilememesi”, “mahkemeler veya hakemlerce çözümlenmesi mümkün, sözleşmelerin tefsirinden doğan hukuki ihtilafların gereksiz hak grevlerine
sebep olması”, uzlaştırma kurumunun “greve gidebilmek için uyulması zorunlu
bir formalite halini” alması, olarak sıralamıştır. Gerekçede, toplu iş sözleşmesi
yetkisine ilişkin özel sorun olarak tanımlanan konu ise, “toplu iş sözleşmesini
aktedecek yetkili sendikanın tayini uzun tartışma ve çekişmelere, lüzumsuz
grev ve lokavtlara sebep olmuş; yetkinin kazanılması için kanundaki boşluklar
sebebiyle sahtecilik iddiaları ile karşılaşılmış” sözleriyle dile getirilmiştir. 50
4.3.1.1. Yasa Yoluyla “Ġyi” Sendikacı Yaratma Çabası
2821 ve 2822 sayılı Yasaları düzenleyenler kendilerince olumlu tanımladıkları bir sendikacı tipi yaratmaya çalışmışlar, bu sendikacı tipini belirlerken
12 Eylül öncesi sendikacılığı olumsuzlayarak yola çıkmışlardır.
2822 sayılı Yasa‟nın Milli Güvenlik Konseyi‟nde görüşülmesi aşamasında yapılan tartışmalara bakıldığında, sık sık geçmişte yaşanan olayların örnek gösterildiği, özellikle DİSK‟in temsil ettiği düşünülen bir sendikal anlayışa
karşı önlem alma çabasının ön plana çıktığı görülmektedir.51
50

Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Raporu, Milli Güvenlik Konseyi Tutanak
Dergisi, Cilt 9, 145. Birleşim, 03.05.1993, 1/236, (S. Sayısı 574), s. 1, 2
51
Sadık Şide, 2822 Sayılı Yasa Görüşmeleri, Milli Güvenlik Konseyi Tutanak Dergisi, Cilt 9,
145. Birleşim, 03.05.1993, 1/236, (S. Sayısı 574), s. 88, “Geçmişte işverene şöyle
davranışlarda bulunuldu; „Sonuna kadar direnin, her çalışılmayan gün için 6 milyon lira‟
dendi, kasalarını açtı. Bu ne kadar kanunî idi bilmiyorum. O adeta grevleri, ve lokavtları
sürdüren sebeplerden oldu; yanlış birtakım harcamalar oldu, ama vakıadır, cereyan etti.
Özellikle MESS‟de oldu bu. DİSK‟i böyle, işte „MESS‟i de ortadan kaldıracağız‟ gibi
meydanlara sürükleyen hadiselerden biridir. Umarım bundan sonra daha disiplinli gidecektir.
Arz ederim.”
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Sendika kurucularında aranacak nitelikleri düzenleyen beşinci maddede
sıralanan özel koşullar, 9. maddede sendika yönetim kurulu üyelerinin görev
sürelerinin dört dönemle sınırlandırılması, sendikalara getirilen siyaset yasağı
örnek olarak verilebilir. Özellikle sendika yöneticilerinin görev sürelerini dört
dönemle sınırlayan 9. madde tartışılırken “iyi sendikacı”, “kötü sendikacı”
anlayışı ön plana çıkmıştır. Gerçekten de tartışmalarda, bir grup sendikacı “gedikli”, sendikaların başına “konan” kişiler olarak tanımlanıp suçlanmışlardır.52
İyi sendikacı olarak görülüp, yönetimde daha fazla kalması istenenler ise
dönemin Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından “memleketimizin çok sıkıntılı
zamanlarında topluluğu dizginleyenler” olarak tanımlanmış, bu sendikacıların
“Türk iş topluluğunun dengesini” sağladıkları, “akıl unsuru ve tecrübeyle belli
ölçüde dizginleri tutanlar” oldukları ileri sürülerek “yerine gelecek gençlerin
biraz daha hırslı, heyecanlı ve maalesef zaman zaman akıl ve mantığı hakim
kılamayacak kişilerden oluşmasından korkarım”53 denilmiştir.
12 Eylül yönetiminin genel olarak sendikalara özel olarak da DİSK ve
bağlı sendikalara karşı açık tavrı, uluslararası kamuoyunda da protesto edilmiştir.54
52

Necdet Üruğ, 2822 Sayılı Yasa Görüşmeleri, Milli Güvenlik Konseyi Tutanak Dergisi, Cilt
9, 146. Birleşim, 03.05.1983, 1/236, (S. Sayısı 574), s. 164 “Efendim, tabii sendikalar da
bundan rahatsız şimdi. Sayın Şide‟yi, özür dileyerek huzurunuzda tenzih öderim efendim ama,
bir gedikli sendikacılık vardır ve başına konmuşlardır. Tabi hepsi Türk-İş gibi değil; ama bir
DİSK tecrübesi geçirdik. 25 senelik sendikacılar vardır, hepsi emeklidir efendim. Hepsi
emeklidir, 25 senedir sendikacıdır ve DİSK'i bu hale getiren bu sendikacılardır, bu liderilerdir;
bugün 68 kişi. Buna manii olmak için koyduk biz bu prensibi. Bu prensip çok doğrudur;
fedakarlık edilmemesi gereken bir prensiptir. Bunun için efendim, üç, beş veya on tane
sendikacı biraz daha fazla hizmet etsin gibi bir görüşle prensibi feda etmemek gerekir. Bunu
arz ediyorum efendim.”
53
Sadık Şide, 2822 Sayılı Yasa Görüşmeleri, Milli Güvenlik Konseyi Tutanak Dergisi, Cilt 9,
146. Birleşim, 05.05.1993, s. 159 Şide bu konuda ki ısrarını “Sayın Cumhurbaşkanım, bir
önemli nokta da şurada efendim: Bu tasarı bugün tasvip görür tamamlanır da yarın Resmî
Gazetede ilan edilerek kamuya mal edilirse, şimdi durumunu görüştüğümüz kişiler, bu kanunu
ilk ele alıp değerlendirmeyi yapacak kişiler olacaktır. Takdir edersiniz, bunun bir psikolojik
tarafı vardır. (…) Sayın Cumhurbaşkanım, dün kongrede yapılan konuşmaların büyük
çoğunluğu, „Sendikacılık tecrübe işidir, ustalık işidir, bilgi ister, kıdem ister‟ tarzında idi, tam
ona uygun bir sonuç oluyor” sözleri ile sürdürmüştür. Şide, a.g.e., s. 164
54
Yıldırım Koç, ĠĢçi Sınıfı ve Sendikalar, Metis Yayınları, Yaşadığımız Dünya Dizisi:15, 1989,
s. 20 “12 Eylül 1980 sonrasında oluşan yeni yönetim, çok açık bir biçimde işçilerin ve
sendikaların karşısında tavır aldı. (…) 12 Eylül 1980 öncesinde Türk-İş yönetimi iktidarlarla
sürekli olarak diyalog kurabilmişken. 12 Eylül sonrasında, askeri müdahaleyi açıkça
desteklemesine ve Hükümette Sosyal Güvenlik Bakanı olarak Türk-İş Genel Sekreteri Sadık
Şide'nin bulunmasına karşın, bu diyalog bir türlü kurulamadı. 1980-1983 dönemi yönetiminin
DİSK ve bağlı sendikalara ve bunların yönetici ve temsilcilerine karşı takındığı tavır ise,
Türkiye'nin uluslararası düzeydeki itibarını büyük ölçüde zedeledi ve uluslararası kamuoyunda
büyük protestolara yol açtı.”
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4.3.1.2. 12 Eylül Yönetiminin Toplu ĠĢ SözleĢmesi ve Grev Haklarına
YaklaĢımı
2821 ve 2822 sayılı Yasalar, 12 Eylül darbesi sonrasında Danışma Meclisi‟nde görüşülmeden Milli Güvenlik Konseyi‟nde tartışılıp son şekilleri verilmiştir. Konsey‟de yapılan tartışmalar incelendiğinde 2822 sayılı Yasa‟nın
gerekçesinin 1980 öncesi döneme duyulan tepkiyle oluşturulduğu görülebilir.
Bu tepki, Konsey‟e sunulan tasarının gerekçesine de yansımıştır. 2822 sayılı
Yasa‟nın düzenlenme amacı, Konsey‟in 1980 öncesi dönemde sendikal hakların kullanımında aksaklık olarak gördüğü uygulamaların giderilmesi, 274 ve
275 sayılı Yasalarda var olduğu düşünülen boşlukların düzenlenerek çalışma
barışının sağlanması, işçi ve işveren ilişkilerinin düzeltilmesi ve böylece verimlilik ve üretimin artırılması olarak tarif edilmiştir.55
Aynı gerekçede güçlü sendikacılık ilkesi esas alınarak işçi haklarının güvence altına alınması, kazanılmış hakların korunması bir hedef olarak belirtilmiştir. Ne var ki bu belirlemenin hemen devamında “ancak” bağlacı da kullanılarak, korumanın yanında hakların kötüye kullanılmasına engel olunacağı
vurgusu yapılmıştır.56
Konsey‟in, hakların kötüye kullanılmasını “engelleme” adı altında grev
hakkını yok edecek düzeyde yasak getirdiği, grev yasağı kapsamında kalacak
işyerlerini düzenleyen 30. madde tartışmalarında belirginleşmiştir. 57 Milli
Güvenlik Konseyi Başkanı Kenan Evren, Konsey‟in anlayışını şöyle dile getirmiştir:
“Kömür ve petrol, ülkenin enerji kaynaklarının başında gelir.
Bunlar burada olunca, enerji de ona bağlı, aşağı yukarı bütün şeyler
ona bağlı. Mesela, bu sefer petrolü koysak, demiryolu taşımacılığı ne
olur? Trenlerin bir kısmı mazotla işliyor; o da durur. Elektrik
santrallarının birçokları onunla çalışıyor. Bir taraftan da diyoruz ki,
elektrikte yapılamaz, havagazında yapılamaz; kömür de ona bağlı.
Taşımacılıkta yapılamaz diyoruz, o da akaryakıta bağlı. Birbirine bağlı
olduğu için, mademki elektrik, su ve havagazını kabul ettik, onunla
ilgili olarak da bunları koymaya gerek var dedik. Zaten bugüne kadar
kömürde alınan birçok grev kararları da Millî Güvenlik Kurulunun
55

Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Raporu, a.g.e., s. 1, 2
A.e.
57
Sadık Şide, 2822 Sayılı Yasa Görüşmeleri, Milli Güvenlik Konseyi Tutanak Dergisi, Cilt 9,
145. Birleşim, 03.05.1993,.122 “Sayın Cumhurbaşkanım, Anayasadaki yasakları biraz
taşmışız, dolayısıyla grevden pek çok kişi dışarıda kalmış. Tabiî grevlerle memleket
ekonomisinin tahrip edilmesinden yana değiliz hiçbir zaman, hiç kullanmayanlar vardır.
Hakkın bulunması kendilerine bir güven vermiştir ve toplu iş sözleşmesinde de, „Onun oluşu
yüzünden bu sonuçlara vardık‟ demişlerdir. Çok iyi sonuç alanlar bile, bu hakkı yok ise, „Bize
verdiler, biz almadık‟ gibi, almanın hazzını tadamamışlardır. Ben bu hususun bilhassa işçi
psikolojisi bakımından önem taşıdığını arz etmek istedim.”
56
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kararıyla ertelenmiştir, petrolde alınan grev kararları hep ertelenmiştir.
Sonra bu zaten Yüksek Hakem Kuruluna gidecek. Bu gibi yerler de
görev yapamıyor ama, konu Yüksek Hakem Kuruluna gidecek, oranı
kararlaştıracak. Öyle değil mi?”58

Grevin kapsamının daraltılmasını, grev hakkı verilse de zaten Milli Güvenlik Kurulu kararı ile ertelenecek, dolayısıyla ertelenecek olan grev hakkını
tanımayı da gereksiz gören Milli Güvenlik Konseyi Başkanı, grev hakkına
sahip olmamalarının özellikle maden işçileri açısından sorun olmayacağını,
“çok ağır bir hizmettir, çok zor bir hizmettir, işte gördük, yine 90-100 kişi birden gidiverdi. Grev olmadan da devlet onların haklarını zaten korur”59 gerekçesiyle savunabilmiştir.
Konsey‟in bu yasakçı tutumu, özellikle grev hakkının aşırı ölçülerde sınırlandırılma çabaları devrin Çalışma Bakanı‟nın tepkisine neden olmuş, tartışmalarda, grev yasaklamanın temel mantığını, makul sınırlarını dile getirmeye
çalışmıştır.60
4.3.1.3. 275 Sayılı Yasa Dönemindeki Uygulamalara Tepki Olarak
2822 Sayılı TSGLK
2822 sayılı Yasa‟nın hazırlanış sürecine bakıldığında 1963-1980 arası
uygulanan yetki sisteminin, 1980‟li yılları tanımlamış olduğu görülmektedir.
1963-1980 arası uygulanan toplu iş sözleşmesi yetki sistemine getirilen tüm
eleştiriler tek tek değerlendirilmiş, bu eleştiriler içerisinden bir grubun görüşü
benimsenerek, bunun doğrultusunda yeni toplu pazarlık hakkı var edilmiştir.
Bir başka anlatımla, 1980‟li yıllarda 1963‟te uygulanmaya başlanan ve
17 yıl süren toplu pazarlık sistemine getirilen eleştirilerin bir grubu siyasi irade
haline gelip yasalaşmıştır.
58

Kenan Evren, 2822 Sayılı Yasa Görüşmeleri, Milli Güvenlik Konseyi Tutanak Dergisi, Cilt
9, 145. Birleşim, 03.05.1993, s. 122
59
A.e.
60
Turhan Esener, 2822 Sayılı Yasa Görüşmeleri, Milli Güvenlik Konseyi Tutanak Dergisi, Cilt
9, 145. Birleşim, 03.05.1983, s. 123, “Sayın Cumhurbaşkanım, ben de bir şey söyleyeyim
müsaade ederseniz. Uluslararası demeyeyim de, bütün devletlerde bu grev yasaklarının ölçüsü
şudur: Hizmetinden vazgeçilemeyecek olan hususlar bazan grev yasağı kapsamına
alınabiliyor; zaman geçiyor, değişiyor, tekrar çıkartılıyor. Fakat hakikaten buradaki kıstas;
bunlar öyle hizmetlerdir ki, kamu yararı bakımından bu hizmetlerinden vazgeçmek mümkün
değildir. Kıstasımız budur ve hatta bunlara, „service essentielle‟ diyorlar; yani, başlıca
hizmetler. Bunu Bakanlar Kurulunda da çok tartıştık. Şimdi tesadüfen Adalet Bakanımız
burada olduğu için aklıma geldi; buna başlangıçta ben de taraftardım; fakat bütün Bakanlar
Kurulu üyeleri buraya gelsin, her işçi çalıştıran Bakan, mutlak surette o işyerinin grev yasağına
girmesini isteyecektir. Şimdi bu şekilde devam edecek olursak bunun hakikaten sonu yok.
Onun için efendim, benim ricam, şu kıstastan ayrılmayalım: Devlet için vazgeçilmesi mümkün
olmayan hizmetler grev yasağına konulsun; ama onun dışındakiler konulmasın.”
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Güçlü sendikacılık ilkesi adı altında 1317 sayılı Yasa‟nın öngördüğü
mantığa uygun işkolu barajları oluşturulmuş, toplu iş sözleşmesi ehliyeti sendikalara tanınırken yetkili sendika olmanın koşulları ağırlaştırılmış, işyeri, meslek düzeyinde sendikalaşma yasaklanmış, sendikaların sadece işkolu düzeyinde
ve ülke genelinde faaliyet göstermek için kurulabileceği esası benimsenmiştir. 61
Sendikaların demokratik baskı grubu misyonlarının siyaset yasağıyla
mutlak olarak engellenmesi, sendikacılık görevini sürdürürken milletvekili,
hatta il genel meclis üyeliği dahi yapılamaması, sendika kurucularında aranan
koşullarla “iyi çocukların” seçilmeye çalışılması, işkolu toplu iş sözleşmelerinin yasaklanması, toplu iş sözleşmesinin mutlak ve göreli barış işlevinin, grev
yasaklarıyla alanı daraltılarak tanımlanması, Anayasa‟nın gerekçesindeki ifadeyle, iki toplu iş sözleşmesi döneminde mutlak iş barışını esas alıp hak grevi
yolunu tıkayarak toplu hak uyuşmazlıklarında yargının tek başvuru yolu olarak
belirlenmesi, 275 sayılı Yasa‟da boşluk olduğu için yargı yoluyla gündeme
getirilen referandum, irade beyanı gibi yöntemlerin önünün yasalara konulan
net ifadelerle kapatılması, yetki tespitini kimin hangi belgelere göre yapacağının Yasa‟da belirtilmesi, çoğunluk kavramının yarıdan fazla ifadesiyle sadece
salt çoğunluk anlamına geldiğinin altının çizilmesi, dönemin yaklaşımını ortaya
koyan ilk akla gelen olgulardır.
4.3.2. 2821 Sendikalar, 2822 Sayılı Toplu ĠĢ SözleĢmesi Grev ve
Lokavt Yasası’yla BaĢlayan Döneme ĠliĢkin Değerlendirmeler
274 ve 275 sayılı Yasalara dönük eleştiriler aynı zamanda ve önemli ölçüde 2821 ve 2822 sayılı Yasa‟nın getirmiş olduğu yeni düzenlemelerin gerekçesini oluşturmaları açısından da önemlidir.
275 sayılı Yasa döneminde yaşanan sorunlara işaret ederek 2822 sayılı
yasayı gerekçelendirmek sadece tasarının gerekçesinde benimsenen bir yaklaşım olarak kalmamıştır. Aksine 2822 sayılı Yasa‟nın temel yaklaşımını benimseyenler, 2822 sayılı Yasa‟yı savunurken geçmişe yollamalar yaparak, 275
sayılı Yasa döneminde yaşanan sorunları hatırlatmışlar, bu sorunları 2821 ve
2822 sayılı Yasalarla çerçevesi çizilen yeni sistemin çözebileceğini ileri sürmüşlerdir.62
61

Bu dönemde işçilerin ve sendikaların yaşamış oldukları hak kayıpları için Bkz. Yıldırım Koç,
Sendikal Eğitim Notları, Ankara, Öteki Yayınları, 1994, s. 160-163, Yıldırım Koç, Temel
Sendikal Eğitim El Kitabı, İstanbul, Kavram Yayınları, İkinci Baskı, 1991, s. 91-93, Sönmez,
a.g.e., s. 64-102
62
İsmet Sipahi, “Toplu Sözleşme Düzenimiz Üzerine Düşünceler”, Yorumlar Bölümü,
Endüstriyel ĠliĢkiler 1984 Yıllığı, İstanbul, KUTYAY Eğitim, Yayın, Araştırma Merkezi
Yayınları: 4, 1985, s. 102,103, “Efendim. Milletimiz bir hususu, kötü şeyleri çabuk unutur. Bu
yasa çıktığında; eski yasalar döneminde yaşadığımız hadiseleri hemen hemen unuttuk. Şimdi,
birkaç özel durumda - hatta bir kısmını aşırı değerlendirerek - bu kanunun sonucu zorunlu,
mecburi tahkimdir noktasına kadar tartışmayı götürebiliyoruz ki, bu katılmadığım bir görüştür.
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4.3.2.1. 12 Eylül 1980 Öncesi Artan Grevler ve 274-275 Sayılı
Yasaların Türkiye Gerçeklerine Uymadığı EleĢtirisi
2822 sayılı Yasa‟yla başlayan yeni dönemi savunanların hareket noktalarından birisini 275 sayılı Yasa dönemi ve özellikle son dönemlerde artan grev
eğilimi oluşturmuştur. Bu görüşe göre, 12 Eylül 1980 tarihinden geriye doğru
son bir buçuk yılda 346 işyerinde grev yaşanmış olması, bu işyerlerindeki
grevlere 106.000 (yüz altı bin) işçinin katılıp, dokuz milyon işgünü kaybının
yaşanması, 12 Eylül 1980‟e gelindiğinde endüstriyel ilişkiler sisteminin kendisini iflasın eşiğinde bulmasına yol açmıştır. 63
1980 yılında yaşanan grevleri “hak çizgisini aşan grev olarak” nitelendirip, grev hakkının sınırlandırılmasını savunanlar,64 12 Eylül 1980 sonrası yapılan düzenlemeleri grev hakkının ekonomik ve milli sınırları aşmaması gerektiği
gerekçesiyle savunmuşlardır.65
12 Eylül öncesine ilişkin ortaya atılan bir diğer eleştiri, 274 ve 275 sayılı
Yasaların ülkenin ekonomik sosyal gereksinimleri ve siyasi yapısı gerektiği
kadar incelenmeden, toplumun geleneksel ve milli değerleri dikkate alınmadan,
Batı ülkelerinin yasalarından yararlanılarak bir sistem oluşturulduğu iddiasıdır.
Bu şekilde yaratılan yasaların, kısa sürede ekonomik ve siyasi sistemdeki bozulmalardan etkilendiği ileri sürülmüştür.66
1963-1980 arası 17 yıllık dönemin, dünyada eşine rastlanmayacak ölçüde toplumun ve çalışanların aleyhine işleyen bir dönem olduğunu ileri süren
bir görüşe göre de 1963-1980 arası dönemde uygulanan sistem “ülke ekonomisi
ve toplumsal yapıdaki tahribatın”67 en önemli nedenlerinden birisidir.
(…) işyerinde bu grev - lokavt ne zaman uygulanacak diye Yargıtay‟ımızca verilmiş yorum
kararlarına istinaden, işçiler makul bir süre - bir yıl içinde -hergün grev beklerdi. İçeri mal
sokma, içerden mal çıkarma konusunda işçi kuruluşu ve işveren ne zaman takdir yetkisini
kullanacak diyerek, ülkemiz de 12 Eylül 1980‟e kadar geldi.”
63
İmren Aykut, “Sosyo-Politik Yönden Yeni Dönemde İşçi İşveren İlişkileri”, Endüstriyel
ĠliĢkiler 1984 Yıllığı, İstanbul, KUTYAY Eğitim, Yayın, Araştırma Merkezi Yayınları: 4,
1985, s. 39
64
Halit Narin, Genel Kurul Açış Konuşması, XIII. Olağan Genel Kurul Tutanakları, Ankara,
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yayın No: 57, 1980, s. 10 “Hak çizgisini aşan ve
hakkın kötüye kullanılmasının tipik örneğini teşkil eden grevlere her gün şahit olmaktayız.”
65
Halit Narin, Cumhuriyet Gazetesi, 23. 02.1983, s, 7 “20 yıldır biz ağladık onlar güldü.
Dengenin bozulduğu bir ortamda 12 Eylül‟e gelen olaylar yaşandı. Grev hakkı ekonomik ve
milli sınırları aştığı takdirde sınırlandırılmalıdır. Sendikalar yalnızca sendikal faaliyet içinde
kalmalıdırlar”. Vehbi Koç, Tercüman Gazetesi, 25. 12. 1980, aktaran Mustafa Sönmez, Özal
Ekonomisi ve ĠĢçi Hakları, İstanbul, Belge Yayınları, 28, 1984, s, 79 “Grevlerle çok şey
kaybettik. Maliyetlerimiz çok yükseldi. Üretimi artırmak, petrol kadar önemli. İşçi, işveren,
devlet ortaya gelsin. Enflasyona göre ne zam vermek lazımsa işçinin ücretine o zam yapılsın.”
66
Aykut, a.g.e., s. 40, Engin, a.g.e., s. 122
67
Nihat Yüksel, “Yeni Toplu Pazarlık Döneminde İşçi-İşveren İlişkileri”, Sosyal Siyaset
Konferansları, 35-36. Kitap, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayın No: 3409, Fakülte Yayın
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4.3.2.2. 12 Eylül 1980 Öncesi Ġdeolojik Sendikacılık Yapıldığı
EleĢtirisi ve Siyaset Yasağı
1961-1980 dönemi için yapılan değerlendirmelerin bir boyutunu da bu
dönemde en azından bazı sendikaların ideolojik sendikacılık yaptığı saptaması
oluşturmaktadır. Bu saptamalarda aşağıda görüleceği gibi “ideoloji” kavramı,
belirli bir dünya görüşü ekseninde olayları sistematik ve belirli bir iç tutarlılık
içerisinde açıklama anlamında kullanılmamış, bir sendikal anlayışı olumsuz
olarak nitelendirmek için kullanılmıştır. Bu kullanış tarzı olumsuz anlamıyla
günümüze kadar gelmiştir.
İdeoloji kavramına olumsuz anlam yükleyerek görüşlerini dile getirenler
“Türkiye‟de yerleşen ve her gün yaygınlaşan ideolojik sendikacılık anlayışı,
hedef olarak işverenleri seçmiş bulunmaktadır”68 sözleriyle sendikaları
suçlamışlardır.
İdeolojik sendikacılık olarak eleştirilen sendikacılık anlayışının yerine ise
“pragmatik ve ekonomik”69 olarak adlandırılan bir sendikacılık anlayışı önerilerek,
“sendikalar yalnızca sendikal faaliyet içinde kalmalıdırlar”70 denilmiştir.
Grevlerin, “ekonomik ve milli sınırları aşmayacak” şekilde kullanılması
gerektiğini savunan bu görüşün, sendikaların “yalnızca sendikal faaliyet
içinde” kalmaları gerektiği saptamasıyla anlatmak istedikleri; sendikal faaliyeti,
No: 515, 1986, s. 107 “Uzun süre devam eden grevlerde, işçiyi aylarca sadece ekmek
gereksinimine dahi yetmeyecek olan 500.- TL.- 1500.- TL./aylık ödentilerle yaşamını
sürdürmeye mahkum etmenin, hiç bir çağdaş yönü ve „Ekonomik çıkarları koruma ve
geliştirme‟ ilkesi ile bağdaşır tarafı olmadığı, geçmiş dönem uygulamasında çok iyi
anlaşılmıştır.”
68
Halit Narin, “Genel Kurul Açış Konuşması” XIII. Olağan Genel Kurul Tutanakları,
Ankara, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yayın No: 57, 1980, s. 10 “Bugün
sendikalarla yapılan toplu iş sözleşmeleri ekonomik çıkar kavgası olmaktan öteye siyasi hatta
ideolojik bir kavga haline dönüşmüştür. Sözleşmelerde işçilerin hak ve menfaati yerine
sendikaların ve sendikacıların talepleri önde gitmekte, çoğu kez sendika talepleri yüzünden
uyuşmazlıkları büyütmektedirler. Bir kısım sendikaların siyasi partilerle olan organik ilişkileri
sendikal çekişmeyi normal hudutlarının üstüne çıkarmakta, toplu iş sözleşmeleri işyerinde
barışın değil kavganın aracı haline getirilmektedir”. Aykut, a.g.e., s. 40, “Batı ülkelerinin
yasalarından faydalanılarak bir sistem geliştirilmiştir ve bu sistemin bence hiç bir değeri
yoktur. Bu nedenle de biraz önce de ifade ettiğim gibi; ekonomik ve siyasi sistemdeki
bozulmalardan süratle etkilenmiş ve yoğun ideolojik sapmalara uğrayarak, toplumun
boyutlarını aşmış bir sendikacılık hareketi ile bizi karşı karşıya bırakmıştır.”
69
Aykut, a.g.e., s. 40, “Şöyle ki, biz kuvvetli ve merkezileşmiş bir sendikacılık mı istiyoruz,
yoksa dağınık ve zayıf bir sendikacılık mı istiyoruz? İdeolojik, siyasî bir sendikacılık mı
istiyoruz, yoksa pragmatik ve ekonomik bir sendikacılık mı istiyoruz? İşyeri düzeyinde
lokavtlı sendikacılık mı istiyoruz, yoksa merkezi lokavt sendikacılık modeli mi bizim
ihtiyaçlarımıza daha iyi cevap verebilir?”
70
Narin, a.g.e., s. 10
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sendikaların gerektiğinde ekonomik ve milli sınırları aşmayacak grevlerle toplu
iş sözleşmesi imzalamaya indirgedikleri sonucu çıkmaktadır. Sendikaların demokratik baskı grubu işlevleri ise sendikal faaliyet içerisinde görülmemekte,
bir anlamda “ideolojik sendikacılık” suçlamasıyla, demokratik baskı grubu
misyonları görmezlikten gelinmektedir.71
İdeolojik sendikacılık tartışması, Danışma Meclisi‟nde Anayasa taslağının “Sendikal Faaliyet” başlıklı 54. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “Üye,
aidatını sendikaya doğrudan öder” hükmü nedeniyle de gündeme gelmiştir. Bu
tartışmada sendika aidatlarının kaynaktan kesilmesini savunanlar da, aksine
üye tarafından sendikaya yatırılmasını savunanlar da, ideoloji ve ideolojik
sendikacılık kavramlarına olumsuz, olmaması gereken, var olması Anayasa
hükmüyle engellenmesi zorunlu bir durum olarak yaklaşmışlardır. Sendika
aidatının kaynaktan kesilmesini savunanlara göre, üyenin aidatını sendikaya
doğrudan ödemesi hükmü ülke gerçekleriyle uyumlu değildir. Eğer üyelik
aidatının işçi tarafından yatırılması hükmü kabul edilirse, ideolojik sendikacılık
güçlenir.72
Bu eleştirilere yanıt veren Anayasa Komisyonu Sözcüsü‟ne göre de ideoloji ve ideolojik sendikacılık kaçınılması gereken bir durumdur. Ne var ki
sendika aidatını kaynaktan kesme yöntemini, ideolojik sendikacılık doğacak
korkusuyla savunmak kamuoyunu ve Danışma Meclisi‟ni baskı altına almaktır.
Oysa Anayasa, sadece sendikalar için değil, herkes için ideolojik davranmayı
engelleyecek, tüm örgüt ve kurumları disipline edecek bir mantık izlemiş, bu
mantığa uygun hükümler getirmiştir. Anayasa Komisyonu Sözcüsü‟nün anlatımına göre:
“Arz etmek istiyorum ki, bir meselenin üzerinde şiddetle,
Heyetimiz ve kamuoyu adeta bir çeşit baskı altında tutulmak
istenmektedir. “Eğer check-off sistemi olmazsa sendikalar ideolojik
yöne saparlar.” denmekte. Herkesi müsterih kılmak istiyorum ki, bu
71

Tekin Akgeyik, “Sendika–Siyaset İlişkisi (Karşılaştırmalı Modeller Açısından)”, Kamu ĠĢ, ĠĢ
Hukuku ve Ġktisat Dergisi, Cilt: 3, Ocak 1994, Sayı, 3, s. 80 “Sendikalar, belli bir kitleyi
temsil etmekte ve bu nitelikleriyle ülke yönetimlerinde ağırlıklarını hissettirmek
istemektedirler. Demokratik olan bir toplumun gereği budur. Zira demokratik toplumlarda
iktidar farklı menfaat gruplarının etkisiyle yönlenir. Sendikalar da özgür bir siyasi sistemin
sonucu olarak iktidarı kendi üyeleri lehinde etkilemeyi ve yönlendirmeyi ister.”
72
Özer Gürbüz, Danışma Meclisi Anayasa Taslağının 54. Maddesine İlişkin Değişiklik Önerisi
Hakkında Konuşma, DanıĢma Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt: 10, 154. Birleşim, s. 599
“İşçinin kendi aidatını kendisinin yatırması bünyemize uymamaktadır. Biz böylesine
yetişmedik. Yatırırlar; ancak hangi sendikalar yatırırlar? İdeolojik sendikalar yatırırlar. Eğer bu
tip sendikaya, üye, aidatını kendisinin yatırması zorunlu kılınırsa, ideolojik sendikalar
türeyecektir. Onlar güçlenecektir. Çünkü, ideolojik sendikalarda işçi gerçekten gider ve üye
aidatını nerede olsa getirir, yatırabilir. Bu, ideolojik sendikacılığı hızlandıracaktır, endişemiz
buradadır.”
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Anayasa ile artık, ideolojik davranma, sadece sendikalar için değil,
herkes için, bu arada bizim de mensubu olduğumuz üniversiteler
içinde de her türlü birimde, her türlü mikroorganizmada imkansız hale
getirilmek istenmiştir. (…) Bir noktaya daha işaret etmek istiyorum:
Anayasamızın kabul edilen bütün maddelerinde bir mantık izlenmiştir;
dernekler, vakıflar, kooperatifler, sendikalar, siyasî partiler, meslek
kuruluşları için aynı ölçekleri kullandık, aynı disiplini uyguladık
(…).”73

Anayasa Komisyonu Sözcüsü‟nün yaptığı bu değerlendirme sonraki yıllarda akademik çevre tarafından da eleştirilerek dönemin Milli Savunma Bakanı Recep Peker‟in Takrir-i Sükun Yasası nedeniyle 1924‟te Meclis‟te yaptığı
konuşmaya benzetilmiştir.74
Diğer yandan, sendikalar ve siyaset gibi geniş bir konuya girmeden belirtmek gerekirse, sendikaların demokratik baskı grubu olarak siyasi iktidarın
politikalarını yönlendirmeye çalışmaları doğalarından kaynaklanan bir durumdur. Bir başka anlatımla “Sendikacılığın siyasetin dışında kalmasının olanaksızlığı açıktır. Bu konuda en tutucu yaklaşımların dahi sendikacılığın siyasetle
ilişkisizliği üzerine değil, bu ilişkinin sınırları ve biçimleri üzerine yoğunlaştığı
görülmektedir.”75
73

Şener Akyol, Anayasa Komisyonu Sözcüsü Olarak Danışma Meclisi Anayasa Taslağının 54.
Maddesine İlişkin Değişiklik Önerisi Hakkında Konuşma, DanıĢma Meclisi Tutanak Dergisi,
Cilt: 10, 154. Birleşim, s. 600
74
Mesut Gülmez, “Anayasa Tasarısında Çalışma İlişkileri”, Amme Ġdaresi Dergisi, Cilt 19,
Sayı 1, Mart 1986, s. 70, Dipnot 57 “Milli Müdafaa Vekili Recep (Peker) Bey, 17 Mart 1924
tarihli Takrir-ı Sükun Yasası'nın hükümete geniş yetkiler veren 1 inci maddesinin görüşülmesi
sırasında şöyle konuşmuştu „:... Bu kanunu eline alan hükümetiniz, onu bu kanunun istimalini
istilzam eden hedefler eğer matbuat ise, ona, başka bir müessese ise, ona, başka muzır bir yuva
ise ona, başka bir vasıta ise ona tevcih edecektir. Hulasa bunu icap eden hedeflere karşı, icap
eden kuvvet ve şiddetle tatbik edeceğiz (Alkışlar).”
75
Aziz Çelik, Vesayetten Siyasete Türkiye’de Sendikacılık (1946-1967), İstanbul, İletişim
Yayınları, 2010, s. 55, Adnan Mahiroğulları, Dünyada ve Türkiye’de Sendikacılık, Bursa,
Ekin Yayıncılık, 2011, s. 38, 43, “Siyasi faaliyet, „Siyasi iktidarı ele geçirmeye veya mevcut
iktidarı bazı kararlar aldırmaya, vazgeçirmeye ya da iktidarın aldığı bazı kararların sonuçlarını
ortadan kaldırmaya, değiştirmeye yönelik‟ faaliyetlerdir. Tanımdan da anlaşılacağı üzere,
siyasi faaliyetler, önemli bir sivil toplum örgütü olan sendikaların „baskı grubu işlevlerinin‟ bir
gereğidir. Bu nedenle, hak arama mücadelesinde sendikalar, gerek temsil ettiği kesimin,
gerekse tüm halkın çıkarlarını savunabilmek amacıyla siyasal karar mekanizması ve kamuoyu
nezdinde girişimlerde bulunarak siyasal iktidarı ve kamuoyunu lehte etkilemek isterler. (…) ”.
Abdullah Berksun-İbrahim Eşmelioğlu, Sendikalar Kanunu, Ankara, Seçkin Yayınları, 1989,
s. 37 “Özellikle, sendikal kuruluşların dış etkinlikleri arasında yer alan „baskı grubu
oluşturmaları‟ yönünün, çok geniş bir çalışma kitlesinin, aynı zamanda haklı yakınmalarını
dile getirme ve onları çözüme kavuşturma arayışı ile de yakından ilintili olması, sendikal
kuruluşların tümüyle siyaset alanından çekilmelerine engeldir. Esasen, üyelerinin hak ve
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Sendikalar her ülkenin değişik koşullarına göre, farklı düzeyde ve biçimlerde siyasi faaliyet içerisinde bulunmuşlardır.76 Sendikaların kendi kendine
yardım ilkesiyle var oldukları, devletin sosyal sorunları çözmek için oluşturduğu çözümlerden farklı yönde, üyelerinin hak ve çıkarlarını temel alarak, aşağıdan yukarıya doğru, zaman zaman devletin izlediği siyasetten farklı çözümleri bu siyasete ya da devletin siyasetini yaşama geçiren mevzuata karşı savunmaları doğaldır.77 Genel hatlarıyla sendikaların üyelerinin ekonomik sosyal hak
ve çıkarlarını korumak amacıyla siyasi iktidarları etkilemek için yaptıkları faaliyetler, geniş anlamda siyasi faaliyet kavramı içerisinde değerlendirilmiştir.
Diğer yandan, bazı ülkelerde örnekleri görüldüğü gibi, bir siyasi partiyle organik bağ kurarak, siyasi faaliyet yürütmeleri ise dar anlamda siyasi faaliyet olarak nitelendirilmiştir.78
Sendikalara getirilen siyaset yasağının ILO 87. sayılı sözleşmenin 3.
maddesine de aykırı olduğunun altını çizmek gerekmektedir. 87 sayılı sözleşme
hazırlanırken sendikaların, faaliyetlerini mesleki alanla sınırlı tutmaları konusundaki görüşlerin dikkate alınmadığı, yapılan örgüt tanımlanmasında amaçlar
açısından bir sınırlama getirilmediği vurgulanmıştır. Bu nedenle sendikalara
getirilen siyaset yasağının ILO normlarına aykırı olduğu vurgulanmıştır. 79
İdeolojik sendikacılık suçlaması karşılığını, 1982 Anayasası‟nda bulmuştur. 1982 Anayasası‟nın 52. maddesi, Danışma Meclisi‟nde dile getirilen

çıkarları dışında toplumun hak ve çıkarlarını korumak ve kollamak görevinin de, bu
kuruluşların demokratik niteliklerinden kaynaklandığı söylenebilir.”
76
Bruce H. Millen, “Gelişen Ülkelerde Sendikalar ve Siyaset”, Sosyal Siyaset Konferansları,
İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayın No: 1311, Fakülte Yayın No: 220, 19. Kitap, 1968, s. 1
“Son 20 sene içinde dört ayrı kıtada işçi-işveren münasebetlerini ve sendika faaliyetlerini
incelemek imkanını buldum. Gerek gelişmiş memleketlerde, gerek gelişmekte olan
memleketlerde sendikacılık faaliyetlerini alakayla izledim. Bu konuda mesela A.B.D.'nin daha
çok „meslekî-iktisadî‟ fonksiyonlar üzerinde duran sendikacılığını, İskandinav memleketlerinin
“siyasi" ve “İktisadî” fonksiyonları birleştiren sendikacılığını ve nihayet İtalya, Hindistan,
Afrika ve ekseriya Asya ülkelerindeki “siyasî” yönü açıkça ağır basan sendikacılığın
özelliklerini tetkik etmek fırsatını buldum. Politik ve doktriner olmayan sendikalar yanısıra,
komünist sendikalar, sosyalist sendikalar, milliyetçi sendikalar ve dinî esaslara göre kurulmuş
sendikalar gördüm. (…) Şüphesiz, “ekonomik” sendikalar veya “siyasî” sendikalar gibi,
sendikacılığı belirli bazı etiketlerle isimlendirirken, büyük güçlüklerle karşılaşılabilir.
Gerçekte, sendikalar her ülkede hem siyasi, hem de mesleki- iktisadi faaliyetler ifa ederler.”
77
Orhan Tuna, “Sendikacılık ve Siyaset”, Sosyal Siyaset Konferansları, 7. Kitap, İstanbul,
İstanbul Üniversitesi Yayın No: 613, Fakülte Yayın No: 78,1955, s. 107, Paul Hays,
“Sendikalar ve Siyasi Faaliyet”, Sosyal Siyaset Konferansları, 7. Kitap, İstanbul, İstanbul
Üniversitesi Yayın No: 941, Fakülte Yayın No: 125,1962, s. 92
78
Akgeyik, a.g.e., s. 78, 79, 80
79
Nizamettin Aktay, Sendika Hakkı, Kamu İş, Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası Yayını,
Ankara, 1993, s. 107, 108
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eleştirilere, sunulan alternatif önerilere karşın sendikalara siyaset yasağı getirmede ısrar etmiştir.80 Sendikacılara siyaset yasağı getiren Anayasa maddesi 52.
maddeyle de sınırlı kalmamıştır. Anayasa‟nın 69. maddesi siyasi partilere sendikalarla ilişkiyi yasaklamış, 82. madde ise milletvekili olanların sendikaların
yönetim ve denetim kurullarında görev almalarına yasak getirmiştir. Anayasa‟nın 52. maddesinde yer alan siyaset yasağının bir benzeri 2821 sayılı
Yasa‟nın 37. maddesinde yer almış, yasak, 26.06.1997 tarih, 4272 sayılı
Yasa‟nın 2. maddesiyle kaldırılana kadar yürürlükte kalmıştır.
4.3.2.3. Siyaset Yasağıyla Sendikaların Baskı Altına Alınması
Sendikalar üzerindeki siyaset yasağının, yasağın bulunduğu her dönemde, sendikaların siyasi iktidarın politikalarını olağan faaliyetleri çerçevesinde eleştirmeleri, siyasi iktidarla farklı düşünmeleri durumlarında bir tehdit
olarak kullanıldığını söyleyebiliriz.81 Örneğin, 5018 sayılı Sendikalar Yasası‟nın yürürlükte olduğu dönemde, “Tekstil ve Örme Sanayii İşçileri Sendikaları Federasyonu”nun 1950-51 yılı pamuk ürünlerinin dış piyasadaki fiyat
dalgalanmaları nedeniyle fiyatlarının yükselmesi üzerine, depolardaki
pamuklar dahil, pamuk ürünlerinin ihraç edilmesine karşı çıkıp, bu durumun
içeride işsizliğe yol açacağını ileri sürerek, ihracatın durdurulması için
kampanya yürütmesi, aynı sendikanın 1953 yılında yapmış olduğu bir
açıklamada “Türk vatandaşlarını yerli malı kullanmaya teşvik etmesi” 82
sendikaların siyaset yaptığı suçlamasını da beraberinde getirmiştir. Benzer bir
80

Mustafa Alpdündar-Feridun S. Öğünç, Danışma Meclisinde Anayasa Tasarısının 56 (An.52)
Maddesinin Değiştirilmesi Önergesinin Gerekçesi, Danışma Meclisi Tutanakları, Tutanak
Dergisi, Cilt 8, 135. Birleşim, 25.08.1982, s, 527,528. Ayrıca önergede, Vahap Güvenç, Beşir
Hamitoğulları, Sadan Tuzcu, Remzi Banaz‟ın da imzaları bulunmaktadır. Önergenin
gerekçesinde, sendikaların tarifi yapılmış, siyasi partilerle aralarındaki fark ifade edildikten
sonra sendika siyaset ilişkisi tanımlanmıştır. Değişiklik teklifi gerekçesine göre; “(…) Ancak,
temel işlevi, çalışanların ekonomik ve sosyal halk ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek de
olsa, sendikaların, çalışmalarını siyasetten soyutlayabilmek mümkün değildir. Sendikalar baskı
grubudur. Ortak menfaatler etrafında birleşen baskı grupları, bu menfaatlerin
gerçekleştirilebilmesi için siyasal otoriteler üzerinde etki yapmaya çalışırlar. Ekonomik ve
sosyal alanda hakları koruma ve geliştirme işlevinin siyaset dışı kalacağını böylesine genel
nitelikteki bir kurala bağlamak, Anayasada düzenlenmesinin aykırılığı yanında, uluslararası
normlara da aykırıdır. (…) „...siyaset yasağı genel bir tutumun 'bir parçasıdır; acıları
unutmamak gerekir...‟ gibi gayri ciddî ve hatalı genellemelerin mahsulü sözlerle
geçiştirilemez.”
81
Mesut Gülmez, “Sendikal Yasalardaki Değişiklikler ve Uluslararası Kurallar”, Amme Ġdaresi
Dergisi, Cilt 22, Sayı 1, Mart 1989, s. 85 “Sendikaların olağan sendikacılık işlev ve
etkinlikleri gereği olarak hükümetin ekonomik ve toplumsal politikaları konusundaki görüş ve
eleştirilerini açıkça belirtip ortaya koymaları durumunda, bu yasağın yaptırımlarıyla «tehdit»
edildikleri ve karşılaştıkları ülkemiz gerçeklerindendir.”
82
Tuna, a.g.e., s. 120
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durum 1987 yılında da yaşanmış, üstelik sendikacıların 1987 yılında yapılan
halk oylamasında Türk-İş‟in hazırlamış olduğu broşürü dağıtmalarından dolayı
siyaset yasağına aykırı davranmaktan haklarında dava açılmış ve
yargılanmışlardır.83 Sendikacılar, siyaset yasağına aykırı davranma
suçlamasından aklanmış, 37. maddede getirilen siyaset yasağı yukarıda
belirtilmiş olduğu gibi 26.06.1997 tarih, 4272 sayılı Yasa‟nın 2. maddesiyle
yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak, ideolojik sendikacılık yapılıyor suçlaması ve
bu suçlamanın yaratmış olduğu ürküntü ortadan kalkmamıştır. Bazı sendikalar
bu kez de 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan referandum sırasında ideolojik
sendikacılık yapmakla suçlanmışlardır. Çarpıcı olan ise aynı referandumda
siyasi iktidarla benzer görüşü savunan sendikaların övülüp, karşı görüşü
savunan sendikaların ise ideolojik sendikacılık yapmakla suçlanmış
olmalarıdır.84 Bu yaklaşıma göre, siyasi iktidarla aynı çizgi doğrultusunda
kampanya yürütmek ideolojik bir tutum değil, aksini savunmak ideolojik sendikacılık yapmak anlamına gelmektedir.
Diğer yandan sendikal örgütlenme eğilimlerini belirlemek amacıyla eğitimci kadınlar arasında yapılan bir araştırmada sendikanın en iyi tanımı araştırılırken %17‟si “ideolojik örgütlenmeler” demiş, aynı araştırmada sendikaya
üye olmama sebebi olarak sendikaların üyelerine ideolojik ve siyasi baskılar
yaptığı gerekçesini benimseyenlerin oranı %28 olarak belirlenmiştir.85
4.3.2.4. 12 Eylül 1980 Öncesi Sendika Enflasyonu OluĢtuğu EleĢtirisi
ve ĠĢkolu Sendikacılığı
Sendikaların kuruluş aşamasında işyeri, işkolu, meslek sendikacılığından
birisini tercih edip diğer sendika örgütlenmelerine izin verilmemesi, toplu iş
83

İzmir 1. Asliye Ceza Mah. 21.01. 1998 T., 1988/810 E, 1988/25 K., Bursa 2. Asliye Ceza Mah.
27.06. 1998 T., 1988/267 E, 1988/476 K, Ankara 2. Asliye Ceza Mah. 07.07. 1998 T., 1988/7
E, 1988/569. K, Berksun-Eşmelioğlu, a.g.e., s. 694-699
84
Bülent Arınç, “İdeolojik Sendikacılık Yapıyorlar”, AkĢam Gazetesi, Aksam.com.tr – Erişim
T. 15.10.2011, “Hak-İş, iş barışında veya iş imkanlarının genişletilmesinde, büyümesinde,
başarılı toplu sözleşmeler yapıyor. Pek çok sendikaları biliriz, onların yaptıkları mücadeleyi
tanırız, ideolojik sendikacılık yapıyorlar. Bizim ideolojimiz emeğin kutsallığıdır, ona değer
verilmesidir, vatanı ve bayrağı sevmektir, inançlarımıza bağlı olmaktır. (Hak-İş) Kuru kuru bir
ideolojinin kavgasını veren, sokakları savaş alanına çeviren, bir partinin il ve ilçe başkanı gibi
çalışan bir sendikacılık değil, hükümetin karşısında başı dik, alnı açık, kendi sorunlarını
savunurken diğer siyasi partilerle eşit mesafe koyan, onların her birini Türkiye için çalışmaya
ve üretmeye davet eden sendikadır. Yüz binlerce üyeniz var, baraj sorununuz yok. Açıklanan
rakamlar, Hak-İş'e bağlı sendikaların daha çok üye kaydettiğini gösteriyor. Bu, size duyulan
güvenin eseridir.”
85
Ayşe Ulutaş- İnci Sönmez “Eğitimci Kadınların Sendikal Örgütlenme Eğilimleri ve Sendikal
Sürece Katılım Düzeyleri Üzerine Bir İnceleme (Eskişehir Örneği)”, Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik AraĢtırma Kurumu, Bursa, 2011, s. 37, 38,
http://esbl.k12.tr/belge/inci_rapor.pdf, Erişim T. 15.10.2011
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sözleşmesi ehliyetinin sınırlarının belirlenmesinde önemli bir etkendir. Örneğin
sadece işkolu sendikacılığına izin veren bir sistemde sendikaların kuruldukları
işkolunun dışında toplu iş sözleşmesi ehliyetleri de bulunmayacaktır.86 İşkolu
esasına göre kurulmamış sendikalar ise toplu iş sözleşmesi yapamayacaktır.
Toplu iş sözleşmesi ehliyeti açısından bu durumun bir sınırlama getirmiş
olduğu 2821 sayılı Yasa‟nın hazırlanış aşamasında Milli Güvenlik Konseyi‟ne
sunulan “Sendikalar Kanunu Tasarısı ve Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri
Komisyonu Raporu”nun gerekçesinde, “Bu kanunda, güçlü sendikacılığa önem
verilmektedir. Güçlü sendikacılığın gerçekleştirilmesine yardımcı olabilmek
için, sadece Türkiye çapında ve tüm işkolunda faaliyette bulunmayı amaçlayan
sendikaların kurulması öngörülmüş ve güçsüz, yerel ve bölgesel sendikalara
yer verilmemiştir. Sendikaların işkolunda kurulması ve toplu iş sözleşmelerinin
işyeri ve işletme düzeyinde yapılması esası kabul edildiğinden bu sistem içerisinde işyeri toplu iş sözleşmesi yapma ehliyeti bulunmayan federasyonlara yer
verilmemiştir”87 sözleriyle dile getirilmiştir.
Sendikaların sadece işkolu esasına göre kurulabileceği hükmünü getiren
2821 sayılı Yasa‟yı savunanlar, 274 sayılı Yasa‟nın, işyeri sendikalarının kurulmasına izin vermiş olmasını önemli bir zaaf olarak nitelendirmişlerdir. Bu
görüşte olanlar, 274 sayılı Yasa‟ya göre, işyeri sendikaları, bölgesel sendikalar,
federasyonlar, işkolu sendikaları kurulabiliyordu. Herkesin her istediği şekilde
sendika kurabilmesi bizi dağınık ve zayıf bir sendikacılığa itmiş, sendika enflasyonu doğuran bozuk bir yapı oluşturulmuştur. Türkiye‟de geçtiğimiz dönemde sendika sayısı 900‟e ulaşmıştır” 88 demişlerdir.
İşkolu sendikacılığını savunanlar, 12 Eylül 1980 öncesinde sendika sayısındaki çokluğu haksız rekabetin ana nedenlerinden birisi olarak görmüşler, iş
barışını bozan en önemeli faktör olarak adlandırmışlardır.89
Bu görüşler, 2821 sayılı Yasa‟yı hazırlayan Milli Güvenlik Konseyi‟nin
görüşleriyle de örtüşmektedir. Gerçekten de Sosyal Güvenlik İş ve İşçi
86

Fevzi Şahlanan, Sendikalar Hukuku, İstanbul, Yılmaz Ajans Matbaacılık, 1995, s. 24
Millî Güvenlik Konseyi Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Raporu, “Sendikalar
Kanunu Tasarısı”, Milli Güvenlik Konseyi Tutanak Dergisi, Cilt 9, 144. Birleşim,
02.05.1983,123, ek bölüm, s. 6
88
Aykut, a.g.e., s, 40
89
Sipahi, a.g.e., s, 103 “Yeni yasa bunlara çözüm getirmek için, birtakım, detaylı madde
düzenlemelerine girmiştir. 2822 sayılı Yasa ne yaptı? Metal işkolunda 100 e yakın işçi
sendikası vardı. Her rengi, her şekliyle, bir iş kolunda 100 tane işçi sendikası, sendika
enflasyonu demektir. Haksız rekabetin temel unsurlarını ortaya getiren bir tablo idi. Ayrıca
Türkiye genelinde de iş barışını bozan en önemli faktörlerden bir tanesi olarak ta gözümüze
çarpıyordu. Metal iş kolunda 1000 idi, tüm iş kollarında 1000 di. Bu günkü tabloya göre;
özellikle Şubat istatistiğine baktığımız zaman; bu bütün iş kolları itibarı ile yaklaşık 40-50
civarında bir sendikal tabloyu ortaya getirmiştir.”
87
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İlişkileri Komisyonu Raporu‟nda da “sendika sayısının ülkenin sosyal ve
ekonomik şartlarıyla bağdaşmayacak ölçüde çoğalmasına sebep olması;
işkollarının keyfî bir şekilde yönetmeliklerle çoğaltılıp azaltılabilmesi” 90
şeklinde benzer saptamalar yapılarak, işyeri sendikacılığı, sosyal barışı ciddi
ölçüde zedeleyen bir durum olarak tanımlanmıştır. İşyeri ve meslek
sendikacılığının güçlü sendikacılık yaratma gerekçesiyle yasaklandığı, aynı
gerekçeyle işkolu sendikacılığının benimsendiği, güçlü sendikacılığın ancak tek
bir sendika modeliyle sağlanabileceği gerekçesi Milli Güvenlik Konseyi‟nce de
benimsenmiştir.91
İşkolu esasına göre sendikalaşma ilkesinin kabulünün doğal bir sonucu
olarak sendika üst kuruluşu olarak konfederasyonlar belirlenmiştir. Ancak konfederasyonlara toplu iş sözleşmesi ehliyeti tanınmadığı gibi, konfederasyonların kuruluşu Milli Güvenlik Konseyi‟nde yapılan görüşmeler sırasında, Konsey‟de Sosyal Güvenlik Bakanı olarak yer alan Türk-İş yöneticisi Sadık
Şide‟nin önerisi ile zorlaştırılmıştır. Milli Güvenlik Konseyi tutanaklarına göre,
2821 sayılı Yasa‟ya ilişkin komisyon önerisinde konfederasyon kurmak için en
az beş sendikanın bir araya gelmesi koşulu, Çalışma Bakanı Turhan Esener‟in
önerisiyle ikiye düşürülmüş, bu önerinin tartışılması sırasında bulunmayan
Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Şide, bir sonraki oturumda itiraz etmiş, madde
oylanmış olmasına karşın, yeniden öneri verilerek konfederasyon kurmak için
gerekli sendika sayısı beşe çıkarılmıştır.92
90

Millî Güvenlik Konseyi Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Raporu, “Sendikalar
Kanunu Tasarısı”, Milli Güvenlik Konseyi Tutanak Dergisi, Cilt 9, 144. Birleşim,
02.05.1983,123, ek bölüm, s. 6
91
Erberk İnam, “Sendikalar Kanunu Tasarısı Görüşmeleri”, Milli Güvenlik Konseyi Tutanak
Dergisi, Cilt 9, 144. Birleşim, 02.05.1983,123, s. 22
92
Milli Güvenlik Konseyi Sendikalar Yasa Tasarısı Görüşme Tutanakları, Milli Güvenlik
Konseyi Tutanak Dergisi, Cilt 9, 144. Birleşim, 02.05.1983,123, s. 24 “Sayın
Cumhurbaşkanım, özür dileyerek bir hususu beyan etmek istiyorum. Tasarı elimize yeni
geçtiği için tam okuma fırsatını bulamadım. Kabul ettiğimiz 2 nci madde ile ilgili bir hususta
içinde ilinti kaldı efendim, müsaade ederseniz arz etmek istiyorum; usulü de çiğnemek
istemiyorum, özür dilerim.
Başkan - O zaman sizi dinleyelim de sonra gerekirse tekriri müzakere yaparız, çünkü oylandı.
Buyurun.
Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Şide - Efendim, 2 nci maddenin son fıkrası, konfederasyonun
iki sendika ile kurulacağına dairdir. Bunu ben çok sakıncalı buluyorum efendim. „Çokluk
ilkesi‟ diye bir ilke, uluslararası literatüre geçti. Evvelce konfederasyonlar belli ölçülerde
tutulamadığı, hakim olunamadığı için, mevzuatta da buna ait hükümler bulunmadığı için çok
sayıda konfederasyonlar kuruldu. Bir asgari ücret tespitinden tutunuz, çalışma hayatı ile ilgili
hususları görüşmek üzere 'hükümetler hep konfederasyonlara danışma ihtiyacını duyarlar. On
konfederasyon, sekiz konfederasyon hepsi birden gelmek isterler. „Çokluk ilkesi‟ gibi bir
hususun ortaya çıkmasıyla bunu çözmeye çalışmışlardır. Fakat mevzuat yönünden de bir
taraftan toparlanma, en az beş-altı sendikadan bir konfederasyon kurma yoluna gittiler. Sön
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4.3.2.5. ĠĢkolu-ĠĢyeri Toplu ĠĢ SözleĢmesine ĠliĢkin EleĢtiriler ve
ĠĢletme-ĠĢyeri Toplu ĠĢ SözleĢmeleri
275 sayılı Yasa‟nın işkolu ve işyeri düzeyinde toplu iş sözleşmesi yapılmasını olanaklı kılması da iş barışını bozan nedenlerden birisi olarak değerlendirilip, 2822 sayılı Yasa‟da öngörülen işyeri-işletme toplu iş sözleşmesi sistemi
savunulmuştur.93 Benzer bir saptamanın 2822 sayılı Yasa‟nın tasarı aşamasında
Milli Güvenlik Konseyi‟nde tartışılması sırasında, “özellikle toplu iş sözleşmesi tiplerinin ve toplu sözleşme düzeyinin tayinindeki kargaşalık nedeniyle
ortaya çıkan uyuşmazlıklar ülke ekonomisini ve sosyal barışı”94 zedelemiştir
sözleriyle yapılmış olduğu görülmektedir.
1982 Anayasası‟nın 53. maddesi “aynı işyerinde aynı dönem için birden
fazla toplu iş sözleşmesi yapılamaz ve uygulanamaz” hükmünü getirmiştir.
2822 sayılı Yasa‟nın 3. maddesindeki hüküm, 1982 Anayasası‟nın 53. maddesinin son fıkrasının tekrarı niteliğindedir. Dolayısıyla bir işyerinde aynı dönemde tek bir toplu iş sözleşmesinin bulunmasını öngören düzenleme Anayasa‟nın buyurucu hükmünden kaynaklanmaktadır. Anayasa‟nın 53. maddesinin gerekçesinde son fıkra toplu iş sözleşmesi alanında yapılmış bir “yenilik”
gelişmeler böyleyken bizde ikiye indirilmesi ilerdeki çalışmalarda büyük sıkıntı yaratabilir
efendim.
Başkan - Evvela beş idi; burada konuşurken Çalışma Bakanımızın teklifi ile ikiye indirilmişti.
Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Şide - Büyük sakıncalar ve tehlikeler yaratır efendim.
Başkan - „Çoktur, bulamayız‟ denmişti. Ne dersiniz Sayın Çalışma Bakanı?.
Çalışma Bakanı Turhan Esener -Efendim, bunun ikiye indirilmesinin sebebi şu idi:
Federasyonları kaldırdığımız için, onların yerine biraz konfederasyon olsun dedik; fakat az
görülüyorsa bu rakam her zaman değişebilir; üç de olabilir, dört de olabilir. Yani iki ile beş
arasında bir rakam tespit edilebilir efendim.
Başkan - Komisyon bunu beş olarak hazırlamıştı, değil mi?
Deniz Öğretmen Albay Erberk İnam (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu
Başkanı) - Evet Sayın Cumhurbaşkanım, sizin de buyurduğunuz gibi bu en az beş sendika
olarak hazırlanmıştı. Sayın Bakanımın buradaki teklifi ile ikiye indirildiğinden biz «iki» olarak
huzurlarınıza gelmiş bulunuyoruz. Ancak, „beş‟ olması bizim için de uygundur efendim.
Başkan - Sayın Şide, siz kaç teklif edersiniz efendim?
Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Şide - Sayın Cumhurbaşkanım, konfederasyon kurmak için beş
sendika bile az geliyor bana. Bu benim kişisel olarak görüşüm efendim. Daha yüksek
tutulmasında memleketin geleceği ve istikrarı bakımından yarar var. Çok konfederasyon çok
yöne çekecek ve çalışma hayatında istikrarı sağlamak fevkalade güç olacaktır. Birinin gittiği
yoldan öteki ters gidecek ki puan toplasın, o cümle içerisindeki, sendikaların kendi bünyesine
alsın gibi. Geçmişte bunun örneklerini çok gördük ve gayet çarpık bir durumdur bu. Bu
nedenle daha fazlasını gönlüm arzu ediyor, ama takdir sizindir.”
93
Aykut, a.g.e., s, 40
94
Erberk İnam, “Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasa Tasarısı Görüşmeleri”, Milli
Güvenlik Konseyi Tutanak Dergisi, Cilt 9, 145. Birleşim, 03.05.1983, s. 110
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olarak tanımlanmıştır. Hükmün yasaklama niteliğinde olduğu “aynı işyerinde
ve aynı dönem için birden fazla toplu iş sözleşmesi yapılması ve uygulanmasının yasaklanmasıdır” sözleriyle vurgulanmıştır. Gerekçeye göre, hangi seviyede olursa olsun bir işyerinde toplu iş sözleşmesi yapılır veya uygulanmaya
konulursa, artık o işyeri için toplu iş sözleşmesi yapılması, yetki alınması veya
bir başka toplu iş sözleşmesinin her ne sebeple olursa olsun uygulanması imkansız kılınmıştır. Bu kural, bir işyerinde normatif hükümler ihtiva eden bir
düzenlemenin tek olmasından hareket ederek, iş barışının sağlanmasına ve bu
yoldan üretimin artırılmasına yöneliktir. 95
Öte yandan 2822 sayılı Yasa tasarısını hazırlayan komisyon sözcüsü, yapılan düzenlemenin işyeri, işkolu sözleşmeleri ayırımından ve özellikle işkolu
toplu iş sözleşmelerinin yapılmasından doğan sakıncaları ortadan kaldırdığını,
işkolu toplu iş sözleşmesiyle ulaşılmak istenen amaca ulaşmanın önünün grup
toplu iş sözleşmeleri aracılığıyla açık tutulduğunu ileri sürmüştür.96
4.3.2.5. 12 Eylül 1980 Öncesi Toplu ĠĢ SözleĢmesi Yetki Sistemine
ĠliĢkin EleĢtiriler ve Yeni Yetki Sistemi
2822 sayılı Yasa‟nın gerekçesinde, düzenlenen yetki sisteminin nedenleri
anlatılırken, diğer konularda olduğu gibi, yine 275 sayılı Yasa döneminde yaşanan ve aksaklık olarak nitelendirilen97 olaylar esas alınmıştır. Millî Güvenlik
Konseyi Sosyal Güvenlik İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Raporu‟nda, 275 sayılı Yasa döneminde uygulanan yetki sisteminin özellikle de yetkili işçi sendikasının belirlenmesinde sorunlar yaşattığı, sahtecilik başta olmak üzere yetki
tespitine yapılan değişik itirazların uzun süre kayıplarına neden olduğu, toplu iş
sözleşmesi görüşmelerinin geç başladığı belirtilmiştir. Yeni sistemin bu tür
sorunları engelleyecek şekilde kurgulandığı ileri sürülmüştür. Yeni sistemde,
bu sorunların yaşanmaması için yetkiyi belirlemede bir merkeze bağlılığın esas
alındığı, bu merkezin ise Çalışma Bakanlığı olarak belirlendiği vurgulanmıştır.
95

Attila Özer, Gerekçeli ve 1961 Anayasası ile Mukayeseli 1982 Anayasası, Ankara, Kamu
İşletmeleri İşverenleri Kamu İş Sendikası Yayını,1996, s, 238
96
İnam, a.g.e., s. 111 “Günümüzde, „grup sözleşmesi‟ diye adlandırılan sözleşmeler işkolu
esasına göre değil, işyeri sözleşmesi esasına göre yapılmış, bir yerdeki veya bölgedeki yahut
değişik yerlerdeki çok sayıda işyerini kapsayan sözleşmeler olarak uygulama alanına sokulmuş
bulunmaktadır.”
97
Millî Güvenlik Konseyi Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Raporu, “Toplu İş
Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu Tasarısı”, Milli Güvenlik Konseyi Tutanak Dergisi, Cilt
9, 145. Birleşim, 02.05.1983,1/236, ek bölüm, s. 7 “Giderilmesi amaçlanan aksaklıklar
özellikle; toplu iş sözleşmelerinde tip ve düzey karışıklığı, dayanışma aidatı üzerindeki
tartışmalar, teşmil müessesesinin işletilememesi, yetkili sendikanın tayininde ortaya çıkan
sorunlar, hukukun temel ilkeleriyle bağdaşmayan hak grevi, grev ve lokavt kararların alınması,
uygulanmaya konulması ve kanun dışı grev ve lokavt müeyyidelerinin yetersizliği gibi
hususlardır.”
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Bakanlığın Sendikalar Yasası‟ndaki hükümlerden de yararlanarak sağlıklı bilgi
ve belgelere sahip olacağı, sendikaya üye olanların Sendikalar Yasası‟ndaki
hükümlere göre üye giriş ve çıkış belgeleriyle belirleneceği, yetki işlemlerinin
hızlanacağı öngörüsünde bulunulmuştur.98
2821 ve 2822 sayılı Yasaların getirmiş olduğu toplu iş sözleşmesi belirleme yetki sistemini benimseyenler, yeni sistemi, yetkili sendikanın belirlenmesinde kilit rol oynayan sendika üyeliği konusunda sahteciliklerin, çift üyelik
uygulamasının, sendikal rekabetin ortaya çıkardığı olumsuzlukların ortadan
kaldırılmasının gerektirdiği bir zorunluluk olarak tanımlamışlardır. Saydıkları
bu olumsuzlukların yeni bir yetki sistemini gerekli kıldığını, bu zorunluluğun
gereklerinin 2821 ve 2822 sayılı yasalarla yaşama geçirildiğini ileri sürmüşlerdir. Yeni sistemin dayanaklarının ise 1982 Anayasası‟nın geçmiş dönemden
ders çıkararak ayrıntılı bir şekilde düzenlediği sosyal haklardan ve hürriyetlerden, yirmi yıldır biriken deneyim ve yargı kararlarından oluştuğu görüşü dile
getirilmiştir.99
Güçlü sendikacılık için tek sendika ve tek sözleşme, bunun yolunu açmak için %10 baraj sistemi, sendikal rekabeti azaltacak bir sistemin öngörülmüş olması, sahtecilik ve usulsüzlüklerin önlenmesi için gerekli önlemlerin
alınmış olması, çift üyelikleri üyelik ve istifaları noter koşuluna bağlayarak
halletmesi, “bilgisayar sistemini yetki tespiti prosedürünün içine” 100 koyması,
98

A.e., s. 9
Kubilay Atasayar, “Sendika Üyeliği ve Yetki Tesbitinin Doğuracağı Mes‟eleler”, Yorumlar
Bölümü, Endüstriyel ĠliĢkiler 1984 Yıllığı, İstanbul, KUTYAY Eğitim, Yayın, Araştırma
Merkezi Yayınları 4, 1985, s. 136,137, Aykut, a.g.e., s, 41, “Bu aksaklıklardan ikisi, 1982
Anayasası‟nın 51 ve 53 ncü maddelerinde çözümlenmiştir. 51 nci madde de aynı anda birden
fazla sendikaya üye olunamayacağı; 53 ncü madde de, aynı işyerinde aynı dönem için birden
fazla toplu iş sözleşmesi yapılamayacağı ve uygulanamayacağı düzenlenmiştir. 2821 ve 2822
sayılı Yasalarda, Anayasa‟nın bu hükümlerine uygun olarak düzenlemelerin yapıldığını
görüyoruz. Bu iki yeni yasanın en dikkat çeken özelliği; sisteme bir ruh ve espri verecek olan
temel tercihlerin ve modelin belirlenmiş olmasıdır.”
100
Yeni sistemi savunanlar tarafından dile getirilen “sisteme bilgisayar girmesi”, Milli Güvenlik
Kurulu‟na sunulan 2822 sayılı Yasa tasarısının 12. maddesinin son fıkrasında “Çalışma
Bakanlığı yukarıdaki fıkralardaki yetki tespiti ile istatistiklere ilişkin işlemleri bilgisayar
yöntemiyle yürütür” şeklinde yer almış, ancak Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri
Orgeneral Nejdet Üruğ bu fıkraya “Efendim, müsaade ederseniz en son fıkrayı çıkartalım.
„Çalışma Bakanlığı yukarıdaki fıkralardaki yetki tespitli ile istatistiklere ilişkin işlemleri
bilgisayar yöntemiyle yürütür‟ diyor. Çalışma Bakanlığı bunu nasıl yürütürse yürütsün
efendim” sözleriyle itiraz edince fıkra tasarı metninden çıkartılmıştır. Millî Güvenlik Konseyi,
“Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu Tasarısı Görüşmeleri”, Milli Güvenlik Konseyi
Tutanak Dergisi, Cilt 9, 145. Birleşim, 02.05.1983, s. 116, ancak Çalışma Bakanlığı‟nın
sendikalar yasa tasarısı görüşülürken Milli Güvenlik Konseyi‟ne sunduğu teklifle geçici
maddede bakanlığa bilgisayar alınması, kadro tahsisi edilmesi için ödenek verilmesi kabul
99
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işlemlerin basitleştirilirken merkezileştirilmesi ve işlemlerin hızlandırılmış
olması, yeni sistemin temel prensipleri olduğu görüşü savunulmuştur.101
Sendikal hareket ise 275 sayılı Yasa‟nın meslek ve işyeri sendikaları kurulmasına izin vermiş olması nedeniyle “dağınık, parçalanmış ve bu şekilde
yozlaşmış” bir sendikal hareket olarak suçlanmıştır. Meslek ve işyeri sendikalarının kurulamayacağı ilkesinin benimsenmesi sayesinde bu dağınık yozlaşmış
sendika hareketini toparlamanın, “endüstri ilişkileri sistemine az sayıda ve büyük sendikalarla işleyen bir yapı” kazandırmanın olanaklı hale geleceği belirtilerek bu sayede “yakın gelecekte Türk Sendika Hareketi, kaygan zeminden
sağlam bir temele tutunmuş”102 olacaktır denilmiştir.
Toplu iş sözleşmesi ehliyetine sahip olabilmek için sendikaların %10 barajını aşmak zorunda kalmaları, baraj sisteminin 1317 sayılı Yasa‟yla işçi-işveren örgütlerinin temsilcilerinin bir araya gelerek kararlaştırmış oldukları bir
konu olduğuna işaret edilerek, aslında 2821-2822 sayılı Yasaların geçmişte
yapılan bu uzlaşmanın belirli ölçüde ürünü oldukları iddia edilerek savunulmuştur. “Kanunlar geçmişte taraflar arasında yapılmış bir çalışmanın belli ölçüde ürünüdür ve bu gibi çalışmalar Türk Çalışma Hayatına er geç yarar sağlayacak sonuçlar ortaya çıkaracaktır” denilmiştir. 103
edilmiştir. Millî Güvenlik Konseyi, “Sendikalar Kanunu Tasarısı Görüşmeleri”, Milli
Güvenlik Konseyi Tutanak Dergisi, Cilt 9, 145. Birleşim, 03.05.1983, s. 106
101
Atasayar, a.g.e., s. 137
102
Aykut, a.g.e., s. 41
103
Atasayar, a.g.e., s, 138 “Burada aramızda bulunanlar hatırlayacaklardır. 1963 yılında 274 ve
275 sayılı kanun yürürlüğe girdikten sonra, pek çok uygulama sorunu çıkmıştır. 1964-1965 ve
özellikle 1966‟da o zamanki TÜRK-ÎŞ Sayın Başkanı rahmetli Demirsoy ve
Konfederasyonu‟muzun o zamanki başkanı Kocatopçu, tarafların bir araya gelmek suretiyle
kanunun aksayan taraflarını müzakere etmelerini bu müzakerede fikir birliği içinde
bulundukları noktaların tespitini, fikir birliğinin sağlanamadığı noktaların da ortaya
çıkartılmasını İstemişlerdir. Nitekim bu amaçlarda-Sendikacı arkadaşlarım bileceklerdirmeşhur Kızılcahamam Toplantıları başlamıştır. 1966‟da aralıklı da olsa 6 ay ve belki biraz
daha fazla süren bu çalışmaların sonunda, taraflar pekçok noktada beraber düşündüklerini ve
pek çok çözümün mümkün olduğunu görmüşlerdir. Bunun yanında yaklaşamadıkları bazı
noktaların bulunduğunu da, tespit etmişlerdir. İşte bugün kanuna giren baraj fikri bu
çalışmaların sonucunda ortaya çıkmıştır. Taraflar arasındaki barış Türkiye üzerinde faaliyet
gösteren bir sendikanın, o iş kolunda çalışan sigortalı işçilerin % 35 ini temsil etmesi ölçüsüyle
müşterek bir noktaya gelmiştir. Bu ölçü sonra kanunlaşan 1317 sayılı kanunda kabul edilmiş
aynı formül % 30 ölçüsü ile de toplu iş sözleşmesi tasarısına daha doğrusu teklifine
eklenmiştir. Hatırlarsınız % 30 barajı ile ilgili kanun, 1317 sayılı kanun olarak çıkmış, aynı
teklifte birlikte sunulan 275 sayılı kanun‟un değişiklik teklifi de TBMM Komisyonunda kabul
edilmiş ve Meclis gündemine gelmiştir. Fakat 16 Haziran Olayları dolayısıyla, 275 sayılı
kanunda değişiklik yapılamamıştır.”
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4.4. 12 Eylül 1980 Sonrasında OluĢturulan Toplu ĠĢ SözleĢmesi Yetki
Belirleme Sistemi
12 Eylül 1980 sonrasında hazırlanıp uygulanmaya başlayan yeni toplu iş
sözleşmesi sisteminde, toplu iş sözleşmesi yetkisinin belirlenmesinde anahtar
kavramlar olan ehliyet ve yetki, hem 2821 sayılı Yasa hem de 2822 sayılı
Yasa‟da yer alan hükümlerle düzenlenmiştir.
2821 sayılı Sendikalar Yasası sendika kurucularında aramış olduğu nitelikleri belirleyen hükümlerinde sendikacılığın düzeyine, sendika üyeliğine kadar getirdiği hükümlerle, 2822 sayılı Yasa‟da yer alan yetki belirleme sistemine
bir anlamda temel oluşturmuştur. Bu nedenle de yeni sistemin öngördüğü toplu
iş sözleşmesi sistemi belirlenirken her iki Yasa‟da yer alan hükümler birlikte
değerlendirilmeye çalışılacaktır.
4.4.1. 2821 ve 2822 Sayılı Yasalarda Toplu ĠĢ SözleĢmesi Ehliyeti
2822 sayılı Yasa‟nın 2. maddesinde toplu iş sözleşmesinin tanımı yapılırken toplu iş sözleşmesi ehliyetine kimlerin sahip olduğu da belirlenmiştir.
2822 sayılı Yasa‟nın 2. maddesine göre toplu iş sözleşmesi, “hizmet akdinin
yapılması, muhtevası ve sona ermesi ile ilgili hususları düzenlemek üzere işçi
sendikası ile işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren arasında
yapılan sözleşmedir.” Maddede yapılan bu tanımdan hareketle toplu iş sözleşmesi ehliyetine işçi tarafından sadece sendikaların sahip olduğu, sendika olarak
örgütlenmemiş işçi topluluklarının toplu iş sözleşmesi ehliyetine sahip olmadıkları konusunda öğretide görüş birliği oluşmuştur. 104
104

Kemal Oğuzman, Hukuki Yönden ĠĢçi ĠĢveren ĠliĢkileri, İstanbul, İstanbu Üniversitesi
Yayını, No: 3455 Cilt I. 4. Baskı, s. 19. Seza Reisoğlu. Toplu ĠĢ SözleĢmesi Grev ve Lokavt
Kanunu ġerhi, Ankara, Ayyıldız Matbaası, 1986, s. 34. Abdullah Berksun-İbrahim
Eşemelioğlu, Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu, Ankara, Seçkin Kitapevi, 1989, s.
295. Müjdat Şakar, ĠĢ Hukuku Uygulaması, İstanbul, 8. Baskı, 2009, s. 317. Fevzi Demir, ĠĢ
Hukuku ve Uygulaması, İzmir, Beşinci Baskı, Birleşik Matbaacılık, 2009, s. 550. Nizamettin
Aktay-Kadir Arıcı-Tuncay Kaplan Senyen, ĠĢ Hukuku, Ankara, İkinci Baskı, Seçkin
Yayınları, 2007, s, 432. Nuri Çelik, ĠĢ Hukuku Dersleri, İstanbul, Yirmiüçüncü Baskı, Beta
Yayınları, 2010, s. 502. Ünal Narmanlıoğlu, ĠĢ Hukuku II Toplu ĠĢ iliĢkileri, İzmir, Dokuz
Eylül Üniversitesi Yayını, 2001, s. 326. Melda Sur, ĠĢ Hukuku Toplu ĠliĢkiler, Ankara,
Turhan Kitapevi, 2011, s. 272. Melda Sur, Toplu ĠĢ SözleĢmesi Özerkliği ve TeĢmil, Ankara,
D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yayınları No: 21, 1991, s. 84, Murat Engin,
Toplu ĠĢ SözleĢmesi Sistemi, İstanbul, Galatasaray Üniversitesi Yayınları 15, 1999, s. 100.
Cevdet İlhan Günay, Batı ve Türk Hukukunda Toplu ĠĢ SözleĢmesi Yapma Yetkisi,
Ankara, San Matbaası, 1991, s. 85. Cevdet İlhan Günay, Toplu ĠĢ SözleĢmesi Grev ve Lokavt
Hukuku, Ankara, Turhan Kitapevi, 1999, s. 435. Münir Ekonomi, “Toplu İş Sözleşmesi
Türleri Ehliyet ve Yetki”, Toplu ĠĢ SözleĢmesine ĠliĢkin Temel Sorunlar Semineri, Ankara,
Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası Yayını, 1990, s, 23. Münir Ekonomi, “Toplu İş
Sözleşmeleri”, Sendikal Mevzuat Eğitim Semineri, İstanbul. Basisen Eğitim ve Kültür
Yayınları: 2, 1985, s. 14, Münir Ekonomi, “Türkiye‟de Toplu İş Sözleşmesi Sistemi”, Banksis
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Yasa toplu iş sözleşmesinin işçi tarafı olarak “işçi sendikası” öznesini
kullandığı için doğal olarak toplu iş sözleşmesi ehliyetine sahip olmanın ilk
koşulu olarak sendika niteliğini kazanmış olmak gelmektedir. Bir başka anlatımla 2822 sayılı Yasa‟nın 2. ve 12. maddelerine göre, işçi tarafı açısından
toplu iş sözleşmesi ehliyetinin varlığından söz edebilmenin ilk koşulu sendika
niteliğini kazanmış olmaktır.
2821 sayılı Sendikalar Yasası, 2. maddesinde sendikayı tanımlamış, 3.
maddesinde sendikaların kuruluş esaslarını düzenlemiştir. Yasa, 2. maddesinde
sendika olmanın unsurlarından birisi olarak tüzel kişiliğe sahip olma koşulunu
getirmiş, 3. maddesinde de sendikaların ancak işkolu esasına göre ve Türkiye
çapında faaliyette bulunmak amacıyla kurulabileceğini, meslek veya işyeri
esasına göre sendika kurulamayacağını belirtmiştir. Öte yandan Yasa “sendika”
ve “üst kuruluş” kavramlarını da ayrı ayrı kullanarak, sendikal örgütlenme
biçimleri olan federasyon ve konfederasyonu sendika kavramının dışında tutmuş, sendika şubelerine sendikadan ayrı bir tüzel kişilik olma olanağı tanımamıştır.105 Bu yasal düzenleme karşısında, tüzel kişiliğe sahip olmayan işçi grupları, federasyon ve konfederasyon gibi üst sendikal örgütlenmeler, sendika
şubeleri toplu iş sözleşmesi ehliyetine sahip olmayacaklardır. Böylece Yasa,
toplu iş sözleşme ehliyetini işçiler açısından sınırlandırmış, etkisi, gücü, sayısı
ne olursa olsun tüzel kişiliğe sahip olmayan işçi gruplarının, üst kuruluşlar
olarak adlandırılan federasyon ve konfederasyonların, sendika şubelerinin,
toplu iş sözleşmesinin tarafı olmalarının önü kesilmiştir.106
İşyeri ve meslek sendikacılığının yasaklanmış olmasının doğal sonucu
olarak da toplu iş sözleşmesi ehliyetine sahip sendika, 2821 ve 2822 sayılı Yasalar açısından ancak işkolu düzeyinde kurulmuş sendikalar, kısaca işkolu sendikalarıdır.
4.4.2. 2821 ve 2822 Sayılı Yasalarda Toplu ĠĢ SözleĢmesi Yetkisi
İşkolu sendikacılığını benimseyen 2821 sayılı Sendikalar Yasası, bir işkolunda birden fazla sendika kurulabileceğini belirterek, sendika çokluğu ilkesine işkolu sendikalarıyla sınırlı da olsa olanak tanımıştır.107
1. Uluslarası Semineri Kara Avrupası ve Türkiye’de Kollektif ĠĢ Hukuku ve Uygulaması,
İstanbul, Banksis Yayınları, 1985, s. 314,
105
Fevzi Şahlanan, Sendikalar Hukuku, İstanbul, Yılmaz Ajans Matbaacılık, 1995, s. 1 “2821
sayılı Sendikalar Kanunu, sendika ve Anayasada öngörülen üst kuruluş olarak da
konfederasyon terimlerine ayrı ayrı yer vermiş ve 274 sayılı yasada tüm sendikal birimleri
ifade etmek için kullanılan „mesleki teşekkül‟ deyimini isabetli bir şekilde terk etmiştir.”
106
Narmanlıoğlu, a.g.e., s. 326
107
Cevdet İlhan Günay, Sendikalar Kanunu ġerhi, Ankara, Yetkin Yayınları, 1999, s. 142,
Yazar, yasanın tek bir sendika modelini benimsediğini belirttikten sonra, bu sınırlamanın bir
zorlama olmadığı, burada amacın “sendikanın işkoluna giren tüm işlerde ve ülke çapında
faaliyetini yayması” olduğunu ileri sürmektedir.
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İşkolu esasına göre Türkiye genelinde faaliyette bulunmak için kurulmuş
birden fazla sendika arasından toplu iş sözleşmesi yapma yetkisine sahip sendikanın belirlenmesi, sendikanın yetkili olabilmesinin ilk koşulunu ise 2822 sayılı Yasa kurulu bulunduğu işkolunda çalışan işçilerin en az %10‟unu (tarım ve
ormancılık, avcılık ve balıkçılık işkolu hariç) üye yapma zorunluluğu olarak
belirlemiştir (2822.S.Y. md.12).
2822 sayılı Yasa‟nın 12. maddesine göre toplu iş sözleşmesi yapma yetkisinin ikinci koşulunu ise toplu iş sözleşmesinin kapsamına girecek işyeri veya
işyerlerinin her birinde çalışan işçilerin yarıdan fazlasını üye yapmış olma
zorunluluğu oluşturmaktadır.
Yasa böylece toplu iş sözleşmesi yetkisinin belirlenmesinde çifte baraj
olarak adlandırılan bir yetki belirleme sistemi öngörmüştür.
4.4.2.1. ĠĢkolunda ÇalıĢan ĠĢçilerin En Az Yüzde Onunu Üye Yapma
KoĢulu
Toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi için sendikanın kurulu bulunduğu işkolunda çalışanların en az %10‟unu üye yapmış olması koşulunun aranması,
sendikaların kurulabileceği iş kollarının yanında işyerinin hangi işkoluna girdiğinin belirlenmesini de zorunlu kılmaktadır.
Nitekim 2821 sayılı Sendikalar Yasası bu zorunluluğa uygun olarak 60.
maddesinde sendikaların kurulabileceği işkollarını 28 işkolu olarak belirlemiş,
asıl işe yardımcı işlerin de asıl işin yer aldığı işkolunda yer alacağı kabul edilmiştir. Bu işkollarına hangi işlerin gireceğini ise 60. maddeye bağlı olarak çıkarılan işkolları tüzüğü göstermiştir. Sendikalar, 60. maddede belirlenen işkollarından birisinde faaliyet göstermek için kurulabilecektir. Sendikalar hangi işkollarında faaliyet göstereceklerini tüzüklerinde belirtmek zorundadır. Sendikaların bu belirlemeyi yaparken işkolunun tamamında faaliyet göstermeyi esas
almaları gerekmektedir. İşkoluna giren işlerden sadece bir kısmında faaliyet
göstermek için sendikanın kurulmasının olanaklı olmadığı vurgulanmıştır. 108
2821 sayılı Yasa‟nın 4. maddesine göre “bir işyerinin girdiği işkolunun
tespiti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca” yapılacaktır. Tarafların yapılan işkolu tespitinin resmi gazetede yayımlanmasından itibaren 15 gün içinde
işyerinin bulunduğu yerdeki iş mahkemesinde tespite itiraz etme olanağı bulunmaktadır.
2822 sayılı Yasa‟nın 12. maddesi de sendikaların kurulu bulundukları işkolunda çalışan işçilerin en az %10‟unu üye yapıp yapmadıklarını belirleme
görevini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‟na vermiştir. Bu maddeye
göre, Bakanlık yılda iki kez ocak ve temmuz aylarında işkolu istatistiklerini,
108

A.e., s. 152
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sendikaların kurulu bulundukları işkolundaki sendikalaşma oranlarını Resmi
Gazete‟de yayımlayacaktır; yayımından itibaren 15 gün içinde itiraz edilmeyen
istatistikler kesinleşecektir.
TSGLK 12. maddesine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
(ÇSGB) yayımladığı istatistikte çalışan sayısıyla sendika üye sayısına yer verecektir. Çalışan sayısının içerisine sendika üyesi olmalarına Yasa‟nın izin vermediği çalışanların da gireceği, Yasa‟da sendika üyesi olamayacakların oldukça geniş bir çerçevede ele alındığı belirtilerek, çalışan sayısının yükseleceğine, sendika üye sayısına ilişkin %10 koşulunun da o aranda artacağına dikkat
çekilmiştir.109
4.4.2.2. ĠĢyeri veya ĠĢletmede ÇalıĢan ĠĢçilerin Yarıdan Fazlasını Üye
Yapma KoĢulu
Sendikaların toplu iş sözleşmesi yetkisine sahip olabilmelerinin ikinci
koşulunu toplu iş sözleşmesinin kapsamına giren işyeri veya işyerlerinde çalışan işçilerin yarıdan fazlasını üye yapmış olma koşulu oluşturmaktadır. 2822
sayılı Yasa‟nın 12. maddesi bu hükmüyle 275 sayılı Yasa‟daki salt çoğunluk
esasını tekrarlamıştır. Yasa‟ya göre işletme sözleşmeleri için işyerleri bir bütün
olarak dikkate alınacak ve yarıdan fazla çoğunluk buna göre hesaplanacaktır.
4.4.3. Toplu ĠĢ SözleĢmesi Ehliyet ve Yetkisinin Hukuki Sonuçları
Toplu iş sözleşmesinin tarafı olup olmamayı belirleyen ehliyet koşuluyla
ehliyete sahip olanlar içerisinden belirli koşulları taşıdığı için kendisine toplu iş
sözleşmesi yapma olanağına sahip olanları belirleyen yetkinin var olup olmamasının hukuki sonuçları da birbirinden farklıdır. Toplu iş sözleşmesinin taraflarının (konumuz özelinde işçi tarafının) toplu iş sözleşmesi ehliyetine hiç
sahip olmadığı aşamada yapılan bir toplu iş sözleşmesinin hukuken hükümsüz
olduğu kabul edilecektir. Ehliyetsiz tarafların yaptıkları sözleşmeyi kendi aralarında toplu iş sözleşmesi olarak nitelendirmelerinin hukuki bir geçerliliği de
olmayacaktır. Ehliyete sahip olmayan işçi tarafının toplu iş sözleşmesi yetkisi
almış olması, bu yetkinin kesinleşmesi de geçersizlik sonucunu değiştirmeyecek, taraflardan birisinin ya da geçersizliği tespitte hukuki yararı bulunan
üçüncü şahısların geçersizliği ileri sürmeleri, tespit ettirmeleri her zaman olanaklıdır. Ehliyetsizlik durumunun yargıya yansıması halinde yargıç kendiliğin109

Ercan Akyiğit, “İşkolu İşçi İstatistikleri ve Doğurduğu Hukuki Sorunlar”, ĠĢ Hukuku
Dergisi, Cilt I, Temmuz-Eylül 1991, Sayı, 3, s. 357 “Bizde sendika üyesi olamayacakların
çevresi oldukça geniş tutulduğuna göre, yüzde on barajı yüksek olabilecektir. Zira bütün işçi
sayısı yüksek olunca onun yüzde onu da yüksek olacaktır. Bu yönüyle yasal düzenlemenin
olumsuz bir görünüm taşıdığı söylenebilir. Zira, sendika o bütüne dahil edilen işçilerden,
sendika üyesi olamayacakları üye kaydetme imkânından yoksundur. Bu nedenle, yüzde on
oranını bulmak için aranan bütüne, sendika üyesi olamayacakların dahil edilmemesi, amaca
uygun ve doğru olurdu.”
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den ehliyet koşulunun olup olmadığını değerlendirecektir. Ehliyetin sonradan
kazanılarak toplu iş sözleşmesinin geçerli hale gelmesi de olanaklı değildir. 110
Toplu iş sözleşmesi ehliyetine sahip olan bir sendikanın toplu iş sözleşme ehliyetini, kapanma, dağılma, mahkeme kararıyla kapatılması gibi tüzel
kişiliği sona erdiren bir nedenle sonradan kaybetmesi durumunda ise toplu iş
sözleşmesi 2822 sayılı Yasa‟nın 8. maddesi hükümlerine uygun olarak varlığını
devam ettirecektir. Ehliyetin toplu iş sözleşmesi imzalanmadan yetki aşamasında yitirilmesi durumunda ise artık sendika olarak tanımlanan bir tarafın kalmamış olması, sendika üyelerinin de bir işçi grubuna dönüşmüş olmaları nedeniyle sendikanın yetkisi de ortadan kalkacaktır.111
Toplu iş sözleşmesi yetkisi ise yukarıda belirtilmiş olduğu gibi, toplu iş
sözleşmesi ehliyetine sahip sendikalar içerisinden hangisinin toplu iş sözleşmesi yapabileceğini belirlemektedir. Ehliyet sahibi sendikalardan birisi, toplu iş
sözleşmesi yapabilmek için Yasa‟da aranan niteliklere sahip olduğunu belgelemekte, kapsamdaki işyeri ya da işletmeyle hukuken taraf olma hakkını elde
etmektedir.
Kural olarak hukuken geçerli bir toplu iş sözleşmesinden söz edebilmek
için toplu iş sözleşmesinin yetkili sendikayla yapılması zorunludur. Bir biçimde
yetkisiz bir sendikayla ya da gerçekte yetkili olmadığı halde kayıtlarda yetkili
gözüken bir sendikayla toplu iş sözleşmesi yapılması durumunun ehliyetsizlikten çok önemli farkları bulunmaktadır. Hiç yetki belgesi almamış, yetkisi olmadan toplu görüşmeyi yürütmüş ve sonuçta toplu iş sözleşmesi imzalamış bir
sendikanın, imzalamış olduğu toplu iş sözleşmesi, 2822 sayılı Yasa‟nın 16/2.
maddesine göre ancak süresi içerisinde dava yoluyla ileri sürülerek hükümsüz
hale getirilebilecektir.112 Süresi içerisinde davanın açılmaması halinde ise toplu
iş sözleşmesi kendiliğinden yetkisiz olarak imzalandığı gerekçesiyle hükümsüz
hale gelemeyecektir.
Diğer taraftan, sendika, gerçekte yetki için gerekli koşulları taşımadığı
halde yetki tespitini yapmakla görevli idari makam olan Çalışma ve Sosyal
110

Oğuzman, a.g.e., s. 18, Narmanlıoğlu, a.g.e., s. 337, Sur, Cevdet İlhan Günay, Batı ve Türk
Hukukunda Toplu ĠĢ SözleĢmesi Yapma Yetkisi, Ankara, San Matbaası, 1991, s. 107
“Öğretide böyle bir sözleşmenin hukuken batıl olduğu ileri sürülmüşse de, bu tür bir
sözleşmenin toplu iş sözleşmesi olarak varlığından söz edilemeyeceğinden „yokluk‟tan söz
etmenin daha doğru olacağı kanısındayım.”
111
Günay, a.g.e., s. 104
112
2822 sayılı yasanın 16/2 maddesi 03.06.1986 tarihinde 3299 sayılı yasayla değiştirilmeden
önce “yetki belgesi alınmadan yapılan bir toplu iş sözleşmesinde taraflardan birinin veya her
ikisinin yetkili olmadığı ve bu sebeple sözleşmenin hükümsüzlüğü, sözleşmenin işyerinde ilânı
tarihinden itibaren 45 gün içinde ilgililerce dava yoluyla ileri sürülebilir” hükmüyle itiraz
hakkını sadece ilgililere tanırken, yapılan değişiklikle ilgililerin yanında Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı‟nın da hükümsüzlüğü dava yoluyla ileri sürebilmesini olanaklı hale
getirecek şekilde değiştirilmiştir. Berksun-Eşmelioğlu, a.g.e., s. 352
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Güvenlik Bakanlığı‟nın hatalı tespitiyle yetki belgesi almış olabilir. Yetki tespitine, süresi içerisinde itiraz edilmemiş ya da itiraz usulüne uygun yapılmamış
ve yetki belgesi kesinleşmiş ise artık bu sendikanın gerçekte yetkisinin olmadığı, toplu iş sözleşmesi yapamayacağı ileri sürülemeyecektir. Bu durumdaki
bir sendika, gerçekte yetkisiz olduğu halde yetkisi kesinleşmiş olan sendika,
yetki tespitinden sonraki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin her aşamasını yetkili sendikadan farksız olarak sürdürebilecek, örneğin grev kararı alabilecek
hatta grev yapabilecektir. Bu şekilde yürütmüş olduğu toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonunda toplu iş sözleşmesini imzalarsa imzalamış olduğu toplu iş
sözleşmesinin gerçek yetkili sendikanın imzalamış olduğu toplu iş sözleşmesinden hukuken bir farkı olmayacaktır.113
4.4.4. Toplu ĠĢ SözleĢmesi Yetkisinin ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı Kayıtlarına Göre Tespiti
2822 sayılı Yasa‟nın 13. maddesi, yetki tespitinin nasıl, kim tarafından
ve hangi belgelere dayalı olarak yapılacağını ayrıntılı hükümlerle düzenleyerek,
275 sayılı Yasa döneminde gerçekleşen referandum, irade beyanı gibi yöntemlerin uygulanabilmesi olanağını ortadan kaldırmıştır.
Toplu iş sözleşmesi yapmak isteyen sendika bu istemini yazılı olarak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‟na başvurarak toplu iş sözleşmesi yapmak istediği işyeri veya işyerleri için yetki alabilmenin koşullarını taşıdığının
tespitini isteyebilecektir. Daha açık anlatımla sendika, kurulu bulunduğu işkolunda çalışanların %10‟unu ve toplu iş sözleşmesinin kapsamı içerisindeki
işyeri veya işyerlerinde çalışanların yarıdan fazlasını üye yapmış olduğunun
tespit edilmesini isteyecektir.
2822 sayılı Yasa‟nın 7. maddesi “Toplu iş sözleşmesi süresinin bitmesinden önceki 120 gün içinde, yeni sözleşme için yetki işlemlerine başlanabilir”
hükmünü getirmiştir. Dolayısıyla yetki talebinde bulunmak isteyen sendika
tespitin kapsamına giren işyerlerinde yürürlükte olan bir toplu iş sözleşmesi
yoksa her zaman, yetki tespitine konu işyerinde yürürlükte olan bir toplu iş
sözleşmesi varsa, toplu iş sözleşmesinin süresinin bitiminden 120 gün öncesinde yetki tespitinin yapılması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‟na
başvurabilecektir.
Sendikanın tespit başvurusunu alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, “kayıtlarına göre” sendikanın başvuru tarihini esas alarak, başvuru tarihi
itibarıyla sendikanın çoğunluğa sahip olup olmadığını belirleyecektir. Burada
Yasa‟nın vurguladığı iki noktanın altını çizmek gerekmektedir. Birincisi 275
sayılı Yasa döneminde olduğu gibi 2822 sayılı Yasa da yetki tespitinin başvuru
tarihinin esas alınarak yapılmasını, başvuru tarihi öncesi ve sonrası oluşan değişikliklerin yetki tespitinde dikkate alınmayacağını öngörmesidir. İkinci
113

Oğuzman, a.g.e., s. 18
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önemli nokta ise Yasa‟nın iki yerde “kayıtlarına göre” ifadesini tekrarlayarak,
yetkinin belirlenmesinde Bakanlığın kendi kayıtlarının esas alınması gerektiğine ilişkin vurgusudur.
Bu vurgu önemlidir, çünkü yasa koyucu yetki tespitini belirleme
görevini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‟na verirken, Bakanlığın kayıt
tutmasını bu kayıtların yetkinin belirlenmesine esas olmasını adeta yeni
sistemin odağına oturtmak istemiştir. “Başka bir deyişle sendika-üye ilişkisi ve
bu ilişkiden kaynaklanan çoğunluk Çalışma Bakanlığı‟nın etkinliğinde
belirlenecektir. Sendikalar Yasası ile TSGLK bütünü ile bu ilkeyi esas alarak
düzenlemeler getirmiştir.”114 Yetkili sendikanın belirlenmesinde Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı‟nın bu şekilde etkinleştirilmesinden 275 sayılı Yasa
döneminde sıkça eleştirilen belge yolsuzluklarının engellenmesi, yetki
tespitinin hızlı ve kolayca yapılması umulmuştur.115
Bakanlığın yetki tespiti isteminde bulunan sendikanın başvurusunu değerlendirirken, Yasa‟da açıkça sayılmasa da bir sendikanın yetkili sendika olarak kabulü için Yasa‟nın aradığı koşulları taşıyıp taşımadığı belirlenmeden
yetki tespiti yapılması Yasa‟nın mantığına açıkça aykırıdır. Bu nedenle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yetki tespiti için başvuran sendikanın
yetki talep ettiği işyerinin girdiği işkolunda kurulmuş bir sendika olup olmadığını araştıracaktır. Bakanlık bununla yetinmeyecek, başvuru tarihi itibarıyla
kurulu bulunduğu işkolunda çalışan işçilerin en az %10‟unu üye yapıp yapmadığını, o işyeri veya işletmede uygulanmakta olan bir toplu iş sözleşmesinin
bulunup bulunmadığını, toplu iş sözleşmesi varsa başvurunun yürürlük tarihinin sona ermesinden 120 gün önce yapılıp yapılmadığını da incelemesi gerekecektir.116
114

Devrim Ulucan, “Toplu İş Sözleşmesi Özerkliğinin Hukuki Uygulamaya İlişkin Güncel
Sorunları”, ÇalıĢma Hayatımızın Güncel Sorunları, Öner Eyrenci-Fazıl Sağlam-Savaş
Taşkent-Devrim Ulucan, İstanbul, Emek Hukuk Yayınları, 1987, s. 186
115
Oğuzman, a.g.e., s. 31 “İşyerlerinde çalışan işçiler ve işçi sendikasına üye olanlar ve
çekilenler Bakanlığa bildirilmiş olacağı cihetle, Bakanlık, elindeki kayıtlara göre, yetki şartının
gerçekleşip gerçekleşmediğini kolayca tesbit edebilecektir. Bu hususta Çalışma Bakanlığının
elektronik bilgi işlem makinelerinden yararlanması da öngörülmüştür.” Münir Ekonomi,
“Toplu İş Sözleşmeleri”, Sendikal Mevzuat Eğitim Semineri, İstanbul, Basisen Eğitim ve
Kültür Yayınları, 2, 1985, s, 18, “Yetkiyi belirlemek üzere İdarî yönden bir merkeze bağlılık
kabul edilmiş ve bu görev Çalışma Bakanlığına verilmiştir. Çalışma Bakanlığı, Sendikalar
Kanunu ile kurulan sıkı bağlantı sonucu, işkollarında çalışan işçiler ve bunlardan sendika üyesi
olanlar, keza hangi sendikalara üye bulundukları konusunda sağlıklı bilgi ve belgelere sahip
olabileceklerdir. Bakanlık özellikle işkollarında çalışan işçilerin tespitinde sadece işverenlerin
yapacakları bildirilerle yetinmeyerek, Sosyal Sigortalar Kurumundan, Devlet İstatistik
Enstitüsünden, kamu kurumu niteliğindeki meslekî kuruluşlardan da bilgiler alabilir.”
116
Cevdet İlhan Günay, Toplu ĠĢ SözleĢmesi Grev ve Lokavt Hukuku, Ankara, Turhan
Kitapevi, 1999, s. 446
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‟nın tüm bu incelemeleri 6 işgünü
gibi kısa bir sürede doğru olarak yapabilmesi için kadro, teknik donanım ve
veri akışının sağlanmasının gerektiği açıktır. 117 Nitekim kayıt tutulmasını sağlamak, veri akışını sürekli kılmak için 2821 sayılı Yasa‟ya özel hükümler konulduğu gibi geçici maddelerle de verilerin güncellenmesi ve doğrulanması sağlanmak istenmiştir.
2821 sayılı Sendikalar Yasası‟nın 62. maddesiyle işverenlere işe aldıkları
ve işten çıkardıkları işçileri 15 gün içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‟na ve işçinin çalıştığı işyerinin bağlı bulunduğu Bölge Çalışma Müdürlüğü‟ne bildirme yükümlülüğü getirilmiştir. Yine aynı Yasa‟nın 22. maddesiyle sendikaların üyeliği kesinleşen üyelerinin noterde düzenlenmiş üye kayıt
fişlerinden bir örneğini 15 gün içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‟na ve işçinin çalıştığı işyerinin bağlı bulunduğu Bölge Çalışma Müdürlüğü‟ne bildirme zorunluluğu düzenlenmiştir.
2821 sayılı Sendikalar Yasası‟nın geçici 2. maddesiyle sendikalara,
üyelerini Yasa‟nın yayım tarihinden itibaren 8 ay içerisinde çalıştığı işyerinde
listeler halinde ilan etme, bu listelerden iki nüshayı Bölge Çalışma
Müdürlüğü‟ne verme yükümlülüğü getirilmiştir. 118 Benzer bir yükümlülük de
işverenler için 2821 sayılı Yasa‟nın geçici 3. maddesinde öngörülmüştür.
Önce Yasa‟nın yayım tarihinden itibaren 6 ay içerisinde işverenlere,
çalıştırdıkları tüm işçileri Çalışma Bakanlığı‟na, işyerinin bağlı olduğu Bölge
Çalışma Müdürlüğü‟ne ve üye ise sendikasına bildirme yükümlülüğü
getirilmiş, 29.11.1983 tarihli 2966 sayılı Yasa‟yla değişiklik yapılarak süre
15 Aralık 1983 tarihi olarak belirlenmiştir.
Tüm bu kayıt oluşturma işlemleri, teknik bir altyapı ve kadroyu gerektireceği de öngörülerek119 Çalışma Bakanlığı‟nın önerisi ile 2821 sayılı Yasa‟nın
geçici 6. maddesinde düzenlenmiştir. Maddeye göre: “Bu Kanun uygulaması
ile ilgili olarak Çalışma Bakanlığı‟nca bina ve elektronik bilgi işlem makineleri
117

A.e., s. 546
2821 sayılı Yasa‟nın geçici ikinci maddesinin ikinci fıkrasındaki “sendika değiştirmek
isteyen, bir sendikaya üye olmayan veya birden çok sendikaya üye bulunan işçi veya işverenler
kanununun 22 ve 25. madde hükümlerine göre yeniden üyelik veya üyelikten çekilme
işlemlerini kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde bitirmek zorundadır”
hükmüyle işçi ve işverenler de bir anlamda sendikalarını seçmeye zorlanmışlardır.
119
Necdet Üruğ, 2821 Sayılı Yasa Görüşmeleri, Milli Güvenlik Konseyi Tutanak Dergisi, Cilt
9, 145. Birleşim, 03.05.1983, s. 106 “Bu arada, kanunda, bilgi işlem sistemine
başlayabilmesini, gerekli uzmanları alabilmesini, kadroyu temin edebilmesini öngörmeliyiz
efendim. Tabiî bu sistemin çalışabilmesi için de gerçekten Çalışma Bakanlığında böyle bir
kadronun bulunması gerekir. (...) Kadro koyması gerekiyor efendim; Kadro Kanunu çıktığına
göre. Bu sistemin çalışabilmesi için, Çalışma Bakanlığı programcı alacak, uzman alacak;
bunları alabilmesi için de kadroda değişiklik yapması yahut ilave kadro alması gerekecektir.
Şimdiye, kadar kendisinde olmayan ilave kadro alacaktır.”
118
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satın alınması veya kiralanması, araç ve gereç alımı, sözleşmeli personel istihdamı gibi işlemler için, Maliye Bakanlığı‟nca Çalışma Bakanlığı‟na yeterli
ödenek tahsis edilir.”
Bu incelemeleri yapmakla yükümlü kılınan Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı‟na tanınan süre ise 6 işgünüdür. Gerçekten de 2822 sayılı Yasa‟nın
13. maddesi, yetki tespit başvurusunun sonucunu (olumlu ise başvuran sendikaya, taraf işverene veya işveren sendikasına ve o işkolunda kurulu sendikalara; olumsuz ise sadece başvuran sendikaya) yetki tespit başvurusunun alındığı
tarihten itibaren 6 işgünü içinde bildirme yükümlülüğü getirmiştir.120
Yapılan başvuru sonucu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, başvuran sendikanın çoğunluğa sahip olduğu sonucuna ulaşırsa uygulamada “Yetki
Tespit Belgesi” olarak adlandırılan bildiriminde, yetkili sendikanın isim ve
adresini, işkolunda ve yetki tespitinin kapsamına giren işyeri veya işyerlerindeki çalışan işçi sayılarını, yetkili olduğu tespit edilen sendikanın kurulu bulunduğu işkolundaki ve işyerindeki üye sayılarını bildirmesi gerekmektedir.121
4.4.5. Yetki Tespitine Ġtiraz ve Yetki Belgesinin Verilmesi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‟nın sendikanın başvurusu üzerine
yapmış olduğu yetki tespiti, Bakanlık‟ça yetki belgesi verilene kadar sendikanın
yetkili olduğunu gösteren bir belge niteliğinde değildir. Tespit sonrası Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı‟nın başvuran sendikaya yetki için gerekli koşulları
taşıması halinde yetki belgesi vermesi gerekmektedir (2822. SY. md. 16). Toplu
pazarlığı başlatacak olan belge yetki belgesidir (2822. SY. md. 17). Yetki
belgesinin verilebilmesi için yetki tespitine ya süresi içerisinde itiraz edilmemiş
ya da yapılan itirazın dava yoluyla sonuçlandırılarak mahkeme kararıyla
reddedilmiş ve kararın kesinleşmiş olması gerekmektedir (2822. SY. md. 16).
2822 sayılı Yasa‟nın 15. maddesine göre, yetki tespitinin başvuran sendikanın çoğunluğa sahip olduğunu saptaması durumunda taraf işveren veya
işveren sendikasının, o işkolundaki işçi sendikalarının tespite itiraz hakları
bulunmaktadır. Yasa yürürlüğe girdikten kısa bir süre sonra işkolunda kurulu
sendikalara tanınan itiraz hakkı, %10 barajını aşan sendikalarla sınırlandırılmıştır. 19.06.1986 tarihli 3299 sayılı Yasa‟yla 2822 sayılı Yasa‟nın 15. maddesinin 1. fıkrasına, %10 barajını aşamamış bir sendikanın yetki itirazında bulunmakta hukuki yararının bulunmadığı, yetki işlemlerinin uzamaması gerekçesiyle “Kurulu bulunduğu işkolunda çalışan işçilerin yüzde onunu temsil ede120

Bu işlemleri bitirmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‟na tanınan bu kısa süre
ancak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‟nın kayıtları derleyip toparlayacak, sağlıklı bir
veri tabanını oluşturacak, altyapının hemen kurulacağı varsayımıyla açıklanabilir diye
düşünüyoruz.
121
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meyen sendika yetki itirazında bulunamaz” 122 hükmü eklenmiştir. Dolayısıyla
tespite itiraz hakkı, taraf işveren veya işverenin üyesi olduğu işveren sendikası
ve tespit isteyen sendikayla aynı işkolunda kurulmuş ve %10 barajını aşmış
sendikaların olmaktadır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‟nın yapmış olduğu yetki tespitinde
başvuran sendikanın yetki için gerekli koşulları taşımadığı saptanmış ise bu kez
de yapılan tespite başvuran sendikanın itiraz hakkı vardır. İtiraz süresi yetki tespit
yazısının ilgililere tebliğinden itibaren 6 işgünü olarak belirlenmiştir.
İtiraz, işyeri yetki tespitine ilişkin ise işyerinin bağlı olduğu bölge çalışma müdürlüğünün bulunduğu yerdeki iş davalarına bakmakla görevli mahkemeye yapılır. İşletme toplu iş sözleşmesi için ise itirazın işletme merkezinin
bulunduğu yerdeki iş mahkemesine yapılmalıdır. İtiraz dilekçesinin Bölge Çalışma Müdürlüğü‟ne veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‟na kayıt ettirildikten sonra mahkemeye verilmesi zorunludur.
Yetki itirazını düzenleyen 2822 sayılı Yasa‟nın 15. maddesinde maddi
hata ve süreye ilişkin itirazları mahkemenin duruşma yapmaksızın 6 işgünü
içerisinde kesin olarak karara bağlaması öngörülmüştür. Bunların dışındaki
itirazlar için ise mahkemenin duruşma yapması, verilen kararın temyiz edilmesi
halinde Yargıtay‟ın 15 gün içerisinde kesin olarak karar vermesi esası getirilmiştir. 275 sayılı Yasa‟da olduğu gibi 2822 sayılı Yasa da yetki itirazının yapılmasının, itiraza ilişkin kararın kesinleşmesine kadar yetki işlemlerini durduracağı hükmünü getirmiştir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‟nın çoğunluk tespitinin bulunduğu yönündeki tespitine yapılan itirazın reddedilmesi halinde, Bakanlık kesinleşen mahkeme kararının kendisine tebliğinden itibaren 6 işgünü içerisinde
yetki belgesini verecektir. Ancak, itiraz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‟nın başvuran sendikanın çoğunluğunun bulunmadığı yolundaki tespitine
karşı yapılmış ve mahkeme çoğunluğun bulunduğuna karar vermiş, karar kesinleşmiş olsa da Bakanlık, başvuran sendikaya yetki belgesi veremeyecektir.
Bakanlık, yeniden yetki tespiti yapacak, bu tespitte mahkeme kararında belirlenen olguları esas alacak ve 6 işgünü içerisinde tespiti taraf işverene, işkolunda
kurulu diğer sendikalara ve başvuran sendikaya bildirecektir. Bildirimden itibaren 6 işgünü içerisinde işveren veya diğer sendikalar mahkeme kararına dayalı
tespite itiraz etmezlerse, ancak bu durumda sendikaya yetki belgesi verilecek,
122

Berksun-Eşmelioğlu, a.g.e., s. 332 Yapılan değişikliğin gerekçesine göre: “%10 çoğunluğu
olmayan sendikanın toplu iş sözleşmesi yapması kanunen mümkün olmadığı gözönüne
alınarak, herhangi bir yetki uyuşmazlığında da taraf olamayacağı kesin bir şekilde belli iken,
böyle bir sendikanın itirazında hukukî bir faydası olmayacağı gözönünde tutularak, yetki
işlemlerinin uzamaması ve işçilerin uzun süre toplu sözleşmesiz kalmamaları için %10 barajını
aşmamış sendikanın itirazı önlenmektedir.”
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itiraz olursa süreç yeniden başlayacak, yargılama aşamasının bitmesiyle tamamlanabilecektir.123
4.4.6. Yetki Belgesinin Hükümsüz Kalması
2822 sayılı Yasa, sendikaların toplu iş sözleşmesi yetkisi almasından
sonraki toplu iş sözleşmesi sürecini ayrıntılı hükümlerle belirlemiş, belirlediği
sürece uygun davranmamanın yaptırımı olarak birçok durumda, yetki belgesinin hükümsüzlüğü yaptırımını getirmiştir. Yargı kararlarına konu olan, öğretide
tartışmalara yol açan, 2822 sayılı Yasa‟nın değerlendirildiği bölümde ayrıntılı
olarak ele alınacak bu durumlar şöyle özetlenebilir: 2822 sayılı Yasa‟nın 17.
maddesine göre, süresi içerisinde toplu görüşme çağrısının yapılmaması, çağrıyı yapan tarafın süresi içerisinde toplu görüşmeye gelmemesi veya başlamaması, süresi içerisinde grev kararının alınmaması, grev oylamasında greve
hayır çıkması halinde süresi içerisinde karşı tarafla anlaşma sağlanamaması ya
da Yüksek Hakem Kurulu‟na başvurulmaması, yetki belgesini hükümsüz
kılacaktır. Ayrıca, grev yasağı kapsamındaki işyerlerinin yasal süresi içerisinde
Yüksek Hakem Kurulu‟na başvurmamaları, Yasa‟da belirlenen süreçler ve
yöntemler izlenerek alınan grev kararının uygulanmaya konulmaması da yetki
belgesini hükümsüz bırakma yaptırımına bağlanmıştır.
4.5. 12 Eylül 1980 Sonrasında Uygulanan Toplu ĠĢ SözleĢmesi Yetki
Belirleme Sisteminin Değerlendirilmesi ve Sorunlar
1983 yılından itibaren uygulanmaya başlayan toplu iş sözleşmesi sistemi
bir yandan kendisinden önceki yasa döneminde yaşanan sorunları çözdüğü,
toplu iş sözleşmesi yetki sistemi özelinde yetki almayı kolaylaştırıp basitleştirdiği, sahtecilikleri engellediği doğrultusunda olumlu bir sistem olarak değerlendirilirken, öte yandan bir dizi ciddi eleştirilerin konusunu oluşturmuştur. Bu
eleştiriler yeni sistemin darbe koşullarının ürünü olduğu gerçeğinden başlamış,
sendika, toplu pazarlık ve grev hakkına ilişkin uluslararası sözleşmelere aykırı
hükümler içerdiği, kolektif hakların içerisini boşalttığı yargısına ulaşan bir
çizgide sürmüştür.
Yasa gerekçeleriyle Milli Güvenlik Konseyi toplantılarında yapılan tartışmalar birlikte değerlendirildiğinde, 2821 ve 2822 sayılı Yasaların, kendilerinden önce yürürlükte olan 274 ve 275 sayılı Yasalara yönelik eleştiriler üzerinde şekillendikleri kolaylıkla saptanabilecektir. Diğer yandan 2821 ve 2822
sayılı Yasalarla belirlenen 1983 sonrası toplu iş sözleşmesi yetki belirleme
sisteminin esasları şimdiye kadar anlatmaya çalıştığımız olgulardan hareketle
birkaç başlık altında özetlenebilir.
Birincisi, toplu iş sözleşmesi ehliyeti sendikalara tanınırken, sendika sayısını azaltarak sendikal hareketi merkezileştirmeyi hedefleyen, toplu iş söz123
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leşmesi ehliyetini her sendikaya değil, güçlü merkezileşmiş sendikalara tanıyan
ve bu tavrı güçlü sendikacılığın yaratılması amacıyla açıklayan bir yaklaşım
göze çarpmaktadır.
İkincisi, toplu iş sözleşmesi ehliyetinin alanının daraltılmasına bağlı olarak, toplu iş sözleşmesinin düzeyi de işyeri ve işletme olarak daraltılmış, toplu
iş sözleşmelerinin düzen işlevi ön plana çıkarılmıştır.
Üçüncüsü, yetkili sendikanın belirlenmesinde önceki dönemde olduğu
gibi salt çoğunluk ilkesi korunmuş, yetki belirleme süreci, odağında Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı‟nın bulunduğu bir merkezden ayrıntılı yasal düzenlemelerle şekillendirilerek belirlenmiştir. Bu yolla kirli sendikal rekabetin
önünün alınacağı, sahtecilik iddialarının ortadan kalkacağı umulmuştur.
Dördüncüsü, toplu iş sözleşmesi yetkisinin belirlenme süreci basitleştirilmeye çalışılırken, özellikle hak düşürücü sürelerle yaptırım getirilmiş, özel
usullerle takibi gereken bir yetki belirleme sistemi doğmuştur.
Sistemin uygulanmaya başlamasının üzerinden kısa sayılmayacak bir
zaman diliminin geçmesi, olumsuz değerlendirmelerin giderek uygulamada
ortaya çıkan sorunlarda odaklanması sonucunu doğurmuştur. Uygulamada karşılaşılan yeni sorunlar, 2821 ve 2822 sayılı Yasalarla kurgulanan toplu iş sözleşmesi yetki sisteminin geçmişten gelen sorunlara çözüm üretemediği gibi
başlı başına kendisi sorun haline gelmiştir. Hatta büyük bir kısmı taslak ya da
tasarı aşamasında kalmış olsa da 2821 ve 2822 sayılı Yasalar, neredeyse sürekli
yasal değişikliklerin konusunu oluşturmuştur.
4.5.1. Yetki Sisteminin Sadece ĠĢveren Örgütlerinin GörüĢleri
Doğrultusunda Hazırlandığı EleĢtirisi
Yeni oluşturulan bir sistemin ister istemez yerini aldığı eski sistemi eleştirip, onun eksikliklerini giderme iddiasında olması normal karşılanabilir. Ancak, yeni sistem oluşturulurken işveren istemleri esas alınmıştır. Yeni yasanın
işveren örgütlerinin görüşleriyle birebir örtüşmesi, işçi örgütleri tarafından
kuşkuyla karşılanmıştır.124 2821 ve 2822 sayılı Yasaların tasarı aşamasında
tartışıldığı dönemde Türkiye İşveren Sendikaları (TİSK) Genel Başkanı‟nın
124

Muzaffer Saraç, “Türk-İş Dergisi Mart 1983, No: 163, s. 21. Aktaran Yıldırım Koç,
Teslimiyetten Mücadeleye Türk-ĠĢ, Ankara, Öteki Yayınevi, 1995, s. 83. “Sözkonusu
taslakların getirmeyi amaçladığı sistemin adına kesinlikle sendikacılık denemez. Bu olsa olsa
bir vitrin süsüdür. Bu taslakta, toplu sözleşme yapma hakkı, grev hakkı kesinlikle yoktur.
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun son yıllardaki genel kurullarına sunulan
çalışma raporları incelendiğinde görülecektir ki, işveren cenneti yaratmaya yönelik tüm
işveren istekleri bu taslakta yer almıştır.”

Türkiye’de 1980-2009 Döneminde Uygulanan Yetki Sistemi

237

basına yansıyan bazı demeçleri, işveren örgütlerinin yapmış olduğu toplantılarda dile getirilen görüşler, yayımlanan raporlar bu kuşkuları doğrulamıştır. 125
Türk-İş, 1982 Anayasası‟nın sendika ve toplu iş sözleşmesi ve grev
haklarını düzenleyen bölümlerinin birebir işveren örgütlerinin istemleriyle
örtüştüğünü kanıtlamak için “İşte İspatı! Anayasa Tasarısı İşveren İsteklerine
Göre Hazırlandı” başlığı altında kitap yayımlamıştır.126
Türk-İş, 2821 ve 2822 sayılı Yasalara ilişkin görüşlerini Milli Güvenlik
Konseyi‟ne yaptığı başvuruda iletmiştir. Başvuruda, 274 ve 275 sayılı yasalar
döneminde bazı aksaklıkların yaşandığının Türk-İş tarafından da kabul edildiği
belirtilmiştir. Ancak, Türk-İş‟e göre bu eksiklikler, 2821 ve 2822 sayılı Yasa
taslaklarıyla yapılmak istendiği ölçüde geniş kapsamlı değişiklikleri gerektirmemektedir. Aksine, böylesine geniş kapsamlı değişiklikler yirmi yıllık uygulamayı, yargı kararlarının yönlendirmelerine ve işçi ve işveren ilişkilerinin
sağlıklı bir şekilde sürmesine büyük katkı sağlayacak deneyimleri ortadan kaldıracaktır. Türk-İş, kaygılarının tek nedeninin hazırlanan taslakların geniş kapsamlı olmasından kaynaklanmadığını, işveren isteklerinin taslaklardaki düzenlemelere yansımış olmasının bir diğer kaygı nedeni olduğunu vurgulamıştır.
Taslaklara yansıyan işveren isteklerinin tamamının, uluslararası ilkeler ve sendika özgürlüğünü düzenleyen uluslararası hukuk kurallarıyla çeliştiğini belirten
Türk-İş, bu durumun yaratacağı dengesizliği Milli Güvenlik Konseyi‟nin dikkatine sunmaya çalışmıştır.127
Türk-İş yöneticileri, 2821 ve 2822 sayılı Yasa taslaklarının işveren görüşleri esas alınarak hazırlandığı, sorunlara çözüm getirmeyeceği görüşünü
taslaklar yasalaştıktan sonra da sürdürmüş, yasaların tekrar varılacak bir uzlaşmayla yeniden düzenlenmesi istemini dile getirmiş, uzlaşmanın yalvarmak
anlamına gelmediğinin altını çizmeye çalışmıştır.128
125

Halit Narin, “TİSK Çalışma Yasalarını Görüşüyor”, Cumhuriyet Gazetesi, 23.02.1983, s. 1,
11 “Tasarıda grevlere belli bir sınır getirilmeyişi ekonomik gerçeklere ters düşen bir
düzenleme olmuştur. (…) 20 yıldır biz ağladık onlar güldü. Dengenin bozulduğu bir ortamda
12 Eylül'e gelen olaylar yaşandı. Grev hakkı ekonomik ve milli sınırları aştığı takdirde
sınırlandırılmalıdır. Sendikalar yalnızca sendikal faaliyet içinde kalmalıdırlar.”
126
Türk-İş, Anayasa Tasarısı ĠĢveren Ġsteklerine Göre Hazırlandı, Ankara, Türk-İş Yayını,
Tarihsiz, s. 3 “Anayasa Tasarısının özellikle ekonomik hak ve özgürlükler alanındaki yegane
kaynağı, son on yıldır Türk-İşverenlerinin raporlarıdır, bu raporlara geçen görüşleridir.”
127
Türk-İş, “Türk-İş Yönetim Kurulunun Milli Güvenlik Konseyine İş Yasaları ile İlgili Olarak
Yaptığı 14 Mart 1983 Tarihli Başvuru”, Sağlıklı Bir Demokrasi Ġçin ĠĢçi Haklarını Koruma
Çabası, Ankara, Onüçüncü Genel Kurul 21-25 Aralık 1983, s. 203, 204 “İşveren isteklerinin
ne ölçüde taslaklara yansımış olduğu yetkililerinin beyanlarıyla açıkça ortadadır. Böyle bir
yaklaşımın işçiler aleyhine son derece vahim bir dengesizlik yaratacağı ve bu halin engin bir
huzursuzluk kaynağı olacağı dikkate alınmalıdır.”
128
Şevket Yılmaz, “Sosyo-Politik Yönden Yeni Dönemde İşçi İşveren İlişkileri”, Tartışmalar
Bölümü, Endüstriyel ĠliĢkiler 1984 Yıllığı, İstanbul, KUTYAY Eğitim, Yayın, Araştırma
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2821 ve 2822 sayılı Yasalarda yer alan hükümlerle değişik işveren örgütlerince dile getirilen taleplerin nerdeyse birebir örtüşmesi, bazı araştırmacıların da dikkatini çekmiş, işveren örgütlerinin raporlarıyla yasa hükümleri alt
alta konularak aradaki benzeşme görünür kılınmaya çalışılmıştır.129
Toplu iş sözleşmesi yetki sistemi açısından konuya yaklaşanlar ise 2822
sayılı Yasa‟nın yetkili sendikanın belirlenmesi için oluşturduğu sistemin bütününün, yetkiyi alan sendikanın bu yetkiyi kötüye kullanması olasılığı üzerine
oturtulmuş olduğunun altını çizmişlerdir.130
İşveren örgütlerinin raporları, işveren temsilcilerinin demeçleri, Milli
Güvenlik Konseyi‟nde yapılan tartışmalar, Yasa‟nın gerekçesinde dile getirilen
görüşler birlikte değerlendirildiğinde, 2821 ve 2822 sayılı Yasaların işveren
görüşleri ekseninde şekillendiği eleştirisinin haksız olduğunu söylemek olanaklı değildir. Özellikle Milli Güvenlik Konseyi‟ndeki yasa tasarılarının görüşülmesi aşamasında tutanaklara yansıyan tartışmalar, yasa koyucuların 274 ve
275 sayılı Yasa dönemiyle bir tür hesaplaşma içerisine girdiğini, döneme duyulan tepkinin ayrıntılı olarak maddelere yansıtılmış olduğunu, hatta zaman
zaman bu yansıtma çabalarının sınırları çok fazla zorladığını görmek olanaklıdır. Milli Güvenlik Konseyi toplantısında Çalışma Bakanı‟nın “Her işçi çalıştıran Bakan, mutlak surette o işyerinin grev yasağına girmesini isteyecektir.
Şimdi bu şekilde devam edecek olursak bunun hakikaten sonu yok” şeklinde
yakınmak zorunda kalması, hak vermekle yasaklamak arasındaki sınırların
zorlandığının çarpıcı örneklerinden birisini oluşturmuştur.131 Tüm bu nedenMerkezi Yayınları: 4, 1985, s. 52, 53 “Diyalog kurmak, çok güzel dedim altını çizerek
söyledim. Ancak bu çıkan ve şu anda tatbikata konulacak olan 2822 sayılı Yasayla, toplu
sözleşmeleri zor yapar, diyalogu zor kurarız. (…) Bana göre, 2822‟nin sayfalarını çevirmeye
başladığımız andan itibaren, çalışma barışı büyük ölçüde sıkıntıya düşecektir. Bunu halletmek,
müşterek görevimiz olmalıdır diye düşünüyorum, bunu halletmek müşterek görevimiz
olmalıdır. (…) İşin daha sağlıklı yürütülmesi bakımından 2822 sayılı Yasada; geliniz
komisyon kuralım, geliniz hükümeti ile, işçisi ile, işvereni ile -fanatik değil, akılcı yoldan- işi
sağlam yürütme bakımından komisyonlar kuralım, götürelim hükümete verelim. (…) Diyalog
demek, yalvarmak demek değildir. Ülkede 45 milyonun menfaati için, elbette birbirimizle
diyalog kurmaya mecbur olduğumuzu ortaya koymak istiyorum. Başka türlü anlaşılmaması
lazım bunların.”
129
Mesut Gülmez, Sendikal Haklarda Uluslararası Hukuka ve Avrupa Birliğine Uyum
Sorunu, Ankara, Belediye İş Sendikası Yayını, AB‟ye Sosyal Uyum Dizisi, 2005, s. 11-13.
Mustafa Sönmez, Özal Ekonomisi ve ĠĢçi Hakları, İstanbul, Belge Yayınları, 28, 1984, s. 56-61
130
Devrim Ulucan, “Toplu Görüşme ve Toplu İş Sözleşmesine Konulamayacak Hükümler”
Toplu ĠĢ SözleĢmesine ĠliĢkin Temel Sorunlar Semineri, Ankara, Kamu İşletmeleri
İşverenleri Sendikası Yayını, 1990, s. 69
131
Turhan Esener, 2822 Sayılı Yasa Görüşmeleri, Milli Güvenlik Konseyi Tutanak Dergisi,
Cilt 9, 145. Birleşim, 03.05.1983, s. 123, Bkz, Yuk. Dipnot
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lerle 2821 ve 2822 sayılı Yasaların haklı olarak “tepkici ve ayrıntıcı bir yaklaşımla düzenlendiği”132 vurgulanmıştır.
Öte yandan Türk-İş Genel Sekreteri Sadık Şide‟nin yasa taslakları görüşülürken Sosyal Güvenlik Bakanı olarak Milli Güvenlik Konseyi toplantılarına
katılmış olmasının, işçiler ve sendikacılık hareketi açısından hiçbir yararı olmamıştır.133
4.5.2. Toplu ĠĢ SözleĢmesi Ehliyetinin ĠĢkolu Barajıyla Sınırlandırılması
2821 sayılı Sendikalar Yasası, işyeri ve meslek sendikalarını yasaklayarak,134 toplu iş sözleşmesi ehliyetini sadece işkolu düzeyinde kurulmuş sendikalara tanımıştır. 2822 sayılı Yasa‟nın 12. maddesi ise toplu iş sözleşmesi yetkisi
için sendikanın kurulu bulunduğu işkolunda çalışan işçilerin en az %10‟unu
üye yapmış olmasını ilk koşul olarak belirlemiştir.
4.5.2.1. ĠĢkolu Düzeyinde SendikalaĢmayı ve Yetki Barajını Savunan
GörüĢler
Öğretide büyük bir çoğunluk, toplu iş sözleşmesi ehliyetini sınırlayan
%10 barajının yerinde bir düzenleme olduğunu savunmuştur. 1963-80 döneminde dağınık, güçsüz, işveren etkisine açık sendikalaşmanın işçiler aleyhine
olumsuz sonuçların doğmasına neden olduğu, yasal düzenleme sayesinde gerçek anlamda işkolu sendikalarının doğarak toplu pazarlıkta güç dengesinin
sağlanacağı belirtilmiştir. Güçlü sendikacılığın aynı zamanda özgür sendikacılık anlamına geldiği vurgulanarak, yararlı bir düzenleme olarak nitelendirilen
132

Gülmez, a.g.e., s. 13
Yıldırım Koç, Teslimiyetten Mücadeleye Türk-ĠĢ, Ankara, Öteki Yayınevi, 1995, s. 84,
“Sadık Şide'nin bu görüşmelere katılmasının işçiler ve sendikacılık hareketi açısından hiçbir
olumlu sonucu olmadı. Sadık Şide‟nin yasaları daha da olumsuz kılmaya dönük bazı
girişimleri askerler tarafından frenlendi. Sendikalar Yasası taslağının „seçimlerde uyulacak
esaslar‟ başlıkla maddesinde, bir hakim, bir başkan ve iki üyeden oluşan bir seçim sandık
kurulunun genel kurullarda seçimi yapması öngörülüyordu. Sadık Şide, „Sayın
Cumhurbaşkanım, acaba bu yargı gözetim ve denetimini, yetkili bir hükümet komiserine
vermek ve yetkilerini genişletmek suretiyle sağlayabilir miydik diye düşünüyorum‟ dediğinde,
toplantıya başkanlık yapan Kenan Evren şunları söylüyor: „Daha kötü, o zaman işte dediğiniz
olur. Çünkü o hükümet memurudur, emir alır.‟ Sadık Şide diretiyor: „Ona alışıldı,
kongrelerimizde onun masası aleni ayrılıyor artık.‟ Kenan Evren de ısrar ediyor „işte o zaman
demin söylediğim olur; sendikaya taraf bir memur getirilir, o baskı altında emirle iş görebilir;
ama hakim bunu yapamaz. O olmasın keşke de hakim olsun, bence daha iyidir.‟ Tutanaklar
incelendiğinde, 2821 ve 2822 sayılı Yasalarla getirilen sınırlamalar ve kısıtlamalar konusunda
Sadık Şide'nin sözle bile direnmediği ortaya çıkmaktadır. En temel kısıtlamalarda tümüyle
susmuştur.”
134
Fevzi Demir, Sendikalar Hukuku, Beşinci Baskı, İzmir, Birleşik Matbaa, 2007, s. 25,
“Hukukumuzda çağdaş sendikacılık hareketinde görülen gelişmelere paralel olarak meslek
esasına göre sendikalaşma yasaklanmış bulunmaktadır.”
133
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%10 barajının “2822 sayılı Yasa‟nın getirdiği en önemli yeniliklerden biri” 135
olduğunun söylenebileceği görüşü dile getirilmiştir.
İşkolu barajını savunanların hareket noktasını güçlü sendikacılık ilkesi
ve güçlü sendikacılığın işyeri sendikaları aracılığıyla yaratılamayacağı kabulü
oluşturmaktadır. Güçsüz sendikacılığa örnek olarak 1963-1980 arası dönemde
sendika sayısının çokluğu örnek verilmiş, her bir işyeri için bir sendika kurulduğu ileri sürülerek bu durum “sendika enflasyonu” olarak nitelendirilmiştir. 136
Toplu iş sözleşmesi düzeninin temelinde güçlü sendikacılık yaratma amacının
bulunduğu, %10 barajı koşulunu getiren yasal düzenlemenin amacının güçlü
sendikacılığı yaratmak olduğu ileri sürülmüş, 2822 sayılı Yasa öncesinde 700‟ü
aşan işçi sendikası sayısının Yasa‟nın uygulanmasıyla birlikte 100 dolayına
düşmesi, Yasa‟nın güçlü sendikacılık amacını destekleyen örnek olarak sunulmuştur.137
%10 barajını savunan bir diğer görüş, 275 sayılı Yasa döneminde, işkolu
düzeyinde toplu iş sözleşmelerinin eleştirilip kaldırılması gerektiği görüşüne
karşı, işyeri veya işletme toplu iş sözleşmelerinin ön plana çıkacağı, bunun da
sendika enflasyonuna yol açacağı tezi bulunduğunu anımsatmıştır. 2822 sayılı
Yasa‟nın işkolu toplu iş sözleşmesi olanağını ortadan kaldırırken, %10 barajı
getirerek, işyeri veya işletme toplu iş sözleşmelerinin sendika enflasyonu doğurmasının önünün alındığını savunmuştur. Bu görüşe göre, işkolu sendikacılığı ve işkolu barajlarının benimsenmesinin amacı, her işkolunda ancak birkaç
sendikanın toplu iş sözleşmesi yapabilmesini sağlamak, bu yolla işçi sendikalarını güçlendirmek, sendikaların kendi aralarındaki çatışmalarını önlemektir. 138
%10 işkolu barajını savunan bir diğer görüşe göre de 2821 sayılı
Yasa‟nın işkolu sendikacılığı ilkesini kabul edip, işyeri ve meslek sendikalarını
yasaklayan düzenlemeleriyle toplu iş sözleşmesi yetkisinin belirlenmesinde
baraj koşulu getiren 2822 sayılı Yasa birbirlerini tamamlamakta, bir bütünlük
içerisinde yer almaktadır. Birbirini tamamlayan bu yasal düzenlemelerin amacı,
135

Metin Kutal, “Toplu İş Uyuşmazlıklarının Çözümü ve Toplu İş Sözleşmesi Açısından Türk-İş
Hukukunun 50 Yılı”, Türk-ĠĢ Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukunun Elli Yılı, İstanbul,
Basisen Eğitim ve Kültür Yayınları 16, 1988, s. 147. Cevdet İlhan Günay, Batı ve Türk
Hukukunda Toplu ĠĢ SözleĢmesi Yapma Yetkisi, Ankara, San Matbaası, 1991, s. 128,
“Güçlü sendikacılık, sendikaların işkolunda kurulup, faaliyet göstermelerinin yanında,
işkolunda çalışan işçilerin en az yüzde onu oranında üyeyi temsil eden sendikaları toplu
sözleşme ehliyet ve yetkisine sahip kılınarak sağlanacaktır.”
136
Nizamettin Aktay, Toplu ĠĢ SözleĢmesi, Ankara, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu
İşverenleri Sendikası Yayını, Yayın No: 37, 2000, s. 55
137
Çelik, a.g.e., s. 527
138
Reisoğlu, a.g.e., s. 170 “Burada işçilerin belli bir süre -sendikalar yüzde onu sağlayamadığı
takdirde- sözleşmesiz kalma tehlikesine karşı, güçlü sendikacılığın yararının daha ağır bastığı
ve işçilerin süratle bir araya geleceklerinin düşünüldüğü söylenebilir. Nitekim üç yıllık
uygulama bu görüşü haklı çıkarmış bulunmaktadır.”
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“uygulamada 1963-1980 döneminde görülen dağınık ve parçalanmış sendikacılığın yerine, az sayıda fakat güçlü sendikacılığın doğmasını sağlamaktır. Yeni
düzenleme hem güçlü sendikacılığı teşvik edici ve hem de toplu pazarlık sisteminin temel felsefesine uygun, belirli güce sahip olan kuruluşların toplu iş
sözleşmesine taraf olabilmelerini sağlamaktadır.”139
Toplu iş sözleşmesi yetkisinin belirlenmesinde işkolu barajını savunanların bir diğer ortak noktasını, işyeri sendikalarının güçlü sendikacılık ilkesini
yaşama geçirmekte zorlanacakları düşüncesi oluşturmaktadır.140 Bu görüşe
göre, toplu pazarlığın doğasında baskı unsuru yer almaktadır. İşçilerin ekonomik, sosyal hak ve çıkarlarını koruyabilmek, geliştirmek için gerektiğinde
greve başvurarak işverene baskı uygulamak zorunda kalmaları, işverenin de
kendi çıkarlarını korumak için karşı baskı uygulaması, toplu pazarlığın normal
işleyişi içerisinde yer alan durumlardır. Bu nedenle, işçilerin haklarını kullanabilmeleri, gerektiğinde işverene baskı uygulayabilecek ve işverenden gelen
karşı baskılara direnebilecek güçte sendikalarda örgütlü olmalarını gerektirmektedir.141
Konuya “işkolu” ve “işyeri” sendikalarının yarar ve zararlarından hareketle yaklaşan bir diğer görüş, işyeri sendikalarının, sendikalaşmanın yeni başladığı gelişmekte olan ülkelerde sendikalaşmanın başlayıp yaygınlaşmasında
önemli işlevlere sahip oldukları ve yararlı olduklarını kabul etmektedir. Ancak
bu görüş, işyeri sendikalarının sadece kurulu bulundukları işyerlerinde gelişebileceklerini ileri sürmüştür. İşyeri sendikalarını, birçok ülkede güçsüz, bölünmüş, çok sayıda ve koruma işlevini yerine getiremeyen sendikalaşma hareketinin doğmasında en önemli faktörlerden birisi olarak nitelendiren aynı görüş
Türkiye‟deki 1980 öncesi sendikal hareketi bu duruma örnek göstermiştir. 142
139

Fevzi Şahlanan, Toplu ĠĢ SözleĢmesi, İstanbul, Acar Matbaacılık, 1992, s. 52, Melda Sur, ĠĢ
Hukuku Toplu ĠliĢkiler, Ankara, 4. Baskı, Turhan Kitapevi Yayınları, 2011, s. 273
140
Münir Ekonomi, “İşkolu Esasına Göre Sendikalaşma ve İşyerinin Girdiği İşkolunun
Belirlenmesi”, ĠHD, Cilt 1, Sayı 1 Ocak-Mart 1991, s. 32, 33 “İşyeri sendikaları hakkında
örgütlenme modeli olarak ciddi endişeler ve sakıncalar bulunduğu gibi sendikalarda aranılan
„bağımsızlık unsuru‟ da herşeyden önce işçiler ve işverenlerin karşılıklı bağımsızlığını ve bu
toplulukların işyeri düzeyi üstünde oluşturulmalarını gerekli kılmakta, işverenlerin kolayca
etkisine giren işyeri sendikaları bağımsızlığı gerçekleştirmedikleri için esas itibarıyla, hukuki
anlamda bir sendika olarak kabul edilmemektedirler. Bununla beraber işyeri sendikalarına da
sistemlerinde yer veren, hatta Japonya gibi bu sendikaların çoğunlukta olduğu ülkeler de
vardır.”
141
Çelik, a.g.e., s. 527 “Özellikle Almanya‟da toplu iş sözleşmesinin yapılmasında işveren
tarafına karşı özellikle üye sayısı ve mali olanak bakımından etkili bir baskı gücüne sahip
olmayan işçi sendikalarına toplu iş sözleşmesi yapma ehliyetinin tanınmaması gerektiği görüşü
özellikle mahkeme kararlarında ağırlık kazanmış bulunmaktadır.”
142
Öner Eyrenci, “Sendikalar Hukukunun Güncel Sorunları”, ÇalıĢma Hayatımızın Güncel
Sorunları, Öner Eyrenci-Fazıl Sağlam-Savaş Taşkent-Devrim Ulucan, İstanbul, Emek Hukuk
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Bu yaklaşım şunu da eklemiştir: “Sendikanın unsurları arasında bulunan „bağımsızlık-saflık ilkesi‟ açısından da işyeri sendikaları eleştirilebilir. Gerçekten,
bir işyerindeki işçileri içine alan işyeri sendikasının o işyerinin işvereninden
yeterince bağımsız olabileceği kuşkuludur. Zira, her zaman hizmet akitlerinin
feshi tehdidi altında bulunan işçilerin kurdukları işyeri sendikasını işverenin
denetim altında tutması ve böylece „sarı sendikacılığın‟ yaygınlaşması mümkündür.”143
Bu görüşü savunanlar, ILO Sendika Özgürlüğü Komitesi (SÖK) kararının ILO 98 sayılı sözleşmesinin 2. maddesine aykırı olduğunu da ileri sürmüşlerdir. 98 sayılı ILO sözleşmesinin 2. maddesinin sendika özgürlüğünü korumak için çalışan ve işveren örgütlerinin “kuruluş, çalışma ya da yönetimlerinde
doğrudan doğruya ya da temsilcileri ya da üyeleri tarafından birbirlerine karışma eylemlerine karşı yeterince korunacaklarını” öngördüğüne işaret etmişlerdir. Bu yaklaşıma göre, çalışanların örgütlerinin kurulmasında işveren veya
işveren örgütlerinin egemenliğini sağlamaya, mali yardımlar aracılığıyla da
olsa onları denetlemeye dönük girişim ya da etkinlikler 2. madde anlamında
karışma eylemi anlamına gelecektir. Dolayısıyla bu karışma eylemini engellemek için ulusal koşulları dikkate alarak mevzuat aracılığıyla düzenlemeler
yapılmasının 98 sayılı sözleşmenin 2. maddesine aykırı olmaması gerekir.144
Bir diğer görüş de sanayileşmenin Türkiye‟de geç başlaması nedeniyle,
sendikacılığın da ancak yasaların sağladığı olanaklarla var olabildiğini, “Batı
ülkelerinde olduğu gibi 19. yüzyıl başlarından itibaren köklü ve özgür” bir
sendikacılığın gelişemediğini savunmuştur. Bu görüşe göre Türkiye‟de, gecikmeli de olsa yasaların sağladığı olanaklarla kurulu bulundukları işyerlerinde ve
işkollarında birbirleriyle rekabet eden ve toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi
alabilmek için acımasızca mücadele eden sendikalar ortaya çıkmıştır. İşyerlerinde, kimi zaman işverenlerin de girişimiyle yüzlerce küçük ve etkisiz sendika
kurulmuştur. Bu olumsuzluğu gidermek için gene yasa yoluyla sendikaları
güçlendirmek ve işveren karşısında etkili olmalarını sağlamak amacıyla sendikaların işkolu düzeyinde kurulması esası benimsenmiştir. Günümüzde endüstri
alanında ciddi gelişmeler olmasına rağmen bu yapıda çok büyük bir değişiklik
olduğu söylenemez. 145
Yayınları, 1987, s. 127, “Nitekim, ülkemizde 1980 yılında 800 civarında işçi sendikası
mevcuttu ve bu sayı bugün 86 adete inmiştir.”
143
A.e.
144
Öner Eyrenci, “Sendika Özgürlüğünün Uluslararası Dayanakları ve Türk Hukukunun
Uyumu”, Türkiye’de Sendikal Örgütlenme, Uluslararası Dayanakları Uygulaması ve
Sorunları, İstanbul, Galatasaray Üniversitesi Yayınları, 1999, s. 22
145
Devrim Ulucan, “Toplu İş İlişkileri Yasa Taslağı ile Kolektif İş Hukuku Alanında Önerilen
Bazı Değişiklikler”, Osman Güven Çankaya’ya Armağan, Ankara, İş Hukuku ve Sosyal
Güvenlik Hukuku Derneği, 2010, s. 235
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%10 barajını savunan görüşler içerisinde en uç noktayı, baraja karşın
halen aynı işkolunda birden fazla sendikanın kaldığı ve bunlar arasındaki rekabetin sürekli bir hırçınlık ve kargaşaya yol açtığı görüşü bulunmaktadır. 1980
öncesi sendika enflasyonu bulunduğunu, işçi sendikalarının çokluğunun işçilerin çıkarlarını güçlü bir şekilde savunacak sendikaların doğmasına engel olduğunu, sendika sayısındaki çokluğun sarı sendikacılığa ortam hazırladığını, 1980
sonrası dönemde yasal düzenlemelere güçlü sendikacılık anlayışının hâkim
olduğunu vurgulayan bu görüşe göre, “sendika enflasyonu ortadan kalkmış,
sendika sayıları azalmış ve güçlü sendikalar sahnede kalmıştır. Buna rağmen
aynı işkolunda bazen 4-5 sendika bulunabilmektedir. Bunlar arasında çetin bir
rekabet mevcuttur. Her sendika toplu iş sözleşmelerinde rakibini aşabilmek için
gayret göstermekte gerek idari maddelerde gerek parasal maddelerde farklılık
yaratmak için her imkan ve zorlamayı denemektedir. Rakibinin gerisinde kalmak istemeyen diğer sendikalar bu mücadele ve tırmanmayı mecburen sürdürmektedir ve sonuç olarak ortaya sürekli olarak hırçınlık, kargaşa, mücadele
girmektedir.”146
Öte yandan, ILO Sendika Özgürlüğü Komitesi 1984 yılında yayımlamış
olduğu raporunda işyeri sendikaları kurulması yasağını sendikal özgürlüklere
aykırı bulmuştur.147 Yine 1984 tarihli raporunda ILO Sendika Özgürlüğü
Komitesi toplu iş sözleşmesi yetkisinin çifte baraj koşuluna bağlanmasını 98
sayılı sözleşmenin “gönüllü toplu pazarlığın geliştirilmesi” ilkesine aykırı olduğunu belirtmiştir.148
ILO‟nun bu tespiti, %10 barajını savunanlarca eleştirilmiştir. Bu görüşlere göre işyeri ve meslek sendikacılığının yasaklanması, sendika çokluğu ilkesinden vazgeçilmesi anlamına gelmemektedir. Yasa, işkoluna göre sendikacılık
146

Erdoğan Karakoyunlu, “1989-1990 Toplu Pazarlık Faaliyetleri ve Sonuçları”, Sosyal Siyaset
Konferansları, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayın No: 3731, Fakülte Yayın No: 543, 39.
Kitap, s. 29
147
Mesut Gülmez, Sendikal Hakların Uluslararası Kuralları ve Türkiye (UÇÖ/ILO Sözleşme
ve İlkeleri) Cilt I, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları, No: 223, Ankara,
1988, s. 436, 437, “SÖK, bu ve izleyen kuralların aykırı olduğu UÇÖ normlarını ve ilkelerini
açıkça belirtmemiştir. Ancak işyeri sendikaları kurma yasağının 87 sayılı Sözleşme‟nin
çalışanlara tanıdığı „seçtikleri örgütleri kurma hakkı‟na ve Komite‟nin buna ilişkin daha önce
değinilen ilke kararlarına aykırı olduğu açıktır.” Eyrenci, a.g.e., s. 125 “Şikayetleri inceleyen
„Sendikal Özgürlük Komite‟sinin 12-16 Kasım 1984 tarihli raporunda işyeri sendikalarının
yasaklanmasının ILO‟nun sendikal özgürlük ilkelerine aykırı olduğu belirtilmiştir. Ayrıca,
öğretide de bu durumun sendikal çoğulculuk ilkesiyle ve 87 no‟lu Uluslararası Çalışma Örgütü
sözleşmesinde öngörülmüş bulunan, „çalışanların diledikleri örgütleri özgürce kurabilme‟
haklarıyla çelişkili olduğu ileri sürülmüştür.”
148
Mesut Gülmez, Sendikal Haklarda Uluslararası Hukuka ve Avrupa Birliğine Uyum
Sorunu, Ankara, Belediye-İş Sendikası Yayını, AB‟ye Sosyal Uyum Dizisi, 2005, s. 31 ILO
Sendika Özgürlüğü Komitesi‟nin işyeri sendikaları ve çifte baraj koşullarını ILO
sözleşmelerine aykırı bulduğu 1984 ve sonrası raporları için devam eden sayfalar.
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ilkesini benimsemiştir ancak hiçbir koşulda bunu yasa zoruyla gerçekleştirmeyi
düşünmemiştir. Aksine, 2821 sayılı Sendikalar Yasası‟nın 3. maddesinde, “bir
işkolunda birden fazla sendika kurulabilir” hükmünü getirerek, sendika özgürlüğünün olmazsa olmazı olan sendika çokluğu ilkesini korumuştur.149
%10 barajının yararlı olduğunu savunanlar açısından toplu iş sözleşmesi
yetkisi için %10 baraj koşulunun getirilmesini ILO 98 sayılı sözleşmeye aykırı
bulan SÖK kararı da yerinde değildir. Çünkü 98. sayılı sözleşmenin 4. maddesinde açıkça, “serbest toplu pazarlık hakkının gerçekleştirilmesi için üye devletlerin „Milli şartlara uygun tedbirler‟ alabilecekleri öngörülmüştür.” %10
barajının da “Milli şartlara uygun tedbirler” kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.150
Benzer bir görüşe göre de sendikaların hangi düzeyde kurulacakları ülkenin sosyal yapısına uygun olarak yasayla belirlenebilir. Bu nedenle de “meslek sendikacılığının veya işyeri sendikacılığının yasaklanmasında sendika özgürlüğü ilkelerine ters düşen bir yön” bulunmamaktadır. Kaldı ki ILO sözleşmelerinde 87 sayılı sözleşme de dahil, sendikalaşmanın düzeyi konusunda hüküm bulunmadığını belirten bu görüş, 87 sayılı sözleşmenin 5. ve 6. maddelerinin üst sendikal kuruluşlar olarak federasyon ve konfederasyonlar açısından
“serbest kuruluş ilkesini hükme” bağladığını ileri sürmüştür. 2821 sayılı
Yasa‟nın, sendika çokluğu ilkesini kabul ettiği, işkolu düzeyinde izin alınmadan sendika kurulmasının olanaklı olduğu dikkate alındığında ILO sözleşmesine aykırılığın da bulunmadığı görülecektir.151
149

Fevzi Şahlanan, Sendikalar Hukuku, İstanbul, Yılmaz Ajans Matbaacılık, 1995, s. 25.
Eyrenci, a.g.e., s. 128, “Öte yandan, değişik düzeyde örgütlenmenin mümkün olmamasının
sendikal çoğulculuk ilkesiyle ve 87 no‟lu Uluslararası Çalışma Örgütü sözleşmesinde
görülmüş bulunan, “çalışanların diledikleri örgütleri özgürce kurabilme” haklarıyla çelişkili
olduğu savı da kabul edilemez. Zira, „sendika tekliği ilkesi‟nin karşıtı olan ve sendika
özgürlüğünün bir gereği olan „sendika çokluğu ilkesi‟ aynı işkolunda birden fazla sendika
kurulabileceğini ifade etmekte ve bu durum, yukarıda da belirtildiği gibi, 2821 sayılı yasanın
3. maddesinde açıkça hüküm altına alınmıştır.” Ekonomi, a.g.e., s. 32 “İşyeri (İşletme) esasına
göre işçi sendikası kurulamayacağının benimsenmesi isabetlidir ve bu sınırlamanın sendika
özgürlüğüne ters düşen bir yönü yoktur.” Murat Engin, Toplu ĠĢ SözleĢmesi Sistemi,
Ġstanbul, Galatasaray Üniversitesi Yayınları: 15, 1999, s. 124 “Gerçekten, sendikaların işkolu
düzeyinde kurulmasının Türk çalışma ilişkilerinin özelliklerine en uygun yöntem olduğunu
geçmiş dönemin deneyimleri göstermektedir. Bunun gibi salt Türk hukukunda değil, ILO
tarafından eleştiri yöneltilmeyen Alman hukukunda da işyeri sendikalarının kurulması
mümkün değildir. Türk hukukunda yer alan yasal sınırlama Alman Hukukunda yargı
içtihatlarıyla geliştirilen ehliyet koşulları arasında bulunmaktadır.”
150
Fevzi Şahlanan, Toplu ĠĢ SözleĢmesi, İstanbul, Acar Matbaacılık, 1992, s. 52, Aktay, a.g.e.,
s. 56, Engin, a.g.e., s. 127, Çelik, a.g.e., s. 528
151
Nurhan Süral, “Güçlü Sendikacılığın Sağlanmasında İşkolu Sendikacılığı İlkesi”, Kamu-ĠĢ,
ĠĢ Hukuku ve Ġktisat Dergisi, Cilt 3, Temmuz 1994, Sayı 4, s. 63
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Bu konuda dile getirilen bir diğer görüşe göre, sendikaların sadece işkolu
esasına göre kurulabilmesini, dahası işyeri ve meslek sendikalarının 2821 sayılı
Yasa‟yla yasaklanmış olmasını düzenleyen hükümlerin ilk bakışta 87 sayılı
sözleşmeye aykırı olduğu sonucuna kolayca ulaşılabilecektir. Ne var ki, 1980
öncesi Türkiye‟deki sendikal yapının parçalanmışlığı, sayıları bine yaklaşan
sendikaların ne kadar bağımsız olduğu düşünüldüğünde yasa koyucunun neden
işkolu sendikacılığını seçtiği de anlaşılabilecektir. Bu görüşü savunanlar, tüm
bu haklı gerekçelere karşın aşağıda belirtilen koşullar yaratılabileceğini ve
Yasa‟nın bu hükmünün kaldırılabileceğini savunmuştur: “Şayet sendikanın
toplu pazarlıkta taraf olabilmesi için bazı niteliklere sahip olması gerektiği
kabul edilirse sendikaların örgüt yapısı da bu ölçütlere göre kendiliğinden biçimlenmektedir. Nitekim 1983‟ten sonraki dönemde sendika sayısındaki azalmanın nedeni işyeri ya da meslek esasına göre sendikaların kurulma yasağından çok, sendikaların yetkili olabilmesi için işkolu düzeyinde en az %10 temsil
gücüne sahip olmaları gerektiğine ilişkin hükümdür.”152
Bu hükmün ise “Uluslararası Çalışma Konferansı‟nda birçok kez Türkiye Cumhuriyeti‟nin Sözleşmeleri Denetleme Komisyonu‟nun gündemine
alınmasına neden” olduğu, 2005 Uzmanlar Komitesi raporunda da tekrarlandığı
vurgulanmıştır. Bu yaklaşım açısından güçlü sendikacılık aynı zamanda özgür
sendikacılık anlamına gelmektedir. %10 barajının güçlü sendikacılığa hizmet
etmesi nedeniyle Türk sendikacılığı açısından yararlı olduğu söylenebilir. %10
baraj koşulu hem sendika enflasyonunun önlenmesine hem toplu pazarlığın
güçlü sendikalarla yapılmasına hizmet etmektedir. Ancak “bu hükmün 98 sayılı
Sözleşme karşısında savunmasını yapmak güçtür. Uzmanlar Komitesi raporlarında da sık sık vurgulandığı gibi bir kısım sendika bu iki koşuldan birini sağlayamadığından dolayı çok sayıda işçi toplu pazarlık hakkından yoksun kalmaktadır. Halbuki sözleşmeyi onaylayan her üye devlet toplu pazarlık sistemini
sadece uygulamakla değil, bunu teşvik etmekle yükümlüdür.”153 Bir yandan
güçlü sendikacılık diğer yandan ILO denetim organlarının raporlarının yarattığı
152

Metin Kutal, “ILO Uzamanlar Komitesi Raporu‟nda (2005) Türk Mevzuatının 87 ve 98 Sayılı
Sözleşmeler Karşısındaki Durumu”, Sicil ĠĢ Hukuku Dergisi, Mart 2006, Sayı, 1, s. 91 “Son
olarak belirtelim ki işyeri düzeyinde kurulan küçük sendikalar hem işçi hareketini
parçalamakta, hem de toplu pazarlıkta gerçekten güçlü ve özgür bir taraf olup olmadıkları
kuşkulu kalmaktadır. Nitekim Almanya‟da Federal İş Mahkemesi, işyeri sendikalarının
yeterince bağımsız olmadıkları gerekçesi ile toplu pazarlıkta taraf teşkil edemeyeceklerine
karar vermiştir.”
153
A.e., s, 95, 96 “Sendikaların kuruluşunda sağlanan özgürlükler ne kadar geniş olursa olsun
bunların yaşayabilmesi yetkiyi alarak toplu pazarlık yapabilme ve toplu iş sözleşmesinde taraf
olmalarına bağlıdır. Aksi halde sendikanın ne işyerinde temsilcileri atayabilme ne de üyelerine
yeni haklar sağlayabilme olanağı vardır. Başka bir anlatımla Türkiye‟de sendikanın yetki
alabilmesi adeta bir varlık nedenidir. Nitekim 1983 yasası ile işkolunda %10 temsil koşulu
konulur konulmaz bine yaklaşan işçi sendikalarının sayısı yüz civarına inmiştir.”
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ikilemin bilim çevrelerini ve sendikacılık hareketini yıllardır meşgul ettiğini
belirten bu görüşe göre çözüm “işçilerin toplu pazarlık hakkından daha fazla
yararlanmalarını sağlayacak yeni seçenekler yaratıp, toplu pazarlık hakkının
teşvik edilmesindedir.154
%10 barajının, ülkenin ulusal koşullarının dikkate alınarak konulduğu
ileri sürülerek, yasa hazırlanırken hükmün Türk-İş tarafından da benimsendiği
anımsatılmıştır. Türk-İş‟in 1990 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‟na sunmuş olduğu öneride de benzer hükmün bulunduğu belirtilerek %10
barajının gerekli olduğu savunulmuştur. Ancak bu görüşe göre ILO kararlarının
da göz ardı edilmesi olanaklı değildir. Çözüm olarak ise toplu pazarlık ünitesinde %50‟yi aşan sendikanın yetkili olacağı kuralının korunup, %50‟yi aşan
sendika bulunmaması halinde en fazla üyeye sahip sendikaya yetki verilmesi
öngörülerek aşılabileceği önerisi getirilmiştir.155
4.5.2.2. ĠĢkolu Yetki Barajına KarĢı GörüĢler
İşkolu barajına karşı görüş belirtenler bir yandan baraj uygulamasının
uluslararası sözleşmelere aykırı olduğuna dikkat çekerken diğer yandan barajların aşırı merkezileşmiş sendikaların doğmasına neden olduğunu vurgulamışlardır.
4.5.2.2.1. ĠĢkolu Yetki Barajının Uluslararası Sendikacılık Ġlkelerine
Aykırı Olduğunu Savunan GörüĢler
%10 barajını 98 sayılı sözleşmeye aykırı bulan ILO kararlarını eleştirenler, eleştirilerini 98 sayılı sözleşmenin dördüncü maddesinin ulusal
koşullara uygun önlem alma hakkını üye devletlere tanıdığı, %10 barajının da
ulusal koşullara uygun önlem niteliğinde olduğu ana fikrine dayandırmışlardır.
Gerçekten de 98 sayılı sözleşmenin 4. maddesi, “Çalışma hükümleri ve koşullarının toplu iş sözleşmeleri yoluyla düzenlenmesi amacıyla işverenler veya
işveren örgütleriyle işçi örgütleri arasında gönüllü görüşmeler yönteminin tam
gelişmesi ve kullanılmasını özendirmek ve sağlamak üzere gerektiğinde ulusal
koşullara uygun önlemler alınır” 156 demektedir.
98 sayılı sözleşmenin 4. maddesinin açık anlatımı, üye devletlerin diledikleri gibi ulusal koşullara uygun önlem alma haklarının bulunmadığını göstermektedir. Sözleşmeye göre ulusal koşullara uygun önlem olma öncelikle
“gerekiyor” olmalıdır. Bir önceki cümleden de anlaşılacağı gibi bu “gereklilik”,
154

A.e., “Örneğin işyeri (işletme) düzeyinde çoğunluğu temsil eden bir sendikanın işkolundaki
temsil gücü %3‟e indirilebilir. Bunun yanında işkolunda temsil gücü %3‟ün altında kalan
sendikalarda da işyeri (işletme) düzeyinde daha yüksek bir temsil gücü aranabilir.”
155
Kemal Oğuzman, “2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununda Yapılması
Gereken Değişiklikler”, ĠĢ Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi, 15.
Yıl Armağanı, İstanbul, Bayrak Matbaacılık, 991, s. 144
156
Savaş Taşkent, Ġnsan Haklarının Uluslararası Dayanakları, Basisen Eğitim ve Kültür
Yayınları, 26, Tarihsiz, s. 243
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“gönüllü görüşmeler yönteminin tam gelişmesi ve kullanılmasını özendirmek
ve sağlama”ya dönük olmak zorundadır. Dolayısıyla üye devletlerin ulusal
koşullara uygun davranabilme hakları, toplu pazarlığın geliştirilmesi ve kolaylaştırılması doğrultusunda davranma yükümlülükleriyle sınırlandırılmıştır. Bu
nedenle de “Uzmanlar Komisyonuna göre bu kural, bir sendikanın işletmede
(işyerinde) çoğunluğu sağlamasına karşın işyerinde çalışan işçilerin yarıdan
fazlasını toplayamamış (üye kaydedememiş) olması ya da bu koşulu gerçekleştirmiş olmasına karşın işkolu düzeyinde çalışanların yüzde onunu temsil edememesi durumunda toplu iş sözleşmesi yetkisini kazanamaması nedeniyle 4
üncü maddeye”157 aykırıdır.
Ayrıca ILO denetim organlarının ilkesel olarak işçilerin güçsüz, dağınık
sayıca çok fazla sendikalar aracılığıyla temsil ediliyor olmalarını savunmamakla birlikte, işçilerin birliğinin yasaların zorlamasıyla yapılmasına karşı
oldukları anımsatılmıştır. Toplu iş sözleşmesi yetkisinin belirlenmesinde %10
baraj koşulu getiren 2822 sayılı Yasa‟nın 12. maddesinin bu anlamda bir zorlama olduğu ise açıktır. Konuya bu açıdan bakıldığında 2822 sayılı Yasa‟nın
12. maddesinde getirilen yetki kuralının, “gönüllü toplu pazarlığın geliştirilmesi ilkesine aykırılığı yanısıra, sendikaların toplu pazarlık yoluyla üyelerinin
çıkarlarını koruyup geliştirme hakkına getirilmiş bir kısıtlama” niteliğinde olduğu görülebilecektir. Bu nedenle de “87 sayılı sözleşmenin güvence altına
aldığı „çalışan örgütlerinin etkinliklerini düzenleme ve eylem programları
oluşturma hakkı‟na aykırıdır.”158
İşkolu sendikası kurulması için %10 barajı koşulunun aranmadığını belirten bir diğer görüş, işkolu sendikacılığı için aranmayan %10 barajının işyeri
veya işletme düzeyinde toplu iş sözleşmesi yetkisinin belirlenmesinde aranmasının uluslararası normlara aykırı olduğunu savunmuştur.159
%10 barajının uygulanmaya başladığı yıllarda barajdan yana olduğunu
belirten, ancak geçen zaman içerisinde görüşünü değiştirdiğini vurgulayan bir
görüş, güçlü sendikacılık adına devlet desteğinin artık yeterli olduğunu belirterek sendikaların bağımsızlığı ilkesine işaret etmiştir. Bu görüş, bir yandan sendikalar üzerinde devlet etkili olmasın derken öte yandan, güçlü işverenler karşısında sendikacıların bir araya gelip birleşmesi için devletin ağırlığını koymasını
savunarak çelişkiye düşmektedir. Ayrıca %10 barajı konusunda görüş değişik157

Mesut Gülmez, Sendikal Hakların Uluslararası Kuralları ve Türkiye (UÇÖ/ILO Sözleşme
ve İlkeleri) Cilt I, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları, No: 223, Ankara,
1988, s. 440 “Komisyona göre, hiçbir sendikanın çalışanların yüzde ellisinden çoğunu
toplayamaması durumunda, toplu pazarlık hakkının bu işyerindeki sendikalara, hiç olmazsa
kendi üyeleri adına sözleşme bağıtlamaları için tanınması gerekir.”
158
A.e.
159
Cevdet İlhan Günay, Batı ve Türk Hukukunda Toplu ĠĢ SözleĢmesi Yapma Yetkisi,
Ankara, San Matbaası, 1991, s. 132
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liğine gitmesinin uluslararası boyutunun da bulunduğu, Türkiye‟nin uzun yıllar
%10 barajı nedeniyle ILO gündeminde bulunmasının kabul edilebilir bir durum
olmadığı vurgulanmıştır.160
Benzer bir noktadan hareketle %10 barajına karşı çıkan bir diğer görüş
de ILO‟nun sendika özgürlüğüne ilişkin temel ilkelerinin ulusal mevzuatın
değerlendirilmesinde “mihenk taşı” olması gerektiğini belirtmiştir. Bu ilkeleri,
“sendika çokluğu ilkesi, sendikaların demokratikliği ilkesi, sendikaların bağımsızlığı ilkesi, serbest kuruluş ilkesi, serbest üyelik ilkesi, serbest faaliyet ilkesi
gibi temel ilkeler” olarak sıralamıştır. %10 barajını 87 sayılı sözleşme ve bu
temel ilkelerle bağdaştırmanın, yasa ve devlet desteğiyle güçlü sendikacılık
politikasını sürdürmenin olanaklı olmadığını belirtmiştir.161
4.5.2.2.2. ĠĢkolu Yetki Barajları ve Sendika OligarĢisi (Azın Erki)
%10 barajını, sendika özgürlüğüne aykırı bulan görüşler ise haklı olarak,
2821 ve 2822 sayılı Yasaların gerekçesinde kast edilen güçlü sendikacılık kavramının sadece “sendikacılığın alt ve üst düzeylerde dağınıklıktan ve bölünmüşlüklerden kurtarılıp, sayıca az ve merkezi nitelik taşıyan örgütlerden oluşan
bir yapıya kavuşturulması anlamına”162 geldiğinin altını çizmişlerdir. Bu amaca
ulaşmak için Yasa‟nın tek örgüt modelini benimsemesi, işyeri ve meslek sendikalarının kurulmasının yasaklanması, toplu iş sözleşmesi yetkisinin belirlenme160

Savaş Taşkent, “Türk Hukukunda İşçi ve İşverenlerin Örgütlenme Hakkı, Sınırları, Sorunları
Tartışmalar Bölümü”, Türkiye’de Sendikal Örgütlenme Uluslararası Dayanakları
Uygulaması ve Sorunları, İstanbul, Galatasaray Üniversitesi Yayınları, 1999, s. 90 “Haziran
başında uluslararası çalışma teşkilatının Cenevre‟de yine toplantısı var. Türkiye uzun yıllardan
bu yana bu %10 barajı yüzünden gündemde. Önceleri bunu pek yadırgamıyorduk ama değerli
arkadaşlarım, giderek insanın kanına dokunur hale geldi. Size şimdi isim vereceğim, hangi
ülkeler yüzünden şu %10 barajı yüzünden gündeme alınıyoruz. Kolombiya, Hırvatistan.
Malezya, Endonezya, adını bile bilmediğimiz Mirimmar, nerde olduğunu ben de bilmiyorum,
bu ülkelerle birlikte %10 barajını kaldırmadığımız için uluslararası platformda Türkiye olarak
son derece zor bir durumda kalıyoruz.”
161
Kadir Arıcı, “Türkiye‟de Sendikal Örgütlenmenin Önündeki Hukuksal Engeller” Yorumlar
Bölümü, Türkiye’de Sendikal Örgütlenmenin Önündeki Engeller Semineri, İstanbul,
Türk-İş Yayını, 2006, s. 123 “Eğer „Hür sendikacılıktan yanayız‟ diyorsanız ve „87 sayılı
sözleşmeyi Türkiye‟de uygulamak zorundayız‟ diyorsanız üstelik siz Dünya kamuoyuna
milletlerarası ilkelere saygılı bir devlet mesajını vermek adına Anayasanızı bile değiştirmiş de;
„Çatışma halinde uluslararası sözleşme öncelik kazanır‟ hükmünü koymuşsanız, o zaman bu
mevzuattaki birtakım sınırlamaları, birtakım barajları milletlerarası kamuoyuna ne anlatmanız
mümkün ne de açıklamanız mümkündür. Bütün bu sebeplerle bizim artık kanun ve devlet
desteğiyle güçlü sendikacılık politikasının sürmeyeceğini, sürdürülemeyeceğini anlamamız
gerekiyor.”
162
Mesut Gülmez, Sendikal Haklarda Uluslararası Hukuka ve Avrupa Birliğine Uyum
Sorunu, Ankara, Belediye-İş Sendikası Yayını, AB‟ye Sosyal Uyum Dizisi, 2005, s. 13
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sinde %10‟luk işkolu barajının getirilmesi “hak öznelerinin özgür iradelerinin
sınırlandırılması”163 anlamına gelmektedir.
Güçlü sendikacılığı sadece sendika sayısının azaltılmasına indirgeyerek,
1963-1980 dönemini güçsüz sendikacılık dönemi olarak nitelendirmenin de çok
doğru bir yaklaşım olduğu söylenemez. Aksine, bu dönem birçok araştırmacı
tarafından tüm eksiklik ve sorunlarına karşın, sendikacılığın “altın çağı” 164,
“sendikacılığın kişilik kazandığı gelişme dönemi”, 165 sendikal hareketin “vesayetten kurtulduğu”166 dönem olarak nitelendirilmiştir. Gerçekten de sadece
dağınık olduğu, çok sayıda sendika bulunduğu için bu dönemi güçsüz sendikacılığa örnek göstermek, tüm dönem süresince sendikal hareketin yaratmış olduğu deneyimi, örgütlenme zenginliğini, eylem çeşitliliğini, hak etmediği ölçüde sert bir eleştiri getirmek anlamına gelecektir. 167 Ayrıca, resmi verileri
ihtiyatla karşılamak gerekse de 1963-1980 döneminde sendika üye sayısında
yaşanan artışın “bu dönemin hızlı sendikalaşma ve yaygın toplu pazarlık sistemiyle karakterize”168 edilebileceği de vurgulanmıştır.
İşkolu barajını savunanların işyeri sendikalarını “sarı sendikacılığa atıf
yaparak, işyeri sendikacılığının en azından sarı sendikacılığa daha yatkın olmalarına işaret etmeleri işyeri sendikalarının yasaklanmasının, %10 baraj koşulu getirilerek toplu iş sözleşmesi ehliyetinin sınırlandırılmasının haklı gerekçesini oluşturamayacağı kanısındayız. 169 İşkolu sendikacılığını savunanların da
163

A.e., s. 15
Alpaslan Işıklı, “1960-1986 Döneminde Türkiye‟de İşçi Hakları”, Türkiye’de ĠĢçi Hakları,
Ankara, Türkiye Yol-İş Sendikası Yayınları, 1986, s. 149 “Her şeye rağmen, 1963-80 dönemi
bir bütün olarak değerlendirildiğinde, işçiler açısından bir „altın devri‟ olarak
nitelendirilmesinde isabet vardır.” Sayım Yorgun, DiriliĢin EĢiğinde Sendikalar, Ankara,
Ekin Yayıncılık, 2007, s. 111 “Türkiye‟de sendikacılık hareketinin 1946 sonrası tarihsel
gelişimi genel olarak değerlendirildiğinde 1946-1960 yıllarını örgütlenme ve güçlenme
dönemi, 1960-1980 yıllarını yeniden yapılanma ve altın çağ, 1980 ve sonrası ise sendikal
yasakların, üye ve güç kaybının yaşandığı bir dönem olarak ele alınabilir.”
165
Adnan Mahiroğulları, Cumhuriyetten Günümüze Türkiye’de ĠĢçi Sendikacılığı, İstanbul,
Kitapevi, 2005, s. 123-283
166
Aziz Çelik, Vesayetten Siyasete Türkiye’de Sendikacılık (1946-1967), İstanbul, İletişim
Yayınları, 2010, s. 557 “1960‟larla birlikte yeni bir dönem söz konusudur. Bu dönemin temel
özelliği vesayetin zayıflaması ile sendikal hareketin özerkleşmesi ve siyasallaşmasıdır.”
167
1960-1980 dönemi sendikal hareket ve işçi eylemlilikleri için, Bkz. Yıldırım Koç, Türkiye
ĠĢçi Sınıfı ve Sendikacılık Tarihi Olaylar Değerlendirmeler, Ankara, Türkiye Yol-İş
Sendikası Yayınları, 1996, Mahiroğulları, a.g.e
168
Nurcan Özkaplan, Sendikalar ve Ekonomik Etkileri Türkiye Üzerine Bir Deneme,
İstanbul, Kavram Yayınları, 1994, s. 99
169
Fevzi Şahlanan, Sendikalar Hukuku, İstanbul, Yılmaz Ajans Matbaacılık, 1995, s. 25.
“İşyeri sendikaları açısından doğabilecek en önemli sakıncalardan birisi de bu sendikaların
„Sarı sendikacılığa‟ elverişli bir konuma sahip olmalarıdır. Gerçekten de işverenlerin işyeri
sendikalarını işkolu sendikalarına göre daha kolay denetim altında tutabileceği en azından bir
164
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kabul etmiş oldukları gibi sendikacılığın örgütlenme düzeyi, her ülkenin içinde
bulunduğu ekonomik, sosyal, siyasal, hukuki gelişmelere göre farklıklar göstermektedir. Hem işkolu hem işyeri düzeyinde sendikal örgütlenmelerin bir
arada bulunduğu örneklere rastlanıldığı gibi, sadece işyeri sendikalarına izin
veren Japonya gibi sistemler de vardır.170 İşyeri sendikalarının işveren etkisine
girmesi, kolayca işverenlerce denetlenebilir olması olasılığı elbette bulunmaktadır. Ancak bu sorun daha çok toplu iş sözleşmesi yetkisinin belirlenmesinde
üyelik esasını benimseyen ve salt çoğunluğu yetki belirlemede tek ölçüt olarak
kullanan sistemlerde etkili bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplu iş
sözleşmesi yetkisini belirlemede, en fazla temsil yeteneğine sahip sendika ölçütünün esas alınmasında, üye sayısının yanında sendikaların bağımsız olup
olmadıkları, işverene karşı etkili bir güç uygulama yeteneklerinin olup olmadığı, üyeliğin yanında diğer unsurlarla birlikte belirleneceği için, bu sorunların
en aza indirilmesi de bizce olanaklı olabilecektir. İşyeri sendikacılığı sistemini
tek sistem olarak benimsemiş olan Japonya‟da sendikaların etkili grev haklarının bulunmadığını bir genelleme yaparak söylemek de olanaklı değildir. Sistem
kendi özgünlüğü içerisinde gelişmiştir. Gerçekten de Japonya‟da Batılı anlamda sendikacılığın olmamasının, işletme sendikacılığının hâkim sendikacılık
modelini oluşturuyor olmasının, Japon sendikalarının sarı sendika oldukları
anlamına gelmediğinin altı çizilmiştir. 171
Öte yandan, sendikaların, tüzüklerinde işkolu sendikası olarak ülke genelinde örgütlenme amacını belirtip kurulduktan sonra, ülke genelinde faaliyet
göstermeden tek bir işyerinde de örgütlenebileceği görüşü gerçekçi değildir. 172
Bugün bazı sendikaların aslında işyeri sendikası gibi çalışmalarına karşın işkolu sendikası olarak kuruldukları doğrudur. Ancak bu örnekler oldukça sınırvarsayım olarak doğrudur. Durum gerçekten böyle olmasa bile işkoluna göre kurulmuş
sendikaların, işyeri sendikasını „sarı sendika‟ şayibesi altında tutarak kolaylıkla
yıpratabileceklerinin de kabulü gerekir.”
170
Ekonomi, a.g.e., s. 32, Dipnot 3
171
Sedat Murat, “Japon Çalışma Hayatı” Sosyal Siyaset Konferansları, İstanbul, İstanbul
Üniversitesi Yayın No: 3731, Fakülte Yayın No: 543, 37-38. Kitap, s. 198 “Japonya‟da
Batıdaki anlamda bir sendikacılık yoktur. Japonya'da „işletme sendikacılığı‟ hakimdir. Fakat
bu sendikalar bir işveren veya bir firmanın emri altında değildirler. Bunlar, yönetim tarafından
kontrol edilen demokratik olmayan sarı sendikalar değildir. Gelenek, görenek ve yasa
işverenlerin bu yapıyı suiistimal etmelerini önlemektedir. Japonya'da işçilerin örgütlenme
hakkı Anayasaca sağlanmış ve teminat altına alınmıştır. Ayrıca ilgili kanun ve düzenleme
çoğunlukla ILO'nun uluslararası standartlarına uygun düşmektedir.”
172
Eyrenci, a.g.e., s 128 “Türkiye çapında faaliyette bulunmak amacıyla kurulacak bir
sendikanın kuruluş aşamasında faaliyetinin Türkiye çapında olması yahut kuruluşu ile birlikte
ülkenin her yerinde faaliyette bulunması şart değildir. Amacı Türkiye çapında faaliyette
bulunmak olan bir işçi sendikası, önce o işkolunda belirli bölge veya mahaldeki işyerlerinde
çalışan işçileri örgütleyebileceği gibi, sendikanın kurulacağı işkoluna giren tek bir işyerinde
işçiler dahi bir işkolu sendikası kurabilirler.”
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lıdır. Kaldı ki bu sendikalar fiilen işyeri sendikaları olarak nitelendirilebiliyorsa, gerçekten de işyeri sendikaları iseler, o zaman da yasayla işkolu sendikacılığını benimsemenin bir anlamı olduğunu söylemek fiili durumla tutarlı bir
yaklaşım olmayacaktır. Ayrıca bu şekilde örgütlenerek işkolu barajını aşacak
düzeye gelmeleri de gerçekçi değildir. Nitekim ilke olarak işkolu barajını savunan, işkolu sendikacılığının güçlü sendikacılık için gerekli olduğunu düşünen
yazarlar da yeni bir sendikanın kurulup %10 barajını aşacak kadar üye yapmasının güçlüğüne işaret ederek şöyle söylemişlerdir:
“Ancak önemle belirtelim ki, kural olarak yerindeliğini savunduğumuz yüzde on barajı, yeni kurulan sendikaları barajdaki üye sayısına ulaşıncaya kadar her türlü yasal destekten yoksun bırakmaktadır.
Toplu iş sözleşmesi akdedemeyen ve dolayısıyla işyerlerinde temsilci
bulunduramayan ve hepsinden de önemlisi üyelerinden aidat tahsilinde Sen.K.md.61'in getirdiği kaynaktan kesme (Check-off) sisteminden yararlanamayan yeni kurulmuş sendikaların üye kaydederek barajdaki sayıya ulaşmasındaki açık güçlük; Anayasa md.51'de öngörülen sendika kurma özgürlüğünün; tüzel kişiliğin kazanılmasından
öteye bir içerik kazanmasını engellemekte ve ülkemizde toplu sözleşmelere taraf olabilecek sendikaların oluşturduğu sendikal yaşam adeta
dondurulmuş sayıdaki mevcut sendikalara bırakılmaktadır. Güçlü sendikacılık açısından yerinde bulduğumuz yüzde on barajının sendika
kurma özgürlüğüne olan olumsuz etkisini de ortadan Kaldırmak için,
yeni kurulan sendikalara yüzde on barajının kuruluşu takip eden belirli
bir süre için daha düşük tutulması veya bu yolda bir kademelendirmeye gidilmesi isabetli olacaktır.”173

Güçlü sendikacılık adına %10 barajını savunan bir başka görüş de, %10
barajını, bazı işkollarında sadece tek bir sendikanın aşabildiğini, başka sendikaların aşma olasılığının ise bulunmadığını, bu durumun “sendika tekelciliğine” yol açtığını, sendika özgürlüğüne aykırı olduğunu, sendika kurma özgürlüğünün zedelendiğini vurgulama gereği duymuşlardır. Hatta bu görüşe
göre, %10 barajının %5‟e düşürülmesi durumunda dahi barajı aşamayacak ya
da sadece bir sendikanın aşabileceği işkolları vardır. 174 Yapılan bu vurguyla
aslında bir açmazın dile getirildiğini söylemek de olanaklıdır. %10 barajı ve
173

Fevzi Şahlanan, Toplu ĠĢ SözleĢmesi, İstanbul, Acar Matbaacılık, 1992, s. 52, Dipnot 16
Fevzi Demir, “Sendikal Örgütlenmenin Önündeki Hukuksal Engeller”, ĠĢ Hukuku ve Sosyal
Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi 30. Yıl Armağanı, Ankara, TŞOF Plaka
Matbaacılık, 2006, s. 559 “Böyle olunca, bazı, işkollarında hiç yetkili sendikanın
bulunmayacağı veya sadece bir sendikanın barajı aşabileceği akıldan çıkarılmamalıdır.
İşkollarında yetkisiz sendikacılığa veya sendika tekelciliğine yol açacak böyle bir gelişmeye
olanak tanınmaması gerektiği açıktır. Bu nedenle, Anayasada yer alan „çoğulcu sendikacılık‟
(sendika özgürlüğü) ilkesine uygun olarak en çok üyeye sahip ikinci veya üçüncü sendikalara
da yetki verilmesinin örgütlenmeyi arttıracağı ve sendikal faaliyeti canlandıracağı
kanısındayız.”
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işkolu sendikacılığını savunanların kaygıları175 gerçek olmuş, güçlü sendikacılık yaratma amacıyla çıkılan yol, aşırı merkezileşmiş, oligarşik ve bürokratik
eğilimlere sahip sendikaları doğurmuştur. 176
Türkiye‟de sendikalara bakıldığında biçimsel olarak demokratik yapı korunmuş gözükmektedir. Sendika organları belirli sürelerle seçimle belirlenmekte, organlarda kararlar oylamayla alınmakta, üye katılımını sağlamaya dönük danışma organları oluşturulmakta, sendika yönetimleri genel kurullarda
üyelere hesap vermektedir.
Bu görüntünün altında yatan gerçeğe bakıldığında ise karşımıza, katılımcılığa kapalı, merkezileşmiş, danışma organları etkisizleşmiş, genellikle işlevsiz, sendikayı ilgilendiren yaşamsal konularda merkezin neredeyse tek söz sahibi olduğu sendikal yapılar çıkmaktadır.177 Bu durum araştırmacılar tarafından
şöyle tanımlanmıştır: “Sendika tüzüklerinde, örneğin toplu sözleşmelerin bağıtlanması, greve çıkma ve sendika kasasının kullanımıyla ilgili yetkilerin büyük ağırlıkla yönetim kurullarına verilmiş olması merkeziyetçi yapılanmayı
güçlendirmiştir. Sendikaların bu merkeziyetçi yapısı, liderlerin yönetimde
kalma arzularını gerçekleştirmeye dönük davranışları ve gücü sendika içi demokrasi açısından ciddi sorunlar yaratmaktadır.”178
Sendikalarda genel başkanlar tek iktidar ve tek güç kaynağı haline gelmiş, sendika başkanlığı ve sendika yönetim kademelerinde bulunmak ise kolay
kolay kaybedilmek istenmeyen bir iktidarı ve önemli bir gücü içinde barındırır
olmuştur.179 Yapılan bir araştırma sendika başkanlarının ortalama iki ya da iki
buçuk dönem yönetimde kaldıklarını göstermiş, bu süre sekiz yıllık bir ortala175

Eyrenci, a.g.e., s. 127, “İşkolunda sendikalaşma, güçlü sendikacılığa yol açmakla birlikte,
sendikalarda merkezileşmeye ve oligarşik ve bürokratik eğilimlere ve dolayısıyla üyelerle
sendika arasında bağların zayıflamasına da neden olmaktadır.”
176
Toker Dereli, “Sendika İçi Demokrasi” Sendikacılık Ansiklopedisi, Cilt 3. İstanbul, Tarih
Vakfı-Kültür Bakanlığı Ortak Yayını, 1998, s. 26 “Türkiye‟de sendika yönetimleri oligarşik
eğilimlere sahne olmuşsa da, uzun dönemli bir değerlendirme Türk sendikalarının iç yapı ve
yönetimlerinde makul ölçüde demokratik bir işleyişi gerçekleştirebildiklerini göstermiştir.”
Engin, a.g.e., s. 124 “Biçimsel yapısı demokratik olan toplumsal kuruluşlar zamanla
demokratik araç ve ilkelerden saparak belirli bir zümrenin egemenliği altına girmektedir.
Doğuşu ve gelişimi devlet desteği ile olan ve örgütlenme düzeyi yasalarla belirlenen Türk
Sendikacılığında bu sakınca halen günceldir.”
177
Betül Urhan, “Türkiye‟de Sendikal Örgütlenmede Yaşanan Güven ve Dayanışma Sorunları”,
ÇalıĢma ve Toplum, Sayı, 4, 2005/1 s. 70
178
A.e.
179
Kuvvet Lordoğlu, “Türkiye‟de Sendikal Örgütlenmenin Önündeki Ekonomik ve Sosyal
Engeller”, Türkiye’de Sendikal Örgütlenmenin Önündeki Engeller Semineri, İstanbul,
Türk-İş Yayını, 2006, s. 41 “Bir sendikacı arkadaşımızın, dostumuzun bana söylediği biraz
esprili bir deyimle „kararı ve kasayı elinde bulunduran gücü elinde bulundurur‟ anlayışı
sendikalarımızın önemli bir kısmında hakim bulunmaktadır.”
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maya denk gelmiştir. Dolayısıyla sendika içi demokrasi sorunludur. Sendika içi
seçimlerde delegelerin eğilimleri mevcut yönetimi devam ettirme doğrultusunda şekillenmekte, değiştirici dönüştürücü eğilimler güçlenememekte, bu
durum ise aşağıdan yukarıya doğru yönetim kademelerinde görev almak isteyen genç üyelerin sendika yönetim kademelerine gelişini engellemektedir. 180
Sendikalarda aşağıdan yukarıya doğru kadro geçişgenliğini zorlaştıran
merkezi yapıda sendika liderliği güçlenmekte, sendika yöneticiliği ayrıcalıklı,
yaşam boyu sürdürülmek istenen bir mesleğe dönüşmektedir. Böylesi bir sendikal yapının da sendika içi demokrasiyi güçlendirmesini beklemek mümkün
değildir.181
Güçlü sendikacılığı sağlamak amacıyla 2821 ve 2822 sayılı Yasa‟da yapılan düzenlemelerin gerçekten de sendika sayısını çok önemli ölçüde azaltmış
olduğu bilinen bir durumdur. Sendika sayısının azalmış olmasının sendikal
hareketin güçlü sendikalarla temsilini sağlayıp, işçilerin çıkarlarının daha etkin
bir şekilde korunmasını beraberinde getirdiğini söylemek ise oldukça güçtür.
İşkolu sendikacılığını ve %10 barajını savunanların da belirtmeden geçemediği
gibi aşırı merkezileşmiş, işçilere yabancılaşmış sendikaları, az oldukları ya da
merkezileşmiş oldukları için güçlü sendikalar olarak nitelendirmenin doğru bir
yaklaşım olmadığını belirtmek gerekir.
Güçlü sendikacılıktan ne anlaşıldığının da üzerinde durulması gerekmektedir. Ülkemizde 1909 yılında çıkan Tatil-i Eşgal Kanunu‟ndan günümüze
kadar, Batı‟da olduğu gibi sendikaların, yasal müdahalelerle yönlendirilmeye
çalışılmadan, kendi iç dinamikleri ve kendi özgünlükleri içerisinde gelişip,
kendilerini var etmelerine izin verilmemiştir. Güçlü sendikacılığın istenilen,
arzulanan bir şey olduğu vurgulanmış, 182 bazı Batı ülkelerindeki tarihsel gelişim örnek gösterilmiş, ancak, ülkemizde bu gelişimin ısrarla güçsüz sendikaları
var ettiği ileri sürülmüştür.
Batı‟da sendikaların yetki sorununun önemli ölçüde aşıldığı, bunun aşılmasını sağlayan olgunun ise yasal düzenlemeler olmadığı, “temsil gücü tartışılamayan güçlü sendikalar” olduğu, bu sendikaların endüstrileşmenin başından
180

Lordoğlu, a.g.e., s. 42, 43
Betül Urhan/Ahmet Selamoğlu, “İşçilerin Sendikalara Yönelik Tutum ve Davranışları;
Kocaeli Örneği” ÇalıĢma ve Toplum, Sayı, 18, 2008/3 s. 176
182
Eyrenci, a.g.e., s. 127 “Batı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, herhangi bir yasal zorlama
olmaksızın işçi hareketinin deneyimi ve doğal gelişim sonucu olarak gerçekleşmesi arzu
edilirdi. Ancak, ülkemizdeki gelişme maalesef tam aksi bir yönde olmuş, bölünmüş ve güçsüz
bir sendikal yapı ortaya çıkmıştır.” Ekonomi, a.g.e., s. 31, Dipnot 3 “Sendikaların bütün
yönleriyle kurumlaştığı ve kendilerini kabul ettiren geçmişe sahip olduğu sanayileşmiş,
çoğulcu demokrasiyi benimsemiş ülkelerde devletin kanunlar ile müdahalesi dahi olmaksızın
sendikaların kuruluş ilkeleri ve oluşturacakları üst kuruluşlar esas itibarıyla işçi ve işverenlerin
iradelerine, serbestilerine bırakılmaktadır.”
181

254

TİS Yetki Sistemi ve Sendikasızlaştırma (1963-2009)

bu yana, üyelerinin hak ve çıkarları için verdikleri mücadele içinde gelişmiş ve
güçlenmiş” oldukları genel kabul gören bir saptamadır.183 Bir başka anlatımla
Batı‟da, sendikal hareketi yasalar var etmemiştir.
Türkiye‟de ise sendikaların gelişimine sürekli olarak dışarıdan müdahaleler yapılmıştır. Sendikal hareketin kendi iç dinamikleriyle gelişmesine izin
verilmeyerek dışarıdan müdahaleyle yönlendirilmesinin etkili örneklerinden
birisini de 12 Eylül darbesi oluşturmuştur. Sendikaların dışarıdan müdahale
olmadan, kendi sorunlarına çözüm üretme şansı darbeyle yok edilmiştir.184 Bu
müdahalelerin birçoğunda “işçi örgütlerinin ya da sendikaların, bazıları cumhuriyet öncesi mirastan kalma bazıları da bu dönemde daha da belirginleşen bir
takım özellikleri barındırmaları ölçüsünde „makbul‟ olup olmadıklarını belirleyen bir endüstri ilişkileri ideolojisi içinde” 185 konumlandırıldıklarına dikkat
çekilmiştir. 2821 ve 2822 sayılı Yasaların gerekçesinde ifade edilen güçlü sendika, tam da burada kast edilen “makbul” sendika kavramına denk düşmektedir. Makbul sendika ise kısaca “devletin temel değerler manzumesini benimseyen” sendikalar olarak tanımlanmıştır. Bu tanım, “sınıf vurgusu düşük, mücadele alanı üyelerinin temel sorunları ile sınırlı, ulusal bütünlüğe tehdit olarak
„algılanan‟ eylemleri gerçekleştirmeyen, dar anlamda siyasete bulaşmayan ve
milli ekonomiyi zarara uğratmayan stratejiler izleyen” sendikaları “ideal sendika” olarak görmüştür. Bu tanıma uymayan sendikaların ise, „öteki sendikalardan oldukları için bastırılması gereken sendikalar olduğunu söylemek mümkündür.”186
183

Ulucan, a.g.e., s. 189 “Bu mücadele sadece ekonomik ve sosyal hak ve özgürlükler için değil;
tüm demokratik, sosyal, kültürel ve siyasal temel hak ve özgürlükler için yapılmıştır.
Demokratik rejim, sosyal hukuk devleti ile ülkenin bağımsızlığı ilkeleri bu mücadelenin
ayrılmaz bir parçası olmuştur. Üyelerinin güçlü desteği ve bütünlüğü karşısında bu
sendikaların temsil yetkisi bugün ne işveren, ne resmi makamlar ne de kamuoyu tarafından
tartışma konusu dahi yapılamamaktadır.”
184
Meryem Koray, DeğiĢen KoĢullarda Sendikacılık, Sendikalar, İstanbul, TÜSES Türkiye
Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı Yayını, 1994, s. 201 “Uyuşmazlıkların büyük
ölçüde arttığı 1980 sonlarında böyle bir şans var mıydı? Bu konuda ciddi kuşkularınız
bulunabilir. Ancak yine de, sisteme dışarıdan müdahale edilmesi ve sistem dışı çözümler
getirilmesi, ufak da olsa ilişkilerde varolabilecek bir olgunlaşma olasılığını ortadan
kaldırmıştır. Böylece hem endüstri ilişkileri sisteminin siyasal yapıdan bağımsız bir kimliğe ve
çözüm üretebilecek bir olgunluğa ulaşma olasılığı önlenmiş, hem de tarafların kendi rıza ve
uzlaşmalarına dayalı çözümler üreterek sistemi demokratikleştirme şansları engellenmiştir.”
185
Fuat Man, Türkiye’de Devlet, Ġdeoloji ve Sendika: 1980 Öncesi DĠSK Örneği,
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009, s. 182,
183 “DİSK‟in yargılandığı İddianame‟de de DİSK‟in ulusal ekonomiyi tehdit eden bir örgüt
olarak ele alındığı görülecektir. Dolayısıyla Türk endüstri ilişkileri ideolojisinin, ulusal birliğe
desteğin yanında milli ekonomiye köstek olmayacak sendikal stratejiler izleyen örgütleri
„makbul‟ kabul ettiğini söylemek mümkündür.”
186
A.e., s. 185, 186
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Dolayısıyla işkolu sendikacılığı ve %10 barajını savunanların kast ettikleri güçlü sendikacılıkla bu yasal düzenlemeleri yapan yasa koyucunun kast
etmiş olduğu güçlü sendikacılığın aynı şey olmadığı açıktır.187 %10 barajını
savunanların sendikal hareketin dağınıklığından ve parçalanmışlığından işçilerin zarar görecekleri endişesi içerisinde olduklarından, bu endişeyle güçlü sendikalar istediklerinden kuşku yoktur. Güçlü sendikacılığı var etmek için işkolu
sendikacılığını savunurken savundukları sistemin sendika oligarşisine neden
olabileceğine işaret etmeleri de amaçlarının güçlü sendikacılık olduğunu doğrulamaktadır. Ancak, uygulanan sistem güçlü sendikacılığı var edemediği gibi,
kaygılanmakta haklı oldukları ortaya çıkmış, sendika oligarşisi doğabilir endişeleri gerçeğe dönüşmüştür.
2821 ve 2822 sayılı Yasaların gerekçelerinde sık vurgulanan güçlü sendikacılığı kurma amacını, “makbul sendikaları” bırakıp, bu tanımın dışında
kalanları bastırmak olarak anlamlandırmak, Yasa‟nın amacıyla daha uyumlu
bir yorum olacaktır.188
Diğer yandan, %10 barajı yüzünden, bir toplu iş sözleşmesi biriminde
işletme, işyeri, işyerlerinde işçilerin tamamını temsil eden sendikaların dahi
toplu iş sözleşmesi yapamayacakları, bu tür bir baraj sisteminin demokratik bir
187

Tülay Öney, Danışma Meclisi Tutanakları, Tutanak Dergisi, Cilt 8, 135. Birleşim,
25.08.1982, s. 575. Danışma Meclisi‟nde 1982 Anayasası‟nın 53. (tasarı 57) maddesi
tartışılırken, makbul olmayan sendikacılık olarak 12 Eylül öncesi sendikal hareket örnek
olarak gösterilmiştir. “12 Eylül öncesi olayları hep beraber sayıp döküp hatırlamaktayız. Neler
olmuştur?.. İşçilerin aşırı ücret artışı istekleri olmuştur diyelim. İşverenin aşırı katılığı
olmuştur. Uzun süren toplu sözleşme müzakereleriyle karşılaşmışızdır. Haftalar, aylar süren
grevlerle karşılaşmışızdır. Grevlerin en başta işçileri telef ettiğini, Türkiye'nin genç sanayiine
büyük zararlar verdiğini; netice itibariyle üretimin düştüğünü, millî gelirin ve refahın
gerilediğini... Bunların hepsini gördük, hepsine şahit olduk. Bunlara geri dönmek istemiyoruz”
sözleriyle anlatıldıktan sonra 1982 Anayasası‟nın getirmek istediği sistem “Bir başka yol;
bugünkü Anayasa Tasarımızın getirdiği gibi, „Sendikaları disipline etmek, kontrol etmek, grev
alanlarını daraltmak, grev konularını daraltmak, grev süresini kısıtlamak‟, gibi tedbirler
düşünülebilir. Bunların da tam bir çözüm olmadığı kanısında olduğumu açıkça belirtmek
isterim.”
188
Betül Urhan, Sendikal Örgütlenme Bunalımı ve Türkiye’deki Durum, İstanbul, Petrol-İş
Yayınları 97, s. 149 “Devletin sendikalara yönelik tutumu, dönemler itibariyle farklılık
göstermiş olsa da, genellikle müdahaleci, yasaklayıcı ve dışlayıcı olduğu söylenebilir. Mevcut
ekonomik düzen ve kalkınma arayışları içinde dönemin özelliklerine ve gereklerine bağlı
olarak devlet zaman zaman sendikaları yok saymış, zaman zaman da onlarla işbirliği yapmak
yoluyla sorunları aşma yoluna gitmiştir. İşbirliğine açık sendikalar desteklenirken, işbirliğine
kapalı olan sendikalar bazı düzenlemeler veya yaptırımlar yoluyla zayıflatılmış veya işbirliğine
zorlanmıştır. Hatta sadece işbirliği yapan sendikaların yaşama olanağı bulduğu durumlara da
rastlanmıştır.”
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siyasal sisteme sahip ülkelerde bulunmasının olanaklı olmadığı da göz ardı
edilmemelidir.189
%10 barajını aşan sendikaları Bakanlığın sağlıklı bir şekilde belirlemesinin de olanaklı olmadığı, Bakanlığın taraflı davrandığı 190, devletin tarafsızlığının bu alanda soyut bir kavram olarak kaldığı, politik bir kurum olan Bakanlığın tarafsız kalmasının da düşünülemeyeceği belirtilmiştir. 191 Sistemin sağlıklı
ve yansız işlemediğine işlemesinin de olanaklı olmadığına vurgu yapan bu
görüşe göre, Bakanlık istatistikleri gerçek üye sayılarını yansıtmaktan uzak
kalmış, gerçekte üye sayısı oldukça düşük olan bazı sendikalar “bakanlık verilerine dayanılarak yüzbinler üzerinde üyeli sendikalara dönüştürülmüşlerdir.
İtiraz mekanizması, yapay sendikal rekabeti engelleyememiştir.”192
İleri sürülen bu iddialar yargı kararlarına da yansımıştır. Gerçekten de
sahte üyeliklerle bazı sendikaların %10 barajını aştığını kanıtlamak için, iş
mahkemeleri yoluyla delil tespiti yaptırıldığı görülmüştür. Bu delil tespitlerinde, oto kaportacısı olan ve toplam 3 kişinin çalıştığı bir işyerinden 300 kişinin üye kayıt edildiği, üye kayıt fişlerindeki bilgilerin bir başka işkolunda sendikadan istifa eden işçilerin çekilme bildirimlerine göre hazırlandığı örneklere
rastlanılmıştır.193 Çalışma Bakanlığı bu tespitlere değer vererek üyelikleri iptal
etmemiş, yargı, Çalışma Bakanlığı‟nın gerçekleri yansıtmadığının delil tespitleri ile belirlenmiş kayıtlarına göre itiraz davalarını sonuçlandırmıştır.194
Bu davaların bir kısmında ise sahte üye kaydettiği ileri sürülerek %10
barajını aştığı ileri sürülen ve yetkisine itiraz edilen sendikalar, itiraz eden sendikanın toplu iş sözleşmesi döneminde yetki tespiti için başvurduğu belli başlı
tüm işyerlerinde, toplu iş sözleşmesi yetkisine itiraz etmişlerdir. İtirazla birlikte
toplu iş sözleşmesi sürecinin durması nedeniyle uzayan yetki sürecinin baskısı
altında kalan sendikalar da uzlaşmak zorunda kalmışlar, varılan uzlaşmayla
189

Işıklı, a.g.e., s. 190 “Biraz farklı bir örneğin II. Dünya Savaşı öncesi dönemde İtalya‟da
uygulandığı bilinmektedir. Bu ülkede 1926‟da yürürlüğe sokulmuş bir yasa, bir faaliyet
alanında çalışan işçilerin %10‟unu temsil eden tek bir sendikaya yaşama hakkı tanımaktaydı.”
190
Ali Güzel, “Toplu İş İlişkileri”, Yargıtayın ĠĢ Hukukuna ĠliĢkin Kararlarının
Değerlendirilmesi 1996, İstanbul, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli
Komitesi, 1998, s. 177 “Bakanlığın yetki tespitinde siyasi saiklerin de, zaman zaman ön plana
çıkması, sorunu daha da karmaşık hale getirmekte, sendikalar arasındaki rekabet, bu kez yargı
organının iş yükünü artırmaktadır. Bu nedenle, 2822 sayılı Yasanın öngördüğü sistemin amaca
uygun işlerliği, tartışma gündemindeki yerini korumaktadır.”
191
Devrim Ulucan, “Toplu İş Sözleşmesi Özerkliğinin Hukuki Uygulamaya İlişkin Güncel
Sorunları”, ÇalıĢma Hayatımızın Güncel Sorunları, Öner Eyrenci-Fazıl Sağlam-Savaş
Taşkent-Devrim Ulucan, İstanbul, Emek Hukuk Yayınları, 1987, s. 188
192
A.e., s. 188
193
İstanbul 5. İş Mah. 1994/8-18 (arası) D. İş. sayılı dosyaları
194
Ankara 6. İş Mah.1994/304 E. sayılı dosyası
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karşılıklı olarak işkolu barajına yapılan itirazlardan vazgeçilmiş, birçok sendika
%10 barajını bu şekilde aşmıştır.195
%10 barajının belirlenmesinde esas alınan üye sayılarının gerçekleri yansıtmadığı, SGK verileri esas alınarak istatistikler yayımlanması halinde birçok
sendikanın baraj altına kalacağı gerçeğinin ortaya çıkması karşısında ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‟nın yayımlaması gereken istatistiklerin
yayımlanması yasa çıkartılarak ertelenmek zorunda kalınmıştır. 196
Sonuç olarak, %10 barajı sendika sayısını azaltmış, sendika enflasyonunu ortadan kaldırmıştır. %10 barajının sağladığı bu başarının Türkiye‟de
güçlü sendikacılığı yarattığını söylemek ise %10 barajını savunanlarca dahi
kabul edilen bir saptama değildir. Aksine, 1980 öncesi döneme göre, sendikaların ciddi anlamda güç kaybına uğradıklarının, örgütlenme alanlarının daraldığı
görülmektedir.197
4.5.3. ĠĢyeri-ĠĢletme Ayrımından Kaynaklanan Sorunlar ve Grup
Toplu ĠĢ SözleĢmeleri
2822 sayılı Yasa‟nın 3. maddesi, “Bir gerçek ve tüzelkişiye veya bir
kamu kurum ve kuruluşuna ait aynı işkolunda birden çok işyerine sahip bir
işletmede ancak bir toplu iş sözleşmesi yapılabilir. Bu Kanun anlamında bu
sözleşmeye işletme toplu iş sözleşmesi denir”198 hükmünü getirmiştir. Yasa,
aynı maddede “Bir işyerinde aynı dönem için birden fazla toplu iş sözleşmesi
195

Bkz. Bölüm 5.3.2.3.
6111 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun” Geçici Madde 18. “5/5/1983 tarihli ve 2822 sayılı Toplu İş
Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 12 nci maddesi gereğince 30/6/2011 tarihine kadar
yeni istatistik yayımlanmaz. Bu tarihten sonraki ilk istatistik yayımlama dönemine kadar
Bakanlıkça yayımlanmış bulunan en son işçi ve üye istatistikleri geçerli sayılır.”
197
Koray, a.g.e., s. 260 “Türkiye'de de 1980 öncesinde daha olumlu koşullar altında etkinlik
gösterebilmişlerdir. Siyasal koşullar destekleyici, ekonomik koşullar olumlu olmuş ve bu
dönemde sendikalar için de, üyeleri için de gelişmeler sağlanmıştır. 80 sonrasının koşulları ise,
sendikaların güç ve etkinlik alanını Türkiye de de daraltmıştır.” Urhan, a.g.e., s. 149, Yorgun,
a.g.e., s. 111
198
Abdullah Berksun-İbrahim Eşemelioğlu, Toplu ĠĢ SözleĢmesi Grev ve Lokavt Kanunu,
Ankara, Seçkin Kitapevi, 1989, s. 43, İşletme toplu iş sözleşmesine ilişkin hüküm 03.06.1986
tarih, 3299 sayılı yasayla değiştirilmiştir. Değişiklikten önceki düzenleme “Bir tüzelkişiye
veya bir kamu kurum ve kuruluşuna ait aynı işkolunda birden çok işyerine sahip bir işletmede
işçilerin bir işyerinden diğerine naklinin işletmenin niteliği icabı olduğu hallerde bu
işyerlerinin tümü için ancak bir toplu iş sözleşmesi yapılabilir. Bu Kanun anlamında bu
sözleşmeye işletme toplu iş sözleşmesi denir” hükmüyle işletme tanımında ana unsur olarak
ortak mülkiyetin yanında işçinin bir işyerinden diğerine naklinin işin niteliği gereği olanaklı
olmasını almıştır.
196
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yapılamaz ve uygulanamaz” hükmüyle de işkolu düzeyinde toplu iş sözleşmesi
yapılmasının önünü kapamıştır.
2822 sayılı Yasa‟nın 3. maddesinin gerekçesine göre de “madde, işyeri
ve işkolu toplu iş sözleşmesi ikiliğini ortadan kaldırmış, işyeri veya işyerleri
sözleşmesi hükmüne yer vermiştir, işyeri-işkolu sözleşmeleri ayrımının ve
özellikle işkolu toplu iş sözleşmelerinin yapılmasından doğan sorunların ortadan kaldırılması amaçlanmıştır.”199
Gerekçe, maddede getirilen bu çözümle işkolu düzeyinde toplu iş sözleşmesi yapılamamasından doğabilecek sakıncaların grup toplu iş sözlemleriyle
ortadan kaldırıldığı iddiasındadır: “Nitekim „Grup sözleşmesi‟ diye
adlandırılan Sözleşmeler işkolu sözleşmesi esasına göre değil, işyeri
Sözleşmesi esasına göre yapılmış bir yerdeki veya bölgedeki yahut değişik
yerlerdeki çok sayıda işyerini kapsayan sözleşmeler olarak uygulama alanına
sokulmuş bulunmaktadır.”200
Böylece, 275 sayılı Yasa döneminin en çok tartışılan konularından birisi
olan işkolu düzeyinde toplu iş sözleşme yapma hakkı201 2822 sayılı Yasa döneminde hem Anayasa hem yasa hükmüyle yasaklanmıştır. Yeni sistemde toplu iş
sözleşmesi işyeri-işletme düzeyinde imzalanabilecek, yine düzeyi işyeriişletme düzeyinde olmasına karşın işkolu sözleşmelerinin yarattığı boşluk grup
toplu iş sözleşmeleriyle doldurulacaktır.
Öğretide grup toplu iş sözleşmelerinin 275 sayılı Yasa‟da bu konuda
açık bir düzenleme olmamasına karşın, Yasa‟nın yürürlüğe girdiği tarihte, önce
deri ve cam işkollarında uygulanmaya başladığı, daha sonra tüm işkollarına
yaygınlaştığı anımsatılmıştır. 2822 sayılı Yasa‟nın 3. maddesinde geçen “Bir
toplu iş sözleşmesi aynı işkolunda bir veya birden çok işyerini kapsayabilir”
cümlesinde yer alan birden çok işyerini kapsayan deyişiyle grup toplu iş
sözleşmelerinin ifade edildiği belirtilerek, grup tolu iş sözleşmelerinin ilk kez
Yasa‟da yer aldığı ileri sürülmüştür. Grup toplu iş sözleşmesi ise “aynı
işkolunda kurulu birden fazla işyerini kapsama alan ve bir işçi sendikası ile
birden fazla işveren ya da işverenlerin üyesi bulunduğu bir işveren sendikası
199

Şemsettin Kıral, 2822 Sayılı Toplu ĠĢ SözleĢmesi Grev ve Lokavt Kanunu, İstanbul,
Basisen Eğitim ve Kültür Yayınları 19, 1988, s. 275
200
A.e.
201
Nuri Çelik, “Toplu Sözleşme Yetkisi Uyuşmazlıklarının Çözümündeki Aksaklıkları Giderici
Yollar”, Ġktisadi ve Ticari Ġlimler Dergisi, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi
Yayını, İstanbul, 1974, sayı 1, s. 241 “Ülkemiz için hem işkolu hem de işyeri sözleşmesinin
yapılması ise yarar sağlamamaktadır. Prosedür ve muhteva konularının yarattığı zorluklardan
başka, bir işyerinin iki kez grev karşısında kalabilmesi yüzünden işyerindeki çalışma barışının
belirli bir süre devamı da sağlanamamaktadır. Bu nedenlerle, bugüne kadarki uygulamada
işçiye önemli bir yarar da sağlamayan işkolu sözleşmesinin kanunda yapılacak bir değişiklikle
kaldırılarak sadece işyeri sözleşmesine imkan verilmesi doğru olacaktır.”
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arasında bağıtlanan sözleşmeye hukukumuzda „grup toplu iş sözleşmesi‟
denilmektedir sözleriyle tanımlanmıştır.202
Grup toplu iş sözleşmelerinin ayırt edici özelliklerini başlıklar halinde sıralamak olanaklıdır. Bu özellikler, “aynı işkolunda yer almaları, aynı toplu
görüşme sonucu bağıtlanmaları, başka başka işverenlere ait birden fazla işyerini kapsamaları ve ortada tek bir toplu iş sözleşmesi ya da tek bir sözleşme
sayılabilecek derecede benzer hükümlerin yer aldığı birden çok TIS” metninin
bulunmasıdır.203
Yargıtay ise aksi görüşü dile getirerek, 24.04.1986 T., 1986/3977 E,
1986/4325 K, sayılı kararında “2822 Sayılı Kanunda işyeri ve işletme TİS‟ne
yer verilmiş olup, açıkça grup sözleşmesi adında bir sözleşme türü düzenlenmiş
değildir. Bu nedenle, taraflardan biri diğerini yasal olarak grup sözleşmesi
yapmaya zorlayamaz, ancak bu durum tarafların anlaşması suretiyle grup sözleşmesi engel teşkil etmez” demiştir.204
Karar öğretide bazı yazarlarca eleştirilmiştir. Her şeyden önce, Yargıtay‟ın Yasa‟da işyeri ve işletme toplu iş sözleşmesine yer verildiği grup toplu iş
sözleşmesinden açıkça söz edilmediği yorumu, Yasa‟da öngörülen “birden çok
işyerini kapsayan” deyişiyle ifade edilen grup sözleşmelerinin gözden kaçırılmasıdır. Ayrıca 2822 sayılı Yasa‟nın 27. maddesinin 3. fıkrasında da yer alan,
“Grev kararı uyuşmazlığın kapsamındaki işyerlerinin bir kısmı için alınmış olsa
dahi lokavt kararı o uyuşmazlığın kapsamındaki başka işyerleri için de alınabilir” cümlesindeki “uyuşmazlığın kapsamındaki işyerlerinin” ifadesinin işyeri
veya işletmeyi ifade ettiğini söylemek olanaklı değildir. Tek bir işyerini ifade
etmediği de maddenin yazılımıyla açıktır. İşletmeyi kast etmesi ise olanaklı
değildir. Çünkü; “işverenin aynı işkolunda kurulu birden çok işyerinin tümünü
kapsayan bir toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında çıkan bir uyuşmazlıkta
alınacak grev kararı, toplu iş sözleşmesinin kapsamına giren işyerlerinin tümüne yönelik olmak gerekir.”205
202

Can Tuncay, “Karşılaştırmalı Hukukta ve Türkiye‟de Grup Toplu İş Sözleşmeleri”, Çimento
ĠĢveren, Cilt 1, Ocak 1987, Sayı, 1, s. 7
203
A.e., s. 8 “Prensipler aynı kalmak şartıyla TİS‟ne işyerlerinin özelliğine göre bazı farklı
hükümler kabul edilmesi grup toplu iş sözleşmesi kavramına ters düşmez.”
204
Mustafa Kılıçoğlu, Toplu ĠĢ Hukukundan Doğan Davalar ve Çözüm Yolları, İstanbul,
Legal Yayınları, 2007, s. 537
205
Münir Ekonomi, “Toplu İş Sözleşmesi Türleri Ehliyet ve Yetki”, Toplu ĠĢ SözleĢmesine
ĠliĢkin Temel Sorunlar Semineri, Kamu İş Yayını. Ankara 1990, s. 13 “Sözü edilen 27.
maddenin 3. fıkrasının son cümle hükmü, münhasıran birden çok işyerini kapsayan grup toplu
iş sözleşmeleri için getirilmiş bir düzenleme olup, bu husus aynı fıkra hakkındaki gerekçede
hiç bir kuşkuya yer vermeyecek şekilde açıklanmış bulunmaktadır: Üçüncü fıkraya göre birden
çok işyeri için yürütülen toplu iş sözleşmeleri müzakerelerinde uyuşmazlık çıkması halinde,
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Yargıtay‟ın kararında belirtilen grup toplu iş sözleşmesinin tarafların
karşılıklı oluruna bağlı olduğu saptamasına katılan bazı yazarlar ise kararı,
“Yasa‟da grup toplu iş sözleşmesi düzenlenmemiştir” yargısına katılmadığını
belirterek eleştirmişlerdir.206
Yargıtay kararını haklı bulup aksi görüşü savunanlar ise toplu iş sözleşmesi türünün ve düzeyinin Yasa‟da tanımlanmış olması gerektiği saptamasından hareket etmişlerdir. Yasa‟da işyerinin tanımlanmış olduğu, işletme toplu iş
sözleşmesinin net olarak tarif edildiği halde birden çok işverene ait işyerlerini
kapsayan toplu iş sözleşmeleri için “işyerleri” veya “grup” sözcükleriyle dile
getirilecek bir kavrama yer verilmediğini belirtmişlerdir. Öte yandan, bu görüşe
göre; “toplu İş Hukukumuzun sistemine göre bir toplu iş sözleşmesinin tipinden veya türünden söz edebilmek için o toplu iş sözleşmesinin çoğunluk tespitinden oluşmasına kadar geçecek safhada kapsadığı işyerlerinin bir bütün olarak nazara alınması bu bütünlüğün bölünmemesi gerekir.”207 Bu bütünlüğün,
işyeri ve işletme toplu iş sözleşmeleri için bulunduğu, birden çok işverene ait
işyerleri için yapılan toplu iş sözleşmelerinde ise bu bütünlüğün bulunmadığı
ileri sürülmüştür.208 Bu yaklaşım açısından, bütünlük unsurunu taşımayan grup
toplu iş sözleşmelerini ayrı bir sözleşme türü olarak tanımlamak olanaklı olmadığı gibi, 2822 sayılı Yasa‟nın 27. maddesinden hareketle aksini savunmak
olanaklı değildir. 27. maddenin tartışılan son hükmü, işletme toplu iş sözleşmelerini ifade etmektedir. Her ne kadar işletme toplu iş sözleşmeleri bir bütün
de olsa, işletme kapsamındaki tüm işyerleri için sendikayı grev kararı almaya
işçi sendikası uyuşmazlığın kapsamındaki işyerlerinin bir kısmı için grev kararı almış olsa dahi
lokavt kararı o uyuşmazlığın kapsamındaki başka işyerleri için de alınabilir. Şayet bu imkan
tanınmasa idi, grup sözleşmeleri için yapılan görüşmeler açısından lokavt etkili olmazdı.”
206
Tuncay, a.g.e., s. 10 “Karar, grup TİS‟lerinin rızai esasa dayandığını, yapılması hususunda bir
tarafın diğerini zorlamasının söz konusu olmadığını ifade etmesi bakımından yerinde ise de
kanunda grup TİS adı altında bir TİS türünün düzenlenmediğini belirtmesi açısından
kanımızca isabetli değildir. Zira 2822 sayılı kanunun 3. maddesinde adına açıkça grup TİS
denmemesine rağmen birden çok işyerini kapsama alan bir TİS yapılabileceğini öngörmesi
kanunda grup TİS‟nin düzenlenmediği anlamına gelmez.”
207
Erdoğan Çubukçu, “Uygulamada Grup Toplu İş Sözleşmesi Adı Verilen Birden Çok İşyerini
Kapsayan Toplu İş Sözleşmesinin, Toplu İş Hukukumuz Açısından Değerlendirilmesi” ĠĢ
Hukuku Dergisi, Cilt 1, Sayı 4, Ekim-Aralık 1991, s. 583 “Yani gerek yetki tespitinde, gerek
tespite itiraz ve itirazın hallinde, yetki belgesi verilmesinde, grev ve lokavtta işyerleri organik
bir bağlantı ve bütünlük içinde olmalıdır.”
208
A.e. “Çünkü, gerek çoğunluk tesbitinde, gerekse tesbite itiraz ve itirazın çözümlenmesinde,
grev ve lokavt'ta kapsama alınmak istenilen işyerlerinin her biri ayrı bir işyeri olarak nazara
alınır.”

Türkiye’de 1980-2009 Döneminde Uygulanan Yetki Sistemi

261

zorlamak da olanaklı değildir. Dolayısıyla greve gitmemekte, işletme kapsamındaki bir kısım işyerlerinde greve gidip diğerlerinde gitmemekte sendikanın
özgür olduğunu ileri süren bu görüşe göre 27. maddedeki “uyuşmazlığın kapsamındaki işyerlerinin” ibaresi bu duruma denk gelmektedir.209
Diğer yandan grup toplu iş sözleşmeleri için haklı olarak, “toplu pazarlık
düzeyinin merkezileşmesine yol açan girişimlerden” birisi olarak nitelendirilip,
tarafların karşılıklı kabulleriyle yaşama geçtiği, ancak özellikle işveren tarafının tercihiyle” gerçekleşmekte olduğu değerlendirmesi yapılmıştır.210
Grup toplu iş sözleşmelerine ilişkin ortaya çıkan sorunlar ve tartışmalar,
ne denli boşluk bırakmama iddiasında olursa olsun, her ayrıntının yasalarla
düzenlenmeye çalışmasının başka ayrıntılarda tartışmaların doğmasına yol
açmasının örneği olarak değerlendirilebilir. 275 sayılı Yasa‟da hiç düzenlenmemişken, uygulamanın kendi deneyimleri ekseninde yaratmış olduğu bir
toplu iş sözleşmesi türünü, yasal kalıplara sokmak yerine kendi gelişme
dinamiğinin önünü açarak gelişmesini sağlamaya izin vermenin daha uygun
olacağını söylemek gerekmektedir. Ne var ki, grup toplu iş sözleşmelerini
uygulamanın ortaya çıkardığı özgün bir uygulama olduğundan hareketle toplu
pazarlığın düzeyinin işyeri ve işletmeyle sınırlandırılmasının gerekçesi olarak
sunulmasının kabulünün olanaklı olmadığı da belirtilmelidir. 211
209

A.e., s. 586 “İşçi sendikası işletmeye dahil tüm işyerlerini kapsayacak şekilde grev kararı
almaya zorlanamaz, ona işyerlerinin tümünde faaliyeti durduracaksın denemez. Bunun hiçbir
anlamı yoktur. Esasen yasada, grev uygulamasında „işyeri‟ esas alınmıştır. 25. maddenin
birinci fıkrasında işyerinde faaliyetin durdurulmasından sözedilmiştir. 36. madde de grev
oylaması talebinin işletmenin her bir işyerinde bulunduğu mahallin en büyük mülki amirliğine
yapılacağı açıklanmıştır. Anayasanın 54. maddesine göre grev, işçilere tanınmış bir haktır.
Sendika bu hakkını 2822 sayılı yasada öngörülen prosedüre uymak suretiyle özgürce
kullanabilir. Bu özgürlük kanunda sınırlandırılan haller dışında kısıtlanamaz. Sendika, greve
gitmeme yolundaki iradesinde de serbesttir.”
210
Sayım Yorgun, “21. Yüzyıla Girerken Toplu Pazarlık Düzenimiz ve Gelişmeler”, ÇalıĢma ve
Sosyal Güvenlik Dergisi, Nisan-Haziran 1999, Sayı. 3, s. 79 “İşverenlerin tercih ettiği grup
toplu iş sözleşmelerine ilişkin TİSK'in değerlendirmeleri şöyledir: „Grup Toplu İş
Sözleşmelerinin, endüstri ilişkileri sistemimizde çok önemli fonksiyonları vardır. İşyeri toplu
iş sözleşmesine yöneliş, çalışma barışının kolaylıkla bozulmasına elverişli bir ortam yaratacak,
kayıt dışı ekonomideki büyümeyi de artıracaktır. Dolayısıyla, grup toplu iş sözleşmeleri,
işyerine geniş bir hareket alanı bırakmalıdır.‟ Türk-lş'in 17. Genel Kurulu'nda oy birliğiyle
kabul edilen Kararlar Komisyonu'nun 119. Maddesinde de toplu iş sözleşmesi düzeyinin
değiştirilmesi istenmekte, bu karara göre hem işyeri, hem işletme hem de işkolu düzeyinde
sözleşme bağıtlama hakkı talep edilmiştir.”
211
Metin Kutal, “Toplu İş İlişkilerinin Temel Kurumları Açısından Arayışlar”, TÜHĠS, ĠĢ
Hukuku ve Ġktisat Dergisi, Cilt 17, Kasım 2001, Sayı 2, s. 9 “Türk endüstri ilişkileri
sisteminin en başarılı olduğu ve yasal destek açık olmadığı halde kendi kendine geliştirdiği
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4.5.3.1. Toplu Pazarlığın Düzeyi
Toplu pazarlığın düzeyinin, endüstri ilişkileri sisteminin temel unsurlarından birisini oluşturduğu, toplu pazarlığın düzeyinin ülkelerin endüstri ilişikleri sistemini karakterize edecek önemde olduğu bilinmektedir. 212 “Ayrıca,
toplu pazarlığın düzeyi ile sosyal tarafların sistem içerisindeki rolleri arasında
da önemli bir ilişkinin var olduğu vurgulanmıştır. 213 “Genel olarak sendikaların
merkezi pazarlıktan yana olmasına karşılık, işverenlerin mahalli emek piyasalarında kendi lehlerine ortaya çıkabilecek fırsatları değerlendirmek amacıyla
işyeri/işletme pazarlığını tercih ettikleri” belirtilmiştir.214
Toplu pazarlığın düzeyinin, sendikacılığın ideolojik yapısının olup olmamasına toplu iş sözleşmesinin taraflarının örgütlenme yoğunluğuna, üst
sendikal örgütlenmelerin tutumuna bağlı olarak değişebildiği vurgulanmıştır. 215
Öte yandan özellikle 1980‟li yıllardan sonra toplu pazarlığın düzeyinin
merkezi düzeylerden işletme-işyeri düzeyine doğru yönelimin yaşandığı gözlemlenmiştir.216 Toplu pazarlığın işyeri-işletme düzeyinde yaygınlaşması ise
sendikaları, karşılarına bir anlamda rakip olarak çıkan işyeri-işletmelerdeki
insan kaynakları yönetimleriyle rekabete girme gereğiyle yüz yüze bırakmıştır.
Bir başka anlatımla, 1980‟li yıllarda teknolojik alanda yaşanan gelişmeler,
sendikaların güç kaybı yaşamaları, sendikasız işletmelerin gün geçtikçe artması, artan işsizlik, maliyetleri düşürmek için devreye sokulan esneklik, alt
nadir kurumlardan biri grup toplu iş sözleşmeleridir ve iş kolu sözleşmelerine doğru gidişi de
böylece sağlamaktadır. Onun için, grup toplu iş sözleşmelerini olabildiğince muhafaza etmek,
teşvik etmek ve geliştirmek zannediyorum ki, Türk endüstri ilişkileri açısından yararlı
olacaktır.”
212
Halil İbrahim Sarıoğlu, “Sanayileşmiş Ülkelerde Toplu Pazarlık Düzeyi ve Kapsamı
Üzerine”, Sosyal Siyaset Konferansları, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayın No: 4223,
Fakülte Yayın No: 559, 43-44. Kitap, 2000, s. 96
213
Numan Kurtulmuş, “Post Endüstriyel Dönüşüm Sürecinde Geleneksel Endüstri İlişkilerinde
Kriz ve Yeni Arayışlar”, IV. Ulusal Endüstri ĠliĢkileri Kongresi, İstanbul, Kamu İşletmeleri
İşverenleri Sendikası Yayını, 1994, s. 195
214
Sarıoğlu, a.g.e., s. 97, Kurtulmuş, a.g.e., s. 195
215
H. İbrahim Sarıoğlu, “Toplu İş Sözleşmelerinin Kişiler Bakımından Uygulama Alanı”, Ġ.Ü.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Endüstri ĠliĢkileri Bilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi,
İstanbul, 1997, s. 63,70
216
Koray, a.g.e., s. 90, 91, Sarıoğlu, a.g.e., s. 97 “Bazı ülkelerdeki gelişmeler gözden
geçirildiğinde, genel bir eğilim olarak 20 yılda tüm dünyada merkezi pazarlıkların öneminin
azaldığı ve ademi merkezi pazarlığın yaygınlık kazandığı söylenebilir.” Kurtulmuş, a.g.e., s.
195, “Bu burum, ulusal, sektörel veya birden fazla işletmeyi kapsayan (grup) pazarlık
düzeylerinden firma ya da işletme düzeyinde toplu pazarlıklara doğru bir ölçek daralmasını
ifade etmektedir.”
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işveren uygulamalarının yaygınlaşması, işletmelerde sendikasız yönetim anlayışının doğup gelişmesine neden olmuştur.217 Hızla geliştirilip yaygınlaştırılan
insan kaynakları yönetimleri ise insan odaklı olduğunu ileri sürdükleri yönetim
anlayışlarıyla sendikaların yerini doldurmaya aday olmuşlardır.218
Tüm bu gelişmeler işyeri ve işletme kavramlarının, toplu pazarlık düzeninde ön plana çıkmasına neden olmuştur.
4.5.3.2. ĠĢyeri-ĠĢletme Kavramları
Türk toplu iş sözleşmesi düzeninde “işyeri” en önemli anahtar kavramlardan birisini oluşturmaktadır. Sendikalaşmayı işkolu düzeyinde benimseyen
sistem temel toplu pazarlık ünitesi olarak işyerini belirlemiş, bu konuda getirmiş olduğu emredici düzenlemelerle toplu iş sözleşmesi özerkliğinin sınırlarını
da çizmiştir.219
İşyeri kavramının sistemin odağına oturtulması Anayasa hükümleriyle
başlamaktadır.220 Toplu iş sözleşmesi alanında ise toplu iş sözleşmesinin işyeri
esasına göre yapılması öngörülmüştür. Birden fazla aynı işkolunda aynı gerçek
ya da tüzel kişiye ait işyeri varsa işletme toplu iş sözleşmesi yapılacaktır. Ayrıca birden fazla işverene ait aynı işkolundaki işyerlerinde grup toplu iş sözleşmesi de yapılabilecektir. Ancak bu sözleşme türlerinde de anahtar kavram işyeri kavramıdır. Toplu iş sözleşmesi yetki istemi işyeri için yapılacak, “işletme” başvurusu için yine işyerinin belirlenmesi zorunluluğu devam edecektir.
217

Abdulkadir Şenkal, Sendikasız Endüstri ĠliĢkileri (Genel Olarak ve Türkiye’de), Ankara,
Kamu İş Yayını, 1999, s. 45
218
Ahmet Selamoğlu, ĠĢçi Sendikacılığının Gücündeki DeğiĢim (GeliĢmeler-NedenlerEğilimler), Ankara, Kamu İşletmeleri İşverenleri Kamu İş Sendikası Yayını, 1996, s, 38
219
Kübra Doğan Yenisey, ĠĢ Hukukunda ĠĢyeri ve ĠĢletme, İstanbul, Legal Yayınları, 2007, s.
323, 324
220
İbrahim Aydınlı, “İş Hukukunda İşyeri ve İşletme Kavramlarının Muhtevası ve Önemi”,
Kamu ĠĢ, ĠĢ Hukuku ve Ġktisat Dergisi, Cilt 4, Ocak 1999, Sayı: 4, s. 183 “Anayasanın 51.
maddesinin 6. fıkrasında; “....işyerinde çalışabilmek, işçi sendikasına üye olmak veya olmamak
şartına bağlanamaz.” ifadesi ile işyeri kavramı çalışma hayatının merkezinde görülmüştür. 52.
maddenin 2. fıkrasında ise; “işyerinde sendikal faaliyette bulunma, o işyerinde çalışmamayı
haklı göstermez.” diye düzenlenerek sendika faaliyetinin diğer alanların yanında asıl
gerçekleştiği yerin işyeri olduğu ortaya çıkmaktadır. 53. maddenin 3. fıkrasında “Aynı
işyerinde aynı dönem için birden fazla toplu iş sözleşmesi yapılamaz ve uygulanamaz.” Bu
ifadeden de anlaşıldığı gibi toplu iş sözleşmelerinin uygulama düzeyinin esas olarak işyeri
olduğu anlaşılmaktadır. Anayasanın 54. maddenin 4. fıkrasında “Grev ve lokavtın
yasaklanabileceği veya ertelenebileceği haller ve işyerleri kanunla düzenlenir.” denilerek grev
ve lokavtın erteleme veya yasaklamalarında, işkolu ve sektör gibi ölçüler değil işyeri kavramı
kriter olarak gözönüne alınmıştır. Anayasanın 54. maddesinin 8. fıkrasında; “Greve
katılmayanların işyerinde çalışmaları, greve katılanlar tarafından hiç bir şekilde
engellenemez.” Bu fıkrada da greve katılmayanların grev sırasındaki çalışmalarının
engellenmesi yasağının sınırları, işyerinin sınırlan ile tespit edilmiştir.”
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Grup toplu iş sözleşmelerinde de toplu iş sözleşmesi süreci yetki aşaması dahil
ayrı ayrı işyerlerine göre işletilecektir. Dolayısıyla işyeri kavramına açıklık
getirmeden, işyerinin girdiği işkolunu, işletmeyi, işletme toplu iş sözleşmesini,
toplu iş sözleşmesi ehliyetine hangi sendikanın sahip olduğunu, toplu pazarlık
birimini belirlemek olanaklı değildir. Tüm bu nedenlerle de işyeri kavramı,
yetki belirleme sisteminin odağında bulunmaktadır. 221
Toplu pazarlığın düzeyinin “işyeri” ve “işletme” olarak belirlenmesi, pazarlık biriminin seçiminde işçi sendikalarını, işveren veya işveren sendikalarını
devre dışı bırakmıştır. İçinden çıkması zor bir dizi hukuki soruna kaynaklık
yapan bu duruma karşılık, Kıta Avrupası‟nda toplu pazarlık birimini belirleme
hakkını taraflara bırakarak, bu sorunu toplu iş sözleşmesi özerkliği çerçevesinde aşmış sistemler bulunmaktadır. 222 Türkiye‟de ise toplu pazarlık biriminin
belirlenmesini taraflara bırakmayan yetki sistemi, temel birim olarak belirlediği
işyeri kavramını dahi netleştirememiştir.
1980 öncesi dönemde, 274 ve 275 sayılı Yasalar işyerini tanımlamamış,
bu durum uzun süre işyerinin tanımının nasıl yapılacağı, 3008 sayılı İş Yasası‟ndaki işyeri tanımının toplu iş hukukunda da uygulanıp uygulanmayacağı
tartışmalarının yaşanmasına neden olmuş, sorun yargıya taşınmıştır. Yargıtay
işyeri tanımı için 3008 sayılı İş Yasası‟nın uygulanacağına karar vermiştir. 223
2821 sayılı Sendikalar Yasası‟nda, 1475 sayılı Yasa‟da yapılan işyeri tanımı aynen benimsenmiş, 2822 sayılı Yasa‟da ise işyeri tanımlanmamıştır.
2822 sayılı Yasa‟nın uygulamasında, sendika ve toplu iş sözleşmesi haklarının
birbirlerini tamamlayan haklar olmasından hareketle 2821 sayılı Yasa‟da yapılan işyeri tanımı referans alınmıştır. Ancak bu durumda da Sendikalar Yasası‟ndaki işyeri tanımının işyerinin fiziksel sınırlarıyla belirlenmiş olması
nedeniyle işyeri tanımı tam anlamıyla yapılamıştır. 224
2821 sayılı Sendikalar Yasası‟nın 2. maddesi, işyerini, “işin yapıldığı yer
olarak” tanımlamış, “işin niteliği ve yürütümü bakımından işyerine bağlı bulunan yerlerle, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve
bakım, beden veya mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi sair eklentiler ve araçlar
da işyerinden sayılır” demiştir. 4857 sayılı İş Yasası ise, 2821 sayılı Yasa‟daki
tanımdan farklı, yeni bir işyeri tanımı yapmıştır. 4857 sayılı Yasa‟daki tanım221

Savaş Taşkent, “Yetki Tespiti Açısından Belirli Kavramlar ve Bazı Uygulama Sorunları”, ĠĢ
Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi 30. Yıl Armağanı, Ankara,
TŞOF Plaka Matbaacılık, 2006, s. 602
222
Yenisey, a.g.e., s. 324, 328, Fransa ve Alman hukuk sistemleri, toplu pazarlık ünitesini toplu
iş sözleşmesi özerkliği çerçevesinde sosyal taraflarca belirlendiği sistemlere örnek olarak
verilmiştir.
223
İbrahim Aydınlı, Türk-ĠĢ Hukukunda ĠĢyeri ve ĠĢletme Kavramları, Ankara, Demiryol- İş
Eğitim Yayınları, 2001, s. 91-95 Yenisey, a.g.e., s. 333
224
Yenisey, a.g.e., s. 334
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dan hareketle işyeri, öğreti tarafından “bir mal veya hizmet üretmek biçimindeki teknik bir amacın gerçekleştirilmesi için maddi ve maddi olmayan unsurlarla işçinin birlikte örgütlendiği birim” 225 olarak tanımlanmıştır. Artık 2821
sayılı Yasa‟da yapılan işyeri tanımı, gerçek anlamda bir işyeri tanımı olarak
kabul edilemez. Bu nedenle de Sendikalar Yasası‟ndaki tanımın uygulamada
ortaya çıkardığı sorunları çözmede, öğreti, İş Yasası‟na göre tanımlanan işyeri
kavramını yol gösterici olarak almak gereği duymuştur.226
İşyeri tanımına bağlı olarak ortaya çıkan ilk tartışma “ne zaman bağımsız
bir işyeri vardır, ne zaman bağlı işyeri vardır” sorusunun etrafında dönmüştür.
İşyerlerinin aynı işkolunda bulunması halinde, işletme kavramı içerisinde aşılabileceği kabul edilebilecek olan bu durum, işyerlerinin farklı işkollarına girdiği
hallerde ciddiyet kazanmaktadır. Nitekim işyeri ve bağlı işyeri tartışması, neredeyse Yasa‟nın yürürlüğe girdiği tarihten beri öğreti ve Yargıtay arasında sık
sık görüş ayrılığına düşülen konulardan biri olma özelliğini korumuştur. Öğretide Yasa‟nın yürürlüğe girmesinden hemen sonra verilen Yargıtay kararları
değerlendirilirken, bağlı işyeri kavramının işyerlerinin mutlaka birbirine bitişik
olması anlamına gelmediği227, ayrı fiziki mekanlarda iş görülen işyerlerinin bir
işyerinin bölümlerini oluşturabileceği, Yargıtay‟ın “işyeri-bağlı işyeri-eklentiişletme gibi kavramları”228 yerli yerinde kullanmadığı eleştirisi yapılmıştır. Bu
eleştirilere karşın, Yargıtay‟ın bu konudaki görüşünü, 274 sayılı Yasa döneminden itibaren aynı çizgide sürdürdüğü belirtilmiştir.229
Bu tartışmalar, teorik olmanın ötesinde uygulamada önemli sonuçların
doğmasına neden olmaktadır. Bir işyerini toplu pazarlık birimi olarak belirlediğinizde, işkolu sendikacılığını benimsemiş bir sistemde, öncelikle işyerinin
girdiği işkolunu saptamak zorunludur. İşin yapıldığı yer tanımı işyerinin fiziksel mekanını ifade etmekte, yapılan iş ise işkoluyla işyeri bağlantısını kurmaktadır. İşyerinde birden fazla işin yapıldığı gerçeği, asıl iş-yardımcı iş ayrımına
götürmekte, bu kez tartışma asıl iş-yardımcı iş tartışması ekseninde devam
etmektedir. Asıl işin bölünerek alt işverene verilmesi durumunda asıl iş-yar225

Ercüment Özkaraca, ĠĢyeri Devrinin ĠĢ SözleĢmelerine Etkisi ve ĠĢverenlerin Hukuki
Sorumluluğu, İstanbul, Beta Yayınları, 2008, s. 8,9, “Bu durumda, işyerinin unsurları, maddi
unsurlar, maddi olmayan unsurlar, işgücü, teknik amaç ve belirtilen unsurların takip edilen
amaç doğrultusunda sürekli bir biçimde organize edilmesi (örgütlenmesi) olarak sayılabilir.”
226
Yenisey, a.g.e., s. 334
227
Kemal Oğuzman, “Toplu İş İlişkileri”, Yargıtayın ĠĢ Hukuku Kararlarının
Değerlendirilmesi 1984, İstanbul, Basisen Eğitim ve Kültür Yayınları, 8, 1986, s. 178
228
Kemal Oğuzman, “Toplu İş İlişkileri”, Yargıtayın ĠĢ Hukuku Kararlarının
Değerlendirilmesi 1985, İstanbul, Basisen Eğitim ve Kültür Yayınları, 15, 1987, s. 149
229
Nuri Çelik, “Toplu İş Sözleşmesi Yetkisinin Tespitinde Asıl İş-Yardımcı İş Ayırımına Göre
İki Ayrı İşyerinin Tek İşyeri Sayılması”, Ali Güzel’e Armağan, İstanbul, Beta Yayınları,
2010, s. 123
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dımcı iş ayrımı, toplu iş sözleşmesi yetkinin belirlenmesinde hangi işçilerin
başvuru tarihindeki işyerinde çalışan işçi olarak çalışan sayısına dahil edileceği,
hangi işçilerin bu kapsamın dışında tutulacağı sorusuna yanıt verilmesini zorunlu kılmaktadır. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak, bir işyerinde aynı işverenin aynı işçilerle birbirinden farklı işleri yapma olanağı tanınması sorunu
daha da karmaşık hale getirebilmektedir. 230
Tüm bu sorulara öğreti ve yargı çözüm üretmeye çalışmış, kimi ölçütler
geliştirmek zorunda kalınmıştır. Her şeyden önce 2821 sayılı Sendikalar Yasası‟nda işyerinin, işin yapıldığı yer olarak tanımlanmış olması, işyerinin belirlenmesinde fiziksel mekanı bir unsur olarak belirginleştirmektedir. Her işyerinin tüketiciye ulaştırmak için üretmiş olduğu mal veya hizmet, işletmenin teknik amacı, asıl işin belirlenmesinde bir ölçüt olarak kullanılabilecektir. İşletmenin teknik amacını gerçekleştirmek, üretmek istediği mal veya hizmeti tüketicinin eline ulaştırılabilir hale getirmek için zorunlu olan üretim aşamalarının
tamamı asıl iştir denilebilir. Ne var ki üretimin tüketiciye ulaşabilir hale gelme
süreci doğası gereği tek bir fiziki mekanda yürütülen bir faaliyet değildir. Bu
durumda organizasyon kavramı devreye girmekte, teknik amacı gerçekleştirmek için yapılmış, tek bir merkez tarafından tek yönetim altında yürütülen
organizasyon ve işyerinin fiziki unsuru bir arada alınarak çözüm üretmeye çalışacaktır. Bir işyerinde aynı işçilerle birbirinden farklı teknik amaçları gerçekleştirmek için üretim yapılması halinde ise, baskın olan faaliyete göre işyerindeki teknik amacın belirlenmesi gerektiği görüşü savunulabilir. İşyerinin
varlığı için yukarıda belirtilen unsurlara ek olarak işin yürütümü açısından
belirli oranlarda da olsa kendi içerisinde bağımsızlık taşıması ve süreklilik
taşıyan bir birim olması koşulu da eklenebilir. 231
Bu ve buna benzer tartışmaların, üretilen çözümlerin her birisi, yetki belirleme sürecinde ayrı bir araştırma, zaman kaybı olarak karşımıza çıkmaktadır.
Toplu iş sözleşmesi özerkliği çerçevesinde toplu pazarlık birimini belirleme
hakkını sosyal taraflara bırakmak çok daha basit ve etkili bir çözümken, tam
aksi tavrın benimsenip, toplu pazarlık biriminin üstelik emredici yasal düzenlemelerle belirlenmiş olmasını sorgulamak gerekmektedir.
Konuyu Alman ve Fransız hukukuyla karşılaştırmalı olarak inceleyen bir
araştırma, işyeri kavramının Alman ve Fransız sistemlerinde işyeri ve işletme
kavramlarının yönetime katılma mekanizmaları nedeniyle tartışıldığını, işyerinin sınırlarının tartışılan Yasa‟nın koruma amacından yola çıkılarak belirlendiğini, karşılaştırma yapılan her iki sistemde de işyerinin neresi olduğu ve sınırlarının sosyal tarafların toplu iş sözleşmesi özerklik alanına bırakıldığını göster230

Yenisey, a.g.e., s. 360
A.e., s. 360-374, İbrahim Aydınlı, “İş Hukukunda İşyeri ve İşletme Kavramlarının Muhtevası
ve Önemi”, Kamu ĠĢ, ĠĢ Hukuku ve Ġktisat Dergisi, Cilt 4, Ocak 1999, Sayı 4, s. 185-187
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miştir.232 Türk hukukunun konuya yaklaşımı ile Alman ve Fransız hukuklarının
konuya yaklaşımı arasındaki farkın bu noktada belirginleştiğinin altı çizilmiştir:
“Alman ve Fransız hukuklarında işyeri, belirli bazı işlevleri yerine getirmesi
için hukuk tarafından yaratılmış bir kavram olup, işyeri denilen birimin sınırları, yerine getirmesi beklenen işlevler ve yasal normların koruma amacı ışığında geliştirilen ölçütler çerçevesinde belirlenmektedir.”233 Soruna bu şekilde
yaklaşıldığında ise çözümün de bu yaklaşımla tutarlı bir şekilde, toplu iş hukukunun temel değerleri ve işyeri kavramının beklenen işleviyle uyumlu olarak
şekillendiği vurgulanmıştır. Aynı çalışmanın ortaya çıkardığı bir diğer çarpıcı
sonuç ise şöyledir:
“Karşılaştırmalı hukuk çalışmamız açısından ilginç diğer bir
sonuç, hukukumuzda Alman ve Fransız hukuklarının aksine, kollektif
normların bağlama noktası olarak işyerine ilişkin değerlendirmelerde
işçi topluluğunun belirleyici olmamasıdır. Hukukumuzda işyerindeki
işçi topluluğunu dikkate alan düzenleme sayısı çok azdır. İşçi
topluluğunun ön plana çıktığı düşünülen normlarda dahi işçinin
işverenle ilişkisi belirleyici olmaktadır İşyeri uygulaması iş
sözleşmesinin bir parçası olarak değerlendirilmek, aynı işyerinde de
çalışsalar bile asıl işverenle alt işveren işçileri yahut o işyerinde
çalışan ödünç işçiler hiçbir zaman bir topluluk olarak kabul
edilmemektedir. Tarihsel olarak bireysel iş hukuku üzerinde
şekillenmiş hukukumuzda toplu iş hukuku kurumları bireysel işçi
işveren ilişkisini aşan ya da onu kapsayan bir anlam kazanmamıştır.
Yasal yönetime katılma mekanizmalarının bulunmaması da bu yapıyı
güçlendirmiştir.”234

Görüldüğü gibi, toplu iş sözleşmesi yetkisini alabilmek için başvurulacak
toplu iş sözleşmesi biriminin belirlenmesi, neredeyse kırk yıllık kesintisiz tartışılan bir konu olmuştur. Yasa koyucunun sistemin temel noktalarında sosyal
tarafları dışlayan bir tercih yaparak toplu pazarlık birimini belirlemedeki ısrarcılığı sorunun kaynağında yer almaktadır. Yasa koyucunun bu ısrarı karşısında
yargı ve öğretinin kavrama toplu iş hukukunun özgünlüğünden hareket ederek
anlam kazandırması bir çözüm olabilecekken ne yazık ki bu çözümün üretile232

A.e., s. 376 “Üstelik hukukumuzda sistemin temeline yerleştirilen bu birimin neresi olduğuna
dair somut ölçütler oluşturulduğundan da bahsedebilmek mümkün değildir. İşyerini nasıl
örgütleyeceği işverenin girişim özgürlüğüne dahil olup, bütün toplu pazarlık sisteminin bu
birim üzerine kurulması kanımızca ilke olarak yerinde değildir. Her ne kadar işçinin çalıştığı
her yer işyeri olarak nitelendirilmemişse de, işin yapıldığı yer biçiminde fiziksel mekanla
özdeşleşmiş bir işyeri tanımı, işyeri fiziksel mekan ilişkisini öne çıkarmış, ürün yandaki binada
üretilirse farklı bir işkoluna, asıl binanın bir kenarında üretiliyorsa farklı bir işkoluna girmesi
gibi çelişkilerle karşılaşılmasına yol açmıştır.”
233
A.e.
234
A.e.
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bildiğini söylemek olanaklı değildir. Son yirmi yılın en önemli sorunlarından
birisini oluşturan alt işveren işçilerinin toplu iş sözleşmesi sürecinde nasıl var
olabilecekleri, alt işveren uygulamasının toplu iş sözleşmesi hakkını kullanılamaz hale getirmesine karşı ne yapılabileceği sorusuna Yargıtay‟ın 1987 tarihinde vermiş olduğu karar örnek gösterilebilir. 235 Yargıtay‟ın bu kararında her
ne kadar böyle düşünüldüğüne ilişkin açık bir anlatım olmasa da aynı işyerinde
aynı teknik amacın bir parçasını gerçekleştirmek için çalışan alt işveren işçilerini, bir anlamda işçi topluluğu gibi düşündüğünü söylemek olanaklıdır. Kararda, sonuçta bağlılık unsurunu işyerinde çalışan alt işveren işçileri dahil tüm
işçilere tanınmasından hareketle, toplu iş hukukunun özgünlüklerini taşıyan
işyeri kavramına bu özgünlükleri içerisinde barındıracak genişlikte anlam kazandıran bir gelişme yaşanması umulabilirdi. Ancak, aksi olmuş, öğretinin
çoğunluğu açık pozitif düzenleme olmadıkça sorunun aşılamayacağını savunmuştur.236
4.5.3.3. ĠĢletme Düzeyinde Yetki ve Yol Açtığı Sorunlar
2822 sayılı Yasa‟nın öngördüğü toplu iş sözleşmesi birimlerinden birisini de işletme toplu iş sözleşmesi oluşturmaktadır. Öğretinin “sendikalaşmayı
güçleştireceği ve sendika özgürlüğüne ters düşeceği şeklinde” 237 eleştirdiği
belirtilen işletme toplu iş sözleşmesi, bir işverene ait, aynı işkolunda kurulu
işyerlerinde tek bir toplu iş sözleşmesi yapılması ilkesine dayanmaktadır. 2822
sayılı Yasa‟nın 3. maddesi emredici nitelikte düzenlenmiştir. 2822 sayılı
Yasa‟nın işletme toplu iş sözleşmesi zorunluluğunu öngören hükmünün, yeri
geldikçe belirtilen diğer bazı hükümleri gibi, 275 sayılı Yasa‟ya bir tepki niteliğinde olduğu vurgulanmıştır. Bir başka anlatımla, işyeri sözleşmelerinin yanında işkolu sözleşmesi yapılmasına da olanak veren 274, 275 sayılı Yasalar
döneminde bu olanağın yerinde kullanılmadığı, işkolu sözleşmesi adı altında
ikinci bir işyeri sözleşmesinin ortaya çıktığı anımsatılmıştır. Bu durumun yakınmalara neden olduğu ve buna bir tepki olarak Anayasa‟ya “aynı zamanda
235

Yar. HGK. 1987/9-166 E., 1987/815. K, 04.11.1987 T. www.legalbank.net, Erişim:
08.11.2011, “(…) davacımız bu TİS‟nin uygulanmasından hemen sonra, 12.4.1985 tarihinde
taraf Sendika‟ya üye olmuştur. Esasen bu hususlar taraflar arasında uyuşmazlık konusu
değildir. Davacının çalıştığı işyerinde yer itibariyle yararlanmak istenilen TİS‟nin
kapsamındadır. TİS‟nden yararlanma, hukukumuzda, bağlılık ilkesine dayandırılmıştır. Ve
bağlılık ilkesi de üyelikle gerçekleşir. İşverenin de değişmesi TİS‟nden yararlanmayı
engellemez (…)”
236
Kararın eleştirisi ve değerlendirmesi için Bkz. Fevzi Şahlanan, “Türk-İş Hukukunda Alt
İşveren”, ĠĢ ve Sosyal Güvenlik Hukukunda ĠĢçi ve ĠĢveren Kavramları ve Uygulamada
Ortaya Çıkan Sorunlar, İstanbul, Galatasaray Üniversitesi Yayınları, 1997, s. 197
237
Ünal Narmanlıoğlu, ĠĢ Hukuku II Toplu ĠĢ iliĢkileri, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi
Yayını, 2001, s. 315
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aynı işyerinde birden fazla toplu iş özleşmesi yapılamaz ve uygulanamaz”
hükmünün konulduğu söylenmiştir.238
2822 sayılı Yasa‟nın 3. maddesine göre “Bir gerçek ve tüzel kişiye veya
bir kamu kurum ve kuruluşuna ait aynı işkolunda birden çok işyerine sahip bir
işletmede ancak bir toplu iş sözleşmesi yapılabilir. Bu kanun anlamında bu
sözleşmeye işletme toplu iş sözleşmesi denir.” Maddede 03.06.1986 tarihinde
3299 sayılı Yasa‟yla çok önemli bir değişiklik yapılmış, değişiklikle aynı işkolundaki birden fazla işyerinin işletme sayılabilmesi için aranan “bir
işletmede işçilerin bir işyerinden diğerine naklinin işletmenin niteliği icabı
olduğu hallerde” koşulu kaldırılmıştır.
İşletme tanımının anahtar kavramının işyeri olması nedeniyle, işyerinin
tanımına ilişkin tartışmalar sürmüştür. Öte yandan yasa emredici nitelikte olduğu için sosyal taraflar isteseler de bir işverene ait aynı işkolunda birden fazla
işyeri bulunduğunda, sadece bunlardan bir veya birkaçında toplu iş sözleşmesi
yetkisi isteme, bir veya birkaçında toplu iş sözleşmesi yapma haklarına da sahip değillerdir. İşletmenin toplu pazarlık birimi olması için aynı gerçek ya da
tüzel kişi işverene ait olması aynı işkolunda bulunması yeterlidir. Bu işyerleri
arasında yönetim ve amaç birliğinin olup olmaması, işyerlerinin bir kısmının
grev yasağına tabi olması gibi hukuki farklılıkların önemi yoktur. 239 Bir başka
anlatımla, Yasa‟nın yaklaşımına göre; bir işverene ait aynı işkolundaki tüm
işyerleri bir bütündür. Bu bütünlük bölünerek toplu iş sözleşmesi yapmak, işyerleri toplu iş sözleşmesi hukuku açısından farklı hukuki statüde bulunsalar
da, örneğin bir kısmı grev yasağı kapsamında da olsa olanaklı değildir. 240 Kısaca, ekonomik bir amacın gerçekleştirilmesi için bir girişimciye ait bir veya
birden fazla işyerinin örgütlenmesinden oluşan birime işletme denilmiştir.241
Toplu iş sözleşmesi yetkisinin tespitinde sendika, işletme niteliğinde
olan bir işyeri için işyeri düzeyinde toplu iş sözleşmesi yetkisi talebinde bulunamayacaktır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sendikanın yetki tespiti
başvurusunu değerlendirirken işverenin aynı işkolunda başka işyerlerinin bulunduğunu saptarsa, hükmün emredici niteliği gereği, sendika işletme kapsa238

Metin Kutal, “Toplu İş İlişkilerinin Temel Kurumları Açısından Arayışlar”, TÜHĠS, ĠĢ
Hukuku ve Ġktisat Dergisi, Cilt 17, Kasım 2001, Sayı 2, s. 8
239
Yenisey, a.g.e., s. 346, “Özellikle işçinin işyerleri arasındaki naklinin “işletmenin niteliği
icabı olması” şartının kaldırılması ile bir toplu sözleşme ünitesi olarak işletme ile genel
anlamdaki işletme arasında kurulabilecek bağların tamamı ortadan kaldırılmıştır.”
240
Erdoğan Çubukçu, İşletme Toplu İş Sözleşmesi Yapılması ile İlgili Bir Yargı Kararı ve Bir
Bilimsel Düşüncenin İzlenimleri”, ĠĢ Hukuku Dergisi, Cilt: 1, Sayı 3, Temmuz-Eylül 1991, s.
391
241
Münir Ekonomi, “İş Kolunun Değişmesi ve Toplu İş Sözleşmesine Etkisi”, ĠĢ Hukukunun
Güncel Sorunları Semineri, Bolu, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri
Sendikası (TÜHİS) Yayını, No: 26, 1997, s. 26
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mında çalışan işçiler açısından gerekli çoğunluğa sahip olsa dahi başvuruyu
reddedecek, işletme düzeyinde toplu iş sözleşmesi için sendika yeniden başvuruda bulunmak zorunda kalacaktır. Bakanlığın işletme kapsamında dikkate
aldığı işyerlerine ek olarak işverenin aynı işkolunda başka işyerleri bulunduğu
tespit yazısından sonra yetki tespitine itiraz olarak ileri sürülebilecek, ancak bu
itiraz karara bağlandıktan sonra yetki tespiti sonuçlandırılacaktır.242
Öte yandan, işveren işletme kapsamına giren işyerlerinden bir ya da birkaçının sendikanın örgütlü olduğu işkoluna girmediğini ileri sürdüğünde işkolu
tespiti bekletici mesele yapılacaktır.243 İşkolu tespitinde görevli mahkeme
işyerinin bulunduğu yer iş mahkemesi olduğundan birden fazla itirazda sendika
birden fazla işyerinin girdiği işkolunun tespitine ilişkin yargılama süreçleri
sonlandıktan sonra sonuca göre yetki alacak veya alamayacaktır.244
242

Melda Sur, “Toplu İş İlişkileri”, Yargıtayın ĠĢ Hukukuna ĠliĢkin Kararlarının
Değerlendirilmesi 2006, Ankara, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi
Yayını, 2006, s. 230, “Mahkeme, çoğunluk tespitinin yetki başvurusu tarihindeki bilgiler
çerçevesinde yapılacağından hareketle, Denizli‟deki işyeri bu tarihe kadar Bakanlığa
bildirilmediği gerekçesiyle, davayı reddetmiştir.(…) Yüksek yargı organımız ayrıca TSGLK
m.3‟ne göre işverenin aynı işkolundaki işyerleri için bir işletme toplu iş sözleşmesi yapılacağı
kuralının kamu düzenine ilişkin olması nedeniyle. Denizli‟deki işyerinin aynı işkolunda olup
olmadığı ve her iki işyerinin bir işletme oluşturup oluşturmadığının araştırılması gerektiğine
işaret ederek yerel mahkeme kararını bozmaktadır. Yargıtayın kararı isabetlidir; zira toplu iş
sözleşmesi ünitesinin genişletilmesi gündeme geldiğinde itiraz sürelerinin aşılma olasılığı
büyüktür. Öte yandan, işverenin aynı işkolundaki tüm işyerlerinin işletme toplu iş sözleşmesi
ünitesinde yer almaları da, yasa gereğidir (TSGLK m.3/ll)”
243
Can Tuncay, “Toplu İş İlişkileri”, Yargıtayın ĠĢ Hukukuna ĠliĢkin Kararlarının
Değerlendirilmesi 2004, Ankara, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi
Yayını, 2006, s. 131“Yargıtay yetki itirazı ile birlikte, tespite konu olan işyerinin işletme
kapsamında olduğu itirazının da yapıldığı durumlarda konunun bekletici mesele yapılmayıp
aynı hakimin yetki itirazını çözümlemeden önce işyerinin işletme düzeninde olup olmadığını
belirlemesi gerektiği, fakat yetki itirazının içinde işkolu itirazının bulunması halinde konunun
bekletici mesele yapılması gerektiği görüşünü 2004 yılında da sürdürmüştür.”
244
M. Fatih Uşan, Toplu İş Sözleşmesi Yapma Ehliyeti ve Yetkisi Açısından Uygulamada
Karşılaşılan Sorunlar (Yargıtay ile Öğreti Arasındaki Görüş Farklılıkları) Kamu-ĠĢ, ĠĢ
Hukuku ve Ġktisat Dergisi, Cilt: 3, Temmuz 1994, Sayı 4, s. 147, “TİSGLK. m. 15 ile m.3/3
arasında yetki açısından farklı bir düzenleme vardır. Örneğin, işyeri düzeyinde bir yetki itirazı
söz konusu ise ve hakim de ortada bir işletme söz konusu olup olmadığı hususunda re‟sen
yaptığı inceleme sonunda, bu uyuşmazlığın işletme merkezindeki mahkemede (TİSGLK. m.
3/3'deki yetkili mahkeme) çözümlenmesi yolunda bekletici mesele yaparsa, bu arada itiraz
yapılan mahkeme ile işletme merkezindeki mahkeme farklı ise, -ki iş mahkemeleri arasındaki
yetki kamu düzenine ilişkin olduğu için- itiraz yapılan mahkeme yetkisizlik kararı ile dava
dosyasının yetkili mahkemeye gönderilmesi kararı verecek ve dosyayı gönderecektir.
TİSGLK. m. 3/3 gereği işletmeye ilişkin itiraza bakacak olan mahkeme (işletme merkezinde
bulunan iş mahkemesi), işletme toplu iş sözleşmesi yapılması hususunda karara varırsa, işin
esasına girerek yapılan itirazı da çözümleyecektir. Eğer, işletme sözleşmesi söz konusu
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İşveren işyeri düzeyinde verilmiş bir yetki tespitine, tespit istenilen yerin
işletme niteliğinde olduğu, işyerinin girdiği işkolunun yetki isteyen sendikanın
kurulu bulunduğu işkolu olmadığı itirazını birlikte yapabilecektir. Bu durumda,
öncelikle işkolu sorunu çözüme kavuşturulacak, eğer işyerleri tespit isteyen
sendikanın işkolunda ise bu kez işletme niteliğinin bulunup bulunmadığı karara
bağlanacak, ancak bu aşamadan sonra yetki tespiti isteyen sendikanın çoğunluğa sahip olup olmadığı belirlenecektir. 245
İşletmenin toplu iş sözleşmesi birimi olarak belirlenip, tek toplu iş sözleşmesi esasının kabul edilmesinin beraberinde getirmiş olduğu sorunlar sadece
bu sayılanlarla da sınırlı değildir. Gerçekten de işletme kapsamında bulunan bir
işyerini, herhangi bir hukuki işlemle, örneğin satılması sonucu işletme kapsamından çıkması durumunda uygulanan toplu iş sözleşmesi ne olacaktır? Satın
alınan işyerinde imzalanmış yürürlükte olan ya da yetki belirleme aşamasında
bulunan bir işyeri olduğunda, devir alan işyerinde de işletme kavramından hareketle bu toplu iş sözleşmesi uygulanabilecek midir? Soruları çoğaltmak olanaklıdır. İşyeri düzeyinde toplu iş sözleşmesi uygulanan işyerinin sözleşmenin
süresi sona ermeden işletme niteliğini kazanması, işletme niteliği kazanmadan
önce tek işyerlerinde ayrı ayrı toplu iş sözleşmelerinin olması veya olmaması
ya da birinde olup diğerinde olmaması gibi durumlarda nasıl bir çözüme gidileceği de sorulara eklenebilir.246
Bir başka anlatımla işveren işyeri düzeyinde alınmış bir yetki varken
aynı işkolunda bir başka işyeri satın alabilir ya da işletme kapsamındaki işyerlerinden birisini elden çıkarabilir, ayrı ayrı tüzel kişiliğe sahip aynı işkolundaki
işyerlerini birleştirip tek bir tüzel kişilik altında toplayabilir. Tüm bu durumlarda sistem tıkanmaktadır.247
değilse, artık olaya, uyuşmazlığı bekletici mesele yapan ve yetkisizlik kararı veren mahkeme
bakacaktır.”
245
Haluk Hadi Sümer, “Toplu İş İlişkileri”, Yargıtayın ĠĢ Hukukuna ĠliĢkin Kararlarının
Değerlendirilmesi 2007, İstanbul, Beta Yayını, 2009, s. 250
246
Ergun İnce, “İşletme-İşyeri Sözleşmesi Ayrımı ve Bazı Sorunlar”, Halid Kemal Elbir’e
Armağan, İstanbul, Beta Yayınevi, 1996, s. 196-202
247
Münir Ekonomi, “Toplu İş İlişkileri Genel Görüşme Bölümü”, Yargıtayın ĠĢ Hukukuna
ĠliĢkin Kararlarının Değerlendirilmesi, 1997, İstanbul, MESS Yayını, 1999, s. 273,274,
“İşverenin deri işkoluna giren iki işyeri var, tek bir işletme sözleşmesi yapılmış, o sözleşme
devam ederken aynı işkoluna giren bir işyeri devir alıyor ve o işyerinde sözleşmesi yok.
Yürürlükteki hükümlere göre onu ne mevcut sözleşme kapsamına almak mümkün, ne de onun
için ayrı bir sözleşme yapmak mümkün. Mevcut bir toplu iş sözleşmesinin sona ermesini
mecburen bekliyorsunuz. Bu o kadar zor ki, hatırlarsanız, 1984‟de çıkan bir ihtilaf vardı,
İstanbul Sular İdaresince yedi işçinin çalıştığı bir işyeri devir alınmış, bu yedi işçinin çalıştığı
işyerinde toplu iş sözleşmesi var, buna mukabil 2500 işçinin çalıştığı diğer işyerlerindeki
sözleşme bitmiş, yetki için başvuruluyor, hayır deniyor, orada bir tane daha işyeri var, o
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Bu sorunların çözümüne ilişkin yargısal süreçlerin uzunluğunun yol açtığı sorunlar bir yana, yargının toplu iş sözleşmesi hakkından yoksun bırakmama ya da Yasa‟nın emredici hükmünü uygulama ikileminde kaldığı durumlar sık yaşanmıştır. Yargıtay 9. HD tarafından verilen ve öğreti tarafından eleştirilen 09.03.2000 tarih, 2000/2910 E, 2000/2863 K sayılı kararı bu ikilemin
örneğini oluşturmaktadır. Yüksek mahkeme bu kararında, “salt işletme kavramından hareket edilerek işletmenin bütünü için toplu iş sözleşmesi bağıtlanması mümkün olmadığından hareketle uyuşmazlık konusu işyerinin toplu iş
sözleşmesiz bırakılması, o işyerinde işçilerin anayasal toplu iş sözleşmesi hakkından yararlandırılmamaları sonucu ile karşılaştırır” demiştir. Karar öğreti
tarafından yerinde bulunmamıştır. Öncelikle “işçilerin anayasal toplu iş sözleşmesi hakkından yoksun bırakılmamaları gibi bir gerekçeyle de olsa” kararda
ulaşılan sonucun, 2822 sayılı Yasa‟nın 3. maddesindeki emredici düzenlemeye
aykırı bulunduğu, hükmün işletilmesini olanaksız kılacağı, sendika veya işverenlerin kendi durumlarına uygun fiili durumlar yaratmalarına yol açacağı ileri
sürülmüştür. Kararda geçen, hâkimin işletmede uygulanan diğer toplu iş sözleşmelerinin bitiş tarihlerine göre sonuca ulaşılmasına işaret etmesini, “süresi
yargı kararıyla belirlenmiş bir toplu iş sözleşmesi yetkisi” verebileceğinin “dolaylı bir biçimde ifade” edilmesi olarak nitelendiren bu görüşe göre, bu gerekçeyi toplu iş sözleşmesi özerkliğiyle bağdaştırma olanağı da bulunmamaktadır.
Yapılması gereken ise “fiili duruma uygun hukuk yaratmak yerine hukuki duruma uymayan fiili duruma gereken yaptırımı uygulamaktır.”248 Yargıtay benzer bir durumda aynı gerekçeyle 2006 yılında da karar vermiş, bu kararı da
öğreti tarafından benzer yaklaşımlarla eleştirilmiştir.249
Yargıtay‟ın, toplu iş sözleşmesi hakkından yoksun bırakma mı, 2822 sayılı Yasa‟yı yorum yoluyla esneterek de olsa toplu iş sözleşmesi sürecinin
önünü açma mı ikilemi içerisinde kaldığı olayda, anayasal toplu iş sözleşmesi
hakkını referans alarak, toplu iş sözleşmesi hakkından yana karar oluşturmasının yürürlükteki hukukun zorlanması olduğu kolaylıkla ileri sürülebilir. Ne var
sözleşmenin bitmesine kadar bekleyeceksin ve oradaki sözleşmenin bitmesine daha bir yıl var.
İşçilerin değişen şartlara göre ekonomik ve sosyal durumunun düzeltilmesinde uzunca bir süre
beklemek zorunda kalmaları herhalde adil ve sistemin amacına uygun görülemez.”
248
Fevzi Şahlanan, “Toplu İş İlişkileri”, Yargıtayın ĠĢ Hukukuna ĠliĢkin Kararlarının
Değerlendirilmesi 2000, Ankara, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi
Yayını, 2002, s. 136, Aynı görüş, Münir Ekonomi, “Toplu İş İlişkileri Genel Görüşme”,
Yargıtayın ĠĢ Hukukuna ĠliĢkin Kararlarının Değerlendirilmesi 2000, s. 167-169, Kadir
Arıcı, “Toplu iş İlişkileri Genel Görüşme”, Yargıtayın ĠĢ Hukukuna ĠliĢkin Kararlarının
Değerlendirilmesi 2000, s. 171-172, Metin Kutal, “Toplu İş İlişkileri Genel Görüşme”,
Yargıtayın ĠĢ Hukukuna ĠliĢkin Kararlarının Değerlendirilmesi 2000, s. 164
249
Saadet Ceylan, “İşletme Kapsamına Giren Bir İşyerinde, Ayrı Bir “İşyeri” Toplu İş
Sözleşmesi Yapılabilmesine Yönelik Karar İncelemesi” Sicil ĠĢ Hukuku Dergisi, MESS
Yayını, Aralık 2006, Sayı 4, s. 114-127, Sur, a.g.e., s. 235
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ki aynı şekilde işletme kavramını düzenleyen emredici düzenlemenin toplu iş
sözleşmesi hakkını ortadan kaldıracak şekilde mutlak, dar yorumlanmasının
normun amacına aykırı olduğu da anımsanmalıdır. Kaldı ki yüksek yargının
anayasal bir hakkı gerçekleştirme doğrultusunda yorum yapmasının hukuk
yaratmak olarak görülemeyeceğini, sadece normun fiili duruma, günün gereklerine ve hakkın niteliğine uygun yorumlandığını söyleyebiliriz.
4.5.3.4. ĠĢkolu Belirlenmesi ve Yetki Tespit Sürecine Etkisi
1980 sonrası işkolu düzeyinde sendikacılık, işyeri/işletme düzeyinde
toplu pazarlığı benimseyen yetki sistemi içerisinde işyerinin girdiği işkolunun
belirlenmesi ister istemez önem kazanmıştır. Toplu iş sözleşmesi yetkisinin ve
işyerinin girdiği işkolunun belirlenmesinde üç Yasa‟da düzenleme yapılmış
olduğu görülmektedir. 1475 sayılı İş Yasası‟nın 3. maddesine göre işveren bir
işyeri kurduğunda adını, unvanını, çalışan sayısını ve çalışma konusunu bölge
çalışma müdürlüğüne bildirmek zorundadır. 1475 sayılı İş Yasası‟nı yürürlükten kaldıran 4857 sayılı Yasa da yine 3. maddesinde aynı hükmü tekrarlamıştır.
506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası‟nın (SSY) 8. maddesine göre de işveren
Kurum‟a işyeri bildirgesi vermek zorundadır. 5510 sayılı Yasa aynı bildirim
yükümlülüğünü 11. maddesinde düzenlemiştir. 2821 sayılı Sendikalar Yasası‟nın 4. maddesine göre ise:
“Bir işyerinin girdiği işkolunun tespiti Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığınca yapılır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
tespit ile ilgili kararını Resmi Gazete‟de yayımlar. Kararın yayımını
müteakip bu tespite karşı ilgililer iş davalarına bakmakla görevli
mahalli mahkemede onbeş gün içinde dava açabilirler. Mahkeme iki
ay içinde kararını verir. Kararın temyiz edilmesi halinde Yargıtay
uyuşmazlığı iki ay içinde kesin olarak karara bağlar.”

Maddenin açık anlatımından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‟nın
kuruluş aşamasında işverenin bildirdiği “çalışma konusuna” göre kendiliğinden
işyerinin girdiği işkolunu belirlemesi gerektiği sonucu çıkartılabilir. 250 Ne var
ki, işyerinin girdiği işkollarının belirlenme yöntemine açıklık getirmek için
10.11.1983 tarihli Bakanlar Kurulu kararı hazırlanıp, 06.12.1983 tarihli Resmi
Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren, “İş Kolları Tüzüğü”nün 4. maddesi
Yasa‟nın belirtilen anlatımından oldukça farklı bir hüküm getirmiştir. İş Kolları
Tüzüğü‟nün 4. maddesine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir
işyerinin girdiği işkolunu “anlaşmazlık çıkması halinde, ilgililerin başvurusu
üzerine, o işyerinde yürütülen işin niteliğine göre” saptayacaktır. Tüzüğün 2.
maddesi ise; “Her bir işkoluna giren işlerin neler olduğu, iktisadi faaliyetlerin
250

Fevzi Şahlanan, “Türk Hukukunda İşçi ve İşverenlerin Örgütlenme Hakkı, Sınırları,
Sorunları”, Türkiyede Sendikal Örgütlenme Uluslararası Dayanakları Uygulaması ve
Sorunları, İstanbul, Galatasaray Üniversitesi Yayınları, 1999, s. 52
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sınıflandırılmasına ilişkin uluslararası normlar da gözönünde bulundurularak
düzenlenen Tüzüğe ekli listede gösterilmiştir” demektedir.
İş Kolları Tüzüğü‟nün bu hükümlerine göre, anlaşmazlık çıkmaması halinde, bir işyerinde örgütlenmek isteyen sendika, örgütlenmek istediği
işyerinin, kendisinin kurulu bulunduğu işkoluna girip girmediğini, işveren
tarafından İş Yasası ve Sosyal Güvenlik Yasası‟na göre yapılmış
bildirimlerdeki “çalışma konusu”nun, listede açıklanmış olan işkollarıyla
karşılaştırarak belirleyecektir. Bu durumda, yetki başvurusu yapıldığında, yetki
tespiti istenilen işyerinin, sendikanın kurulu bulunduğu işkoluna girip
girmediği konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‟nca inceleme
yaparken de uyuşmazlık çıkmadığı sürece aynı yöntemi izlemesi gerektiği
sonucuna ulaşılabilir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‟nın işkolu tespiti yapıp idari yoldan gidermesine karşı, işkolu tespit kararının Resmi Gazete‟de yayımlanmasından itibaren 15 gün içerisinde “ilgililerin” iş davalarına bakan yerel mahkemede dava açma hakları vardır. Yasa‟da “ilgililer” olarak ifade edilenin, dava
açma hakkına sahip olanların, işkolu tespitinin yapılmasında hukuki yararı
bulunan sendika ve işverenler olduğu belirtilmiştir.
Bir işyerinin girdiği işkolunun belirlenmesi sorununun çoklukla toplu iş
sözleşmesi yetki sürecinin başlamasıyla birlikte çıktığını söylemek olanaklıdır.251 İşverenlerin kendi yapmış oldukları bildirime göre belirlenen işkoluna
itiraz edip, işkolu tespiti istemlerinde ortada toplu iş sözleşmesi süreci yoksa
hiçbir hukuki yararlarının olmadığı açıktır. Dolayısıyla işyerinin girdiği işkolunun belirlenmesi, ya bir sendikanın başka bir sendikanın örgütlü olduğu işyerinin kendi işkoluna girdiğini düşünerek tespit sürecini başlatması aşamasında ya
da uygulamada çok sık görüldüğü gibi işyerinde örgütlenip, yetki tespiti isteyen
sendikanın yetki tespitine işverenler tarafından itiraz edilmesi durumlarında
karşımıza çıkmaktadır.
Bir sendikanın bir başka sendikanın örgütlü olduğu işyerinin gerçekte
kendi işkoluna girdiğinin tespitini istemesi, elbette anlaşılır bir durum olarak
nitelendirilebilir. Ne var ki işverenlerin kendi bildirimlerine göre belirlenen
işkoluna, nerdeyse sadece toplu iş sözleşmesi yetki belirlenmesi aşamasında
itiraz etmelerini, işyerinin girdiği işkolunun belirlenmesi amacından çok, sendikanın toplu iş sözleşme yetkisi almasını engellemek, en azından geciktirmek
amacına dönük olduğunun altı çizilmiştir. 252
251

A.e., s. 53
Hüseyin Ekmekçioğlu, “Türkiye‟de Sendikal Örgütlenmenin Önündeki Hukuksal Engeller,
Yorumlar Bölümü”, Türkiye’de Sendikal Örgütlenmenin Önündeki Engeller Semineri,
İstanbul, Türk-İş Yayını, 2006, s. 138, “Bu tespit yetkisi özellikle çoğunluk tespiti sırasında
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İşyerinin girdiği işkolunun belirlenmesinin işkolu sendikacılığının benimsendiği bir sistemde önemli olduğuna işaret edilerek, işyerinin girdiği işkolunun nasıl belirleneceğine ilişkin yasal düzenlemenin yerinde olduğu ileri
sürülmüştür.253 İşyerinin yetki isteminde bulunan sendikanın kurulu bulunduğu
işkoluna giriyor olması, toplu iş sözleşmesi yetkisinin belirlenmesinde, hukuken sendikanın yetkili olup olmamasını belirleyen temel koşullardan birisini
oluşturuyor olması da konunun önemini artırmaktadır. Dolayısıyla yürürlükte
olan yetki sisteminin kendi iç tutarlılığı açısından, işyerinin girdiği işkolunun
belirlenmesinden sonra diğer yetki koşullarının incelenmesine geçilmesi bir
zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durumda, itiraz tek başına, işkolu
kararına ilişkin olsa da yapılmış bir yetki tespitinde diğer itirazlarla birlikte
sunulmuş da olsa öncelikle incelenmesi gerekmektedir. İşkolu itirazını karara
bağlayacak mahkemeyle yetki tespitini karara bağlayacak mahkeme çoğunlukla
farklı mahkemeler olmaktadır. İşyerinin girdiği işkolunun belirlenmesine ilişkin itirazlarda, işyerinin bulunduğu yerdeki iş mahkemesinin, işyeri düzeyinde
yetki tespitinde işyerinin bağlı bulunduğu Bölge Çalışma Müdürlüğü‟nün bulunduğu yerdeki iş mahkemesinin, işletme düzeyinde yetki tespitine itirazda ise
işletme merkezinin bulunduğu yerdeki iş mahkemesinin yetkili olduğu düşünüldüğünde sorun daha da karmaşıklaşmaktadır. Bu durumda hem öğretinin
hem de Yargıtay‟ın yerleşik görüşüne göre, işkolunun girdiği işyerine ilişkin
itiraz mahkeme tarafından bekletici mesele olarak kabul edilecek, işyerinin
girdiği işkolunun tespiti için işyerinin bulunduğu yer iş mahkemesinin karar
vermesi, kararın kesinleşmesi beklenecek, verilen kararın sonucuna göre diğer
yetki koşulları incelenecektir.254
Yetki belgesi almış bir sendikanın yetki belgesi almış olduğu işyerine
ilişkin olarak işkolu tespiti istendiğinde işyerinin sendikanın kurulu bulunduğu
işkolundan farklı bir işkoluna girdiği belirlenirse, yürürlükteki yasal sisteme
göre sendikanın alınmış yetki belgesinin de geçerliliği kalmayacaktır. 255
Öte yandan, “işyerinin bağlı olduğu işyeri”nin girdiği işkolunun tespit
edilmesinin yeniden tespit istenmesine engel olmayacağı, yapılan tespitten bir
süre sonra işyerinde üretilen ürünün, üretim süreçlerinin, işyerinde işin ağırlığının değişebileceğine işaret edilmiştir. Bu kapsamda gerçekleşen değişikliklerin
çıkan yetki uyuşmazlıklarında işverenler tarafından çok büyük bir engelleyici sebep olarak
kullanılabiliyor. Açılan davalara bu yönde yapılan bir itiraz, iş kolu tespitini istemek, işletme
olup olmadığının tespitini istemek yetki davalarının yıllarca sürmesine yol açıyor.”
253
Metin Kutal, “Türk Toplu İş Hukukunda İşkolu Kavramı (Önemi, Uygulaması ve Sorunları)”,
Sicil ĠĢ Hukuku Dergisi, Eylül 2006, Sayı 3, s. 122
254
Şahlanan, a.g.e., s. 53
255
Münir Ekonomi, “İş Kolunun Değişmesi ve Toplu İş Sözleşmesine Etkisi”, ĠĢ Hukukunun
Güncel Sorunları Semineri, Bolu, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri
Sendikası (TÜHİS) Yayını, No: 26, 1997, s. 46
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işyerinin girdiği işkolunun değişmesini de gerektirebileceği belirtilerek, böyle
bir durumda işyerinin bağlı olduğu işkolunun yeniden tespitini engelleyen bir
hükmün Sendikalar Yasası‟nda bulunmadığı dile getirilmiştir.256
Diğer yandan, öğreti tarafından benimsenen ve Yargıtay kararlarında da
tekrarlanan, işyerinin girdiği işkoluna ilişkin yapılan itirazın bekletici mesele
yapılmasına ilişin görüşün yürürlükteki Yasa‟ya uygun olduğu belirtilmektedir.
Ancak, Yasa‟ya uygun olan durumun; yetki tespiti davalarının uzun süre sürüncemede kalmasına neden olduğu “uygulamada ciddi ve haklı bir sorun olarak”
var olmaya devam ettiği de bir gerçektir. 257
Benzer bir saptamayı yapan bir diğer görüş, öncelikle işyerinin bağlı olduğu işkolunun tespitine ilişkin Yasa‟nın belirlemiş olduğu sürecin, yetki alma
süresini uzattığını, konunun bekletici mesele yapılmasının ise bu süreyi daha da
uzatarak kötüye kullanmalara yol açtığını belirterek, sadece yetki tespit davalarında uygulanması için bir öneri geliştirmiştir. Söz konusu öneriye göre yetki
tespit davalarında ileri sürülen işyerinin yetki talep eden sendikanın kurulduğu
işkoluna girmediği itirazı bekletici mesele yapılmadan yetki itirazına bakan
mahkeme tarafından çözülmelidir.258 Bu öneriye, Sendikalar Yasası‟nın 4.
maddesinin yok sayılmayacağı gerekçesiyle karşı çıkılmıştır.259
Sonuç olarak işyerinin, yetki tespit başvurusunda bulunan sendikanın kurulu bulunduğu işkoluna girmediği iddiasının özellikle yetki tespit süreci başladıktan sonra yapıldığı, bu yolla yasal bir hakkın kötüye kullanıldığı, bu kötüye
kullanma nedeniyle yetki belirleme sürecinin uzadığı kabul edilmektedir. Ancak pozitif düzenleme karşısında çözüm olmadığı da belirtilmektedir. Bir başka
anlatımla, işyerinin girdiği işkolunu, bu sistem içerisinde, hakkın kötüye kullanılmasını engelleyecek şekilde ve toplu iş sözleşmesi yetki sürecini uzatmadan
sağlıklı bir şekilde belirlemenin olanaklı olmadığı öğreti ve yargı tarafından da
kabul edilmiştir.
256

İlhan Doğan, “Toplu İş Hukukumuzda İşkolu Tespiti Üzerine”, Sicil ĠĢ Hukuku Dergisi,
Haziran 2007, Sayı 6, s. 133
257
Şahlanan, a.g.e., s. 53
258
Melda Sur, “Toplu İş İlişkileri Genel Görüşme”, Yargıtayın ĠĢ Hukukuna ĠliĢkin
Kararlarının Değerlendirilmesi 2000, Ankara, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk
Milli Komitesi Yayını, 2002, s. 161, “Burada belki, fakat sınırlı olarak sadece yetki
prosedüründe yetki itirazı çerçevesinde bizzat itirazı inceleyen hakim tarafından işkolu
sorununun çözümlenmesi, bir çözüm yolu olmaz mı, diye bir öneri belki düşünülebilir.”
259
Fevzi Şahlanan, “Toplu İş İlişkileri Genel Görüşme”, Yargıtayın ĠĢ Hukukuna ĠliĢkin
Kararlarının Değerlendirilmesi 2000, Ankara, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk
Milli Komitesi Yayını, 2002, s. 177, “İş kolu tespitinin bekletici mesele yapılması kötüye
kullanılıyor. Gerçekten bunu ben de ifade ediyorum. Fakat başka bir çözüm bulmak mümkün
değil. Sizin çözümünüz yani yetki davasına bakan mahkeme bekletici mesele yapmasın, işkolu
meselesini de çözsün derseniz Sendikalar Kanunu 4. maddesini yok sayarsınız, onun için böyle
bir yorumun yapılması mümkün değil.”
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4.5.3.5. Bakanlık Ġstatistiklerinin Sendikaların Gerçek Üye Sayısını
Yansıtmaması
274 ve 275 sayılı Yasaların uygulandığı döneme ilişkin en yoğun eleştirileri alan konulardan birisini sendikaların gerçek üye sayılarını belirlemenin
olanaklı olmadığı, sahtecilikler yapıldığı tespiti oluşturmaktaydı. 2821 ve 2822
sayılı Yasaların en iddialı olduğu konuların başında üyelik aşamasında yapılacak sahteciliklerin engellenmesi, sendikaların gerçek üye sayılarının belirlenmesi geliyordu. Bu nedenle de 2821 sayılı Yasa‟nın “Üyeliğin Kazanılması”
başlıklı 22. maddesi, sendika üyeliğinin kazanılmasını, üye tarafından beş
nüsha olarak doldurulan ve notere onaylatılan üye kayıt fişinin sendika yetkili
organının kabulüne bağlamıştır.260
Yasa koyucu, geçici ikinci maddesiyle sendikalara Yasa‟nın yayım tarihinden itibaren üye listelerini ilan ve Bölge Çalışma Müdürlüğü‟ne bildirme
yükümlülüğü getirmiştir. Geçici ikinci madde, üyeliklerin sendikaların
beyanlarına göre yenilenmesinin 274 sayılı Yasa dönemindeki aksaklıkların
devam etmesine neden olacağı belirtilmiştir. Bu eleştiride “noterden
geçirilmemiş üyeliklerin noterden geçirilmesini zorunlu kılacak bir kanun
hükmü kabul edilmedikçe, yetki uyuşmazlıklarının çok kısa zamanda
çözümünü öngören 2822 sayılı kanunun sistemi tam anlamıyla
işleyemeyecektir” denilmiştir.
Eleştiriler doğrultusunda 25.05.1988 tarih, 3449 sayılı Yasa‟yla geçici 2.
maddede noter koşulunun öngörülmemiş olmasının sendikalarca sahte üyelik
bildiriminde bulunulmasına yol açtığı gerekçesiyle Yasa‟nın yayım tarihinden
itibaren 1 yıl içerisinde sendika üyeliklerinin noterden yenilenme zorunluluğu
getirilmiştir.261
Sendikalar bu yasal yükümlülüklerini görmezlikten gelmiş, Yasa uygulanamamıştır. Bu kez de 04.04.1995 tarih 4101 sayılı Yasa‟yla ek madde getirilip hüküm yumuşatılmıştır. Ek maddeye, sendikaların mevcut üyelerini
Yasa‟nın yayım tarihinden itibaren 6 ay içerisinde, üye kayıt fişindeki bilgileri,
noter adı ve kayıt tarihi sayı numarasını, çalıştığı işyerlerinin unvan ve sicil
sayısını içeren listeler hazırlayarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‟na
bildirmeleri hükmü getirmiştir. Yapılan düzenlemenin sendikalarca tepkiyle
karşılandığı, bildirimlerin tam, doğru ve düzenli yapılmadığı, Bakanlığın ken260

Kemal Oğuzman, “Toplu İş İlişkileri”, Yargıtayın ĠĢ Hukuku Kararlarının
Değerlendirilmesi 1984, İstanbul, Basisen Eğitim ve Kültür Yayınları, 8, 1985, s. 152
261
Abdullah Berksun-İbrahim Eşmelioğlu, Sendikalar Kanunu, Ankara, Seçkin Yayınları,
1989, s. 925
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disine ulaşan bilgileri zamanında karşılaştırıp düzeltmediği ve sağlıklı verilere
de ulaşılamadığı vurgulanmıştır.262
2821 ve 2822 sayılı Yasalarla kurgulanan sistemin işleyebilmesi için öncelikle Yasa‟nın öngördüğü veri akış kanallarının sağlıklı çalışması, doğru ve
güncel bilgi akışının sağlanması ve bu bilgilerin hızlı ve doğru değerlendirilmesi gerekmektedir. Oysa işverenler, Sendikalar Yasası‟nın 62. maddesine
göre işe aldıkları ve işten çıkardıkları işçileri bildirme yükümlülüğüne uymamışlar, bu nedenle de ciddi bir yaptırımla da karşılaşmamışlardır.263 Sendikalar
ise gerçek üyelerini bildirme yükümlülüğü getiren maddeleri fiilen uygulanmaz
hale getirmişlerdir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise elindeki verileri
karşılaştırarak sağlıklı sonuçlar üretmeyi başaramamıştır. Dönemin Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü bu durumu şu sözlerle dile
getirmiştir:264
“(…) kanun kendi sistematiği içerisinde çok güzel Yetki
prosedürleri özellikle gayet güzel dizayn edilmiş. Ek 1, Ek 2
bildirimlerini işverenler gönderecek, Ek 3, Ek 6 bildirimleri gelecek,
yüzde 10‟lar buna göre belirlenecek ve yetki buna göre verilecek.
Bilgisayar sistemi olduğu için de en geç altı iş günü içerisinde bu çıkar
diye kanun koyucu bir de süre koymuş Şimdi dönüyoruz uygulamaya:
Yüzde 10 korkusuyla ilk başta, daha üyelikler bildirilirken ne kadar
mükerrer üye var, ne kadar ölü var, ne kadar emekli varsa hepsi
bildirilmiş. Havuz kirli! Bu kirli havuzdan yüzde on aramaya
çalışıyoruz.”

Sonuçta “gerçeği yansıtmadığı herkes tarafından kabul”265 edilen, ancak
yine de sistemin işlemesi adına gerçek olmayan verilere dayalı işlem yapılan
fiili bir durum oluşmuştur.
262

İsmail Bayer, “Sendikalaşma Oranları”, Sendikacılık Ansiklopedisi, Cilt 3. İstanbul, Tarih
Vakfı-Kültür Bakanlığı Ortak Yayını, 1998, s. 50, Öner Eyrenci, “Toplu Sözleşme Yetki
Tespitinden Kaynaklanan Sorunlar”, Türkiye Sendikacılığının Temel Sorunları, İstanbul,
DİSK Birleşik Metal İşçileri Sendikası Yayını, 1996, s. 32, “Üyeliğe girme ve üyelikten
ayrılmanın noter kanalıyla olması ilkesi, 2821 sayılı Kanunun yürürlük tarihi öncesi
sendikalara üye olanların üyelik durumlarının açıklığa kavuşturulması için eklenen geçici 2. ve
3. maddeleri ile bozulmuş, sendikalar o dönemde ek-6 adı verilen listelerle, üyesi olmayan,
özellikle o sırada faaliyetleri durdurulan sendikaların üyesi olan işçileri, kendi sendikalarına
üye imiş gibi bildirmişler; bu şekilde daha başlangıçta sendika-üye ilişkisi bozulmuş,
Bakanlık'taki kayıtlar güvenirliliğini kaybetmiştir. 1988 yılında yapılan yasal değişiklikle
bütün üyeliklerin tekrar noterden geçirilmesinin kabul edilmesi de durumu düzeltmemiştir.”
263
Eyrenci, a.g.e., s. 32
264
Cengiz Delibaş, “Türkiye‟de Sendikal Örgütlenme Uygulamasında Karşılaşılan Engeller
Yorumlar Bölümü”, Türkiye’de Sendikal Örgütlenmenin Önündeki Engeller Semineri,
İstanbul, Türk-İş Yayını, 2006, s. 188
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Eyrenci, a.g.e., s. 32
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Yapılan bir araştırmada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanan sendikalaşma oranlarını hesaplama yönteminin ILO tarafından
da kabul edilmediği ve uluslararası karşılaştırmalı istatistiklerde kullanılmadığı
belirtilmiştir. Aynı araştırmada, Bakanlık tarafından yayımlanan sendikalaşma
oranları, Bakanlığın esas aldığı SSK‟lı işçiler ve toplu iş sözleşmesinden yararlanan işçilere göre yeniden hesaplandığında ortaya çok büyük farkların çıktığı görülmüştür. Örneğin Bakanlığın 2004 yılı için ilan ettiği sendikalı işçi
sayısı 2.944.929, sendikalaşma oranı toplam kayıtlı SSK kapsamındaki işçiler
esas alındığında %58,6 iken, araştırma toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçileri aldığında sendikalı işçi sayısı 919.364‟e, sendikalaşma oranı ise %18,3‟e
gerilemektedir.266 Bu araştırmada kullanılan yöntemi aynen uygulayarak 2007
yılına kadar sendikalaşma oranını toplu iş sözleşmesinden yararlanan işçiler ve
SSK kapsamındaki işçilere göre hesaplayan bir diğer araştırma sonuçlarına
göre de sendikalaşma oranları, 2005‟te %18,5, 2006‟da %17,5, 2007‟de %15,7
olarak gerçekleşmiştir.267
Kayıtların Bakanlık‟ta doğru tutulup tutulmadığı konusunda da kuşkuların bulunduğu, son yıllarda sendikalaşma oranının düşmesine karşın Bakanlık
kayıtlarında artış gözüktüğü saptanmış ve üye sayıları son derece düşük olduğu
bilinen bazı sendikaların Bakanlık verilerine göre, işkolunda %10 barajını aştığına da işaret edilmiştir.268
4.5.3.6. Yetki Tespitinde Bakanlığın Yanlı Davranabileceği EleĢtirisi
Toplu iş sözleşmesi yetkisinin belirlenmesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‟nın merkezi bir rol oynaması, Bakanlığın değişen siyasi iktidarlara göre tarafsız davranamayacağı, bazı sendikalar için yetki tespit sürecini
kısaltırken bazıları için tam aksi bir tutum izleyebileceği endişesinin doğmasına
yol açmıştır.
Bu endişeyi tespit eden ancak yersiz bir endişe olduğunu dile getiren görüşlere göre, Bakanlığın görevi belge ve kayıtlara göre Yasa‟da belirlenmiş
olan toplu iş sözleşmesi yetkisi için gerekli niteliklerin var olup olmadığının
belirlenmesiyle sınırlıdır. Bakanlık işlemleri yargı denetimine açık olduğu gibi,
Bakanlığın koşulları taşıyan bir başvuruya yetki belgesi verip vermemede takdir yetkisi de bulunmamaktadır. Yasa‟da ise toplu iş sözleşmesi yetki belgesinin verilip toplu iş sözleşmelerinin başlatılması için idari izin anlamına gelebilecek bir düzenleme bulunmamaktadır. Yetki tespitinin hızla sonuçlandırılması
için 2822 sayılı Yasa‟da kısa süreler öngörüldüğüne işaret eden bu görüşe göre,
266

Aziz Çelik-Kuvvet Lordoğlu “Türkiye‟de Resmi Sendikalaşma İstatistiklerinin Sorunları
Üstüne”, ÇalıĢma ve Toplum, 2006/2, Sayı, 9, s. 17
267
Onur Bakır-Deniz Akdoğan, “Türkiye‟de Sendikalaşma ve Özel Sektörde Sendikal
Örgütlenme”, Türk-ĠĢ Dergisi, 2009/1, Sayı 383, s. 90
268
Eyrenci, a.g.e., s. 32

280

TİS Yetki Sistemi ve Sendikasızlaştırma (1963-2009)

Yasa‟nın ilk yürürlüğe girdiği yıllarda, bazı yetki tespitlerinde gecikmeler olmuştur. Ancak, gecikmelerde en kolay şekilde Bakanlığa suçlamalar
yapılırken, tespit yönünden çok önemli olan işçi ve işveren sendikalarıyla
işverenlerin Yasa gereğince göndermeleri gereken bilgi ve belgelerde
gecikmeler olduğu, hatta belgelerin gerçeğe aykırı şekilde düzenlendikleri de
göz ardı edilmemelidir.269 Konuya oldukça iyimser bir açıdan baktığını
söyleyebileceğimiz bu yaklaşım, zaman içerisinde Bakanlığa yöneltilen
eleştirilerde dile gelen sorunların asgariye indiğini de ileri sürmüştür. 270
Tam aksini savunan bir diğer görüş ise toplu iş sözleşmesi yetkisinin belirlenmesine esas olacak tüm kayıt ve belgelerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı‟nda toplanmasının sakıncalı olduğunu vurgulamıştır. Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı‟nın siyasi bir makam olduğuna işaret eden bu görüşe göre: “Burada siyasi birtakım etkilerle yetki tespiti konusunda bazı sendikaların kayrılması durumu ortaya çıkabilir.”271
Benzer bir görüşü savunanlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetki tespitinde kendisine ulaşan verileri “doğru ve tam bir tarafsızlık
içinde işleyip” değerlendirememektedir. Bakanlığın teknik olanaklarının sınırlı
olması, işçi-işveren taraflarının yükümlülüklerini zamanında yerine getirmemeleri bir etken olsa da Bakanlığın yetki tespitinde tarafsız davrandığını söylemek olanaklı değildir. Yine bu görüşe göre, Bakanlık bu tutumu ile Yasa‟nın
kendisine verdiği yetkiyi aşıp belirleme görevini adeta “yetki izni sistemine”
dönüştürmüştür. Bazı sendikalar için prosedür kolay ve çabuk işletilirken, diğerleri için zorlaştırılmış, yargı yoluna gidilmesine yol açılmıştır.”272
269

Münir Ekonomi, “Toplu İş Sözleşmesi Türleri Ehliyet ve Yetki”, Toplu ĠĢ SözleĢmesine
ĠliĢkin Temel Sorunlar Semineri, Kamu İş Yayını. Ankara 1990, s. 33, 34
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kazandırmaya yönelik çabaları, Bakanlığa verilen görevler yönünden ileri sürülen sorunları
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Metin Kutal, “Toplu İş İlişkilerinin Temel Kurumları Açısından Arayışlar”, TÜHĠS, ĠĢ
Hukuku ve Ġktisat Dergisi, Cilt 17, Kasım 2001, Sayı 2, s. 9 “Bundan dolayı yıllardan beri,
belki 30 sene önce Çalışma Bakanlığı bünyesinde olabilir, ama herhalde özerk bir ayrı büro
içinde bütün bu bilgi ve belgelerin daha ciddi biçimde gözden geçirildiği, sendikalarla daha
sıkı temas halinde olan teknik bir kadro ile, kimler ölmüş, kimler iş kolu değiştirmiş, bütün
bunları daha güncel biçimde takip edecek özerk bir büronun Çalışma Bakanlığı bünyesinde
kurulmasının yararlı olacağına inanıyorum.”
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Devrim Ulucan, “Toplu İş Sözleşmesi Özerkliğinin Hukuki Uygulamaya İlişkin Güncel
Sorunları”, ÇalıĢma Hayatımızın Güncel Sorunları, Öner Eyrenci-Fazıl Sağlam-Savaş
Taşkent-Devrim Ulucan, İstanbul, Emek Hukuk Yayınları, 1987, s. 188, “Böylece devletin
tarafsızlığı soyut bir kavramdan öteye gidememiştir (1986 yılında Ereğli Demir Çelik
Fabrikasında (Erdemir) çoğunluğa sahip sendikanın yetki macerası ve bu konuda bakanlığın
tutumu ayrı bir incelemeye konu olabilecek kapsamdadır). Politik bir konumu olan Bakanlığın
tarafsız kalması da zaten düşünülemezdi.”
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Bakanlığın yansız davranmadığı görüşüne katılan bir diğer görüş de 18
ay yetki mücadelesi süren Ereğli Demir Çelik Fabrikası olayını, Bakanlığın
yanlı tutumuna örnek olarak göstermiştir. 273
4.5.3.7. Ayrıntılı Yasal Düzenleme ve Yetki Tespit ĠĢlemlerinin Uzunluğu
2821 ve 2822 sayılı Yasaların öngörmüş olduğu toplu iş sözleşmesi yetki
sisteminin önemli ölçüde 274 ve 275 sayılı Yasa dönemine bir tepki olarak
şekillendiğini dışa vuran en önemli göstergelerden biri de sistemin ayrıntılı
yasal düzenlemelerle belirlenmiş olmasıdır. Yasa koyucu hiçbir boşluk bırakmak istememiş, yetki tespiti için başvurulabilecek zamandan yetki belgesinin
ne zaman işleme konulacağına kadar her aşamayı kurgulamaya çalışmıştır. 274
Sistem, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‟nın, işverenlerin ya da işveren sendikaları ve işçi sendikalarının yetki sürecinde ne zaman nasıl davranacaklarını, hangi işlemleri hangi sürelerde yerine getireceklerini tek tek belirlemiştir. Yasa, devlet denetiminde işleyen yetki, çağrı, görüşme ve uyuşmazlığın çözümü sistemi getirmiş, bu konularda işçi ve işveren tarafların etkinliğini
en aza indirmiştir.275
Toplu iş sözleşmesi yetki sürecinde Bakanlığın ilk görevi 2822 sayılı
Yasa‟nın 12. maddesine göre her yıl ocak ve temmuz aylarında işkolu istatistiklerini yayımlamaktır. %10 barajının tespitinde bu istatistikler esas alınacaktır. Yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde itiraz edilmeyen istatistikler
kesinleşecektir. İtiraz edilmesi halinde Ankara İş Mahkemesi 15 gün içerisinde
karar verecek, verilen kararın temyiz edilmesi halinde ise uyuşmazlık Yargıtay
tarafından 15 gün içerisinde kesin olarak karara bağlanacaktır. İkinci aşama,
yetki tespiti isteyen sendikanın tespitini sonuçlandırma aşamasıdır. Bakanlık
başvuruyu Yasa‟nın 13. maddesine göre 6 işgünü içerisinde sonuçlandırmak
zorundadır.
İşçi sendikası ise uygulanmakta olan toplu iş özleşmesinin bulunduğu bir
işyeri için yetki isteminde bulunacaksa en erken uygulanmakta olan toplu iş
sözleşmesinin yürürlük süresinden 120 gün önce, toplu iş sözleşmesi yoksa
dilediği bir aşamada yetki tespiti için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‟na
başvuracaktır. Bakanlığın sendikanın yetkili olduğunu tespit etmesi halinde
273

Metin Küçük, “Türk Hukukunda Toplu İş Sözleşmesi Yetkisi ve Yol Açtığı Sorunlar”, Kamu
ĠĢ, ĠĢ Hukuku ve Ġktisat Dergisi, Cilt 4, Ocak 1998, Sayı 3, s. 112
274
Metin Kutal, “Hukuksal Sistem ve Çalışma Yaşamı Toplu Çalışma İlişkileri, I. Ulusal Sosyal
Politika Kongresi, Ankara, DİSK Yayınları, 2004, s. 181 “1980 öncesi döneme tepki
niteliğindeki bu ayrıntılı hükümler sonuçta toplu pazarlığın özgür bir ortamda başlamasını ve
devam etmesini engellemektedir.”
275
Devrim Ulucan, “Toplu Görüşme ve Toplu İş Sözleşmesine Konulamayacak Hükümler”
Toplu ĠĢ SözleĢmesine ĠliĢkin Temel Sorunlar Semineri, Ankara, Kamu İşletmeleri
İşverenleri Sendikası Yayını, 1990, s. 69
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yetki tespitine konu işyerinin işverenin veya işveren sendikasının, aynı işkolunda örgütlü sendikaların Bakanlığın tespit yazısını tebliğinden itibaren 6 işgünü içerisinde iş mahkemesinde itiraz hakları bulunmaktadır. Bakanlık olumsuz yetki tespitinde bulunur ise bu kez tespit isteyen sendikanın iş mahkemesinde itiraz hakkı bulunmaktadır. İtirazın sonuçlandırılması halinde kararın
temyiz edilmesi halinde, Yargıtay 15 gün içerisinde uyuşmazlık hakkında kesin
olarak karar verecektir. Bakanlığın yapmış olduğu olumsuz yetki tespitini dava
yoluyla iptal ettirip, yetkili olduğunu tespit ettiren sendikaya, yetki belgesinin
verilebilmesi için, olumlu yetki tespitindeki sürecin baştan işletilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla yargı kararı üzerine Bakanlık olumlu tespit yazısını işveren ve ilgili sendikalara tebliğ edecek, işveren ve ilgili sendikalar yukarıda
anlatılan itiraz sürecine başvurabileceklerdir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‟nın sürece müdahil olması, toplu
iş sözleşmesi yetki belgesinin verilmesiyle sınırlı değildir. Çağrı aşamasında,
toplu görüşme çağrısı yapan taraf çağrı yaptığını görevli makama bildirecektir.276 Tarafların çağrı tarihinden itibaren 6 işgünü içerisinde toplu görüşme için
yer-gün tespiti yapmaları ve görevli makama bildirmeleri gerekmektedir (2882.
SY.md.19). Tarafların yer-gün tespitinde anlaşamamaları durumunda görevli
makam, taraflardan birisinin 3 işgünü içerisinde yapacağı başvuru tarihinden
itibaren 6 işgünü içerisinde yer-gün tespiti yaparak taraflara bildirecektir.
Taraflar, toplu görüşme için belirlenen tarihte görüşmeye gelmez, gelir
toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlamaz ya da 30 veya 60 günlük görüşme
sürecinde anlaşamazlar ise durumu taraflardan birisinin bildirmesi üzerine görevli makam, 2822 sayılı Yasa‟nın 22. maddesine göre arabulucu sürecini başlatacaktır. Görevli makam, arabulucu tayini için tarafları 6 işgünü içerisinde
toplantıya çağıracak, taraflardan birisi bu toplantıya gelmezse diğerinin huzurunda ad çekme usulüyle arabulucu tayin edecektir. Eğer bu yöntemle arabulucu tayin edilmemişse, görevli makam toplu görüşmenin başlamasından itibaren 60 günün geçmesi üzerine başvurulması halinde veya re‟sen 6 işgünü içerisinde arabulucunun yetkili iş mahkemesince tayin edilmesini isteyecektir.
Olumlu yetki tespit belgesini süreci tamamlayarak alan sendika, 2822
sayılı Yasa‟nın 17. maddesine göre, 15 gün içerisinde işverene toplu iş sözleşmesi yapmak için çağrıda bulunmak zorundadır. Madde, çağrının nasıl yapılacağını da belirlemiştir. Buna göre, yetki belgesinin alınmasından itibaren 15
gün içerisinde yapılacak çağrının yazılı olması ve yazının ekinde çağrı yapan
276

2822 sayılı yasanın 18. maddesine göre; “Bu Kanun bakımından görevli makam, işyeri toplu
iş sözleşmesi için işyerinin bağlı olduğu işletme toplu iş sözleşmesi için işletme merkezinin
bulunduğu bölge çalışma müdürlüğü, birden fazla Bölge Çalışma Müdürlüğünün yetki alanına
giren işyerlerini kapsayacak toplu iş sözleşmesi için ise Çalışma Bakanlığıdır.”
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tarafın toplu görüşmede ileri sürebileceği tekliflerin tamamının eklenmesi zorunludur. Sendika 15 gün içerisinde çağrı yapmazsa yetki belgesinin hükmü
kalmayacaktır.277
Tarafların toplu görüşmede anlaşamamaları üzerine, arabulucu raporunun tebliğinden itibaren 6 işgünü geçmeden sendika grev kararı alamayacak, 6
işgünü geçtikten sonraki 6 işgünü içerisinde ise grev kararı almaz ise toplu iş
sözleşmesi yetkisinin hükmü kalmayacaktır. Grev yasağı kapsamında bulunan
bir işyerinde ise aynı süre içerisinde Yüksek Hakem Kurulu‟na başvurmaması
da sendikanın yetkisinin hükümsüz kalması yaptırımına bağlanmıştır.
Bunların dışında, sendikanın işyerinde grev ilanından sonra süresi içerisinde yapılıp kesinleşen grev oylamasında greve “hayır” çıkması halinde Yüksek Hakem Kurulu‟na başvurmaması, 60 günlük süre içerisinde grev uygulama
kararını alıp 6 işgünü öncesinden işverenin elinde olacak şekilde noter aracılığıyla tebliğ ettirmemesi, belirlenen günde greve çıkmaması yetki belgesini
hükümsüz bırakacaktır.278
Görüldüğü gibi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‟nın Yasa‟nın
kendisine verdiği görevleri zamanında yerine getirmemesinin yaptırımı bulunmamaktadır. En fazla memurun kişisel kusuruna dayalı disiplin işlemi yapılabilecektir.279 Sendikalar için ise bu uzun karmaşık süreçte küçük bir hata
yapmaları, örneğin işverene grev uygulama kararını noterin 6 işgünü geçtikten
sonra tebliğ etmiş olması halinde yetkinin hükümüz kalacağı gibi ağır bir yaptırım getirilmiştir.280
Bu uzun ayrıntılı sürecin yürütülmesinin tek yaptırımı yetki belgesinin
hükümsüzlüğü de değildir. Yasa‟daki grev tanımı gereği, süreçte yapılan bir
277

Ünal Narmanlıoğlu, “Usulünce Alınmış Toplu İş Sözleşmesi Yetkisinin Hükümsüz
Kalmasına Yol Açan Durumlar”, Ali Güzel’e Armağan, İstanbul, Beta Yayınları, 2010, s.
488, Sendikanın süresi içerisinde çağrı yapması ancak çağrı yazısının ekinde teklifleri
sunmaması halinde de yetki belgesinin geçersiz kalıp kalmayacağı öğretide farklı görüşlerin
doğmasına yol açmıştır. Bu konuda bakınız, Narmanlıoğlu, a.g.e., ss. 488-490, Kemal
Oğuzman, Hukuki Yönden ĠĢçi ĠĢveren ĠliĢkileri, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayını, No:
3455 Cilt I. 4. Baskı, Tarihsiz, s. 52-53
278
MuratKandemir, “Toplu İş Sözleşmesinin Yetkisizlik Nedeni ile İptali, Ali Güzel’e
Armağan, Cilt I, İstanbul, Beta Yayınları, 2010, s. 424
279
Türker Topalhan, “2822 Sayılı TSGLK‟da Yetki Belgesinin Hükümsüz Kaldığı Haller ile Bu
Durumdan Doğan Ekonomik ve Sosyal Sonuçlar”, Kamu ĠĢ, ĠĢ Hukuku ve Ġktisat Dergisi,
Cilt 4, Ocak 1999, Sayı. 4, s. 121
280
BerksunEşmelioğlu, a.g.e., s, 561, Yar. 9. HD. 24.3.1986 T., E.1986/ 2721, K. 1986/3200
“Davalı sendika grev kararını az önce açıklandığı üzere karşı tarafa tebliğ edilmek üzere süresi
içinde notere ve görevli makama tevdii etmediğine göre, grev kararını uygulamaya
koyamayacaktır. Esasen bu durumlar mahkemenin de kabulündedir. Ancak, yine aynı madde
hükmüne göre grev kararının uygulamaya konulmaması hali, yetki belgesinin hükümsüzlüğü
sonucunu doğurur.”
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hata, uygulanan ya da uygulanmaya konulacak olan grevin yasadışı greve dönüşmesine de neden olmaktadır.281 Sendikanın kaçırdığı bir süre nedeniyle
durumu düzeltme olanağı da bulunmamaktadır. Süre hak düşürücü olduğu için
sendikalar ya yasadışı grevi göze almak ya da yetki belgesinin hükümsüzlüğüne katlanmak zorunda kalmışlardır. Yar. 9. HD. 15.07.1986 T. E.1986/ 6635,
K. 1986/7255 sayılı ilamında, grev uygulama kararını 13 gün öncesinden notere verip 6 işgünü öncesinden işverene tebliğini isteyen sendikanın, noterin
işverene geç göndermesinden sorumlu olacağına karar vermiştir. Yargıtay‟ın
anılan kararına göre, sendika 6 işgünü öncesinden grev kararını işverenin eline
ulaştırmayı sağlamakla yükümlüdür. Burada grev uygulama tarihinin 6 işgünü
önce bildirilmesinin temininin sendikaya ait olması gerekir. Tebliğde uyacağı
usule göre süreleri buna göre tespit, tayin ve hatta takip etmelidir. 25.5.1986
günü için 13.5.1986 tarihinde notere başvuran sendikanın tebligatın geç yapılmış olması nedeniyle grev uygulama tarihini değiştirme hakkının bulunmadığı
sonucuna ulaşan Yargıtay grevi yasadışı olarak nitelendirmiştir.282
Öğretide haklı olarak, Yasa‟nın tüm sistemi “yetkiyi alan sendikanın bu
yetkisini kötüye kullanması olasılığı” üzerine oturttuğu, bunun için yetkiyi alan
sendikanın, yetkiyi aldıktan sonra belirli bir süre içinde çağrı yapmaması, çağrı
yapmasına rağmen toplu görüşmeye katılmaması veya başlamaması hallerinde
yetkinin düşeceği” hükmünü getirdiği saptanmıştır. 283
281

A.e., s, 562, Yar. 9. HD.03.06.1986 T., E.1986/ 4892, K. 1986/5720 “Buradaki 6 İş gününün
grev kararının notere tevdi tarihinden değil, noterlikçe işverene tebliğ tarihinden itibaren
başlaması gerekir. Olayda davalı sendika, grev kararını 20.2.1985‟de notere tevdi etmiş;
noterlikçe bu karar işverene 26.2.1985 tarihinde tebliğ olunmuş ve 1.3.1985 tarihinde grev
uygulamasına geçilmiştir. 6 iş gününün grev kararının işverence tebliğ edildiği 26.2.1985
tarihine göre hesaplanması ve ondan sonra grevin uygulamaya konulması gerekirdi. Oysa bu
tarihe göre 6 iş günü geçmeden grev kararı uygulamaya konmuştur. Bu durumda, grev
uygulamasında süreye uyulmamış olduğundan grevin kanunsuzluğunun tespitine karar
verilmesi gerekirken notere tevdi tarihi esas alınarak davanın reddine karar verilmiş olması
bozmayı gerektirmiştir.”
282
A.e., Yar. 9. HD. 15.07.1986 T. E.1986/ 6635, K. 1986/7255, “Şayet, noterlikçe tebligat PTT
yolu ile yapılacak ise, uygulama tarihinin buna göre tesbit edilmesi icap ederdi, ya da tedbirli
hareket ederek, doğrudan doğruya noter eliyle tebliğ işlemini yaptırmalı idi. Hatta buna acele
kaydını koydurabilirdi. Sendikanın tebligat konusunda gerekli tedbirleri almadığı
görülmektedir. Kimse kendi kusuruna dayanarak hak iddiasında bulunamaz. Bu durum
karşısında sendikanın tebligatın gecikerek yapıldığını ileri sürmek suretiyle uygulama tarihini
değiştirmesi yasa hükmü karşısında geçerli sayılamaz. Buna göre davalı sendikanın grev
uygulama hakkı düşmüştür ve 4.6.1988 tarihinde uygulamaya koyduğu grev yasal değildir.”
283
Ulucan, a.g.e., s. 69,70, Normal koşullarda gerçekten temsil yetkisine sahip bir sendikanın,
üyesi olan işçinin çıkarlarını korumak için toplu görüşme yapmak ve bunu sonuçlandırma
istemesi en doğal olan yoldur.
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Bu karmaşık sürecin, toplu iş sözleşmesi yetkisinin belirlenmesini uzatmasının olağan bir sonucu olduğu söylenebilir. 284 Gerçekten de sistemin
sahteciliği önlemede en çok güvendiği üyeliklerin noterden onaylatılması
işlemlerinde de sahtecilikler görülmüş285, noterlere olan güvenin sarsılması ise
üye kayıt fişlerinin sahte olduğu iddiaları, imza incelemeleri uzun yıllar süren
yargılama süreçlerini beraberinde getirmiştir. Sahtecilik iddiaları olmasa dahi
Bakanlığın da yargının da Yasa‟da öngörülen sürelere uymadıkları/uyamadıkları bir diğer açmaz olarak değerlendirilmiştir.286
Bu uzun sürecin sonuna gelindiğinde ise çoğunlukla sendikaların işveren
baskıları nedeniyle üyelerini kaybetmiş oldukları, toplu iş sözleşmesi görüşmelerine tarafsız arabulucu olarak katılan öğretim üyesi Fevzi Demir tarafından
şöyle ifade edilmiştir:
“(…) Çoğunluğu sağladığınız yetki tespitinde belirlense bile, bu
yetki tespitinden sonraki süreç içinde sendikaların, yani işverenlerin
işçiler üzerinde yapmış oldukları baskılarla işyerinde üye
bırakmadığını görüyoruz. Gerçekten, yetki süreci bittiğinde, benim
arabulucu olarak ziyaret ettiğimde, hemen işyerlerinin tümünde
sendika üyesi işçinin kalmadığını öğreniyorum. (…) Tabii, işyerinde
tek bir sendika üyesi kalmasa bile, orada çağrılar yapılıyor, genellikle
işverenler çağrıya icabet etmedikleri için, iş arabulucuya intikal ediyor
ve biz de işyerlerine gidiyoruz. İşverenler diyor ki, „Hocam benim
işyerinde sendika üyesi yok‟(…).”287
284

Gamze Yücesan Özdemir, Emek ve Teknoloji-Türkiye’de Sendikalar ve Yeni ĠletiĢim
Teknolojileri, Ankara, Tan Kitapevi Yayınları, 2009 “Toplu iş sözleşmesi süreçleri,
sendikalar için can alıcı dönemlerdir kukusuz. Yedi-sekiz ay süren, „her türlü spekülasyona
açık‟ ve uzun bir süreçtir.
285
Eyrenci, a.g.e., s. 34 “Hatta uygulamada bir noterin tasdik ettiği boş üye kayıt fişleri bir
sendikada bulunmuştur. Bu durum noterlere olan güveni de sarsmaktadır.”
286
Bakırköy 2. İş Mah. 2005/93 E. sayılı Dosya, Dava 27.10. 2004 tarihinde açılmış, mahkeme
yetkisizlik kararı vermiş, dosya Bakırköy 2. İş Mah. Gelmiş, mahkeme 11.11. 2011 tarihi
itibarı ile üye kayıt fişlerinde sahtecilik yapıldığı iddiasını sonuçlandıramamıştır. Eyrenci,
a.g.e., s. 34 “Yetki itirazlarının yargıda sonuçlanması çok uzun zaman almaktadır. Bazı
durumlarda bir yetki itirazının sonuçlanması yıllarca sürmekte; bu durum işçilerin haklarını
almalarını gereksiz yerde geciktirdiğinden işyerlerinde gerginlik ve huzursuzluklar
yaşanmaktadır Yasada öngörülen sürelere genellikle uyulmamaktadır.”
287
Fevzi Demir, “Türkiye‟de Sendikal Örgütlenmenin Önündeki Hukuksal Engeller”,
Türkiye’de Sendikal Örgütlenmenin Önündeki Engeller Semineri, İstanbul, Türk-İş
Yayını, 2006, s. 115 “Hatta bir işverene hiç yapmadığım, 25 yıllık arabuluculuk süresi içinde
hiç yapmadığım bir şeyi yaptım, telefonlara çıkmadı, randevu vermedi, beni işyerine kabul
etmeyeceğini söyledi Üstelik „hiçbir bilgi de vermiyoruz‟ dedi, öyle bir işyeri de vardı. Ben de
savcılığa kendisini, ilk defa, yapmadığım bir şey 2822'nin cezai hükümlerine istinaden İzmir
Kemalpaşa Savcılığı‟na verdim. Sonra bana da savcılık göndermişti, 450 milyon lira para
cezasına çarptırılmış, bu yüzden parayı ödediği belirtiliyordu.”

286

TİS Yetki Sistemi ve Sendikasızlaştırma (1963-2009)

Genel olarak Türk toplu iş sözleşmesi sistemi için, bu sistemin çok
önemli bir unsuru olan toplu iş sözleşmesi yetkisinin belirlenmesine ilişkin özet
bir değerlendirme yapıldığında karşımıza yasaların şekillendirdiği bir sistemin
çıktığını söylemek olanaklıdır. Haklı olarak, sistemi şekillendiren yasal düzenlemelerin hem ayrıntılı hem de yasaklayıcı bir yaklaşıma sahip olduklarının altı
çizilmiştir.288
Bu yasakçı ve ayrıntıcı yaklaşım 12 Eylül 1980 sonrasına damgasını
vurmuş, dönem için “2821 ve 2822 sayılı Yasalar sendika özgürlüğü ve toplu
pazarlık haklarını düzenlerken daha çok 1980 öncesi bazı gelişmelerin etkisi
altında kalmış, siyasal ve ekonomik çıkmazların sorumlusu olarak özgür sendikacılığı ve toplu pazarlık düzenini görmüş ve bu yüzden çok sayıda sınırlamayı
getirmekten çekinmemiştir” değerlendirmesi yapılmıştır.289
Yasa koyucu, toplu iş sözleşmesi sistemini var etmenin de ortaya çıkan
sorunları çözmenin de özellikle ve öncelikle işçilerin kendi çabalarına bağlı
olduğunu, sorunun sahibinin işçiler olduğunu görmek istememiş ya da görmekten çekinmiştir. Yasa koyucunun kurguladığı bu toplu iş sözleşmesi sisteminin geldiği noktayı, toplu iş sözleşmesi yetki sistemi içerisinde en yetkili
makamlardan birisi olan Çalışma Genel Müdürü, görev başındayken şu şekilde
özetlemiştir:
“(…) İşverene yazı yazıyoruz; „Üyelerini bildir‟. İşverenler artık
öğrendi, ya bildirmiyor, dürüstse bildiriyor. Bir kısmı çok güzel şekilde
bildiriyor. Bir kısmı işçi çıkartıyor, orada örgütlenmenin tetiklendiğini
anladığından veya hiç cevap vermiyor. Hiç cevap vermezse, İş Teftiş
Kurulu‟na gidiyor, bir sonraki ayın programına alıyor, müfettiş
incelemek için işyerine gidiyor, tespit yapıyor, geliyor, ondan sonra biz
tespiti veriyoruz. Bitmedi: sırada işkolu müracaatı, ya rakip Sendika
yapıyor, ya işveren yapıyor. Bunun üzerine işkolu tespitine gidiyor İş
Teftiş Kurulu Başkanlığı‟na, üç-dört ay da o süreç sürüyor, işkolunu
resmi gazetede yayınlıyoruz, bu sefer işkoluna itiraz. Kendi istediği gibi
çıksa dahi itiraz. Mahkeme... Yaklaşık bir yıl geçti.
İşkolu netleşti, tespiti gönderdik, tespite itiraz. Bir yıl da öyle
geçti. O işyerinde üye sayısını koruyabilirse, üyesini koruyabilirse o
sendika korusun. Bu sistemle, bu yetki sistemiyle sendikacılığın
önünün açılması mümkün değil. Bu sistemin değişmesi lazım,
gereklidir. Çalışma Genel Müdürü olarak ben bunu söylüyorum. Ama
2821-2822 çalışmalarına baktığımızda hala daha bu sistemi nasıl
288

Metin Kutal, “Toplu İş İlişkilerinin Temel Kurumları Açısından Arayışlar”, TÜHĠS, ĠĢ
Hukuku ve Ġktisat Dergisi, Cilt 17, Kasım 2001, Sayı 2, s. 2
289
Metin Kutal, “Uluslararası Çalışma Normları Karşısında Türkiye‟de Sendikacılık ve Toplu
Pazarlık Hakkı”, Ġktisat ve Maliye Dergisi, Cilt, XXXIV, Temmuz 1987, Sayı 4, s. 153
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revize ederiz? Ona bakıyoruz. Bu sistemin revizyonuyla falan olmaz
bu iş. Yepyeni bir model ortaya koymamız lazım. (…).”290

Çalışma Genel Müdürü böylece yeni bir sistemin kurulması gerektiğini,
sorunun çözümünün işçilerin sorumluluğunda olduğunu, bunları işçilerden
başkasının çözemeyeceğini belirterek “İşçiler yasalardan çözüm bekleyeceklerine, güçlü sendikalar oluşturur, bu sendikaların faaliyetlerini demokrasi ve
özgürlük ilkeleri içinde beliren gerçek işçi iradesine dayandırırlarsa, sosyal bir
gerçek haline gelen güçlü sendikanın temsil yetkisi konusunda kimsenin bir
kuşkusu olamaz. Böylece yasaların birçok koşulun gerçekleşmesine bağlı kılınan, biçimsel, bürokratik, genelde gerçekleri yansıtamayan ve yapay rekabeti
körükleyen yetki prosedürünün gereği kalmaz. Bu prosedür hukuka aykırı olmayan yoldan aşılmış, gereksiz kılınmış olur” demiştir. 291
4.6. 2012 Yılında Kabul Edilen 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu ĠĢ
SözleĢmesi Yasası ve Yetki Sistemi
Türk endüstri ilişkileri sistemini/çalışma yaşamını yaklaşık otuz yıldır
şekillendiren 2821 sayılı Sendikalar ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev
ve Lokavt Yasaları yerlerini 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Yasası‟na bırakarak yürürlükten kalkmıştır.
2821 ve 2822 sayılı Yasalara dönük eleştirilere yeni yasa da katılmış ve
gerekçesinde 2821 ve 2822 sayılı Yasalarla sendikal hakları var etmenin olanaklı olmadığı tespitini yapmıştır.292 Bu tespite bağlı olarak yasa önüne “Türk
endüstri ilişkileri sistemini ileri taşıyan, çağın değerlerini yansıtan ve aynı zamanda Türk çalışma hayatının sorunlarına köklü çözüm getiren uzun soluklu
bir kanun” olmak hedefini koymuştur.293 Gerekçeye göre yasanın yeniden
düzenlenme amacı şöyledir: “Türk çalışma hayatının öteden beri evrensel
290

Delibaş, a.g.e., s. 188, 189
Devrim Ulucan, “Toplu İş Sözleşmesi Özerkliğinin Hukuki Uygulamaya İlişkin Güncel
Sorunları”, ÇalıĢma Hayatımızın Güncel Sorunları, Öner Eyrenci-Fazıl Sağlam-Savaş
Taşkent-Devrim Ulucan, İstanbul, Emek Hukuk Yayınları, 1987, s. 190 “Önemli olan sağlam
üyelik, üyelik bilinci ve eksiksiz bir sendika içi demokrasinin korunmasıdır. Sendika içi
demokrasinin işlediği sendikalarda farklı görüşlerin yönetime gelme şansı var olduğu sürece
bölünme olmaz, demokratik rekabet sendika içinde yapılır. Muhalefetin ayrı bir sendika
kurarak bölme ve karşılıklı mücadelelere girişme eylemleri de desteksiz kalır. Doğal olarak bu
sonuç günlerin değil, yılların ürünü olabilir. Sosyal devlet ilkesi çerçevesinde yasa koyucuya
düşen görev, sadece böyle bir gelişmeyi sağlayacak belli bazı temel düzenlemeler getirmek
olabilir.”
292
Toplu İş İlişkileri Kanun Tasarısı, 31.01.2012 Tarihinde TBMM‟ye Sunulan Tasarı, s.1.
www.tbmm.gov.tr, Erişim T. 08.08.2012 “Gelinen noktada, 2821 ve 2822 sayılı kanunlarla
Türk sendikacılığını ve dolayısıyla toplu sözleşme düzenini daha ileriye taşımak mümkün
değildir.”
293
A.e.
291
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normlara verdiği tepkiyi dikkate alarak, sendikal hak ve özgürlükler ile toplu
sözleşme ve serbest toplu pazarlık hakkını; özgürlükçü ve demokratik toplum
esasları temelinde yeniden düzenlemektedir”.294
Yasanın gerekçesindeki bir diğer tespit, Türkiye-ILO ilişkilerinin yasal
mevzuat nedeniyle sürekli sorunlu bir alan olmasıdır. Yeni yasa getirdiği hükümlerle yasal düzenlemeleri ILO normlarına uygun şekilde değiştirerek, yıllar
süren Türkiye-ILO ilişkilerinde sorunları çözme iddiasındadır. 295
Yeni yasanın gerekçesinde yapılan tespitlerle getirmiş olduğu düzenlemelere bakıldığında ise gerekçesiyle çelişen bir yasa ortaya çıktığı görülmektedir. Çalışma yaşamını “özgürlükçü ve demokratik toplum esasları temelinde
yeniden” düzenleme iddiasında olan yasa, sendikal hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi açısından esaslı bir değişiklik yapmadığı gibi var olan sorunları daha
da ağırlaştıracak düzenlemeler getirmiştir.
Gerekçede ILO sözleşmelerine uyum gerekliliğine yapılan vurguya karşın Yasa‟nın birçok maddesi Türkiye‟nin imzaladığı ve uymakla yükümlü olduğu ILO‟nun 87 ve 98 sayılı maddeleri başta olmak üzere, uluslararası sözleşmelerle uluslararası norm ve standartlara da aykırıdır. Gerekçede belirtilenin
aksine yasa sendikal hak ve özgürlüklerle serbest toplu pazarlık süreçlerini,
ILO‟nun 87 ve 98 No‟lu maddelerine uygun hale getirme hedefini de gerçekleştirememiştir.
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası‟nın eskinin tekrarı niteliğindeki hükümlerine bakıldığında temel konulardaki yasakçı anlayışın varlığını
sürdürdüğü göze çarpmaktadır. Otuz ve daha az işçi çalıştıran işyerlerinde çalışan, çalıştığı işyerinde işçilik kıdemi altı ayın altında olan, belirli süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçilerin bireysel sendika özgürlüğü güvencesinin dışında
bırakılması, işkolu sendikacılığında ısrar edilmesi, toplu pazarlık düzeyinin
işyeri/işletme olarak belirlenmesi, belgelere dayalı ve Bakanlık merkezli yetki
belirleme sistemine devam edilmesi, grev hakkına ilişkin sınırlamaların ve
yasakların korunması yeni yasanın, 2821 ve 2822 sayılı Yasaların tekrarı niteliğinde olduğunu gösteren örneklerdir.
4.6.1. 6356 Sayılı Yeni Yasa’da SendikalaĢma Düzeyi ve ĠĢkolu
Sendikacılığı
Yasanın gerekçesinde atıf yaptığı ILO Sözleşmesi‟yle çeliştiği düzenlemelerden birisi de işkolu düzeyinde sendikalaşma zorunluluğu getirmiş olmasıdır.
294

A.e.
A.e. “Mevcut düzenlemeler nedeniyle, özellikle 1980 sonrası ülkemiz, ILO‟nun 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 No.lu ILO Sözleşmeleri dikkate alınarak yeniden düzenlenmiştir”
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2821 sayılı Yasa‟nın 3. maddesinde sendikaların ancak işkolu düzeyinde
ve Türkiye çapında faaliyette bulunmak amacıyla kurulabileceği belirtilerek
meslek veya işyeri esasına göre sendika kurulması açıkça yasaklanmıştı. 296
Yeni yasa ise 3. maddesinde sendikaların işkolu düzeyinde kurulabileceğini
belirtmekle yetinmiş, “Türkiye çapında faaliyette bulunmak amacı” koşuluna
yer vermemiştir. Ayrıca yeni yasada 2821 sayılı Yasa‟dan farklı olarak işyeri
ve meslek sendikalarının yasaklandığına ilişkin açık bir düzenleme yer almamıştır.
İşyeri ve meslek esasına göre sendikalaşma hakkının yasak olması
ILO‟da Türkiye‟nin eleştirilmesine yol açmıştır. Özellikle ILO denetim organları Türkiye‟nin onaylamış olduğu 87 Sayılı Sözleşme‟nin 2. maddesini anımsatarak, 2821 sayılı Yasa‟nın 3. maddesindeki işyeri veya mesleki esaslara göre
sendika kurma yasağını eleştirmişlerdir. 297 ILO Sendika Özgürlüğü Komitesi‟nin (SÖK) bu konuda almış olduğu kararda “Çalışanların istedikleri düzeyde işyeri, işkolu veya mesleki düzeyde veya bölgesel ölçekte sendika kurma
hakkı ve bunlara üye olma hakkı vardır. İşçiler aynı anda işkolu ve işletme
düzeyinde sendikalara üye olabilmelidir”298 denilerek sadece işkolu düzeyinde
sendika kurulmasının 87 sayılı Sözleşme‟ye aykırı olduğunun altı çizilmiştir.
Yeni yasanın 2821 sayılı Yasa‟dan farklı olarak işyeri sendikacılığı için
açık “yasak” getirmediğinden hareketle işkolu sendikacılığından vazgeçildiğini
söylemek olanaklı değildir. Her şeyden önce yasa daha ikinci maddesinde kavramları tanımlarken işkolu düzeyinde faaliyet göstermeyi sendika olmanın bir
koşulu olarak belirlemiştir:
“Sendika: İşçilerin veya işverenlerin çalışma ilişkilerinde, ortak ekonomik ve sosyal hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için en az yedi işçi
veya en az yedi işverenin bir araya gelerek bir işkolunda faaliyette bulunmak
üzere oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kuruluşları ifade eder.”
Görüldüğü gibi, yasaya göre “bir işkolunda faaliyette bulunmak üzere”
kurulmuş olmak sendika olmanın koşullarından biridir:
Ayrıca, yasanın sendika ve konfederasyonların tüzüklerinde bulunması
zorunlu olan konuları sıralayan 8. maddesi “Sendikanın faaliyet göstereceği
işkolunu” sendika tüzüklerinde bulunması zorunlu olan konulardan biri olarak
belirlemiştir.
296

2821 s. Sen. Y. md. 3 “İşçi sendikaları, işkolu esasına göre bir işkolunda ve Türkiye çapında
faaliyette bulunmak amacı ile bu işkolundaki işyerlerinde çalışan işçiler tarafından kurulur
(…) Bir işkolunda birden fazla sendika kurulabilir. Meslek veya işyeri esasına göre işçi
sendikası kurulamaz.”
297
Metin Kutal, “Toplu İş Hukukunda Yeni Bir Düzenleme (31.01.2012 Tarihli Kanun Tasarısı),
Sicil Dergisi, Mart 2012, Sayı, 25. s. 162
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Aziz Çelik, “Sendikal Haklar: Uluslararası Çalışma Hukuku ve Türkiye‟nin Uyumsuzluğu”,
Disiplinler Arası YaklaĢımla Ġnsan Hakları, Ed. Selda Çağlar, Beta Yayınevi 2010, s. 278
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Yasanın 3. maddesinde de açıkça sendikaların işkolu esasına göre çalışacakları belirtilmiştir. Üstelik madde gerekçesinde işkolu esasına göre sendikalaşmanın Türkiye endüstri ilişkileri sisteminin benimsediği ve bir başka örgütlenme modelini istemediği iddiası “sendikaların ülkemiz endüstri ilişkileri sisteminin benimsediği ve uygulandığı biçimde işkolu esasına göre kurulacağı”
sözleriyle dile getirilmiştir. Gerekçedeki bu iddialı tespitten de anlaşılacağı gibi
yasaya göre sendikalar ancak işkolu düzeyinde kurulabilecektir. 299
Sendikaların ancak toplu iş sözleşmesi yaparak var olabildiği, toplu iş
sözleşmesi yapmanın sendikal faaliyetin odağında bulunduğu gerçeğiyle birlikte düşünüldüğünde işyeri sendikacılığına açık yasak getirilmemiş olmasının
bir öneminin olmadığı da görülecektir. İşyeri sendikalarına toplu iş sözleşmesi
yetkisinin verilmediği ya da toplu iş sözleşmesi yetkisinin sadece işkolu sendikalarına verildiği koşullarda, işyeri sendikalarının açıkça yasaklanmamış olması anlamını tümüyle yitirmektedir. Bu nedenle yasanın işkolu sendikacılığının dışında sendikalaşmaya izin verip vermediğini gösteren olgu toplu iş sözleşmesi ehliyeti ve toplu iş sözleşme yetkisine ilişkin getirmiş olduğu düzenlemelerdir.
4.6.2. 6356 Sayılı Yeni Yasa’da Toplu ĠĢ SözleĢmesi Ehliyeti ve
ĠĢkolu Barajları
Kısaca belirtmek gerekirse yeni yasa da 2822 sayılı Yasa gibi toplu iş
sözleşmesi ehliyetini sadece işkolu barajını aşan sendikalara tanımıştır.
Yasanın “Yetki” başlıklı 41. maddesine göre toplu sözleşme ehliyetine sadece
kurulu bulunduğu işkolunda çalışan işçilerin en az yüzde üçünü üye yapmış
sendikalar sahiptir.
İşkolu barajını yüzde üç olarak belirleyen yasa uzun bir geçici madde
düzenleyerek, yüzde üçlük işkolu barajının istisnalarını düzenlemiştir. Yasanın
geçici 6. maddesine göre:
a. Ekonomik ve Sosyal Konsey‟e üye sendikalara, yüzde üçlük işkolu barajı 2018 yılına kadar kademeli olarak uygulanacaktır. Bu sendikalar için işkolu
barajı Ocak 2013 istatistiğinin yayımı tarihinden 01.07.2016 tarihine kadar yüzde
bir, 01.07.2018 tarihine kadar ise yüzde iki olarak uygulanacak, bu sendikalar
01.07.2018 tarihinden sonra yüzde üçlük işkolu barajına tabi olacaklardır.
4641 sayılı Ekonomik ve Sosyal Konseyin Kuruluşu, Çalışma Esas ve
Yöntemleri Hakkında Kanun 2. Madde, Ekonomik ve Sosyal Konsey‟e üye işçi
sendikalarını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Hak İşçi Sendikaları
Konfederasyonu, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu olarak belirlemiştir.300 Dolayısıyla her ne kadar yasa isimlerini açıkça saymasa da 2018 yılına
299

Kutal, a.g.e. s. 162
4641 sayılı Ekonomik ve Sosyal Konseyin Kuruluşu, Çalışma Esas ve Yöntemleri Hakkında
Kanun, R.G. 21.04.2001 T, Sayı, 24380
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kadar yüzde üçlük işkolu barajına karşı koruma altına alınan işçi sendikaları
Türk-İş, DİSK ve Hak-İş Konfederasyonları üyesi sendikalardan oluşmaktadır.
b. Geçici altıncı maddede işkolu barajı konusunda getirilen bir diğer istisna, 2009 istatistiğinin yayımlanmasıyla 15.09.2012 tarihi arasında kurulmuş
olan Türk-İş, DİSK ve Hak-İş üyesi olmuş sendikalar (Ekonomik ve Sosyal
Konsey‟e üye konfederasyonlara üye olmuş sendikalar) için Ocak 2013 istatistiklerinin yayımlandığı tarihe kadar yapacakları yetki tespit talepleri için işkolu
barajı uygulanmamasıdır.
c. Ocak 2013 istatistiklerinin yayımlandığı tarihe kadar Bakanlığa yetki
tespiti için başvuran sendikalar açısından işkolu barajını aşıp aşmadıkları 2009
yılı Temmuz istatistiklerine göre belirlenecektir. Bu durumda olan yetki tespit
işlemleri yürürlükten kaldırılan 2822 sayılı Yasa hükümlerine göre sonuçlandırılacaktır.
d. Geçici altıncı madde, yürürlük süresi Ocak 2013 istatistiklerinin yayımı tarihinden sonra sona erecek olan toplu iş sözleşmesinin tarafı olan sendikaları da bir toplu iş sözleşmesi dönemiyle sınırlı olarak yüzde üçlük barajın
dışında tutmuştur. Bu durumda olan sendikalar bir toplu iş sözleşmesi dönemiyle sınırlı olmak üzere Temmuz 2009 istatistiklerine ve yürürlükten kaldırılan 2822 sayılı Yasa hükümlerine göre toplu iş sözleşmesi ehliyetine sahip
olacaklardır.
Yasanın gerekçesinde yüzde üçlük işkolu barajı sembolik bir oran olarak
nitelendirilmiştir. 2821 sayılı Yasa‟nın 61. maddesinde 28 olarak belirlenen
işkolu sayısını yeni yasa işkollarını birleştirerek 20‟ye düşürmüştür. Dolayısıyla yasanın gerekçesinde sembolik bir oran olarak nitelendirilen yüzde üçlük
işkolu barajı uygulandığında birleşen işkollarında artan işçi sayısıyla birlikte,
toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi bulunan 51 sendikadan sadece 20‟sinin barajı
aşabileceği belirtilmiştir.301
4.6.3. 6356 Sayılı Yeni Yasa’da ĠĢkolu Barajını AĢan Sendikaların
Belirlenmesi ve Ġtiraz
İşkolu barajlarının belirlenmesi konusunda da 2822 sayılı Yasa‟nın getirdiği sistemi aynen koruyan yeni yasa, gerekçesinde atıf yaptığı ILO normlarıyla çatışmanın sürmesinde bir sakınca görmemiştir. Sendikaların işkolu barajını aşıp aşmadığı, yasanın 41. maddesinin 5 ve devamı fıkralarına göre Bakanlıkça her yıl ocak ve temmuz aylarında yayımlanacak istatistikler esas alınarak
belirlenecektir. Yayımlanan istatistik, toplu iş sözleşmesi ve diğer işlemler için
yeni istatistik yayımlanıncaya kadar geçerli olacak, yetki belgesi almış sendi301

http://www.ensonhaber.com/iskolu-barajinin-yuzde-3e-dusuruluyor-2012-02-01.html Erişim T.
17.08.2012 “Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da işkolu barajının TBMM'ye gönderilen
Toplu İş İlişkileri Kanun Tasarısı'nda yer aldığı gibi yüzde 3 olması durumunda toplu
sözleşme yapma yetkisi bulunan 51 sendikadan sadece 20'sinin barajı aşabileceğini söyledi.”
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kanın yetkisini belgeyi aldıktan sonra yayımlanan istatistikler etkilemeyecektir.
Yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde itiraz edilmeyen işkolu istatistikleri
kesinleşecek, itiraz ise Ankara İş Mahkemelerine yapılacaktır. Maddede, mahkeme ve temyizi halinde Yargıtay için on beşer günlük itirazı sonuçlandırma
süresi öngörülmüştür.
Bakanlık 2822 sayılı Yasa‟dan farklı olarak, yetkili sendikanın belirlenmesinde ve istatistiklerin düzenlenmesinde kendisine gönderilen üyelik ve
üyelikten çekilme bildirimleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu‟na yapılan işçi
bildirimlerini esas alacaktır.
4.7. 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu ĠĢ SözleĢmesi Yasası ve Yetki
Sistemi
Toplu iş sözleşmesi ehliyetini işkolu barajını aşan sendikalara tanıyan
yeni yasa, toplu iş sözleşmesi yetkisi için “işyeri”nde başvuru tarihinde çalışan
işçilerin yarıdan fazlasını, “işletme”de ise yüzde kırkını üye yapma koşulu
getirmiştir. Yasanın 41. maddesine göre:
“Kurulu bulunduğu işkolunda çalışan işçilerin en az yüzde üçünün üyesi
bulunması şartıyla işçi sendikası, toplu iş sözleşmesinin kapsamına girecek
işyerinde başvuru tarihinde çalışan işçilerin yarıdan fazlasının, işletmede ise
yüzde kırkının kendi üyesi bulunması hâlinde bu işyeri veya işletme için toplu
iş sözleşmesi yapmaya yetkilidir.”
Yetki tespiti yine başvuru tarihi esas alınarak yapılacaktır. Başvuru tarihindeki sendika üyesi işçilerle işyerinde başvuru tarihinde çalışan işçilerin tespiti Bakanlık tarafından kendisine gönderilen üyelik ve üyelikten çekilme bildirimleriyle Sosyal Güvenlik Kurumu‟na yapılan işçi bildirimleri esas alınarak
yapılacaktır.
Yeni yasa yetki tespiti konusunda bakanlığı sistemin odağına oturtmakta,
yetki tespitine esas işçi ve sendika üye sayısının tespitini ise belgelere dayalı
olarak yapmakta ısrar etmektedir. 2822 sayılı Yasa döneminde yaşanan sahte
üye kayıtları, çalışan sayısının fazla gösterilmesi gibi sahtecilikleri ise sendika
üyeliğini E-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirerek, çalışan işçilerin belirlenmesinde SGK kayıtlarını esas alarak aşmayı ummaktadır.
4.7.1. 6356 Sayılı Yasa’da Yetki Tespit BaĢvuru Tarihinde ĠĢyerinde
ÇalıĢan Sendika Üyelerinin E-Devlet Kapısı Üzerinden Tespiti
Yeni yasanın 2821 ve 2822 sayılı Yasalardan farklı olarak düzenlediği
konulardan birisini sendika üyeliğinin kazanılması oluşturmaktadır. Sendika
üyeliğinin kazanılmasında noter koşulunu kaldıran yasa, gerekçesinde “basit,
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kolay ve ekonomik bir yöntem” olarak nitelendirdiği üyeliğin E-Devlet Kapısı
üzerinden gerçekleştirileceği esasını benimsemiştir. 302
Yasanın 17. maddesinde üyeliğin kazanılması için gerekli koşullar sıralanmıştır. Maddeye göre sendika üyesi olmak için işçi, Bakanlıkça sağlanacak
elektronik başvuru sistemine E-Devlet Kapısı üzerinden üyelik için başvuracaktır.303 Üyelik, sendika tüzüğünde üyeliği kabulle yetkilendirilmiş olan organın kabulüyle yine E-Devlet Kapısı üzerinden kazanılacaktır. İşçinin üyelik
başvurusu, “sendika tarafından otuz gün içinde reddedilmediği takdirde üyelik
talebi kabul edilmiş sayılır. Haklı bir neden gösterilmeden üyelik başvurusu
kabul edilmeyenler, bu kararın kendilerine tebliğinden itibaren otuz gün içinde
yetkili mahkemede dava açabilirler. Mahkemenin kararı kesindir. Mahkemenin
davacı lehine karar vermesi hâlinde üyelik mahkeme kararının kesinleştiği tarihte kazanılmış” (md.17/5) sayılacaktır.
Yasanın 19. maddesine göre işçinin sendikadan istifası ve çıkarılması
halinde de aynı sistem devreye girecektir:
“Her üye, e-Devlet kapısı üzerinden çekilme bildiriminde bulunmak suretiyle üyelikten çekilebilir. E-Devlet kapısı üzerinden yapılan çekilme bildirimi elektronik ortamda eşzamanlı olarak Bakanlığa ve sendikaya ulaşır.
Çekilme, sendikaya bildirim tarihinden itibaren bir ay sonra geçerlilik
kazanır. Çekilenin bir aylık süre içinde başka bir sendikaya üye olması hâlinde
yeni üyelik bu sürenin bitimi tarihinde kazanılmış sayılır.
Sendika üyeliğinden çıkarılma kararı genel kurulca verilir. Karar, eDevlet kapısı üzerinden Bakanlığa elektronik ortamda bildirilir ve çıkarılana
yazı ile tebliğ edilir. Çıkarılma kararına karşı üye, kararın tebliğinden itibaren
302

Tasarı 17. Madde Gerekçesi, Toplu İş İlişkileri Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum
Komisyonu ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporları, TBMM Tutanak
Dergisi, 1/567, s. 11
303
E-Devlet Kapısı‟nın ne olduğu ve amacı https://www.turkiye.gov.tr adresinde
açıklanmaktadır. Açıklamaya göre; “e-Devlet Kapısı, tüm kamu hizmetlerine tek bir noktadan
erişim imkanı sağlayan 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. (…) E-Devlet Kapısı üzerinden alınacak bazı
elektronik hizmetler için (vergi, harç vb.) ödeme yapılması gerektiğinde ödeme birimi hizmeti
sayesinde bu işlem E-Devlet Kapısı üzerinden kolayca yapılabilmektedir. E-Devlet Kapısı‟nın
amacı, tek bir adres üzerinden ve şifre, elektronik imza, mobil imza gibi kimlik doğrulama
sistemleriyle güvenli bir şekilde kamu hizmetlerinin vatandaşlarımıza sunulmasıdır. E-Devlet
Kapısı üzerinden sunulan elektronik hizmetlerde vatandaşlarımızca özel şifre, elektronik imza
ve mobil elektronik imza gibi kimlik doğrulama araçları kullanıldığından, kişisel bilgiler EDevlet Kapısı üzerinden sadece ilgili vatandaşlarımıza sunulmaktadır.

294

TİS Yetki Sistemi ve Sendikasızlaştırma (1963-2009)

otuz gün içinde yetkili mahkemeye itiraz edebilir. Mahkeme iki ay içinde kesin
olarak karar verir. Üyelik, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar devam eder.”
Uygulamanın ayrıntıları ise Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte görülebilecektir.
Yasayla getirilen bu düzenlemeyle sahteciliklerin önlenip, zaman kaybının ortadan kalkması, sendika üyeliğinin hızlı ve doğru bir şekilde tespitinin
yapılabilmesi olanaklı değildir. Yasanın öngördüğü sistem kamu müdahalesine
açık olması, üye ile sendika arasına Bakanlığın girecek olması, sistemin işleyiş
esaslarının belirlenmesinde, denetiminde kamu otoritelerinin tek söz sahibi
durumunda bulunması başlı başına endişe kaynağıdır. E-Devlet Kapısı‟nın en
önemli güvencesini ise e-devlet şifresi oluşturmaktadır. İşçinin bu şifreyi işvereninden gizlemesi ise nerdeyse olanaksızdır. 304
4.7.2. 6356 Sayılı Yasa’da Toplu ĠĢ SözleĢmesi Yetki Tespitine Ġtiraz
Yasa yetki tespitine itiraza ilişkin getirmiş olduğu düzenlemelerle de
2822 sayılı Yasa‟nın sistemini tekrarlamıştır. 2822 sayılı Yasa‟nın 15. maddesi
işveren sendikalarına, sendika üyesi olmayan işverene, yetki tespiti istenilen
işyerinde örgütlü diğer sendikalara tebliğ tarihinden itibaren 6 işgünü içerisinde
yetkili iş mahkemesinde yetki tespitine itiraz hakkı tanımıştır. Maddenin son
fıkrasında yer alan “Mahkemeye itirazın yapılması, karar kesinleşinceye kadar
yetki işlemlerini durdurur” hükmü nedeniyle yetki tespitine itirazın yapılmasıyla birlikte süreç, itiraz sonuçlanana kadar kesilmekte, sendika hukuken işverenle muhatap olabilme olanağından yoksun kalmaktadır.
Yasa aynı hükümlere 43. maddede yer vermiştir:
Kendilerine 42‟nci madde uyarınca gönderilen tespit yazısını alan işçi
veya işveren sendikaları veya sendika üyesi olmayan işveren; taraflardan birinin veya her ikisinin yetki şartlarına sahip olmadığı veya kendisinin bu şartları
taşıdığı yolundaki itirazını, nedenlerini de göstererek yazının kendilerine tebliğ
edildiği tarihten itibaren altı işgünü içinde mahkemeye yapabilir.
İtiraz dilekçesi görevli makama kayıt ettirildikten sonra mahkemeye verilir. Kurulu bulunduğu işkolunda çalışan işçilerin yüzde üçünden daha az üyesi
bulunan işçi sendikası, yetki itirazında bulunamaz.
İtiraz dilekçesinde veya ekinde somut delillerin yer almaması halinde itiraz incelenmeksizin reddedilir. İşçi ve üye sayılarının tespitinde maddî hata ve
süreye ilişkin itirazları mahkeme altı işgünü içinde duruşma yapmaksızın kesin
olarak karara bağlar. Bunların dışındaki itirazlar için mahkeme, duruşma yapa304

E-Devlet Kapısı üzerinden sendika üyeliğine ilişkin olası sorunlar için Bkz. Murat Özveri,
Toplu ĠĢ ĠliĢkileri Yasa Tasarısı ve Sendikal Haklar, Birleşik Metal İş Yayını, İstanbul,
2012, s. 52-55
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rak karar verir ve karar temyiz edildiği takdirde Yargıtay tarafından on beş gün
içinde kesin olarak karara bağlanır.
42‟nci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca kendisine yetki şartlarına sahip
olmadığı bildirilen işçi sendikası, altı işgünü içinde yetkili olup olmadığının
tespiti için dava açabilir. Mahkeme açılan davayı o işkolunda çalışan işçilerin
en az yüzde üçünü 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.
Belgelere dayalı yetki sistemini ve sistemin tüm olumsuzluklarını koruyan yeni yasa işkolu itirazının bekletici mesele yapılamayacağına ilişkin hükmünün dışında yetki itirazı konusunda önemli hiçbir değişiklik getirmemiştir.
Yasanın 5. maddesinde yapılan düzenlemeye göre: “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.”
Yeni yasa bu maddeyle sadece zaman kazanmak, kazanılan bu zaman
içerisinde sendikasızlaştırmayı gerçekleştirmek ya da sendikayı ödün pazarlığına zorlamak için yapılan itirazlardan sadece bir tanesi için çözüm üretmiştir.
Bunun dışında işverenlerin yetki itirazlarında yargılama konusu yaptıkları haksız itirazların yargı tarafından süzülerek gerekirse sürecin tedbir yoluyla durdurulmasına ilişkin bir düzenlemeden yeni yasa da kaçınmıştır. Aksine 2822 sayılı Yasa‟nın 15. maddesinde yer alan “İtiraz, karar kesinleşinceye kadar yetki
işlemlerini durdurur” hükmü aynen tekrarlanarak yargının kötü niyetli iftiraları
engelleme olanağı ortadan kaldırılmıştır.
Yeni yasanın bir anlamda kötü niyetli itirazları engellemek için yer vermiş olduğu, “itiraz dilekçesinde veya ekinde somut delillerin yer almaması
halinde itiraz incelenmeksizin reddedilir” hükmü beklenen amacı gerçekleştirmekten çok uzak bir düzenlemedir. İtiraz dilekçesinde ve ekinde somut delillerin yer alıp almadığı, bu delillerin itirazla ne kadar ilişkili olduğunun belirlenmesi başlı başına incelemeyi gerektiren konulardır.
4.7.3. 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu ĠĢ SözleĢmesi Yasası’nın
Öngördüğü Yetki Tespit Sisteminin Değerlendirilmesi
Yeni yasa da kendisinden önceki 2821 ve 2822 sayılı Yasalar gibi korkularını aşamayan bir yasa olarak şekillenmiştir. Toplu iş sözleşmesi alanının
devlet eliyle, devletin izin verdiği ölçüde ve yine devletin belirlediği sendikalar
aracılığıyla şekillendirilmesi yeni yasayla da sürmüştür.
Makbul sendikaları kollamak, bu tanıma uymayanları “marjinal sendika”
olarak dışlama anlayışı, yeni yasanın görüşülmesinde de nirengi noktası olmaya
devam etmiş, ancak bu kez konuyu dile getirme görevi devlet yetkililerine değil
de işveren örgütlerine düşmüştür. İşkolu sendikacılığında ısrar etmenin işkolu
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ve işyeri barajları getirmenin altında “makbul sendikaların” korunması isteminin bulunduğu, asıl korkunun kontrol edilemeyen sendikaların doğması endişesi olduğu, bu kez Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yöneticileri
tarafından dile getirilmiştir. Yasa, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler
Komisyonu‟nda görüşülürken TOBB temsilcisi, işkolu barajının düşürülmesiyle “marjinal” sendikaların yetki alması ve iş barışının bozulmasından endişe
ettiklerini söylemiştir.305
Sonuçta, işkolu sendikacılığında, çifte baraj uygulamasında belgelere
dayalı yetki belirleme sisteminde, toplu pazarlık birimini işyeri/işletme olarak
belirlemede, grev ertelemesi adı altında grev yasaklamada, grev tanımı ve grev
yasakları konusunda ILO standartlarını, SÖK kararlarını görmezden gelmede
ısrar eden bir yasa ortaya çıkmıştır. Bu yasanın eski sistemi aynen koruyarak
2822 sayılı Yasa‟nın, uygulandığı 30 yıllık dönemin yarattığı sorunlara çözüm
olamayacağı açıktır.

305

Türkiye Büyük Millet Meclisi Basın Açıklamaları, 07.03.2012,
http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/haber_portal.aciklama?p1=120916
EriĢim
T.
19.08.2012 “TOBB adına toplantıya katılan Ahmet Şağar, işkolu barajının düşürülmesinin
marjinal sendikaların yetki alması ve iş barışının bozulmasından endişe ettiklerini belirterek,
12 kişinin çalıştığı bir işyerinde 7 işçinin sendika kurabileceğini, böylece işyeri sendikacılığına
dönüşün olabileceğini söyledi. Aynı işkolunda birden fazla sendikanın olmasının
konfederasyonlar açısından da sıkıntı yaratacağını belirten Şağar, yüzde 3'ün yüzde 5'e
çıkarılmasını istedi”.

BEġĠNCĠ BÖLÜM
1983-2009 DÖNEMĠNDE TOPLU Ġġ SÖZLEġMESĠ
YETKĠ SĠSTEMĠNĠN METAL, PETRO KĠMYA-LASTĠK,
TEKSTĠL VE KAĞIT SEKTÖRLERĠ ÖZELĠNDE
ĠNCELENMESĠ
5.1. Ġncelemenin Amacı ve Yöntemi
Bu bölümde 1980-2009 dönemi içerisinde metal, petro kimya-lastik,
tekstil ve kağıt sektörlerinde yapılan yetki başvuruları özelinden hareketle incelenen dönemde toplu iş sözleşmesi yetki sistemine hâkim olan eğilimler belirlenmeye çalışılmıştır. 29 yıllık bir kesiti kapsayan dönemin ilk 3 yılında,
(1980-1983) topu pazarlık askıya alınmış, yeni dönemi şekillendirecek yasal
düzenlemeler bu dönemde hazırlanmıştır.
1983-1991 arasının yeni sisteme göre tarafların kendilerini yeniden konumlandırması, sendikaların örgüt yapılarını işkolu sendikacılığına uygun hale
getirmeleri, sendika üyeliklerinin tespiti gibi yeni döneme hazırlıklarla geçmiş
olduğu görülmüştür.
Sistemin sonuçları 1992 yılından sonra belirginleşmeye başlamış, faaliyeti yasaklanan DİSK ve bağlı sendikaların yeniden faaliyete geçmeleri, sendika çokluğunun ve sendikal rekabetin yeniden devreye girmesi yeni yetki sisteminin gerçek anlamda sınanmasını da beraberinde getirmiştir.
5.1.1. Amaç
1980 sonrası uygulanan toplu iş sözleşmesi yetki belirleme sistemi, önceki bölümlerde belirtilmeye çalışıldığı gibi, büyük beklentilerle uygulanmaya
başlanmış, toplu pazarlık alanında sahtecilik başta olmak üzere 1963-1980
döneminde yaşanan olumsuzlukları gidereceği ileri sürülmüştür. Sistemin karşısında olanlar ise bu sistemle sendikacılık yapılamayacağını, sistemin ileri sürüldüğü gibi olumsuzlukları gidermeyeceğini, aksine yeni sorunlar ortaya çıkacağını savunmuşlardır. Sisteme yapılan eleştirilerin odağında ise yetki belirleme sisteminin çok uzadığı, özellikle itiraz olması halinde yetki alabilmenin
olanaksız olduğu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‟nın yansız davranmadığı, sahteciliklerin ortadan kalkmadığı iddiaları yer almıştır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kayıtları, incelenen sektörlerdeki
sendika verileri karşılaştırılarak, yetki belirleme süresinin ne kadar olduğu,
yetki itirazlarının hangi sürelerde sonuçlandırılabildiği belirlenmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada, itiraz halinde sendikaların yetki alıp alamadıkları, yetki aldıkları işyerlerinde toplu iş sözleşmesi yapmayı başarıp başaramadıkları, Ba-
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kanlığın sendikalar arasında ayrım yapıp yapmadığı, incelenen dönemde sistemin kendisini tanımladığı amacı gerçekleştirmeyi ne ölçüde başardığı sorularına yanıt aranmıştır. İncelemenin dört sektörle sınırlı yapılmış olması nedeniyle, sistemin bütünsel olarak değerlendirildiğini ve bu soruların kesin yanıtlarının verildiğini ileri süremeyiz, amacımız bu konuda bir eğilimi somut bir
veriyle ortaya koymaktır.
5.1.2. Yöntem ve Sınırlılıklar
Araştırmada özel sektör işyerlerinin ağırlıklı olduğu, sendikal rekabetin
bulunduğu sektörler ele alınmıştır. Mülkiyeti kamuya ait işyerleri araştırma
dışında bırakılmıştır. Öncelikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma
Genel Müdürlüğü verilerine ulaşılmış, Çalışma Genel Müdürlüğü‟nden tüm
sektörlere ilişkin toplu iş sözleşmesi yetki başvuruları ve itirazları kapsayan
yetki föylerinin fotokopileri, elektronik ortama aktarılan veriler alınmıştır. Bu
veriler bilgisayar ortamına aktarılarak incelenen sektörler ayrılmıştır. Yaklaşık
sekiz aya yayılan bu çalışma sonrası, incelenen sektörlerde örgütlü, TEKSİF,
TEKSTİL, Türk Metal, Birleşik Metal-İş, Petrol-İş, Selüloz-İş sendikaları arşivlerine ulaşılıp, incelenen döneme ilişkin yetki başvurusu ve sonrası sürece
ilişkin belge örnekleri, sendika merkezlerinde yapılan çalışmayla toplanmış,
kopyaları alınmıştır.
Sendikaların toplu iş sözleşmesi yetki belgelerine ilişkin ayrı bir arşive
sahip olmamaları nedeniyle tek tek işyeri dosyaları içerisinden veriler elde
edilmeye çalışılmıştır. Mahkeme kararlarına, hukuk servislerinin arşivleri ve
işyeri dosyaları içerisinde bulunan karar örneklerinden ulaşılmıştır. İnceleme
kapsamındaki sendikalardan Öz İplik-İş‟in araştırma yapılan dönemde genel
kurul sürecinde olması ve fiziki ortam yaratılamaması, Lastik-İş Sendikası‟nın
sadece belirli işyerlerinde az sayıda yetki başvurusunun bulunması, Çelik-İş
Sendikası‟nda ise zaman sınırlamasından dolayı çalışılamamıştır. Bu nedenle
bu üç sendikaya ilişkin veriler, aynı sektördeki sendikalara Bakanlığın yasa
gereği göndermiş olduğu olumlu yetki tespitleri ve Bakanlık kayıtları esas alınarak incelenmiştir.
Ne yazık ki gerek Bakanlık gerek sendika kayıtlarının eksiksiz, sistemli
ve tüm hesap verilerini içerecek zenginlikte olduğunu, en azından 1998 yılı
öncesi için söylemek olanaklı değildir. Bu nedenle tüm sonuçlarımızın incelenen işyerleri ve başvuruları kapsadığını söylemek, bu alandaki tüm verileri
eksiksiz derlemek mümkün olmamıştır.
Eksikliklerine karşın, incelenen sektörlerde toplam 8144 yetki tespit başvurusu incelenmiş, 20.000‟in üzerinde veri girişi yapılmış, 500 dava dosyası
incelenmiştir. Elde edilen verilerin tamamı, sendika faaliyet raporları ve başkanlar kurulu raporları Bakanlık kayıtlarıyla karşılaştırılarak kontrol edilmiştir.
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Tüm bilgilerden veri dosyası oluşturulmuş, veri dosyasında yapılan hesaplamalar tablolar haline getirilmiş ve ekte sunulmuştur. Tablolardan grafikler
üretilerek, karşılaştırmalı olarak yansıtılmaya çalışılmıştır.
5.1.3. AraĢtırmanın Temel Varsayımları
Araştırmada, yetki sistemi değerlendirmelerinde genel olarak tartışılan ana
konulardaki baskın görüşler temel varsayımlar olarak alınmıştır. Buna göre:
Yetki belirleme sistemi toplu iş sözleşmesi özerklik alanına aşırı müdahale etmektedir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‟nın sendikalar arasında taraf olduğu ileri sürülebilmektedir.
Yetki belirleme süresi çok uzundur. Özellikle itiraz durumlarında süre
çok daha fazla uzamakta, sendikalar itiraz sonrası davaları kazansalar da çok
önemli ölçüde toplu iş sözleşmesi yapamamaktadır.
İşverenler, yetki tespitine itiraz haklarını çoğunlukla kötüye kullanmakta,
hatta yetki itirazı tehdidiyle sendikaları ödün pazarlığına zorlamaktadır.
Sistem sahtecilik iddiasını önemli ölçüde azaltmasına karşın sahteciliklerin ortadan kalktığını söylemek olanaklı değildir. Özellikle işkolu barajını belirleyen üye sayıları gerçekleri yansıtmamaktadır.
İşkolu sendikaları, sendika oligarşisi doğma eğilimlerini güçlendirmiş,
işyerinde toplu iş sözleşmesi yetkisi alabilen ancak etkili bir şekilde endüstriyel
eylem haklarını kullanacak güce sahip olmayan sendikalar doğmuştur.
5.2. Yetkili Sendikayı Belirleme Süresinin SendikalaĢmaya Etkisi
Sendikaların var olan üyelerini koruyamamalarının, yeni üye yapmakta
zorlanmalarının tek nedeni kuşkusuz yetki tespit işlemlerinin karmaşıklığı,
sürecin uzunluğu değildir. Sendikaların üye kayıplarının, sosyal, ekonomik,
hukuki birçok nedeni olduğu bilinmektedir. Ancak, toplu iş sözleşmesi yetkisi
için yapılan başvuru aşaması ve sonrasında yaşanılan üye kayıplarının sendikaların diğer nedenlerle yaşadıkları üye kayıplarından oldukça farklı olduğunu
belirtmek gerekmektedir.
Öncelikle toplu iş sözleşmesi yetki başvurusu aşamasına gelinmiş olması, işçilerin açık sendika tercihlerini ortaya koyduklarını göstermektedir. Bir
başka anlatımla, işçiler sendika üyeliği konusunda ikna olmuş, olumlu olumsuz
yanlarıyla sendikalarını kabul etmişler, üye olmuşlardır. Bir anlamda sendikalar, kendilerini kabul ettirerek sendikalaşmanın önündeki engelleri aşmış oldukları bir aşamaya ulaşmışlardır.
Bir diğer önemli nokta ise işçilerin sendikalaşma haklarını kullanarak
risk almaları, tüm olumsuz söylemlere karşın tercihlerini sendika üyesi olarak
belirginleştirmeleridir.
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Bu aşamaya kolay gelinmemiş, işçilerle görüşme, ikna süreci, noter aşaması gibi emek ve ciddi giderler gerektiren bir süreç yaşanmış, hem sendika
hem işçi kendi iç hukuklarını karşılıklı olarak oluşturdukları aşamaya gelmişlerdir.
Tüm bu nedenlerle toplu iş sözleşmesi yetki başvurusundan sonra sendika üyeliğinin kaybedilmesi, olağan üye kayıplarından farklı, deyiş yerindeyse
işçi ve sendikacının canını yakan bir süreçtir. İşini yitiren, sendikal örgütlenmeye, hatta hukuk sistemine inancını yitiren, umudu kırılan işçi, emekleri yok
olan sendikacı ortaya çıkmaktadır.
Toplu iş sözleşmesi süreci, sendika hakkını kullanan işçinin elde etmek
istediği yarara ulaşmasını sağlayan, sendika hakkını soyut bir hak düzleminden
işçinin yaşamına taşıyan bir süreç olması açısından da önemlidir. En genel
anlamda işçi sendikalaşarak güçlü işveren karşısında korunma gereksinimi için
attığı adımı, korumanın çerçevesini toplu iş sözleşmesiyle belirleyerek işlevli
kılmaktadır.
Dolayısıyla toplu iş sözleşmesi yetki belirleme sürecinin, hassas dengeleri gözetmesi, kısa, hak kaybına neden olmayan, koruma amacına hızla ulaştıran bir süreç olması zorunluluğu sendika ve toplu iş sözleşmesi hakkının doğasından kaynaklanmaktadır.
Toplu iş sözleşmesi yetki sürecinin uzamasıyla sendika üyeliğinin korunamaması konusunda doğrusal bir ilişki bulunduğu, yetki belirleme süreci uzadıkça sendika üyeliğinin korunmasının zorlaştığı, sadece ülkemiz için geçerli
bir durum da değildir. Bu konuda yapılan araştırmaların, uygulanan yetki sürecinin türünün, yetkili sendikanın belirlenmesinde belirleyici etkisinin olduğunu
ortaya koyduğu vurgulanmıştır.1 Araştırmamız, ABD ve İngiltere‟de sendikaların daha kısa sonuç veren “üyelik onayı”2 (Cardcheck ) sistemini, işverenlerin
ise oylama sistemini desteklemelerini, her iki sistemin sonuçlarına bağlamaktadır. İşverenler oylama sistemini “üyelik onayı” sistemine göre yetki belirleme
süresini uzattığı için desteklemekte, işçi sendikaları ise aksine “üyelik onayı”
yetki belirleme süresini kısalttığı için bu sisteme destek vermektedirler.3
İki ülkeyi karşılaştıran başka bir araştırma da benzer sonuçlara ulaşmıştır. Bu araştırmaya göre ABD‟deki işverenler Kanada‟ya göre daha fazla örgütlenme karşıtı davranışlar içerisine girmekte, daha fazla haksız işyeri uygu1

Susan Johnson, “Cardcheck Or Mandatory Representation Vote? How The Type Of Union
Recognitioiprocedure Affects Union Certificatıon Success”, The Economic Journal, Vol.
112, No. 479 (Apr., 2002), s. 344
2
Cardcheck, “Üyelik Onayı” şeklinde çevrilmiş ve kullanılmıştır.
3
Johnson, a.g.e., s. 344
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lamalarına başvurmaktadır. Bu tür uygulamalar ise ABD‟de ilk toplu iş sözleşmesi görüşmesi yapma süresini ve sendikanın yetki alabilme olanağını önemli
ölçüde etkilemektedir. “ABD‟deki işverenler yetki seçim sonuçlarına itiraz
ederek ve seçim süresini uzun tutarak, bu süreç içerisinde sendika karşıtı politikalarının daha uzun bir sürece yayılmasını sağlayabilmektedirler.”4
Yetki belirleme süresiyle işveren davranışı arasındaki etkileşimi, yetkinin oylama sistemiyle belirlendiği sistemlerde işverenlerin sendikasızlaştırma
için başvurduğu yöntemleri belirlemeye dönük yapılan bir araştırma, sendikaların yetki alabilmesinde yetki sürecinin kilit bir faktör olduğu sonucuna ulaşmıştır.5 Araştırmanın, yetkili sendikanın oylama yoluyla belirlendiği ABD seçim sürecinin aşırı ölçüde uzayabildiğini, bu uzamanın işverene örgütlenmeyi
engellemek için fırsatlar sunduğunu gösterdiği vurgulanmıştır. Araştırmanın
özet sonuçlarına göre, yetkili sendikayı belirleme süresinin katı zaman limitlerine bağlanması, örgütlenme sürecinde işçilerin seçimlerini özgürce yapabilmelerine, işverenin etkilerinden kurtulmalarına olumlu katkılar sunmaktadır.
Aksine yetkili sendikanın belirlenme süresinin uzamasıyla işverenlerin sendikasızlaştırma yöntemleri birleştiğinde sonuçları sendika ve üyesi işçiler açısından yıkıcı olabilmektedir. Araştırmanın yapıldığı zaman dilimi içerisinde işverenlerin uzun zamana dayalı oylama süreçlerinin çok önemli bir bölümünde
sendikaları yetkisizleştirmekte, örgütlenmeyi engellemekte başarılı oldukları
gözlemlenmiştir. Araştırmada Kanada ve ABD‟deki sendikalaşma oranları
arasındaki farkın yetki sürecinin ABD‟de çok fazla uzayabilmesiyle açıklanabileceği iddiası da ileri sürülmüştür.6
Benzer sonuçları, Türkiye‟de uygulanan toplu iş sözleşmesi yetki sistemi
için de inceleme konusu yaptığımız sektörler ve işyerlerinden hareketle söyleyebiliriz. Tablo 5.2.1‟de görüleceği gibi, toplu iş sözleşmesi yetki tespitine
işveren tarafından itiraz edilen 867 işyerinde dava kazanılmasına karşın sadece
281 işyerinde toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır. Yüzde olarak ifade etmek
gerekirse, sendikaların davayı kazanmalarına karşın toplu iş sözleşmesi yapabilme oranları %38,41 düzeyinde kalmıştır. Yani işverenler yetki tespit davası
kazanılan işyerlerinin %67,58‟inde sendikasızlaştırma politikalarında başarılı
olmuşlardır.

4

Betül Urhan, Sendikal Örgütlenme Bunalımı ve Türkiye’deki Durum, Petrol İş Yayınları
97, İstanbul, 2005, s. 78
5
Chris Riddell, “Union Suppression and Certification Success”, The Canadian Journal of
Economics / Revue Canadienne d'Economique, Vol. 34, No. 2 (May, 2001), s. 409
6
A.e., s. 410
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Tablo 5.2.1. Yetki Alma Süreleri ve Toplu ĠĢ SözleĢmesi Yapma Oranları

Açıklama: 1- Türk Metal, 2- TEKSİF, 3- Birleşik Metal-İş, 4- Çelik-İş, 5- Petrol-İş, 6- Tekstil,
7- Lastik-İş, 8- Öz İplik-İş, 9- Selülöz-İş, 10- Ortalama

5.2.1. Yetki Tespit BaĢvurularının Sendikalara Göre Dağılımı ve
Ortalama SendikalaĢma Oranları
1992-2009 yılları arasında incelemiş olduğumuz sektörlerde toplu iş
sözleşmesi yetkisi için yapılan başvurulardan olumsuz tespit yapılan işyerleri
dahil toplam 8144 yetki başvurusu incelenmiştir. Yetki başvurularının sendikalara göre dağılımı ve ortalama sendikalaşma oranları Tablo 5.2.2‟de gösterilmiştir. Öncelikle yetki başvurusu yapılan işyerlerinin sendikalaşma oranlarının yıllara göre ortalaması alınmıştır. Bunlar esas alınarak, incelenen dönemi
kapsayan 17 yılın ortalaması hesaplanmıştır. Tablodan da görüleceği gibi inceleme kapsamındaki değişik konfederasyonlara üye farklı büyüklükteki sendikaların sendikalaşma oranları birbirine çok yakındır. En fazla sendikalaşma
oranı %62,51, en düşük sendikalaşma oranı ise %58,46 olmuştur. Bu sendikalaşma oranlarıyla sendikaların güçlü bir üye desteği yaratarak işveren karşısında etkili bir biçimde var olmaları olanaklı değildir.
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Tablo 5.2.2. Ġncelenen Yetki Tespiti BaĢvurularının Sendikalara Göre Dağılımı ve
Ortalama SendikalaĢma Oranları

5.2.2. Yetki Tespit BaĢvurularına Ġtiraz Nedenleri
2822 sayılı Yasa‟nın 15. maddesi işveren sendikalarına, sendika üyesi
olmayan işverene, yetki tespiti istenilen işyerinde örgütlü diğer sendikalara
tebliğ tarihinden itibaren 6 işgünü içerisinde yetkili iş mahkemesinde yetki
tespitine itiraz hakkı tanımıştır. Maddenin son fıkrasında yer alan “Mahkemeye
itirazın yapılması, karar kesinleşinceye kadar yetki işlemlerini durdurur”
hükmü nedeniyle yetki tespitine itirazın yapılmasıyla birlikte süreç, itiraz sonuçlanana kadar kesilmekte, sendika hukuken işverenle muhatap olabilme olanağından yoksun kalmaktadır.
Yasa‟nın toplu iş sözleşmesi taraflarına ve ilgili sendikalara itiraz hakkı
tanımış olması, ilgililerin de bu haklarını kullanıyor olmalarında ilk bakışta
yadırganacak bir durum bulunmamaktadır. Ne var ki toplu iş sözleşmesi yetkisine yapılan itirazlar yakından incelendiğinde, çok büyük bir bölümünün yetki
tespitindeki hataları düzeltme amacından çok, itirazla kazanılan zaman dilimi
içerisinde mümkünse sendikasızlaştırmayı gerçekleştirmeye, bu mümkün ya da
yararlı değilse sendikayı ödün pazarlığına zorlamaya dönük olduğu görülür.
Bu tür itirazların hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olduğu, yargının
kötü niyetle yapılmış itirazları süzmesinin gerektiği söylenebilir. Yargılama
sürecinde yer alan avukatların, temsil ettikleri vekil edenlerinin hukuka aykırı
bir yararı elde etmek için dava hakkını ve yargılama hukukunu, savunma için
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kendilerine verilmiş olanakları kötüye kullanmalarının etik değerlere aykırı
olduğunu söylemek de olanaklıdır. Ancak ne yazık ki bu söylemin itirazları
ortadan kaldırmaya yetmediği, hatta bu tür itirazların kanıksandığı ve yadırganmadığının da bir gerçeklik olarak varlığını sürdürdüğü gözlemlenmiştir.
Yapılan yetki itirazları incelendiğinde toplu iş sözleşmesi yetkisi için
Yasa‟nın aradığı tüm koşulların yargılamada tartışma konusu yapıldığı, bu
koşulların hiç birisinin bulunmadığının ileri sürüldüğü görülmektedir. Örneklemek gerekirse:
Sendikanın yetki tespiti başvuru tarihinde tespit yazısında belirtilen sayıda üyesinin bulunmadığı, işyerinde çalışan işçi sayısının tespit yazısında belirtilen sayıdan fazla olduğu hemen her itirazda ileri sürülmüştür.7 Bir diğer
itiraz nedeni olarak sıklıkla işyeri düzeyinde istenen yetkide “işyeri” değil “işletme” olduğu Türkiye‟nin değişik bölgelerinde satış temsilcilikleri, büro gibi
“işyerlerine bağlı işyerleri”nin bulunduğu iddiası ileri sürülmüştür. 8
Tespit istenilen işkolunun sendikanın girdiği işkoluna girmediği, işkolu
tespiti istendiği ve tespitin bekletici mesele yapılması gerektiği itirazının da
yetki davalarının uzun sürmesinin önemli nedenleri arasında yer aldığını
belirtmek gerekmektedir.9
Petrol-İş Sendikası Örgütlenme Sekreteri‟nin anlatımıyla belirtmek gerekirse:
“İşveren tarafı itiraz davasını Bakırköy İş Mahkemesinde
açmıştır. Bu davada işveren tarafı, birinci olarak işyerine ilişkin
tespitin hatalı olduğunu çünkü burasının işyeri değil işletme olduğunu,
ikinci olarak bu işletmenin 03 nolu işkolunda değil “ticaret ve büro”
işkolunda olduğunu, mahkemenin bu konuda işkolu prosedürünü
işletmesi için mehil verilmesini ve bu süreç tamamlanıncaya kadar
bekletici mesele yapılmasını, üçüncü ve son olarak da çoğunluk
tespitindeki toplam çalışan ve üye sayılarının gerçeği yansıtmadığı ve
sendikamızın gerekli çoğunluğa sahip olmadığını iddia etmiştir.
Sendikamız bu davanın Bakırköy İş Mahkemesinde değil
İstanbul İş Mahkemesinde açılmış olması gerektiğinden bahisle yetki
itirazında bulunmuştur.16.5.2003 tarihinde açılan bu davada Bakırköy
1. İş Mahkemesi 22.9.2003 tarihinde sendikamızın itirazını yerinde
7

8

9

Çok sayıda bulunan itirazlara örnek olarak Bkz. Edirne İş Mah. 1993/239 E, İzmir 2. İş Mah.
1995/108 E, Bursa 2. İş Mah. 1994/722 E, Kocaeli 2. İş Mah. 1996/212 E, Gaziantep İş Mah.
1997/198 E. İstanbul 3. İş Mah. 1993/591 E, İstanbul 7. İş Mah. 2005/317 E, İzmir 3. İş Mah.
1999/596 E, İstanbul 9. İş Mah. 2006/1421 E, Kocaeli 2. İş Mah. 2008/191 E, Kayseri 3. İş
Mah. 2009/1425 E, Diyarbakır İş Mah. 2001/144 E, Gaziantep İş Mah. 1998/546 E sayılı
mahkeme dosyaları.
İzmir 2. İş Mah. 1996/464 E, Adana İş Mah. 1992/1295 E, Kocaeli 2. İş Mah. 2003/674 E,
İstanbul 1. İş Mah. 2005/476 E,
Bursa 1. İş Mah. 2004/1379 E, Uşak Asliye Hukuk (İş) Mah. 1994/423 E, İzmir 1. İş Mah.
2006/264 E. Ayrıca,
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görerek davayı yetki yönünden reddetmiştir. Bu karar işveren
tarafınca temyiz edilmiş, acele görülmesi gereken işlerden olmasına
rağmen Yargıtay‟ın onama kararı 27.2.2004 tarihinde Bakırköy İş
Mahkemesine ulaşmıştır.
İşveren tarafı davayı uzatmak ve bu yolla süre kazanmak
istemiştir. Bu nedenle davayı bilerek Bakırköy İş Mahkemesinde
açmıştır. Karar metninde davacı tarafa kararın kesinleşmesinden
itibaren 10 gün içinde davanın yetkili İstanbul İş Mahkemesinde
açılması hükmü yer almaktadır. 10 günlük süre yeni işlemeye
başlamıştır. Örgütlenip tespit başvurusu yaptığımız 22.4.2003
tarihinden bugüne dek yaklaşık 10.5 ay geçmiştir ve hâlâ davanın
esastan görülmesi bile mümkün olamamıştır.”10

Yetki tespitine itiraz davasını yetkili olmayan iş mahkemesinde açarak
yetkisizlik kararı verilene kadar süre kazanmak, SSK‟ya ceza ödemeyi göze
alarak yetki tespit başvuru tarihini kapsayacak şekilde işçi işe giriş bildirgesi
sunmak, gerçekte işyerinde çalışmayan işçileri Sosyal Güvenlik Kurumu‟na
(SSK), işyerinde çalışıyor gibi göstermek, muvazaalı alt işveren ilişkisine yönelmek, sık başvurulan yöntemler olmuştur. Üye kayıt fişlerinin sahteliğini ileri
sürerek imza incelemesi yaptırmaya çalışmak ise yetki tespit davalarını uzatmak için başvurulan yöntemlerden bir diğeridir. 11
İşyerinden çalışma saatleri içerisinde işçilerin ayrılmalarının olanaklı
olmaması nedeniyle sendikanın işçilerin nüfus cüzdanlarını toplayarak imzalattırdığı üye kayıt fişlerini işçileri notere götürmeden, notere onaylatması gibi
tümüyle fiili durumlardan kaynaklanan zorunlulukların itiraz konusu yapıldığı
da görülmüştür.12
Tekstil sektöründe çalışan 16 yaşını doldurmamış küçük işçilerin üye
kayıt fişlerinde yasal temsilcilerinin imzalarının bulunmadığı, bu nedenle üyeliklerinin geçerli olmayacağı iddiası da yetki tespitine itiraz davasında tartışılmıştır.13
Yargılama sırasında yapılan itirazları doğrulama gerekçesiyle olabildiğince fazla kanıt sunup değişik yerlerden belge istenmesi, istenilen bu belgele10

İsmet Yiğit, “Dosya Soruşturma, Türkiye Petrol, Kimya, Lastik İşçileri Sendikası Genel
Eğitim ve Örgütlenme Sekreteri”, Tes-ĠĢ Dergisi, Mart 2004, s. 27
11
Kocaeli 1. İş Mah. 2009/313 E, İstanbul 4. İş Mah. 1998/693 E. Kocaeli 1. İş Mah. 2008/18 E,
Edirne İş Mah. 2005/298 E, İstanbul 1. İş Mah. 1998/782 E
12
İzmir 4. İş.Mah. 2009/460 E, 2009/628 K, 30.12. 2009 sayılı kararı ile işçilerin notere
gitmeden noterin nüfuz cüzdanlarına göre üyelikleri onaylamasının sendika üyeliğinin
geçersizliği sonucunu doğurmayacağı, noterler açısından meslek kurallarına aykırılık
oluşturacağına hükmedilmiş, karar Yar. 9. HD. 2010/8190 E, 2010/7021 K, 16.03.2010 tarihli
kararı ile onanmıştır.
13
İzmir 1. İş. Mah. 1990/991 E, 1990/1412 K, 17.12.1990 T. Kararı ile mahkeme, 16 yaşından
küçük sendika üyelerinin üye kayıt fişinde yasal temsilcilerinin imzalarının bulunmamasının
üye kayıt fişinin iptali, sendika üyeliğinin geçersizliği sonucunu doğurmayacağına karar
vermiş, karar Yar. 9. HD. 1091/105 E, 1991/526 K, 25.01.1991 T. Sayılı kararı ile onanmıştır.
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rin aslında yasal zorunluluklar gereği işveren tarafından hazırlanması gereken
belgeler olmasına karşın işverenin verdiği kurumdan belge istenilmesi bir diğer
zaman kazanma örneğini oluşturmuştur. Tablo 5.2.3‟te bir yetki tespit davasında davacı işverenin istenilmesini istediği belgeler ve bu belgeleri düzenleme
yükümlülüğünü işverene yükleyen yasa hükümleri gösterilmiştir.
Tablo 5.2.3. Yetki Tespit Davasında Ġtiraz Eden ĠĢverenin Toplanmasını Ġstediği
Belgeler ve Belgelerin Yasal Dayanakları
KURUM ADI
SGK Başkanlığı
Samsun Sos. Güv.
Mer.

ĠSTENĠLEN BELGE
Davacı işverenliğe ait bütün
kayıtlar

ĠLGĠLĠ YASA MADDESĠ
506 Sayılı SGK 79. maddesi - 5510
sa. Yasa 8. ve 11. maddeleri,506
sayılı Sosyal Sigortalar Kanun‟un
4447 sayılı Kanunla değişik 8.
maddesi
4857 sayılı Yasa md. 3

İstanbul Ticaret Sicil
Müd.-Eminönü
SGK Başkanlığı Şişli
Sos. Güv. Mer.

Davacı işverenliğe ait tic. sicil
kayıtları
470075/0 işyeri sicil no. lu X*
A.Ş‟ye ait tüm kayıtlar

SGK Başkanlığı Şişli
Sos. Güv. Mer.

Davacı işverenliğe ait bütün
kayıtlar

SELÜLOZ İŞ
Sendikası
İstanbul Bölge
Çalışma Müdürlüğü

Davalı işverenlikte
01.10.2010 tarihi itibarıyla
çalışanların üyelik fişleri
X AŞ.‟ye ait işyeri çalışma
sicil kayıtları

İstanbul Bölge
Çalışma Müdürlüğü
Samsun Bölge
Çalışma Müdürlüğü
Edirne Bölge Çalışma
Müdürlüğü

Davacı işverenliğe ait işyeri
çalışma sicil kayıtları
Davacı işverenliğe e ait işyeri
çalışma sicil kayıtları
X AŞ‟ye ait işyeri çalışma
sicil kayıtları

2821 sa. Yasa md. 62 - 4857 sayılı
Yasa md. 3
2821 sa. Yasa md. 62 - 4857 sayılı
Yasa md. 3
2821 sa. Yasa md. 62 - 4857 sayılı
Yasa md. 3

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü

X AŞ‟ye ait işyeri ticaret sicil
kayıtları

4857 sayılı Yasa md. 3

Çorlu Ticaret Sicil
Müdürlüğü

X AŞ‟ye ait işyeri ticaret sicil
kayıtları

4857 sayılı Yasa md. 3

Çorum Ticaret Sicil
Müdürlüğü
SGK Başkanlığı
Edirne Sos. Güv.
Mer.

Davacı işverenliğe ait işyeri
ticaret sicil kayıtları
X AŞ. e ait tüm kayıtlar

4857 sayılı Yasa md. 3

506 Sayılı SGK 79. maddesi - 5510
sa. Yasa 8. ve 11. maddeleri, 506
sayılı Sosyal Sigortalar Kanun‟un
4447 sayılı Kanunla değişik 8.
maddesi
506 Sayılı SGK 79. maddesi - 5510
sa. Yasa 8. ve 11. maddeleri,506
sayılı Sosyal Sigortalar Kanun‟un
4447 sayılı Kanunla değişik 8.
2822 sayılı Yasa 13. Çalışma ve Sos.
Güv. Bak. dosyasında mevcut
2821 sa. Yasa md. 62 - 4857 sayılı
Yasa md. 3

506 Sayılı SGK 79. maddesi - 5510
sa. Yasa 8. ve 11. maddeleri, 506
sayılı Sosyal Sigortalar Kanun‟un
4447 sayılı Kanunla değişik 8.
Maddesi
*X A.Ş. Davacı işverenliğe ait bir başka tüzel kişi formatı altında örgütlenmiş işyeridir.
Kaynak: İstanbul 1. İş. Mah. 2010/959 sayılı dosyası
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Yargının iş yükünün fazlalığı, fiziki yetersizlikler gibi yargılamayı geciktiren sorunlarla belirtilen itirazlar örtüştüğünde yetki davalarının uzaması
nerdeyse kaçınılmaz hale gelmektedir.
5.2.3. Toplu ĠĢ SözleĢmesi Yetkisinin Belirlenmesinde Bakanlığın
Etkisi
2822 sayılı yasasının 13. maddesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‟nın yetki tespitini nasıl ve hangi süre içerisinde yapacağını belirlemiştir.
Maddeye göre, Bakanlık yetki tespitini “kayıtlarına göre” yapmak zorundadır.
“Kayıtlarına göre” ibaresi Yasa‟nın Bakanlığa getirmiş olduğu önemli bir yükümlülüktür. Bu yükümlülüğün gereği olarak Bakanlığın kayıt tutması, bu
kayıtlara dayalı yetki tespiti yapması gerekmektedir.
Bakanlığa getirilen ikinci yükümlülük, başvuru tarihinden itibaren 6 işgünü içerisinde yetki tespitini yapma gerekliliğidir. Bakanlık her ne kadar siyasi bir kurum da olsa yetki tespitinde tarafsız olmalı, sendikalar arasında ayrımcılık olarak nitelendirilebilecek uygulamalardan kaçınmalıdır.
5.2.3.1. Bakanlığın Kendi Kayıtlarına Göre Yetki Tespiti Yapması
Her ne kadar Yasa‟nın buyurucu hükmü olsa da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2011 yılına kadar yetki tespiti işlemini kendi kayıtlarına dayalı olarak yapabilecek veri donanımını yaratamamıştır.
Sistemin kurulduğu ilk yıllarda, sendikaların vermiş olduğu listelere göre
yetki belirleme yolunu seçmiş, bu listelerin gerçekleri yansıtmadığı
yakınmaları artınca bu kez, yetki istenilen işyerlerine müfettiş gönderip,
müfettişin yapmış olduğu belirlemelere dayalı olarak yetki tespitini
gerçekleştirmeye çalışmıştır. Bu yöntem de süreyi uzattığı eleştirisini
beraberinde getirmiştir. Örneğin, 05.05.1992 tarihinde tespit talebinde bulunan
bir sendikanın tespit istediği işyerinde çalışan işçileri belirlemek için müfettiş,
istem tarihinden 6 ay sonra işyerine gidebilmiştir.14
Bazı sendikalar bu sorunu aşmak için yetki tespiti yaptırdıkları gün eş
zamanlı olarak mahkemeler aracılığıyla delil tespiti yaptırarak çalışan ve sendikalı sayılarını belirleyip, bu tespitlerini Bakanlığa ileterek yetki tespitini hızlandırma yolunu denemişlerdir. Ancak Bakanlık taraf olmadığı delil tespitlerini
hukuken haklı olarak dikkate almadan müfettiş uygulamasına bir süre devam
etmiştir.
14

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişliği‟nin 06.11.1992 Tarih, 271932.32 Sayılı
Tutanağı. “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş İstanbul Grup Başkanlığı‟nın
02.11. 1992 gün ve 7477 sayılı görev emirleri gereğince, … adresine kurulu.. Tic. A.Ş.
05.05.1992 tarihinde çalışan işçi sayısı ile Teksif Sendikasının, varsa diğer sendikalarında üye
sayılarının tespiti için 06.11.1992 günü gelindi. (…)”
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Artan yetki talepleri, müfettiş sayılarının yetersizliği, sürecin uzamasının
getirmiş olduğu baskının Bakanlığı yeni arayışlara itmiş olduğu söylenebilir.
Sendika yetki başvurusu yaptığında, işverenden faksla başvuru tarihinde işyerinde çalışanların listesini isteme uygulamasına geçilmiş, bu uygulama Çalışma
Genel Müdürü‟nün deyişiyle işverene, “sendika işyerinde örgütleniyor” mesajı
istenmeden de olsa verildiği için eleştirilmiştir.15 Sonuç olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‟nın ancak son bir yıl içerisinde SGK‟ye kayıtlı işçilere
elektronik ortamda ulaşma olanağı elde ettiği, doğal olarak kayıtlı sektörde
çalışanlarla sınırlı bir şekilde kendi kayıtlarına göre tespit yapabilir hale ancak
gelebildiği, dolayısıyla sistemin bu konuda 27 yıl gibi uzun bir süre tasarlandığı
gibi işleyemediği görülmüştür.
5.2.3.2. Bakanlığın Yetki Tespiti Yapma Süresi
Tablo 5.3.1‟de görüldüğü gibi Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı‟nın yetki belirleme süresi hiçbir zaman Yasa‟nın öngördüğü 6
işgünlük süreyi yakalayamamıştır. İnceleme konusu yetki başvurularında itiraz
olmaması durumunda Bakanlığın yetki belgesi verme süresi ortalama 60-75
gün arasında değişmiştir.
İşletme-işyeri ayrımı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını yetki tespit aşamasında uğraştıran yetki ve yetki tespit işlemlerini uzatan konulardan
birisi olmuştur. Bakanlığın, işyeri düzeyinde yapılan yetki tespit istemini sonuçlandırırken aynı işverene ait aynı işkolunda başka işyerlerinin de bulunduğu, dolayısıyla yetkinin işletme düzeyinde belirlenmesi gerektiği sonucuna
ulaştığında ne yapacağı konusunda kararsız kaldığı görülmüştür. Bazı kararlarında işyeri düzeyinde yetki isteyen sendikaya, yetki tespiti istenen işverenin
başka işyerlerinin de bulunduğunu, işletme düzeyinde yetki sistemi için yeniden başvuru yapması gerektiğini bildirerek, sayısal çoğunluğa dönük inceleme
yapmadan yetki tespit talebini geri çevirmiştir. 16
Bazı başvurularda ise işyerinin işletme olduğunu saptamış, sayısal çoğunluk açısından inceleme yapıp, işletmede toplam çalışanlara göre yarıdan
fazla üye sayısının olup olmadığını inceleyerek yarıdan fazla sayı bulunmadığı
için olumsuz yetki tespiti kararı vermiştir.17
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ilk uygulamasıyla yasayı zorlayarak sendikalara bir anlamda pratik bir yol önermekte, sendika yargı yoluna
15

Cengiz Delibaş, “Türkiye‟de Sendikal Örgütlenme Uygulamasında Karşılaşılan Engeller
Yorumlar Bölümü”, Türkiye’de Sendikal Örgütlenmenin Önündeki Engeller Semineri,
İstanbul, Türk-İş Yayını, 2006, s. 188, “İşverene Yazı Yazıyoruz; „Üyelerini Bildir”.
16
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü‟nün 29.12.1992 Tarih
42649 sayılı yazısı.
17
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü‟nün 15.02.93 Tarih 5392
sayılı olumsuz yetki tespit yazısı.
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başvurmadan yani zaman kaybetmeden işletme düzeyinde yeni bir yetki başvurusu yaparak, sayısal çoğunluğu da varsa yetki tespitine işletme düzeyinde
devam etme olanağına kavuşmaktadır. 18 Sayısal çoğunluğun bulunduğu durumlarda kısa sürede sonuç verecek gibi görünen bu yol, sayısal çoğunluğun tartışmalı olduğu, işletme kavramının kendisine itiraz olduğu durumlarda sakıncalı olduğu gibi, bizce yasal düzenlemeye ve yargı kararlarına da aykırıdır. 19
Sonuç olarak incelediğimiz yetki başvurularına bakıldığında, yetki tespitlerine itiraz olmadığı koşullarda dahi Yasa‟nın aradığı süreler içerisinde
sendikalara yetki tespit belgesi verilememiştir.
Tablo 5.2.4. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Yetki Belgesi Verme Süresi
(Ġtirazın Olmadığı Durumlarda)

18

Tekstil İşçileri Sendikası 01.12.1993 tarih 1993/263 sayılı yazısı. Sendika belirtilen yazı ile
bakanlığa başvurup “yetki tespit istemimizden vaz geçiyoruz” demiş, yeniden bu kez işletme
düzeyinde yetki istemiş, bakanlık sayısal çoğunluk yeterli olduğu için sendikaya işletme
düzeyinde yetki vermiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel
Müdürlüğü‟nün 05.12.94 tarih 34932 sayılı yetki belgesi.
19
Yar. 9. HD. 1990/2093 E, 1990/9797 K, 23.03.1990 T. http://www.legalbank.net/ Erişim T.
22.12.2011. “Esasen her iki işyerinin aynı işkolunda olduğunda bir uyuşmazlık da yoktur. Şu
durumda her iki işyerinin işletme kapsam ve kavramı içinde mütalaa edilmesi ve bunun sonucu
olarak da çoğunluk tespitinde bir bütün olarak nazara alınması gerekir.” Yar. 9. HD.
2004/9695 E, 2004/17.8995 K, 21.04.2004, http://www.legalbank.net/ Erişim T. 22.12.2011
“Dosyadaki bilgi ve belgelerden tespite konu işyerinde üretilen kablo ve ek kutuların
Adapazarı‟ndaki işyerinde depolandığı, montaj yapılacak yerlere buradan sevk edildiği, montaj
işinde de zaman zaman üretimde çalışan işçilerin görev aldığı, her iki işyerinin birbiriyle
organik bir bağ içerisinde olduğu, aynı meskenden sevk ve idare edildiği anlaşılmaktadır. Bu
işyerlerinin 2822 sayılı TİSGLK‟nun üçüncü maddesi anlamında işletme olup olmadığı
belirlenmelidir.”
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5.2.3.3. Yetki Tespiti AĢamasında Bakanlığın Tarafsızlığı
Toplu iş sözleşmesi yetki sistemini incelediğimiz sektörler ve sendikalar
açısından incelemeye başladığımızda akla gelen ilk sorulardan birisini, yetki
belirleme süresinin itiraz olmadığı durumlarda sendikalara göre farklılık gösterip göstermediği, daha kısa ve açık anlatımla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‟nın sendikalar arasında yanlı davranıp davranmadığı sorusu olmuştur.
Yukarıdaki Tablo 5.2.4. incelendiğinde sendikalar arasında Bakanlığın
yetki belgesi verme süresi açısından bağlı oldukları konfederasyonlara göre
farklı işlem yaptığını söyleyecek anlamlı bir süre farkı bulunmamaktadır.
DİSK‟e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası‟nın ortalama yetki alma süresi 75 gün
iken, rakip sendikalardan Türk-İş‟e bağlı Türk Metal Sendikası‟nın 69 gündür.
Arada 6 günlük bir fark bulunmaktadır. Hak-İş Konfederasyonu‟na bağlı Çelikİş‟in yetki alma süresi ise 63 gündür. Çelik-İş, Birleşik Metal-İş Sendikası‟ndan 12 gün, Türk Metal Sendikası‟ndan ise 6 gün daha kısa sürede yetki
almıştır.
Aynı şekilde tekstil sektöründe en uzun yetki alma süresi ortalama 74
günle DİSK‟e bağlı Tekstil Sendikası‟nındır. Bu sendikaya rakip Türk-İş‟e
bağlı TEKSİF Sendikası‟nın ortalama yetki alma süresi 65 gündür. Aralarında
10 günlük bir fark bulunmaktadır. Hak-İş‟e bağlı Öz İplik-İş Sendikası‟nın
ortalama yetki alma süresi ise 61 gündür. Öz İplik-İş‟in yetki alma süresi,
Tekstil Sendikası‟ndan 13, TEKSİF Sendikası‟ndan 4 gün daha kısadır.
Aradaki fark kısa da olsa en uzun yetki alma süresinin DİSK‟e bağlı iki
sendikada olmasının tesadüf olmadığı, Bakanlığın yansız olmadığını gösterdiği
ileri sürülebilir. Ne var ki sendikaların yetki sürecini izleme olanakları, Türkİş‟e bağlı sendikaların genel merkezlerinin Ankara‟da olması, süreci elden
takip etme olanaklarının fazlalığı gibi faktörler de hesaba katıldığında, sadece
aradaki kısa süre farklılığından hareketle Bakanlığın yanlı davrandığını söylemek olanaklı gözükmemektedir.
Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‟nın her zaman her
koşulda yansız davrandığı da söylenemez. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‟nın yetki belirleme sürecinde müdahil olduğu önemli örneklerin varlığı
yadsınamaz. Bu örnekler en azından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‟nın
yanlı davranabildiğini göstermektedir. Bu durum aşağıda örneklerle açıklanmaya çalışılacaktır.
5.2.3.3.1. Yüzde On Barajı ve Bakanlığın Tutumu
İşkolu istatistiklerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‟nın tutuyor
olması, Bakanlığın altı ayda bir yayımlamış olduğu bu istatistiklere göre sendikaların barajın altında kalıp kalmayacakları, Bakanlığın yayımlamış olduğu
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istatistiklerde zaman zaman ani dalgalanmaların yaşanması 20 sendikalar tarafından kuşku ve kaygıyla karşılanmıştır. Özellikle Ocak 2000 istatistiklerinde
%68,45 olarak açıklanan sendikalı sayısının sadece 6 ay sonra %54,60‟a gerilemesi, bir sendika çalışma raporunda “Bakandan Gözdağı: İşkolu
İstatistikleri” başlığıyla yer almıştır. 21
Temmuz 2000 istatistiklerinin yayımlanmasıyla birlikte 9 sendikanın barajın altında kaldığını, bu dokuz sendikaya üye 177.972 işçinin toplu iş sözleşmesi hakkını yitirdiğini ileri süren rapora göre bu sonuç %10 barajının, Bakanlığın elinde dilediği zaman dilediği sendikaya yöneltebileceği bir silah haline
geldiğini göstermektedir.22
5.2.3.3.2. Bakanlığın Yansız Davranmadığı Ġleri Sürülen Yetki Tespiti
Örnekleri
Bu konuda en çarpıcı örnek Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.‟de
(Erdemir) 1984 yılında başlayan yetki belirleme sürecidir. Erdemir‟de metal
sektöründe örgütlü üç sendika arasında başlayan bu yetki süreci, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı‟nın toplu iş sözleşmesi yetkisinin tespitinde yanlı
olup olmadığının tartışıldığı her ortamda, Bakanlığın yanlı davrandığına ilişkin
örnek verilen bir olay olarak literatüre geçmiş, birçok araştırmacı Bakanlığın
20

Aziz Çelik, “Türkiye'de Sendika Üyeliği ve Sendikalaşma İstatistikleri”, ĠĢ, Güç, 2004, Cilt 6
Sayı 2, Sıra 1, No: 211,
http://www.isguc.org/?p=article&id=211&cilt=6&sayi=2&yil=2004 Erişim, 23.10.2011. “Bakanlık
tarafından yayımlanan istatistiklerin bir diğer dikkat çeken yanı ise kimi yıllarda görülen ani
dalgalanmalardır. 1988 yılında yüzde 64 olarak açıklanan sendikalaşma oranı 1989 yılında
birden bire yüzde 51.5'e düşmüştür. Bunun nedeni daha önce liste halinde verilen üyeliklerin
noterden geçirilmesini öngören yasadır. Yine 1990 sonrasında hızlı bir yükselişe tanık
oluyoruz. Faaliyetleri durdurulan sendikaların (DİSK üyesi sendikalar) yeniden faaliyete
başlaması bu yükselmenin nedeni olarak açıklanabilir. 1999 yılında yüzde 70'e yaklaşan
sendikalaşma oranının 2000 yılında yüzde 54.6'ya düştüğünü görüyoruz. Bu düşüş ÇSGB
tarafından yasaya uygun olmayan üyeliklerin Temmuz 2000 istatistiklerinde düşürülmesi
sonucu gerçekleşmiştir. Ancak bu ayıklamanın ne kadar gerçekçi ve adil yapıldığı tartışma
konusudur.”
21
TEKSİF, BaĢkanlar Kuruluna Sunulan 17. Devre 4. Dönem ÇalıĢma Raporu, İstanbul, 30
Kasım 2000, s. 17
22
A.e., “DİSK Heyetinin konuyla ilgili olarak, medyaya da yansıyan yakınması sırasında
Başbakan Ecevit, sorunu tartışmak yerine, DISK‟i Ekonomik ve Sosyal Konseye katılmadığı
için eleştirmiştir. DİSK Genel Başkanı da “Ekonomik ve Sosyal Konseye katılmadıkları için
hükümetin kendilerini cezalandırmaya kalkıştığını belirtmiştir. 17 Temmuz istatistikleri ile
ortaya çıkan tablo uluslararası platforma da taşınmış, Türk-İş ve Hak-İş yanında DİSK‟in de
üye olduğu Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ICFTU) Başbakan Ecevit‟e
başvurarak, “ILO normlarına uygun Yasa değişikliklerinin bir an önce gerçekleştirilmesini”
istemiştir. ICFTU Genel Sekreteri Bill Jordan‟ın mektubunda Uluslararası Çalışma Örgütü
(ILO)nun yıllardır “barajın kaldırılması gerektiği yolundaki uyarıları” hatırlatılmış, istatistikler
“siyasi güdümlü” olmakla suçlanmıştır.
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yetki tespitindeki yanlı tutumuna Erdemir örneğini vermiştir. 23 Erdemir‟e ilişkin iki ayrı dönem bulunmaktadır. Birinci dönem 1984 yılında yaşanmıştır.
İkinci dönem ise aradan 11 yıl geçtikten sonra 1995 yılında başlayan yetki mücadeleleriyle geçen süreçtir.
5.2.3.3.2.1. Erdemir Yetki Süreci (1984)
Birinci Erdemir yetki süreci olarak ele alacağımız 1984-1987 arası, 1980
sonrası yetki belirleme sisteminin sahteciliği önleme, işçinin gerçek iradesine
göre hızlı bir şekilde toplu iş sözleşmesi tarafı sendikanın belirleneceği iddialarının bir anlamda sınandığı ama sistemin başarısız kaldığı bir dönem olması
açısından önemlidir. Bu süreçte sistemin tüm aktörlerinin yani sendikaların,
Bakanlığın ve yargının, yaşamın olağan akışına aykırı, kuşku uyandıran tutumlar sergilediği görülmüştür.
Sektörde örgütlü üç sendikanın, Türk Metal, Otomobil-İş ve Çelik-İş‟in
Erdemir‟de yetki mücadelesi, 2822 sayılı Yasa‟nın yürürlüğe girmesinden
hemen sonra başlamıştır. İlk olarak Çelik-İş Sendikası Ek-6 listesini Bölge
Çalışma Müdürlüğü‟ne bildirip işyerinde 3586 üyesinin bulunduğunu, işyerinde listeyi ilan ettiğini, işverenin ise Bölge Çalışma Müdürlüğü‟ne vermiş
olduğu Ek-1 işçi bildirim formunda işyerinde çalışan sayısını 7616, faaliyeti
durdurulan T.Maden-İş Sendikası üyesinin 4313 olduğunu bildirmiştir. İşveren
bildirimine göre 2102 işçiden hiçbiri sendika üyesi değildir.24 Çelik-İş Sendikası, ilan ettiği Ek-6 listesine dayanarak yetki tespiti isteminde bulunmuş, Bakanlık Çelik-İş‟e olumsuz yetki tespiti yapmış, Çelik-İş‟in Zonguldak İş Mahkemesi‟nde açmış olduğu davaya T.Metal ve Otomobil-İş müdahil olmuş,
mahkeme yaptırdığı bilirkişi incelemesi sonrası Çelik-İş‟in sadece 124 üyesi
olduğunu tespit ederek davayı reddetmiştir.25
23

Devrim Ulucan, “Toplu İş Sözleşmesi Özerkliğinin Hukuki Uygulamaya İlişkin Güncel
Sorunları”, ÇalıĢma Hayatımızın Güncel Sorunları, Öner Eyrenci-Fazıl Sağlam-Savaş
Taşkent-Devrim Ulucan, İstanbul, Emek Hukuk Yayınları, 1987, s. 188 “Böylece devletin
tarafsızlığı soyut bir kavramdan öteye gidememiştir (1986 yılında Ereğli Demir Çelik
Fabrikasında (Erdemir) çoğunluğa sahip sendikanın yetki macerası ve bu konuya bakanlığın
tutumu ayrı bir incelemeye konu olabilecek kapsamdadır). Politik bir konumu olan Bakanlığın
tarafsız kalması da zaten düşünülemezdi.” Kemal Sülker, “Tarihin Akışına Ters Düşen
Uygulamalar Karşısında Otomobil-İş‟in Onurlu Uğraşı”, Erdemir‟de Şeytan Üçgeni,
Otomobil ĠĢ Dergisi Eki, Mart 1987, s. 3-7, Metin Küçük, “Türk Hukukunda Toplu İş
Sözleşmesi Yetkisi ve Yol Açtığı Sorunlar”, Kamu ĠĢ, ĠĢ Hukuku ve Ġktisat Dergisi, Cilt 4,
Ocak 1998, Sayı 3, s. 112
24
Otomobil-İş, Erdemir‟de Şeytan Üçgeni, Otomobil ĠĢ Dergisi Eki, Mart 1987, s. 27
25
A.e., s. 31 Otomobil-İş‟e Erdemir işçilerinin üye olmasını engellemek için sendika 1984 yılı
Ocak istatistiklerinde %10 barajının altında gösterilmiş, açılan davayı sendikanın kazanmasına
karşın bakanlık iadeyi mahkeme yoluna başvurma dahil ısrarcı bir tavır sergilediğini ileri
sürmüştür. Sendikaya göre, “Bakanlığın açıkladığı rakamlarla Otomobil-İş‟in barajı aşamamış
gösterilmesinin tek nedeni, sendikanın örgütlediği işçi yığınlarına toplu sözleşme yetkisi
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Bu kez, 09.11.1984 tarihinde Otomobil-İş Sendikası, çalışanlardan 4102
işçiyi üye yaptığını ileri sürerek yetki tespiti istemiyle Bakanlığa başvurmuş,
Bakanlık çalışan sayısını 7888, Otomobil-İş‟in geçerli üye sayısını 1687 olarak
belirlemiş, 1184 üyeyi, Çelik-İş‟in gerçekleri yansıtmadığı bir önceki yetki
davasında yargı kararıyla çelişen Ek-6 listesinde ismi bulunduğu için mükerrer
üye olarak geçersiz kabul etmiş, 213 üyesinin ise ismine rastlanmadığını bildirerek olumsuz yetki tespitinde bulunmuştur. Otomobil-İş Sendikası bu tespite
itiraz etmiş, dava sürerken, bu kez Bakanlık Erdemir için teşmil kararnamesi
çıkarmış, kararname cumhurbaşkanı tarafından geri çevrilmiştir. Otomobilİş‟in açmış olduğu davada ise sendikanın geçerli üye sayısının 3205 olduğu
belirlenmiş ve dava reddedilmiştir.26
Otomobil-İş Sendikası 01.07.1985 tarihinde yeniden Bakanlık‟tan yetki
istemiş ancak Bakanlık bu kez yetki istemini Erdemir‟e ilişkin “01.09.198431.8.1986 tarihleri arasında geçerli olmak üzere 27.6.1985 tarihinde teşmil
uygulanmasına karar”27 verildiği gerekçesiyle geri çevirmiştir. Otomobil-İş
Sendikası 08.05.1986 tarihinde yeniden yetki başvurusu yapmış, bu başvuru da
olumsuz yetki tespitiyle sonuçlanmış, yapılan itiraz yine Çelik-İş Sendikası‟nın
Ek-6 listesindeki gerçek olmayan üye listesinde yer alan üyelik bildirimleriyle
çakıştığı gerekçesiyle reddedilmiş, sendika tüm çabalarına karşın mükerrerlik
iddiasını aşamamıştır.28
5.2.3.3.2.2. Erdemir Yetki Süreci (1995)
Erdemir‟de ikinci büyük yetki mücadelesi 1995 yılında yaşanmıştır. Türk
Metal Sendikası, 31.05.1995 tarihinde yetki tespit talebinde bulunmuş, Bakanlık
bu talebe olumsuz yetki tespiti yaparak yanıt vermiş, sendika bu tespite itiraz
etmiş, ancak daha sonra itiraz davasından ve ikinci yetki tespiti isteminden de
vazgeçerek, 29.06.1995 tarihinde üçüncü kez yetki tespiti istemiştir.29
Bakanlık bu başvuruya 17.07.1995 tarih, 20742 sayılı yazısıyla işyerinde
çalışan sayısının 7270, Türk Metal Sendikası‟nın geçerli üye sayısının 3585
olduğunu bildirip sendikanın Yasa‟nın aradığı çoğunluk koşulunu gerçekleştiolmadığı tereddütlerini yaymak, Otomobil-İş örgütlenmesinin önüne geçerek, ERDEMİR
işçilerini sendikasından koparmak ve sınıfsal zeminlerde sendikal hareketlerin gelişiminin
engellemesini sağlamaktı.”
26
Yargılama aşamasında yaşandığı ileri sürülen usulsüzlüklerin ayrıntıları için Bkz. Otomobil-İş,
a.g.e., ss. 36-39
27
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü‟nün 15.07.1985 tarihli
yazısı, Aktaran Otomobil-İş, a.g.e., s. 40, “Erdemir işyerinde Bakanlar Kurulu‟nun 85/9646
sayılı kararıyla 2822 sayılı yasanın 11. maddesine göre 1.9.1984 -31.8.1986 tarihleri arasında
geçerli olmak üzere 27.6.1985 tarihinde teşmil uygulanmasına karar verilmiştir. Söz konusu
karar 9 Temmuz 1985 tarih ve 18806 sayılı R. G. yayınlanmıştır. Bilgilerinizi rica ederim.”
28
Otomobil-İş, a.g.e., s. 43
29
Türk Metal Sendikası‟nın 29.06.1995 Tarih, 95/8 Sayılı Yetki Tespit Başvurusu

314

TİS Yetki Sistemi ve Sendikasızlaştırma (1963-2009)

remediği gerekçesiyle olumsuz yetki tespitinde bulunmuştur. 30 Türk Metal
Sendikası, Bakanlığın olumsuz yetki tespitine, çalışan sayısının 7270 değil
7117, sendika üye sayısının ise 3585 değil 3906 olduğunu ileri sürerek Zonguldak İş Mahkemesi‟nde itiraz etmiştir. 31
Birleşik Metal-İş Sendikası da 04.08.1995 tarihinde Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı‟na Erdemir‟de yarıdan fazla işçiyi üye yaptığını ileri sürerek yetki tespit isteminde bulunmuştur. 32
Bakanlık, Birleşik Metal-İş Sendikası‟nın yetki başvurusunun, Türk
Metal Sendikası‟nın olumsuz yetki tespitine ilişkin açmış olduğu davanın reddedilmesi halinde değerlendirilebileceğini bildirmiş, Birleşik Metal-İş Sendikası Zonguldak 3. İş Mahkemesi‟nde görülen Türk Metal Sendikası‟nın açmış
olduğu davaya müdahil olmuştur.33
Yargılama sonucunda, Mahkeme, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‟nın olumsuz yetki tespitinin iptaline karar vermekle yetinmemiş, Türk
Metal Sendikası‟nın işyerinde yarıdan fazla çoğunluğa sahip olduğuna, toplu iş
sözleşmesi yapmaya yetkili olduğuna da karar vermiştir.34
Bilindiği gibi yasal sistem gereği, olumsuz yetki tespitlerine itiraz davalarında, mahkemenin olumsuz yetki tespitini iptalinden sonra Bakanlık bu kez
olumlu yetki tespiti yapmak, bu tespiti bu kez işkolundaki diğer sendikalara da
bildirerek itiraz haklarını kullanmalarını sağlamakla yükümlüdür.35 Zonguldak
30

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü‟nün 17.07.1995 tarih, 20742
sayılı olumsuz yetki tespiti
31
Türk Metal Sendikası Vekilinin Zonguldak İş Mahkemesine Hitaben Yazılmış 24.07.1995
Havale Tarihli Dava Dilekçesi
32
Birleşik Metal-İş Sendikası‟nın 04.08.1995 Tarih, 1995/2163 Sayılı Yetki Tespit Başvurusu
33
Birleşik Metal-İş Vekilinin Zonguldak 3. İş Mahkemesi 1995/945 E. Sayılı Davaya İlişkin
Müdahale Dilekçesi
34
Zonguldak 3. İş. Mah. 1995/943 E, Sayılı Dosyası. Mahkeme kararının hüküm bölümünde
“Davacı sendikanın itirazlarının kabulüne, davalı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının
17.07.1995 gün ve 9666 sayılı olumsuz tespit yazısının iptali ile Türk metal Sendikasının (…)
işyerlerinde toplu iş sözleşmesi yapmak için gereken çoğunluğa haiz olduğunun ve bu
işyerinde toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili bulunduğunun tespitine” denilmiştir.
35
Yar. 9. H D. 2005/5433 E, 2005/7719 K, 08.03.2005 T. Legal Karar Bank.
http://www.legalbank.net/ Erişim T. 22.12.2011 “Olumsuz yetki tespitine itiraz sonucu tespit
başvurusunda bulunan sendika ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında görülüp
sonuçlandırılan dava sadece bu iki taraf arasında bağlayıcı olur. Bu karar kesin yetki belgesi
niteliğini taşımaz. İtiraz davası sırasında dava dışında kalan diğer işçi sendikaları ile işveren
sendikası veya sendika üyesi olmayan işvereni bağlamaz. Bu nedenle Bakanlığın kesinleşmiş
yetki kararına dayanarak çoğunluk başvurusunda bulunan sendikanın yetkili olduğunu
gösteren olumlu yetki tespit yazısı düzenleyerek aynı işkolunda kurulu diğer işçi sendikalarına,
işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işverene tebliğ edip 2822 sayılı Toplu İş
Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununun 15. maddesinde öngörülen prosedürün işletilmesine
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3. İş Mahkemesi bu yükümlülüğü “bu işyerinde toplu iş sözleşmesi yapmaya
yetkili bulunduğunun tespitine” sözleriyle görmezlikten gelmiştir. Zonguldak
3. İş Mahkemesi‟nin kararı, bizzat Bakan‟ın emir vermesi nedeniyle Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü‟nü temsilen davaya
katılan avukatlarca temyiz edilmemiştir.
Bakan imzasıyla yazılan yazıda Zonguldak 3. İş Mahkemesi‟nin kararının temyiz edilmemesi şu gerekçelere dayandırılmıştır:36
“Konu kayıtlarımız ve ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmiş olup,
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş (ERDEMİR) İşyerlerinde Türk
Metal sendikasının taraf olduğu toplu iş sözleşmesinin 31.08. 1992
tarihinde sona ermesi nedeniyle yaklaşık 1,5 yıl gibi uzun bir süreden beri
işçilerin toplu iş sözleşmesiz kalmaları, 19.12.1995 tarih E.1995/943, K.
1995/1451 sayılı kararın temyiz edilmesinin de bu süreyi daha da
uzatacağı, kararın kesinleşmesinden sonra başlatılacak toplu iş sözleşmesi
müzakerelerinin de zaman alacağı ve bu zaman zarfında yeni dönem için
yeniden yetki prosedürünün tekrar gündeme geleceği ve bütün bunların
işçilerin daha fazla mağduriyetlerine sebebiyet vereceği göz önünde
bulundurulduğunda kararın temyizinde yarar görülmemektedir.”

Karara müdahil olarak katılan Birleşik Metal-İş Sendikası‟nın temyiz istemi müdahil olduğu gerekçesiyle usul hukuku hükümlerine göre reddedilmiş 37,
bu şekilde kesinleşen karara göre Türk Metal Sendikası toplu iş sözleşmesi
yetkisini alabilmiştir.
Kararın Bakanlığın yazdığı gerekçeyle temyiz edilmemesi, esas olarak
işçilerin toplu iş sözleşmesi hakkından yoksun kalmaları ve yaşanılan gecikmenin yaratacağı olumsuzluklara dayandırılmıştır. Gerçekten de yetki tespit işleminin gecikmesi önemli sorunlara yol açmaktadır. Ancak bu durum sadece
somut olaya özgü değildir. Tüm yetki itirazlarında aynı sorun vardır. Bakanlığın, gerçekten toplu iş sözleşmesinin gecikmesini istemiyorsa taraf olduğu her
olumsuz yetki davasını kaybettiğinde aynı değerlendirmeyi yapıp temyiz hakkından vazgeçmesi gerekir. Ne var ki temyizden vazgeçme sadece bu olaya
özgü kalmıştır.
Bakanlığın temyizden sadece bu olay özelinde vazgeçmesi ve olumsuz
yetki tespitinin mahkeme kararıyla iptalinden sonra yeni bir olumlu yetki tespiti
yaparak işveren ve diğer ilgili sendikalara itiraz hakkı tanımasının gerekliliği,
Yasa‟nın açık hükmü olmasına karşın bu kuraldan Erdemir özelinde ayrılınmış
olmasıyla birleştiğinde Bakanlığın yanlı davrandığını söylemek zorundayız.
imkan vermesi ve bunun sonunda da toplu iş sözleşmesinde taraf olacak sendikanın kesin
şekilde belirlenmesi gerekir.”
36
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Müşavirliği, 27.12. 1995 T, 01555 Sayılı
Zonguldak Muhakemat Müdürlüğüne Yazılan Yazı
37
Yar. 9. H D. 1996/332 E, 1996/407 K, 18.01.1996 T
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5.2.3.3.2.3. Bakanlığın Kamu ĠĢyerleri Yetki Tespitlerinde Yanlı
Davrandığı EleĢtirisi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‟na, toplu iş sözleşmesi yetki tespitlerinde yanlı davrandığı eleştirisi sadece Erdemir olayına özgü kalmamıştır.
Örneğin Çay Kur Çay İşletmeleri işyerlerinde Türk-İş‟e bağlı Tek Gıda-İş Sendikası‟ndan istifa edip, Hak-İş‟e bağlı Öz Gıda-İş Sendikası‟na geçmeleri için
işçilere baskı yapıldığı ileri sürülmüştür. Benzer baskıların Orman Bakanlığı‟na
bağlı işyerlerinde çalışan işçilerin Hak-İş‟e bağlı Öz Orman-İş Sendikası‟na
üye olmaları için yapıldığı, belediyelerde yine siyasi iktidara yakın olduğu
düşünülen sendikalar için de yapıldığı dillendirilmiştir.38
Dile getirilen işletmelerden Çay Kur Çay İşletmesi‟nde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 24.10.2008 tarihli yetki tespitini Öz Gıda-İş Sendikası
lehine yapmıştır. İşyerinde örgütlü olan Tek Gıda-İş Sendikası‟nın tespite itiraz
etmesi üzerine mahkeme, Öz Gıda-İş‟in yetkili olduğunu gösteren yetki tespitini iptal etmiştir. Karar, Yargıtay onamasından geçerek kesinleşmiş, Çalışma
Genel Müdürlüğü‟nün kesinleşen yargı kararı doğrultusunda Tek Gıda-İş‟in
yetkili olduğunu gösteren yetki tespit işlemini 01.03.2001 tarihinde ancak yapabildiği görülmüştür.39
Tüm bu somut yaşanmış örneklerin, yetki tespit işlemlerini siyasi bir organ olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptığı sürece, ne denli yansız
davranmaya çalışırsa çalışsın siyasi etkilerden tümüyle arınmasının çok olanaklı olmadığını, en azından her zaman bu eleştiriye açık olduğunu gösterdiğini
söyleyebiliriz.
5.3. Metal, Petro Kimya-Lastik, Tekstil ve Kağıt Sektörlerindeki
Yetki BaĢvurularının Değerlendirilmesi
İncelediğimiz sektörlere ilişkin toplu veriler üzerinde yapılan değerlendirmeleri sendikalar özelinde göstermenin konuyu somutlaştıracağı inancındayız. Sendikaların yaşadığı sorunların sendikalar açısından genel olup olmadığı,
sorunlardan etkilenmenin tek tek sendikalar özelinde anlamlı bir fark yaratıp
yaratmadığı konusunun bu şekilde daha net belirginleşeceği düşüncesindeyiz.

38

Can Şafak, “Sendika Özgürlüğünün Bir Parçası Olarak Referandum”, Mülkiye 2008, Cilt
XXXIII, Sayı 263, s. 191
39
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü‟nün, 01.03.2001 Tarih,
4029 Sayılı Yetki Tespit Yazısı
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5.3.1. Yetki Tespiti Ġstenilen ĠĢyerlerinin Yıllara Göre Dağılımı ve
Toplu Pazarlık Alanının Daralması
Sendikaların hem ülkemizde hem de dünyada özellikle 1980‟li yıllardan
sonra ciddi ölçülerde güç ve etkinlik kaybı yaşadıkları bilinmektedir. 40 Bu güç
kaybının ve etkinlik azalmasının göstergelerinden birisini de toplu pazarlığın
kapsamındaki işyeri sayısının yıllar içerisinde azalması oluşturmaktadır. Aşağıdaki tablolarda, incelenen sektörlerdeki örgütlü işçi sendikalarının toplu iş
sözleşmesi için yapmış oldukları başvuru sayıları verilmiştir. Yılların, toplu iş
sözleşmelerinin genel olarak iki yıllık süreler için yapıldığı dikkate alınarak
incelenmesi gerekmektedir. Bazı sapmalar olmasına karşın kural olarak çift
yıllardaki toplu iş sözleşmesi yetki başvuru sayısı çift yıllarla, tek yıllardaki
başvuru sayıları da tekli yıllarla karşılaştırılmalıdır.
5.3.1.1. Türk-ĠĢ’e Bağlı Türk Metal Sendikası 1992-2009 Dönemi
Yetki Tespit Ġstemleri Sayısı
Tablo 5.3.1‟den de görüleceği gibi Türk Metal Sendikası yetki tespiti yapılan işyeri sayısında yaşanan düşüşler önemli ölçüde ekonominin krize girdiği
yıllarla örtüşmektedir. 1992 yılında 241 işyeri için yetki tespiti isteyen Türk
Metal Sendikası‟nın tespit isteme sayısı kriz yılı olan 1994 yılında 204‟e düşmüş, kriz sonrası 1996 ve 1998 yılında artarak 1998‟de 226 olmuştur. 2001
krizine denk gelen dönemde en düşük düzeye inmiş, 2006 ve 2008‟de yeniden
artmaya başlamış ancak sendika hiçbir zaman 1992 düzeyini tekrar yakalayamamıştır.
Tekli yıllara denk gelen ve önemli ölçüde grup dışı tek tek işyerleri için
toplu iş sözleşmesi yetki başvurusu yapılan işyeri sayısında ise 1994 krizini
izleyen yıllarda 2001 krizi sonuna kadar düşüş eğilimi devam etmiştir. 2001
krizi sonrası ekonomide yeniden toparlanmanın başladığı 2003 yılından sonra
artış başlamış, hatta 2003 yılında 1993 yılı düzeyi 66 işyeriyle aşılmış ancak bu
artış kalıcı olmamış, 2005 yılında 46 işyeri ile 1993 yılının gerisine düşmüştür.
2007 ve 2009 yılında, 1993 yılı başvuru sayısını çok az farkla da olsa aşan bir
gelişme eğilimi içerisine girilmiş olduğu görülmektedir.

40

Çelik, a.g.e., s. 3 “Sendikaların yaşadığı güç kaybı; özellikle üye sayısının ve sendikalaşma
oranının azalması, 1980'lı yıllardan bu yana sosyal bilimlerde "sendikaların geleceği"
konusunu önemli tartışmalardan biri haline getirmiştir. Fordist uzlaşmanın 1970'lerde çökmesi,
neoliberal iktisat politikalarının artan egemenliği, esnekleşme ve kuralsızlaşma (deregulation)
yaklaşımlarının çalışma hayatında yaygınlaşması, ekonomide devletin rolünün zayıflatılması
ve işgücünün bileşiminin değişmesi gibi faktörler nedeniyle sendikalar 1980'lı yıllarla birlikte
ciddi bir üye kaybına uğramaya başladılar.”
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Tablo 5.3.1. Yıllar Ġtibarıyla Türk Metal Sendikası Yetki BaĢvuru Sayıları

5.3.1.2. DĠSK’e Bağlı BirleĢik Metal-ĠĢ Sendikası 1992-2009 Dönemi
Yetki Tespit BaĢvuru Sayısı
Aynı dönemi DİSK‟e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası açısından değerlendirdiğimizde başvuru sayıları farklı olsa da gelişme eğiliminin çok farklı
olmadığı görülmektedir.
Aşağıda Tablo 5.3.2‟den de görüleceği gibi Birleşik Metal-İş Sendikası‟nın
ağırlıklı olarak grup toplu iş sözleşmesi yetki başvurularının yapıldığı çiftli yıllarda
en önemli düşüş 1994 krizi dönemine denk gelmektedir. Toplu iş sözleşmesi yetki
başvuru sayısı bu dönemde 136‟dan 105‟e düşmektedir. İzleyen yıllarda az da olsa
düşüş eğiliminin devam ettiğine, 2001 krizine kadar ise durağanlaştığına, 2001
krizinden sonra ise hızlı bir düşüş yaşanmış olduğuna tanık oluyoruz. Gerçekten de
1992 yılında 136 işyeri için yapılan toplu iş sözleşmesi yetki başvurusu 2002
yılında 59‟a gerileyerek en düşük düzeye inmiştir. 2001 krizinden çıkışla birlikte
bir artış ve durağanlaşma gözlemlenmektedir.
Ağırlıklı olarak grup sözleşmelerinin dışında kalan işyerleri için yetki
istenilen tekli yıllarda ise düşüş, 2001 krizinde en alt seviyeye inerek 1993
yılında 46 olan başvuru sayısı 17‟ye düşmüştür. 2003 yılında ise yüzde yüzlük
bir artışla 35 işyerine çıkmış, artış 2007 yılına kadar sürerek bu yıl da 1993
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yılının düzeyini yakalayarak 45‟e ulaşmış, 2007 yılından sonra ise yeniden
düşüş eğilimi başlamıştır.
Tablo 5.3.2. Yıllar Ġtibarıyla BirleĢik Metal-ĠĢ Sendikası Yetki BaĢvuruları

5.3.1.3. Hak-ĠĢ’e Bağlı Çelik-ĠĢ Sendikası 1992-2009 Dönemi Yetki
Tespit BaĢvuru Sayısı
Metal sektöründe yer alan üçüncü sendika olan Hak-İş Konfederasyonu‟na bağlı Çelik-İş‟in yıllar itibarıyla yetki başvuru sayılarına baktığımızda
gelişim eğiliminin yukarıda incelemiş olduğumuz Türk-İş ve DİSK‟e bağlı
sendikalarla aynı doğrultuda olduğunu görüyoruz. Tablo 5.3.3‟ten izleneceği
gibi Çelik-İş Sendikası‟nın da ağırlıklı olarak grup toplu iş sözleşmesi yetki
başvurularının yapıldığı çiftli yıllarda en önemli düşüşü 1994 krizi dönemine
denk gelmektedir. Toplu iş sözleşmesi yetki başvuru sayısı bu dönemde 93‟ten
67‟ye düşmüştür. Düşüş eğilimi 1996 yılında azalarak sürmüş, 1998‟de
yeniden artışa geçmiştir. 2001 krizine kadar düşüşün durduğunu, 2001
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krizinden sonra ise hızlı bir düşüş yaşanmış olduğunu tablodan görebiliyoruz.
Gerçekten de 1992 yılında 93 işyeri için yapılan toplu iş sözleşmesi yetki
başvurusu 2002 yılında 49‟a gerileyerek en düşük düzeye inmiştir. Yetki
başvuru sayısında 2001 krizinden çıkışla birlikte bir artış, 2006 yılında az da
olsa bir düşüş ve sonrasında yeniden artışa geçtiği görülmektedir.
Ağırlıklı olarak grup sözleşmelerinin dışında kalan işyerleri için yetki
istenilen tekli yıllarda ise düşüş, 2001 krizinde en alt seviyeye inmiş, 1993
yılında 35 olan başvuru sayısı 28‟e düşmüştür. Bu tarihten 2007 yılına kadar
başvuru sayılarında önemli bir değişiklik olmamış, 2007 yılıyla birlikte artış
eğilimi başlamış ve 2009 yılında 1993 yılındaki başvuru sayıları aşılmıştır.
Tablo 5.3.3. Yıllar Ġtibarıyla Çelik-ĠĢ Sendikası Yetki BaĢvuruları

5.3.1.4. Türk-ĠĢ’e Bağlı Petrol-ĠĢ Sendikası 1992-2009 Dönemi Yetki
Tespit BaĢvuru Sayısı
Petrol-İş Sendikası‟nda yetki tespit işlemlerine ilişkin 1997 öncesi verilere işyeri dosyalarından ulaşılamamıştır.41 1997 tarihinden önceki dönem sendika faaliyet raporlarındaki bilgilere ve Bakanlık kayıtlarına göre değerlendirilmiştir. Faaliyet raporlarında sadece üye sayılarının belirtildiği, çalışan sayılarının olmadığı işyerlerinde çalışan sayısı, sendikanın yetkili olabilmesi için
41

Sendika arşiv çalışması yaptırmış, bu çalışmada sadece toplu iş sözleşmeleri korunmuş, yetki
tespit işlemleri sürecine ilişkin belgeler saklanmamış olduğundan ulaşılamamıştır.
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yarıdan fazla çoğunluğu gerektirdiği gerçeğine dayanıp üye sayısına orantılandırılarak belirlenmiştir. Petrol-İş Sendikası, 1992-1995 dönemi çalışma raporuna göre 1991 yılında toplam yetki tespiti için başvurulan işyeri sayısı 98 iken,
bu sayı 1993 yılında 59‟a düşmüştür. Rapor, 1991-1993 yılı üye kaybını 5290
olarak açıklamaktadır.42 Sendikanın 1995-1999 dönemi çalışma raporuna göre
de sendika 1995 yılında 1251, 1996 yılında 1143 üyesini kaybetmiştir. 43
Tablo 5.3.4. Yıllar Ġtibarıyla Petrol-ĠĢ Sendikası Yetki BaĢvuruları

Tablo 5.3.4‟ten de izlenebileceği gibi, Petrol-İş Sendikası‟nın yetki tespiti istediği işyeri sayısında kriz yılları olan 1994, 2001 ve 2007‟de düşüşler,
kriz sonrası ise bir canlanma ve artış gerçekleşmiştir. Ancak bu artış, incelememizin başlangıç yılı olan 1992‟deki sayıya ulaşamadığı gibi, 2008 yılından
itibaren yetki tespiti istenen işyeri sayısında düşme eğilimi gözlenmektedir.
5.3.1.5. DĠSK’e Bağlı Lastik-ĠĢ Sendikası 1992-2009 Dönemi Yetki
Tespit BaĢvuru Sayısı
Lastik-İş Sendikası için elde edilen ve aşağıdaki tabloda gösterilen veriler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü‟nden
alınan veriler ve yasa gereği aynı işkolunda faaliyet gösteren sendikalar olmaları nedeniyle Petrol-İş Sendikası‟na da gönderilmiş olan olumlu yetki tespitlerinin karşılaştırılmasıyla elde edilmiştir.
42

Petrol-İş, 22. Olağan Genel Kurul ÇalıĢma Raporu 1992-1995, İstanbul, Petrol-İş Yayını,
1995, s. 163
43
Petrol-İş, 23. Olağan Genel Kurul ÇalıĢma Raporu 1995-1999, İstanbul, Petrol-İş Yayını,
1999, s. 283
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Tablo 5.3.5.Yıllar Ġtibarıyla Lastik-ĠĢ Sendikası Yetki BaĢvuruları

Lastik-İş Sendikası kriz yıllarında küçük düşüşler yaşamıştır. Örneğin bir
önceki toplu iş sözleşmesi dönemi olan 1993 yılında 26 olan başvuru sayısının
1995‟te 11‟e düştüğü görülmektedir.
5.3.1.6. Türk-ĠĢ’e Bağlı TEKSĠF Sendikası 1992-2009 Dönemi Yetki
Tespit BaĢvuru Sayısı
Tekstil işkolunda da çiftli yıllarda grup sözleşmeleri ağırlıklı olarak yer
almıştır. Sektörde örgütlü en büyük sendika olan TEKSİF Sendikası‟nın yetki
tespit istemi sayılarının sürekli olarak düştüğünü Tablo 5.3.6‟dan izleyebiliriz.
Krizden çıkış yılı olan 1998 yılında bir önceki toplu iş sözleşmesi dönemine
göre yetki tespit istemi sayısında bir artış yaşanmış, ancak bu artış süreklilik
kazanamamış, yetki tespit istemi sayısında azalmalar sonraki yıllarda da devam
etmiştir.
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Tablo 5.3.6. Yıllar Ġtibarıyla TEKSĠF Sendikası Yetki BaĢvuruları

5.3.1.7. DĠSK’e Bağlı Tekstil-ĠĢ Sendikası 1992-2009 Dönemi Yetki
Tespit BaĢvuru Sayısı
Sendika, 12 Eylül döneminde faaliyeti durdurulduktan sonra 1993 yılında 11 işyerinde örgütlenerek başladığı yeni döneminde 1996 yılına kadar
yetki istediği işyeri sayısını 40‟a kadar çıkarmayı başarmış, ancak bu tarihten
sonra 2004 yılında yaşanan bir canlanmanın dışında hem gruba bağlı hem de
tek tek işyerlerinde yetki tespit başvuru sayısı düşmeye devam etmiştir.
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Tablo 5.3.7. Yıllar Ġtibarıyla DĠSK Tekstil Sendikası Yetki BaĢvuruları

5.3.1.8. Hak-ĠĢ’e Bağlı Öz Ġplik-ĠĢ Sendikası 1998-2009 Dönemi
Yetki Tespit BaĢvuru Sayısı
Öz İplik-İş Sendikası, Bakanlık verileri esas alınarak oluşturulmuş, sendika kayıtlarına ulaşılamadığından karşılaştırma yapılamamıştır. Ancak Tablo
5.3.8‟den de görüldüğü gibi elde edilen verilerin sonuçlarının diğer sendikaların gelişme eğiliminden farklı olmadığını, sadece 2009 yılından sonra bir yükselme eğiliminin başladığını söylemek olanaklıdır.
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Tablo 5.3.8. Yıllar Ġtibarıyla Öz Ġplik-ĠĢ Sendikası Yetki BaĢvuruları

5.3.1.9. Türk-ĠĢ’e Bağlı Selüloz-ĠĢ Sendikası 1992-2009 Dönemi Yetki
Tespit BaĢvuru Sayısı
Kağıt sektöründe örgütlü iki sendika bulunmaktadır. DİSK‟e bağlı
Tümka-İş Sendikası‟nın örgütlü olduğu işyeri sayısının çok düşük olması Bakanlık kayıtlarına göre incelenen dönem boyunca toplam yetki tespit başvuru
sayısı 21 olduğu için değerlendirmeye alınmamıştır.
Sektörün büyük sendikası olan Selüloz-İş ise asıl olarak SEKA‟larda
(Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş.) örgütlü bir sendika görünümü çizmiş, özel sektöre bağlı işyerlerindeki örgütlülüğü ön plana çıkmamıştır. Tablo
5.3.9‟dan da görülebileceği gibi sendikanın 1994 yılında özel sektör işyerleri
için yetki tespit isteminde küçük de olsa bir artış yaşanmış, bu tarihten sonra ise
yetki tespiti başvuru saylarının düşüş eğilimi sürmüştür.
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Tablo 5.3.9. Yıllar Ġtibarıyla Selüloz-ĠĢ Sendikası Yetki BaĢvuruları

İncelemiş olduğumuz yetki tespit başvuru sayılarını gösteren tablolara
topluca baktığımızda, incelenen sektörlerdeki, değişik konfederasyonlara bağlı
sendikaların tamamında, toplu iş sözleşmesi yetki tespiti istenen işyeri sayısının
1992-2009 yılları arasındaki 17 yıllık dönemde düştüğünü, bir başka ifadeyle
toplu pazarlığın kapsamının daraldığını söylemek olanaklıdır.
Yine tüm sendikalar ve sektörler için ortak noktalardan biri, ekonominin
krize girdiği yıllarda, yetki tespit başvurularının incelenen sektörlerin tamamında ve tüm sendikalarda düşmüş olmasıdır.
Kriz dönemlerinde bazı işyerlerinin kapanmasının sayının düşmesinde
bir etken olduğu söylenebilir. Bir diğer etken ise işletmelerin krize karşı refleks
verirken örgütlü işgücünden olabildiğince kaçınmalarıdır. Nitekim aşağıda
yetki tespitine itirazları yıllar itibarıyla gösteren tablolar incelendiğinde itiraz
sayılarının kriz dönemlerinde artmış olduğu net olarak görülebilecektir.
5.3.2. Yetki Tespitine Ġtiraz ve Sonuçları
Yetki tespitine itirazın ilk sonucu sendikaların yetki belgesi alma süresinin uzamasıdır. Süre uzadıkça işverenlerin sendikasızlaştırma olanakları da o
ölçüde artmakta, ikinci sonuç olarak yetkili ancak üyesi kalmamış sendikalar
ortaya çıkmaktadır. Bir üçüncü sonuç ise işverenlerin yetki itirazını kullanarak
sendikaları oldukça başarılı bir şekilde ödün pazarlığına zorlamalarıdır.
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5.3.2.1. Uzayan Yetki Belgesi Alma Süresi
Yetki tespitine itiraz edilmemesi halinde sendikanın yetki alma süresi ve
itiraz halinde bu sürenin ne kadar uzadığı sendikalar özelinde tablolarda gösterilmiştir.
Metal sektöründe örgütlü Türk-İş‟e bağlı Türk Metal Sendikası için bu
sürenin Tablo 5.3.10‟dan da görülebileceği gibi, itiraz olmadığında en fazla
100 gün iken itiraz olması halinde 2009 yılında olduğu gibi 1533 güne çıktığı
görülmüştür.
Tablo 5.3.10. Türk-ĠĢ’e Bağlı Türk Metal Sendikası Yıllar Ġtibarıyla
KarĢılaĢtırmalı Yetki Tespit Süreleri (Ġtirazlı-Ġtirazsız)

Tablo 5.3.11‟de görüldüğü gibi metal sektöründe DİSK‟e bağlı Birleşik
Metal-İş Sendikası‟nda bu süreler itiraz olmaması halinde en uzun 112, itiraz
olması halinde ise 600 güne kadar çıkmıştır.

328

TİS Yetki Sistemi ve Sendikasızlaştırma (1963-2009)
Tablo 5.3.11. DĠSK’e Bağlı BirleĢik Metal-ĠĢ Sendikası Yıllar Ġtibarıyla
KarĢılaĢtırmalı Yetki Tespit Süreleri (Ġtirazlı-Ġtirazsız)

Durum Hak-İş Konfederasyonu‟na bağlı Çelik-İş için de değişmemektedir. Tablo 5.3.12‟de görüldüğü gibi bu sendika için de en uzun yetki belirleme
süresi itirazsız 83 gün, itirazlı ise 612 gün olmuştur.
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Tablo 5.3.12. Hak-ĠĢ’e Bağlı Çelik-ĠĢ Sendikası Yıllar Ġtibarıyla KarĢılaĢtırmalı
Yetki Tespit Süreleri (Ġtirazlı-Ġtirazsız)

Konuyu tekstil sektörü açısından ele aldığımızda, sektörün en büyük
sendikası olan Türk-İş‟e bağlı TEKSİF Sendikası‟nda itiraz olmaması halinde
en uzun yetki belgesi verme süresi 90 gün olmuş, itiraz halinde ise 576 güne
uzamıştır. (Tablo 5.3.13)
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Tablo 5.3.13. Türk-ĠĢ’e Bağlı TEKSĠF Sendikası Yıllar Ġtibarıyla KarĢılaĢtırmalı
Yetki Tespit Süreleri (Ġtirazlı-Ġtirazsız)

Tekstil sektöründe örgütlü DİSK‟e bağlı DİSK Tekstil Sendikası‟nda ise
itirazsız en uzun yetki verme süresi 130 gün olurken, itirazlı en uzun yetki belirleme süresi 2007 yılında tek bir işyeri için 1091 gün olmuştur (Tablo 5.3.14).
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Tablo 5.3.14. DĠSK Tekstil Sendikası Yıllar Ġtibarıyla KarĢılaĢtırmalı Yetki Tespit
Süreleri (Ġtirazlı-Ġtirazsız)

Hak-İş‟e bağlı Öz İplik-İş Sendikası‟na ilişkin Bakanlık verilerinden tespit
edebildiğimiz itirazsız en kısa yetki belgesi verme süresi Tablo 5.3.15‟te
görülebileceği gibi 83, en uzun itirazlı yetki belgesi verme süresi ise 631 gündür.
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Tablo 5.3.15. Hak-ĠĢ’e Bağlı Öz Ġplik-ĠĢ Sendikası Yıllar Ġtibarıyla KarĢılaĢtırmalı
Yetki Tespit Süreleri (Ġtirazlı-Ġtirazsız)

Petro kimya-lastik sektöründe örgütlü Petrol-İş Sendikası özelinde de
durumun diğer sendikalardan farklı olmadığı görülmektedir. Tablo 5.3.16‟dan
da anlaşılacağı gibi Petrol-İş Sendikası itirazsız en uzun ortalama 108 günde
yetki belgesi alırken itiraz olması haline bu süre 738 güne kadar çıkmıştır.
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Tablo 5.3.16. Türk-ĠĢ’e Bağlı Petrol-ĠĢ Sendikası Yıllar Ġtibarıyla KarĢılaĢtırmalı
Yetki Tespit Süreleri (Ġtirazlı-Ġtirazsız)

Açıklama: 1994-1996 yılları arasına ilişkin hesaplanabilir veriye ulaşılamamıştır.

Petro kimya-lastik sektöründe örgütlü Lastik-İş Sendikası‟nın Tablo
5.3.17‟den de anlaşılacağı gibi itirazsız en uzun toplu iş sözleşmesi yetki belgesi alma süresi 81 gün olmuş, itiraz edilmesi halinde ise 890 güne kadar uzamıştır.
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Tablo 5.3.17. DĠSK’e Bağlı Lastik-ĠĢ Sendikası Yıllar Ġtibarıyla KarĢılaĢtırmalı
Yetki Tespit Süreleri (Ġtirazlı-Ġtirazsız)

Kağıt sektöründe örgütlü Selüloz-İş Sendikası özelinde ise itirazsız en
uzun süre ortalama olarak 98 gün olarak gerçekleşirken, itiraz edilmesi halinde
ortalama yetki belgesi verilme süresi Tablo 5.3.18‟den de anlaşılacağı gibi tek
bir itiraz nedeniyle 1321 güne ulaşmıştır.
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Tablo 5.3.18. Türk-ĠĢ’e Bağlı Selüloz-ĠĢ Sendikası Yıllar Ġtibarıyla KarĢılaĢtırmalı
Yetki Tespit Süreleri (Ġtirazlı-Ġtirazsız)

5.3.2.2. Yetki Belgesi AlmıĢ Ancak Üyesi KalmamıĢ Sendikalar
Toplu iş sözleşmesi yetki tespiti itirazlarının kısa sürede sonuçlanamaması beraberinde yetki belgesi almış, ancak üyesi kalmadığı için toplu iş sözleşmesi sürecinde ilerleme kaydedemeyen sendikaların ortaya çıkmasına neden
olmuştur. Sürecin bu şekilde sonuçlanacağını bilen sendika, işverenin yetki
tespitine itiraz sonrası önerdiği koşulları kabule zorlanmış, bir anlamda ödün
pazarlığı yapmak zorunda kalmıştır. Yetki belgesi almış olmasına karşın üyesi
kalmadığı için toplu iş sözleşmesi yapamamak, sendika içi yazışmalarda, sendikacıların en çok yakındığı konulardan biri olmuştur.
5.3.2.2.1. Üye Kalmadığı Ġçin Yetki Sürecinin Kesilmesi
İşverenler tarafından toplu iş sözleşmesi yetki tespitlerine yapılan itirazların sonuçlarına baktığımızda, sendikacıların, “yetki itirazlarının sendikasızlaştırmanın aracı olduğu” yönündeki değerlendirmelerinin önemli ölçüde doğrulandığı görülmektedir.
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Tablo 5.3.19. Türk-ĠĢ’e Bağlı TEKSĠF Sendikası Yetki Ġtirazları ve Sonuçları

Türk İş‟e bağlı TEKSİF Sendikası, yetki tespitine yapılan itirazların nerdeyse tamamına yakınını kazanmıştır. Ancak Tablo 5.3.19‟da görüleceği gibi
1994 ve 2007 yılı ayrık tutulduğunda44 TEKSİF Sendikası‟nın kazanmış olduğu
yetki tespit davası sonrası yetki aldığı işyerlerinde toplu iş sözleşmesi yaptığı
işyeri sayısı çok azdır. Bir başka anlatımla sendika, işveren itirazı sonrası davaları kazanmış ancak toplu iş sözleşmesi imzalamayı başaramamıştır. Tüm
dönem için tabloyu yüzde olarak özetlemek gerekirse, TEKSİF Sendikası 1994
ve 2007 yılında anlaşmayla sona erdirilen itirazlar dahil, kazandığı her yüz
yetki tespiti davasından ancak 35‟inde45 toplu iş sözleşmesi yapabilmiştir.
44

Bu yıllarda yapılan itirazlardan 1994 yılı itirazları, DİSK Tekstil Sendikası 2007 yılı itirazları
Tekstil İşverenleri Sendikası ile anlaşarak çözümlenmiştir. Konu aşağıda “Ödün Pazarlığı”
başlığı altında ayrıca incelenecektir.
45
Bkz. Ekler Bölümü Ek Tablo 2 TEKSİF Sendikası İncelenen İşyerleri Özet Veri Tablosu,
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Konuyu değerlendiren Başkanlar Kurulu raporunda, işverenlerin itiraz
nedenleri ve sonuçları şöyle dile getirilmektedir:46
“Her çağdaş hukuk devletinde olduğu gibi, ülkemiz çalışma
mevzuatı da ilgili taraflara itiraz hakkı vermektedir. Ancak, sendika
olarak yaşadığımız örneklerde açıkça gördüğümüz gibi işveren kesimi
bu itiraz hakkını bütünüyle kötüye kullanmaktadır. İtiraz konusu
olabilecek herhangi bir konunun bulunmadığı, hatta böyle bir
ihtimalin dahi bulunmadığı durumlarda bile, işveren tarafından, türlü
bahaneler kullanılarak yetkiye itiraz edilmektedir.
Ancak, hiç bir şüpheye yer olmayan açıklıkta görülmektedir ki,
bu itirazın yegane amacı işveren açısından, zaman kazanılması ve
sürecin uzatılmasıdır.
İşverenler, etik dışı bir yöntemle kazandıkları bu zamanı, sendika
karşıtı kampanya ve propaganda amacına yönelik olarak, oldukça
etkin kullanmaktadırlar. İşverenin propaganda bombardımanı altında
sürecin uzaması, işçiler arasında bıkkınlığa, yılgınlığa ve hatta
sendikaya olan inanç ve güvenlerinin zedelenmesine yol açmaktadır.”

Toplu iş sözleşmesi yetkisinin itirazlar nedeniyle uzamasına, bu uzamadan sendika şubesinin sorumlu tutulmasına işçi yakınmalarında rastlanmıştır.
Bir grup işçi bu şikayetlerini Türk-İş Başkanlığı‟na yazdıkları yazıda şöyle dile
getirmişlerdir:47
“Bizler 100 kişiden fazla olan … işletmesi çalışanlarıyız.
Çalıştığımız şirket bize bize asgari ücret vermekte ve yıllardır hiçbir
artırımda bulunmamaktadır. (…) Durumumuzu şirkete izah etmemize
rağmen bize herhangi bir ücret ya da yardımda bulunmadılar. Biz de
bunun üzerine üyesi olduğumuz Teksif sendikası İstanbul şubesine
başvurduk. Teksif sendikası 1989 yılından beri bir sözleşme yapmayıp
bizi mağdur durumunda bırakmıştır. (…) Halen sözleşme yetkisi
gelmediği için mağdur bir şekilde tek beklentimiz yetki gelmesidir.
(…) Artık evimize gidecek yüzümüz kalmamıştır. (…) Elimiz
kolumuz bağlı bir şekilde terk edilmiş bir haldeyiz. (…).”

Tekstil işkolunda örgütlü bulunan DİSK‟e bağlı Tekstil Sendikası da
yetki tespitlerinin sonuçlarına baktığımızda Tablo 5.3.20‟de görüldüğü gibi
diğer sendikalardan çok farklı değildir.
46

TEKSİF, (Başkanlar Kurulu‟na Sunulan) 20. Devre 1. Dönem Çalışma Raporu, 15-16 Eylül
2011 Ankara, s. 49-50
47
Türk-İş Başkanlığı‟na Hasan Gezer adlı işçinin göndermiş olduğu 22.01.1992 tarihli mektup.
Mektup 27.01.1992 tarih, 92/135 evrak kayıt numarası ile Türk-İş‟e kaydedilip, Teksif
Sendikası‟na havale edilmiştir. Teksif Sendikası, Münferit İşyerleri Klasörü, 1992-1994,
Şahteks İşyeri dosyasından örneği alınmıştır. İşçinin yakınmasına neden olan yetki tespit
başvurusu 24.04.1992 tarihinde sonuçlanmış, sendika bu işyerinde 02.06.1992 tarihinde toplu
iş sözleşmesi imzalayabilmiştir.
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Tablo 5.3.20. DĠSK’e Bağlı Tekstil Sendikası Yetki Ġtirazları ve Sonuçları

Tabloyu, kazanılan davalar sonucu alınan yetki tespitleriyle bu tespitlere
dayalı olarak imzalanan işyerleri arasındaki bağlantıyı tüm dönem için oransal
olarak özetlediğimizde, Tekstil Sendikası‟nın kazandığı her 100 dava sonucu
almış olduğu yetki belgelerinden sadece 36‟sında (%36)48 toplu iş sözleşmesi
imzalayabildiğini görmek olanaklıdır. Bu durum, sendika karar defterlerinde ve
sendika içi yazışmalarda şu sözlerle dile getirilmiştir:
“Bursa şubesinin 16.5.2007 tarihli Bursa‟da faaliyet gösteren … Tekstil
San. ve Tic. Pazarlama A.Ş. işyerinde grev uygulama kararı alınmaması yönündeki yazısı görüşüldü. Söz konusu işyerinde hiç üyemizin kalmaması, alınacak bir uygulama kararı sonucunda fiilen greve çıkılmasının imkansız olması
karşısında, TİS prosedürüne devam edilmemesine, bu bağlamda grev uygulama
kararı alınmamasına….”49
“Genel Yönetim Kurulumuz, Demirtaş San. Bölgesi Mustafa
Karaer Cad. BURSA adresinde faaliyet gösteren … Tekstil San. ve
Tic. Pazarlama A.Ş. işyerinde hiç üyemizin kalmaması, alınacak bir
48
49

Bkz. Ekler Bölümü Ek Tablo 3 Tekstil Sendikası İncelenen İşyerleri Özet Veri Tablosu
Tekstil Sendikası Genel Yönetim Kurulu‟nun 22.05.2007 Tarih, 2007/26 Sayılı Kararı
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uygulama kararı sonucunda fiilen greve çıkılmasının imkansız olması
karşısında, TİS prosedürünün devam edilmemesine, bu bağlamda grev
uygulama kararı alınmamasına karar vermiştir. Bilgilerinize
sunarız.”50
“… A.Ş. … ve … San. A.Ş.'nin Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad.
No: 38 Başpınar/Gaziantep‟te kurulu işyerinde, 3 Haziran 2004
tarihinde uygulanmaya başlayacak olan grevin, işverenin baskıları
sonucunda tüm üyelerimizin sendikadan istifa etmiş olmaları ve grev
uygulayacak üyemizin kalmamış olması nedeniyle GREVİN
UYGULANMAMASINA.”51
“…adresinde faaliyet gösteren … San ve Tic. A.Ş. … Pazarlama
ve Sanayi A.Ş. işverenleri ile sendikamız arasında yürütülmekte
bulunan toplu iş sözleşmeleri sonucunda anlaşmaya varılamaması
üzerine Genel Yönetim Kurulumuz Grev kararı almış ve bu durum
müdürlüğünüze bildirilmiştir.
Ancak, işverenin çalışanlar üzerinde kurduğu sendikadan istifa et
baskısı üyelerimizin işsiz kalma korkusu ile birleşince, işverenin işyerinde
sendikayı önleme amacı sonucuna ulaşmış, grev uygulanacak işyerinde
üyemiz kalmamıştır. Bu durumu, gözönüne alan Genel Yönetim
Kurulumuz, sözkonusu işyerinde grev uygulamasının başlatılmamasına
karar vermiştir. Bilgilerinize sunarız.”52

Metal sektöründe örgütlü sendikaların kazanmış olduğu yetki tespiti davalarından sonra toplu iş sözleşmesi imzalama oranlarının tekstil sektörüne
göre daha düşük olduğu gözlemlenmiştir.
Tablo 5.3.21‟de görüldüğü gibi Türk-İş‟e bağlı Türk Metal Sendikası,
kazandığı yetki tespitine itiraz davalarının sadece %11,49‟unda toplu iş sözleşmesi imzalayabilmiştir.53 Her 100 itiraz sonrası alınan yetkinin 89‟unda
sendika, üyelerini kaybetmiştir.

50

Tekstil Sendikası Genel Yönetim Kurulu‟nun 24.05.2007 Tarihinde Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı Bursa Bölge Müdürlüğü‟ne yazmış olduğu yazı
51
Tekstil Sendikası Genel Yönetim Kurulu‟nun 28.04.2004 Tarih, 2004/34 Sayılı Kararı
52
Tekstil Sendikası Genel Yönetim Kurulu‟nun 02.06.2004 Tarihinde Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı Gaziantep Bölge Müdürlüğü‟ne yazmış olduğu yazı
53
Bkz. Ekler Bölümü Ek Tablo 5 Türk Metal Sendikası İncelenen İşyerleri Özet Veri Tablosu
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Tablo 5.3.21. Türk-ĠĢ’e Bağlı Türk Metal Sendikası Yetki Ġtirazları ve Sonuçları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı metal sektöründe Türk Metal
Sendikası‟nın 03.11.2003 tarihinde yapmış olduğu yetki tespit başvurusunu,
yapılan itirazlar nedeniyle uzayan dava süreci sonunda ancak 06.04.2010 tarihinde sonuçlandırabilmiştir.54 Bakanlığın 06.04.2010 tarihinde yetki belgesi
göndermesi üzerine sendika Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‟na yazdığı
yazıda yaklaşık 7 yıl sonra verilen yetki belgesinin anlamının olmayacağını şu
sözlerle vurgulamıştır:55
“İlgili yazınız ile … A.Ş için vermiş olduğunuz toplu iş
sözleşmesi yetki belgesi sendikamızca 12.04.2010 günü tebellüğ edilmiştir. Ancak, sendikamızca hukuki yarar görülmediğinden dolayı 2822 sayılı yasanın 17. maddesi gereği yerine getirilmemiştir. Bilgilerinize sunulur.”
Metal sektöründe örgütlü Birleşik Metal İşçileri Sendikası itiraz edilen
işyerlerinde davayı kazanmış olmasına karşın Tablo 5.3.22‟den de izlenebile54

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü‟nün 06.04.2010 tarih, 01749
sayılı yazısı
55
Türk Metal Sendikası Genel Yönetim Kurulu‟nun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Çalışma Genel Müdürlüğü‟ne 06.05.2010 tarih, 4935 sayılı yazısı
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ceği gibi dava yoluyla yetki belgesi almış olduğu işyerlerinden sadece
%12,19‟unda 56 sözleşme yapabilmiş, her 100 işyerinden 88‟inde kesinleşen
yetkiye karşın toplu iş sözleşmesi süreci tamamlanamamıştır.
Tablo 5.3.22. DĠSK’e Bağlı BirleĢik Metal-ĠĢ Sendikası Yetki Ġtirazları ve
Sonuçları

Sendika şubelerinin de, yetki itirazı nedeniyle uzayan yetki sürecinden
yakındıkları, genel merkezlerine yazdıkları yazılarda uzayan yetki sürecine
dikkat çekmek zorunda kaldıkları görülmüştür:57
“Adı geçen işyerinde uzun bir yetki sürecinin olması ve bu
süreçte kadroların ve üyelerin 1/2 sinin çıkartılmasının sonucunda
işyeri ile diyaloğumuzun da kopması ayrıca grev oylaması için
topladığımız imzalardan sonradan işveren tarafından karşı imza
toplatarak imzaların geri çektirilmesi sonucunda grev oylaması
yaptıramayışımızdan da anlaşılacağı üzerine bu iş yerinde
uygulanacak bir grevin başarıya ulaşamayacağı kanısını taşımaktayız.
Gereğini bilgilerinize arz ederiz.”
56

Bkz. Ekler Bölümü Ek Tablo 6, Birleşik Metal-İş Sendikası İncelenen İşyerleri Özet Veri
Tablosu
57
Birleşik Metal-İş Sendikası Topkapı Şubesi‟nin sendika genel merkezine yazdığı 10.02.1995
tarih 1995/43 sayılı yazısı
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Metal sektöründe örgütlü üçüncü sendika olan Hak-İş Konfederasyonu‟na bağlı Çelik-İş Sendikası‟nın kazanmış olduğu yetki itirazı davaları
sonrası toplu iş sözleşmesi yapabilme oranı ise sektörde yarıştığı diğer iki sendikaya göre yüksektir. (Tablo 5.3.23) Türk Metal ve Birleşik Metal-İş Sendikası yukarıda belirtildiği gibi itiraz sonrası %11, %12 gibi düşük oranda toplu
iş sözleşmesi imzalayabilmişken, Çelik-İş Sendikası Bakanlık verileri esas
alınarak yapılan hesaplamaya göre %34 oranında itiraz sonrası yetki alınan
işyerlerinde toplu iş sözleşmesi imzalamayı başarmıştır.58
Tablo 5.3.23. Hak-ĠĢ’e Bağlı Çelik-ĠĢ Sendikası Yetki Ġtirazları ve Sonuçları

Petro kimya-lastik sektöründe örgütlü Petrol-İş Sendikası toplu iş sözleşmesi yetki tespitine itirazlara ilişkin 1997 yılı öncesi karşılaştırmalı verilere
ulaşılamamıştır. Bu nedenle bu sendikanın 1997 ve 2009 yılı yetki tespit işlemlerine yapılan itirazlar ve sonuçları Tablo 5.3.24‟te gösterilmiştir. Tablonun
58

Bkz. Ekler Bölümü Ek Tablo 7 Çelik-İş Sendikası İncelenen İşyerleri Özet Veri Tablosu
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yüzde olarak özeti yapıldığında incelenen dönem içerisinde yetki tespitlerine
yapılan itirazlar sonucu kazanılan davalar sonrası yetki alınan işyerlerinin sadece %21‟inde59 toplu iş sözleşmesi imzalanabildiği, her 100 işyerinden
79‟unda alınan yetki belgesinin bir işlevinin kalmadığı ortaya çıkmaktadır.
Tablo 5.3.24. Türk-ĠĢ’e Bağlı Petrol-ĠĢ Sendikası Yetki Ġtirazları ve Sonuçları

Sendika içi çalışmalarda sendika yönetimini bilgilendirmek için hazırlanan bir raporda bu durum, “Pirus Zaferi”, yani yenilgiye mahkum galibiyet
olarak nitelendirilerek denilmiştir ki:
“Bakanlıktan tespit belgesi olumlu geliyor ancak bu tespite karşı
işveren dava açabiliyor. Yine dava sürecinde üyelerimiz yıpratılarak
istifaya zorlanıyor veya iş akitleri feshediliyor. Tespite itiraz davalarının
bir yıldan üç yıla kadar varan sürelerle sonuçlanması ile alınan yetki
belgeleri yeni örgütlendiğimiz yerlerde çoğu kez hiçbir işe yaramıyor.
Son dönemlerde işverenler tespite itirazın yanı sıra yetki
sürecini daha da uzatmak için işyerinde işkolu tespiti başvurusunda
bulunuyor. İşkolu tespit başvurusu her aşamada yapılabiliyor. İşkolu
tespit başvurusu bekletici mesele olarak kabul edildiğinden, bu
başvuru neticesinde tüm prosedür durdurularak öncelikle işkolu
tespitinin kesinleşmesi gerekiyor.
Sonuç itibariyle yeni örgütlenilen işyerlerinde yetkinin alınıp sağlıklı
bir şekilde toplu iş sözleşmesi masasına oturmak adeta bir mucize.”60
59
60

Bkz. Ekler Bölümü Ek Tablo 8, Petrol-İş Sendikası İncelenen İşyerleri Özet Veri Tablosu
Petrol-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu‟na Sunulan “Pirus Zaferine Dönüşen
Örgütlenmeler” Başlıklı Yayımlanmamış Rapor, Tarihsiz
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Sendikalarda yapmış olduğumuz incelemede, toplu iş sözleşmesi yetkisine itiraz edilen davalar kazanılmasına karşın toplu iş sözleşmesi yapılamayan
işyerlerine ilişkin yukarıda vermiş olduğumuz örnek yazışmalar benzeri yazışmalar sonrası, bu işyerlerinde toplu iş sözleşmesi sürecinin çağrı aşamasında,
en fazla grev aşamasında sona ermiş olduğu saptanmıştır.
Sektörde örgütlü ikinci sendika olan DİSK‟e bağlı Lastik-İş Sendikası‟nın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü
verilerine dayalı olarak yapmış olduğumuz belirlemeler, dava yoluyla
kazanılan yetki sonrası toplu iş sözleşmesi imzalanabilen işyerlerinin oransal
olarak Petrol-İş Sendikası‟na yakın olduğunu göstermektedir. Tablo 5.3.25‟te
gösterilen veriler oransal olarak baktığımızda, Lastik-İş Sendikası‟nın tüm
dönem boyunca dava yoluyla aldığı yetki tespitleri sonucu işyerlerinin sadece
%24,32‟sinde toplu iş sözleşmesi yaptığı görülmektedir.61
Tablo 5.3.25. DĠSK’e Bağlı Lastik-ĠĢ Sendikası Yetki Ġtirazları ve Sonuçları

61

Bkz. Ekler Bölümü Ek Tablo 9, Lastik-İş Sendikası İncelenen İşyerleri Özet Veri Tablosu
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5.3.2.2.2. Yetki Tespit Sürecinin Uzamasının TeĢhir Edilmesi
Kağıt sektöründe ise tüm dönem boyunca Selüloz-İş Sendikası, dava
yoluyla kazandığı yetki tespitleri sonucu yetki aldığı işyerlerinden
%17,24‟ünde toplu iş sözleşmesi yapabilmiştir. 62 Tablo 5.3.26‟dan da
izlenebileceği gibi bazı yıllar istisna olmakla birlikte Selüloz-İş Sendikası‟nın
yetki itirazıyla karşılaştığı işyerlerinde toplu iş sözleşmesi yapabilmesi olanaklı
olamamıştır. Ancak sendikanın toplu iş sözleşmesi yetki sürecini hedef alarak
gerçekleştirdiği bir greve tanık olunmuştur.
Tablo 5.3.26. Türk-ĠĢ’e Bağlı Selüloz-ĠĢ Sendikası Yetki Ġtirazları ve Sonuçları

Sendika, 11.09.2001 tarihinde Oyal Zarf işyeri için Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü‟nden toplu iş sözleşmesi yetki
tespitini istemiştir.63 Çalışma Genel Müdürlüğü 17.11.2001 tarih, 27289 sayılı
tespit kararıyla sendikanın Yasa‟nın aradığı yarıdan fazla çoğunluğa sahip olduğunu belirleyerek olumlu yetki tespitinde bulunmuştur. 64 İşveren, iş

62

Bkz. Ekler Bölümü Ek Tablo 10, Selüloz-İş Sendikası İncelenen İşyerleri Özet Veri Tablosu
Selüloz-İş Sendikası 11.09.2001 T, 2001/2971 S. Sayılı Yetki Tespit İstemi
64
Çalışma Genel Müdürlüğü 17.11.2001 Tarih, 27289 Sayılı Yetki Tespit Yazısı
63
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mahkemesinde sendikanın yetkisine itiraz etmiştir.65 Yetki itirazına ilişkin dava
sürerken işveren 14 işçinin iş sözleşmesini sona erdirmiş, 70 sendika üyesi de
sendikadan istifa etmiştir.66 Mahkeme, 14.03.2002 tarihinde sendikanın yetkili
olduğuna karar vermiş, karar Yargıtay tarafından onanarak kesinleşmiştir.67
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü sendikaya mahkeme kararının kesinleşmesi sonrasında 27.06.2002 tarih, 15802
sayılı yazısıyla yetki belgesi vermiştir.68 Sendika, süresi içerisinde işvereni
toplu pazarlığa çağırmış, işveren yer-gün tespitine gelmemiş, yer-gün tespiti
Kocaeli Bölge Çalışma Müdürlüğü tarafından yapılmıştır. 30 gün sonra tarafsız
arabulucu tayin edilmiş, arabulucu işverenin görüşmelere gelmediğini belirterek uzlaşma sağlanamadığını bildirmiş, 69 yasal süreci tamamlayan sendika,
21.10.2002 tarihinde grev, 70 11.12.2002 tarihinde71 de grev uygulama kararı
alarak bir üyesiyle 11.12.2002 tarihinde işyerinde grev başlatmıştır.72
Sendika, tek kişiyle greve çıkmasını toplu iş sözleşmesi yetki tespit süreciyle ilişkilendirerek yaptığı basın açıklamasında kamuoyuna şöyle seslenmiştir:
“12.09.2001 tarihinde yetki için Bakanlığa başvurduk.
16.09.2001 tarihinde 11 üyemiz işten atıldı.
26.09.2001 ve 28.09.2001 tarihlerinde işten atılmamak için 70
üyemiz istifa etmek zorunda kaldı. (…) 1 tek üyemizin örnek
davranışı, örnek kararlılığı tüm Türkiye‟ye ülkemizdeki yetki sistemi,

65

Kocaeli 2. İş. Mah. 2001/423 E. Sayılı Dosya
Gebze 2. İş. Mah. 2002/289-299 E., 2002/317 E., 2002/556-558 E, Arası Toplam 14 Dosya
67
Yar. 9. HD. 2002/7958 E, 2002/7354 K, 09.05.2002 T. Sayılı Kararı
68
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü 27. 06. 2002 Tarih, 15802
Sayılı Yetki Belgesi
69
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğü‟ne 26.09.2002 tarihinde
sunulan Arabulucu Raporu
70
Selüloz-İş Sendikası 21.10.2002 Tarih, 2002/806 Sayılı Grev Kararı
71
Selüloz-İş Sendikası 11.12.2002 Tarih, 2002/875 Sayılı Grev Uygulama Kararı
72
Ekonomist Dergisi, “Bu Bir Tek Kişilik Grev Hikayesidir”, 29 Aralık-4 Ocak 2003, Yıl 12,
Sayı 2002/52, s. 46, “Geçen hafta İzmit Gebze‟de bulunan Oyal Zarf„„ta ilginç bir grev
başladı. Selüloz - İş Sendikası geçen yıl 125 kişinin çalıştığı fabrikada örgütlendi. Sonra
işçilerin çoğu, sendikadan istifa etti. Fakat bu süreçte sendika, yasalar çerçevesinde toplu
sözleşme hakkını aldı. İki hafta önce de fabrikadaki tek üye ve sendika temsilcisi Yasin
Ceylan, işten çıkarılan 17 işçi için pazarlığa girişti. Anlaşma sağlanamayınca grev kararı
alındı. Ceylan da tek kişilik grev çadırını, fabrikanın önüne kurdu.
(…) Belki de dünya sendikal mücadele tarihinde literatüre geçecek tek kişilik grev, geçen hafta
Gebze‟de başladı. Bu eylemin odağındaki şirket ise Oyal Zarf A.Ş. Bu işyerinde örgütlü
Selüloz - İş Sendikası‟nın tek üyesi olan Yasin Ceylan geçen hafta tek başına greve çıktı.”
66
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grev yasakları nedeniyle Anayasal hakların yerlerde süründüğünü
gösterme olanağı vermiştir.
Tüm dünyaya, ülkeye, kamuoyuna haykırıyoruz. Dönün bakın, 1
tek üye, 1 tek üyeyle çıkılan grev. Bu 2002 Türkiye‟sinin grev,
sendika hakkının resmidir. (…).”73

Tek kişilik grev 45 gün sürmüştür. İşveren grevin kaldırılması amacıyla,
iş mahkemesinde dava açmış,74 mahkeme, grev uygulayan sendikanın üyelerinin 4/3‟ünün istifa etmiş olmaları nedeniyle grevin kaldırılmasına karar vermiş,
karar Yargıtay tarafından onanarak kesinleşmiş, 75 sendika tek kişiyle yürüttüğü
grevi kararın kesinleşmesinden sonra kaldırmıştır. Tek kişilik grev sendikanın
umduğu gibi toplu iş sözleşmesi yetki sisteminin tartışılmasına vesile olmamış,
yerel basında çıkan haberlerin dışında sadece Ekonomist Dergisi‟nde haber
olarak yer almış, kamuoyunun yeterince haberi dahi olmamıştır.76
5.3.2.3. Yetki Ġtirazları ve Sendikalarla Ödün Pazarlığı
Toplu iş sözleşmesi yetkisine itiraz ve itiraz sonrası uygulanan sendikasızlaştırma politikalarının ilk sonucu, kaybedilen sendika üyeliği ve işçilerin
toplu iş sözleşmesi şemsiyesi dışında kalması olmuştur. İnceleme konusunu
oluşturan sektörlerde örgütlü sendikalar Tablo 5.3.27‟de görüldüğü gibi, yasal
itiraz süresinin uzunluğu nedeniyle toplam 58.089 üye kaybı yaşamış, toplam
103.356 çalışanın sendikasız alana çıkması sonucuna katlanmak zorunda kalmışlardır.
Ne var ki toplu iş sözleşmesi yetki tespitlerine itirazın tek sonucu, sendikaların yaşadığı üye kaybı değildir. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde bizim
de sık sık tanık olduğumuz, işverenlerin yetki itirazını sendikalara karşı bir
pazarlık aracı olarak kullanmaları örnekleri görülmüştür. Görüşmelerde, işverenler ya da temsilcileri yetki sürecinin uzunluğunu, bazı işverenlerin yetki
itirazına sendikasızlaştırma amacıyla başvurduklarını hatırlatarak sendikaları
ödün pazarlığına zorlamışlardır. İşverenlerce ödün pazarlığı isteminin genellikle, “yetki tespitine itiraz eden işverenle etmeyen işvereni bir mi tutuyorsunuz, tespite itiraz etmiş olsa idik daha iki yıl masaya oturamazdınız, tamam
bunun bir de gelecek dönemi var” şeklinde dile getirildiğine tanık olduk. Hafif
73

Selüloz-İş Sendikası 19.12.2002 Tarihli Basın Açıklaması, Selüloz-ĠĢ Dergisi, Selüloz-İş
Dergisi, Ocak, 2003, sayı 73, s. 5, 6
74
Kocaeli 2. İş Mah. 2002/750 E. Sayılı Dosya
75
Yar. 9. HD. 2003/1217 E, 2003/1386 K, 04.02.2003 T. Kararı
76
Grevin uygulanmaya başladığı 19.12.2002 tarihinden sonra ulusal basında araştırmalarımıza
karşın tek kişilik grev haberine rastlanılmamıştır. Grev haberine sadece Gebze de yayımlanan
“Marmara” ve “Çağdaş Kent” isimli iki yerel gazetenin yer vermiş olduğu tespit edilebilmiştir.
Bkz. Marmara Gazetesi, “Tek Kişilik Eylem”, Sayı. 80, s. 1, 20.12.2002, ÇağdaĢ Kent
Gazetesi, “Dünyada Bir İlke İmza Attı Tek Kişilik Grev”, Sayı, 271, s. 1, 20.12.2002
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sitem hafif geleceğe dönük tehdit içeren bu söylemin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde etkili olmadığını söyleyemeyiz.
Belirtmek gerekir ki toplu iş sözleşmesi yetki belirleme süresinin uzamasını sadece işverenler bir pazarlık kozu olarak kullanmamışlardır. Sendikal
rekabette de toplu iş sözleşmesi yetkisine itiraz ederek rakip sendikayı bir şey
yapmaya zorlama örneklerine rastlanmıştır.
Tablo 5.3.27. Sendikaların Yetki Ġtirazı Nedeniyle Kaybettikleri Üye ve
Kaybedilen ĠĢyerlerinde ÇalıĢan Sayısı (1992-2009)

5.3.2.3.1. Yetki Ġtirazıyla Yetkili Sendikanın Belirlenmesinin
Uzamasının Sendikal Rekabet Ġçin Kullanılması
Gerçekten de yukarıda tekstil sektöründe örgütlü TEKSİF Sendikası‟nın
yıllar itibarıyla toplu iş sözleşmesi yetki tespitine itiraz edilen işyerleri, kazanılan dava sayıları ve davalar yoluyla yetki alınan işyerlerinde imzalanan toplu
iş sözleşmesi sayısını gösteren Tablo 5.3.19‟da yer alan verilerle, aynı sendikanın yıllar itibarıyla yetki itirazları nedeniyle yaşamış olduğu üye kaybını gösteren aşağıdaki Tablo 5.3.28 birlikte değerlendirildiğinde, ödün pazarlığı kavramıyla anlatmak istediğimiz, somut olarak görülebilecektir.
Yukarıda Tablo 5.3.19‟da, TEKSİF Sendikası yetki tespitine itiraz sayısının 1994 yılında incelenen dönemin en yüksek sayısına ulaşarak toplam 96‟ya
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çıkmış olduğu görülmektedir. Sendikanın 1994 yılında yapmış olduğu toplam
yetki tespit başvurusu ise 184‟tür.77 1994 yılında sendikanın yapmış olduğu
yetki başvuruları sonrası verilen yetki belgelerinin yarıdan fazlasına itiraz
edilmiştir. Aynı tabloya göre, bu itirazların 92‟sini sendika kazanmış ve tamamında toplu iş sözleşmesi imzalamıştır. Bu sonuç, çalışmada belirlenen rakamların ortaya koyduğu genel eğilimden oldukça farklıdır. Bu kadar yoğun
itiraza karşın aşağıda Tablo 5.3.28‟den de görülebileceği gibi sendikanın 1994
yılındaki üye kaybı sadece 336 olmuştur.
1994 yılında TEKSİF Sendikası yetki tespitlerine yapılan itirazlar yakından incelendiğinde durum netleşmektedir. 96 itirazın 94‟ü, işkolunda rakip
sendika olan DİSK‟e bağlı Tekstil Sendikası tarafından yapılmıştır. DİSK‟e
bağlı Tekstil Sendikası, TEKSİF Sendikası‟nın %10 barajı konusunda yapmış
olduğu itirazı geri aldırtmak için, hem TEKSİF Sendikası‟nın %10 barajı aştığını gösteren istatistiğe hem de işyerlerindeki olumlu yetki tespitlerine itiraz
ederek toplu iş sözleşmesi sürecinin tıkanmasına neden olmuştur.
Tablo 5.3.28. Türk-ĠĢ’e Bağlı TEKSĠF Sendikası’nın Yetki Ġtirazı Nedeniyle
YaĢadığı Üye Kaybı

77

Bkz. Ekler Bölümü Ek Tablo 3, Tekstil Sendikası İncelenen İşyerleri Özet Veri Tablosu
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İtirazlar konusunda iş mahkemesi, yapılan itirazın hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olduğuna karar vermiş, 78 karar Yargıtay tarafından onanarak
kesinleşmiştir.79 Bu arada yaklaşık 8 ay geçmiş, toplu iş sözleşmesi
görüşmeleri tıkanmıştır. Bu gelişme üzerine her iki sendika da birbirlerinin
%10 barajına olan itirazlarını geri almışlar, açılan davalardan feragat ederek
yetki tespitlerini kesinleştirmişlerdir.80
Yetki itirazları yoluyla sendikaların birbirlerini zorlamaları sadece
TEKSİF- Tekstil Sendikaları örneğiyle de sınırlı değildir. Türk-İş‟e bağlı Selüloz-İş Sendikası ile DİSK‟e bağlı Tümka-İş Sendikası arasında da benzer bir
sürecin yaşanmış olduğu görülmüştür.81
5.3.2.3.2. Yetki Ġtirazıyla Yetkili Sendikanın Belirlenmesinin Uzamasının
ĠĢverenler Tarafından Kullanılması
İşverenlerin sendikanın yetki tespitine önce itiraz edip süreci uzattıktan
sonra, bazı ödünler karşılığında sendikaları toplu iş sözleşmesi imzalamaya
zorlamalarının bir diğer yöntem olarak geliştiği görülmüştür. Yukarıda değinildiği ve Tablo 5. 3.19‟dan da anlaşılacağı gibi, 2007 yılında TEKSİF Sendikası‟nın 30 yetki tespitine itiraz edilmiş, bu itirazların 30‟u da sendika lehine
sonuçlanmış, ancak grup toplu iş sözleşmesi kapsamında bulunan 21 işyerinde
sendika toplu iş sözleşmesi imzalayabilmiştir. Tablo 5.3.28 incelendiğinde,
sendikanın 2006 yılında yetki itirazları nedeniyle toplam 4003 üye kaybettiği
görülmektedir.82 Nitekim bu tarihten sonra TEKSİF Sendikası yetki tespitlerine
yeni örgütlenilen işyerleri dışında itiraz olmadığını Tablo 5. 3.19‟dan görebiliriz.
78

İstanbul, 5. İş. Mah. 1994/718 E, İstanbul, 5. İş. Mah. 1994/717 E
Yar. 9. HD. 1994/14738 E, 1994/598 K, 14.10.1994 Sayılı Kararı
80
Bu konuda yapılmış 96 itiraza örnek olarak Bkz. İstanbul 1. İş Mahkemesi 1994/753 Esas,
Yalova Asliye Huk. (İş) Mah. 1994/653 Esas, İstanbul 6. İş Mahkemesi 1994/590 Esas, Edirne
İş Mahkemesi 1994/248 Esas, Bakırköy İş Mahkemesi 1994/1459 Esas, Kayseri İş Mahkemesi
1994/655 Esas, Tarsus İş Mahkemesi 1994/87 Esas, Eyüp İş Mahkemesi 1994/273 Esas, Bursa
2. İş Mahkemesi 1994/650 Esas, Bursa 2. İş Mahkemesi 1994/838 Esas
81
Ankara 6. İş. Mah. 1993/17, Ankara 2. İş. Mah. 1993/634
82
TEKSİF –Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası arasında imzalanan, 01.09.200401.04.2007 yürürlük tarihli TİS, 40. maddesi “sözleşmenin imzası tarihinden sonra işe giren ve
sendikaya üye olan işbu sözleşmenin imza tarihinde işyerinde çalışmakta olan işçilere, her bir
sözleşme yılı için toplam 72 günlük ücretleri tutarında ikramiye verilir ve bu ikramiye 72
yevmiye/yıl esası üzerinden her ay 6 yevmiye olarak ücretlerle birlikte ve yan kolonda
gösterilmek suretiyle ödenir” demiş, devam eden bir sonraki TİS‟te aynı hüküm; “XX. Dönem
Grup Toplu İş sözleşmesinin yürürlükte olduğu dönemdeki ikramiye uygulamalarına aynen
devam edilecektir. 01.04.2007 tarihinden sonra işe giren ve sendikaya üye olan işbu
sözleşmenin imza tarihinde işyerinde çalışmakta olan işçilere, her bir sözleşme yılı için toplam
72 günlük ücretleri tutarında ikramiye verilir ve bu İkramiye 72 yevmiye/yıl esası üzerinden
her ay 6 yevmiye olarak ücretlerle birlikte ve yan kolonda gösterilmek suretiyle ödenir”
şeklinde yer almıştır.
79
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Bu konuda uygulamada görülen bir diğer yöntemin de işverenin yetki
tespitine itirazına ilişkin dava sürerken, tarafların bir ön anlaşma yapıp, toplu iş
sözleşmesi hükümlerinde uzlaştıktan sonra işverenin yetki tespitine itiraz davasından vazgeçmesi83 şeklinde gerçekleşmiş olduğu görülmüştür.84
Henüz yetki belgesi alınmadan yetki tespitine itiraz davası sürerken toplu
iş sözleşmesi niteliğinde anlaşmalar yapılması Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü‟nün dikkatini çekmiş olmalı ki Genel
Müdürlük Türk-İş‟e uyarı yazısı gönderme gereği duymuştur. Yazıda toplu iş
sözleşmesi için Yasa‟da öngörülen yasal süreç özetlenmiş, yetki belgesi almadan toplu iş sözleşmesi imzalanmaması gerektiği anımsatılmıştır. 85
5.3.2.3.3. Yetkili Sendikayı YetkisizleĢtirme Örneği
Ödün pazarlığının bir diğer çarpıcı örneği, işverenin yetki tespiti isteyen
sendikayı devre dışı bırakmak için yetkisiz sendikayla geçersiz olduğunu bile
bile toplu iş sözleşmesi yapmasıdır. Bu toplu iş sözleşmesiyle işçilere bazı
haklar verilerek yetkili sendikanın yetki alma sürecini uzatan dava süresince
işçilerin istifasının sağlanması yöntemi kullanılmıştır.
83

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü‟nün 18.04.1994 T. 11999
sayılı yetki belgesi “Söz konusu tespit yazısına işveren tarafından itiraz edilmiştir. Bunun
üzerine İstanbul 3. İş Mahkemesi Hakimliği 27/03/1995 teşrih ve E. No: 1994/958 K. No:
1995/124 sayılı kararı ile itirazın reddine karar vermiştir. Söz konusu karar, taraflarca temyiz
edilmediğinden kesinleşmiştir.”
84
Tekstil İşçileri Sendikası ile Sun A.Ş. arasında imzalanan 12.07.1994 tarihli Protokol, “(…)
Sun Tekstil AS işverenliği, Tekstil İsçileri Sendikasını (Keresteciler sitesi Merter-îstanbu1)
adresinde kurulu işyerinde çalışan üyelerinin yegane temsilcisi olarak tanır. (…)
(…) Tekstil İşçileri Sendikasının toplu is sözleşmesi yapma yetkisi nihai olarak kesinleştiğinde
Sun Tekstil AŞ işverenliği toplu sözleşme görüşmeleri yapmayı ve anlaşma halinde toplu
sözleşme imzalamayı kabul eder. (…)
(…) Sun Tekstil San. ve Tic. AS ile Tekstil İşçileri Sendikası arasında bilrıza aktedilen işbu
protokolün iyiniyet kuralları içinde uygulanmasını taraflar kabul ederler. (…)” Tekstil İşçileri
Sendikası ile Hasköy Yün İplik Fabrikası A.Ş. arasında imzalanan 31.01.1995 tarihli Ön
Anlaşma “lşbu Ön Anlaşma, Hasköy Yün İplik Fabrikası A.Ş. ve bağlı diğer işyerlerini de
kapsayacak şekilde taraflar arasında 3 nüsha olarak tanzim ve imza kılınmıştır. 31.01.1995”
85
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü 21.10.1997 T.027277 sayılı
Türk-İş-Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanlığı‟na, hitaben yazılmış yazı,
“Bilindiği gibi 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu'nda toplu iş
sözleşmelerinin yapılması ve bu süreçte uyulması gereken hususlar belirtilmiştir. (…) 2822
sayılı Yasa'nın ilgili maddelerine göre yetki belgesi alan sendikanın çağrı tarihinden
başlayarak, toplu iş sözleşmesinin imzalanmasına kadar yürütmesi gereken işlemlerle ilgili
olarak aşağıda belirtilen hususların anımsatılmasına gerek görülmüştür (…) Bakanlığımızca
yetki belgesi verilmeden ya da yetki belgesi ile ilgili işlemler tamamlanmadan toplu iş
sözleşmesi prosedürü başlatılmamalıdır. (…)”
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Örnek olarak incelediğimiz olayda, sendikanın işçiler arasında hızla üye
kaydettiğini öğrenen işveren genellikle görüldüğü gibi örgütlenmede öncülük
yapan işçileri işten çıkarmış, işçiler işe iade davalarını ve işe iade tazminatını
sendikal tazminat olarak kazanmalarına karşın işe başlatılmamış, kendilerine
tazminatları ödenmiştir.86
Yetki tespitinde bulunmadan %10 barajını aşmamış, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı‟na yetki için dahi başvurmamış bir sendikayla işveren arasında işçilere bazı haklar verilen toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü, işyerinde işçileri örgütleyen sendikanın yetki başvurusuna vermiş olduğu yanıtta,
yetkisiz sendikanın imzalamış olduğu toplu iş sözleşmesinin iptali için 2822
sayılı Yasa‟nın 16/2 maddesi uyarınca dava açılacağını belirterek, yetkili sendikanın yetki tespit başvurusunun bu davanın sonucuna göre inceleneceğini
bildirmiştir.87
Sendika bu gelişme üzerine Bakanlığın dava açmasını beklemeden, kendisi dava açmış, 88 01.11.2004 tarihinde açılan davanın sonuçlanıp Yargıtay
aşamasından geçerek kesinleşmesi ancak 20.09.2005 tarihinde olanaklı olmuştur.89 Aradan geçen 10 ayı aşkın süre sonunda yetkili sendikanın işyerinde hiç
üyesi kalmamış, işçiler az da olsa yetkisiz sendikayla yapılan toplu iş sözleşmesinde verilen zamlardan yararlanabilmek için sendikadan istifa etmişlerdir.90
Buraya kadar yapmaya çalıştığımız tespitlerden bir sonuç çıkarmak gerekirse, incelenen tüm işkollarında yetki tespitine itiraz sonrası uzayan süreç
üye kayıplarını ve ödün pazarlığını beraberinde getirmiş, sendikalar açısından
itiraz bir karabasana dönüşmüştür.
Sendikalar bir yandan da yetki itirazıyla yetki tespit sürecinin uzamasından haklı olarak yakınmış, ancak yapılacak itirazlarla sendikal rekabetten yararlanma olanaklarını denemekten kaçınmamışlardır.
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Siyasi bir aktör olarak yer alan hükümetlerin, ILO baskısıyla da olsa
%10 barajının aşılmasına ilişkin sendikacıların hukuk sistemini zorlayarak
geliştirdikleri çözümleri bir anlamda görmezlikten geldikleri, bazı sendikaların
%10 barajını bu şekilde aştığı, yeri geldiğinde ise yine siyasilerin barajı bir tür
tehdit olarak kullanmaktan çekinmediği birçok örnekte karşımıza çıkmıştır.
Sonuç olarak söyleyebiliriz ki 12 Eylül darbesi sonrası çok iddialı gerekçelerle kurgulanan sistem kendi koyduğu amaçlara yabancılaşmış, “deforme”
olmuş, hatta yasa zoruyla yaşamı şekillendirme konusunda aşırı iddialı olduğu
için bir sistem olarak varlığını sürdürmesi olanaksız hale gelmiştir.
5.4. Toplu ĠĢ SözleĢmesi Yetki Sorununun Çözümüne ĠliĢkin Tespitler
Toplu iş sözleşmesi yetkisinin belirlenmesine ilişkin 1963 yılında başlayan arayış halen sürmektedir. Son olarak hükümet, sosyal tarafların da görüşlerini alarak 2012 yılında bir yasa tasarısı hazırlamış ve Meclis‟e sunmuştur.91
Tasarı, 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu adıyla
yasalaşmıştır. 6356 Sayılı Yasa‟nın detaylarına girmeden toplu iş sözleşmesi
yetkisinin belirlenmesine ilişkin değişikliklere kısaca göz attığımızda,
kendisinden önceki yasa değişikliklerinde olduğu gibi uygulamada çok fazla
eleştiri konusu olmuş birkaç soruna, sistemin mantığına dokunmadan çözüm
getirmeye çalıştığı görülmektedir. İşkolu itirazlarının bekletici mesele
yapılamayacağının açıkça hükme bağlanması, grup sözleşmelerinin yasal
tanımının yapılması, çerçeve sözleşme kavramına yer verilmiş olması, işkolu
barajının %3‟e ve işletmede çoğunluk oranının %40‟a düşürülmüş olması bu
yaklaşımın örnekleri olarak sayılabilir. Ancak, bu yasa tasarısının da 12 Eylül
sonrası şekillendirilen yetki belirleme sisteminin yaratmış olduğu sorunlara
kalıcı çözüm üretebileceğini söylemek olanaklı görünmemektedir.
Belki de çözüm arayışlarına, “yapılması gerekenler”den çok “yapılmaması gerekenler”den başlamak sorunu çözmeyi kolaylaştıracaktır. Yetki belirleme sistemlerinden belgelere dayalı sistemin, ağırlıklı olarak sahteciliklere
açık olması, uzun sürmesi, işçinin gerçek iradesini yansıtmıyor olması, uyuşmazlık çıkmasına elverişli olması, işçi ile sendikayı birbirine yabancılaştırması
gibi bir dizi sakıncasının yaklaşık kırk yıllık uygulama içerisinde belirginleşmiş
olması karşısında bu sistemde ısrar etmekten vazgeçilmelidir. Üstelik bizde
uygulandığı gibi, mutlak çoğunluk esasına dayanan, bu çoğunluğun sağlanamadığı, örneğin %49,5 hatta %50 üye oranını sağlayan bir sendikayı dahi toplu
pazarlığın dışında bırakan bir yetki sisteminin, toplu iş sözleşmesi hakkına
getirilmiş ciddi bir sınırlama olduğu açıktır. Belgelere dayalı yetki belirleme
sistemi, diğer yöntemlerin yanında tamamlayıcı, eğilim belirleyici olarak uygulanabilir. Ancak somut veriler, bir yetki sisteminin bu yöntem üzerine inşa
91

Türk-İş, Toplu İş İlişkileri Kanun Tasarısı,
http://www.basbakanlik.gov.tr/Forms/pDraftOfBill.aspx erişim 03.02.2012

354

TİS Yetki Sistemi ve Sendikasızlaştırma (1963-2009)

edilmesinin sendika ve toplu iş sözleşmesi haklarının kullanılmasını sistemi
tıkayacak kadar zorlaştırdığını göstermektedir.
5.4.1. Toplu ĠĢ SözleĢmesi Yetki Sisteminin Dayanması Gereken
Temel Ġlkeler
Genel olarak toplu iş sözleşmesi yetki sistemlerine baktığımızda ana
akım olarak, en fazla temsil yeteneğine sahip sendikayı yetkili sendika olarak
belirleyen kıta Avrupası sistemleriyle çoğunluk sendikalarını yetkili sendika
olarak belirleyen ABD, Kanada gibi ülkelerde uygulanan sistemler ön plana
çıkmaktadır.
Bu sistemlerin hangisi uygulanırsa uygulansın toplu iş sözleşmesi yetki
sistemine hâkim birtakım ortak noktalar belirlenebilir. Bu temel ilkeleri tüm
yetki tespit sistemlerinde gözetilmesi, zedelenmemesi gereken olmazsa olmazlar olarak da adlandırabiliriz.
5.4.1.1. Toplu ĠĢ SözleĢmesi Yetki Sistemi-Sendika Çokluğu
Sendika çokluğu ilkesi, sendika özgürlüğünün bir parçası, işçilerin özgürce sendika seçme haklarının varlığını gösteren temel ilkelerden biridir. İşçilerin sendika seçme özgürlüğü bulunduğunu söyleyip, sonra onları tek bir
sendikaya üye olmak zorunda bırakan bir sistem sadece sendika çokluğu ilkesine aykırı olmayacak, sendika özgürlüğünü de zedeleyecektir. Bu nedenle
uygulanan yetki sistemi, hangi iyi niyetli gerekçelerle olursa olsun sendika
çokluğu ilkesini zedeleyecek, fiilen sendika tekliğini doğuracak bir sistem olmamalıdır.
5.4.1.2. Toplu ĠĢ SözleĢmesi Yetki Sisteminin Sendikaların Bağımsızlığı
Ġlkesini Gözetmesi
Sendikaların işverenden ve iktidardan bağımsız kuruluşlar, sadece üyelerinin hak ve çıkarlarını geliştiren örgütler olarak var olmaları güvence altına
alınmalıdır. Sendikaların, toplu iş sözleşmesi tarafı olabilmek için siyasi iktidar
ya da işveren otoritesinden izin, icazet, onay ya da destek almak zorunda kalmayacakları, yetkili sendika olup olmamalarını sadece işçilerin tercihlerinin
belirlediği bir yetki sistemi, sendika ve toplu iş sözleşmesi hakkını gerçekleştiren bir sistem olabilir. Bu nedenle sendika dışında bir güç ve otorite kaynağı
olan devlet ve işverenin sendikalara eşit uzaklıkta durmasını sağlayacak, istese
de etkide bulunamayacağı, etkide bulunması halinde yaptırımlarla karşılaşacağı
bir yetki sistemi öngörülmelidir.
5.4.1.3. Yetki Belirleme Sürecinde ĠĢveren Otoritesinin Sınırlandırılması
Sendikaların bağımsızlığını korumanın yolu özellikle yetki tespit sürecinde işveren otoritesinin sınırlandırılmasından geçmektedir. İşveren işyerinde
yönetim yetkisine sahip, işçinin işinden olmasını, daha kötü ya da daha iyi koşullarda çalışmasını direkt olarak belirleyebilecek etkide bir güçtür. Sendikala-
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rın cazibesinin artması ya da azalmasında bu gücün sınırlanmasının da çok
önemli bir faktör olduğu belirtilmiştir.92 Sendika üyeliğinin işçiler açısından,
enflasyon koşullarında reel ücretlerini koruyabilecekleri, istihdamın daraldığı
dönemlerde ise toplu iş sözleşmeleri aracılığıyla işlerini koruyabilecekleri algısını oluşturduğunda cazip hale geldiği vurgulanmıştır.93
Sendikanın işçilerin işini, ücretini koruyamayacağı, çalışma koşullarının
iyileştirilmesini sağlayamayacağı algısının işçiler arasında yerleşmesi durumlarında, sendikanın cazibesini yitireceği de açıktır. Bu nedenle yetki alma sürecinde bir anlamda sendikayla işveren bir tür bilek güreşine girmekte, işveren
kendisinin tek otorite olduğunu, sendikanın bu otoriteyi sınırlandıramayacağını
göstermek için işten atma dahil bir dizi sendikasızlaştırma yöntemlerine başvurabilmektedir. Sendikanın hukuken muhatap dahi olamadığı bu mücadelede
güçler dengesinin sağlanabilmesi için yetki belirleme sürecinde işveren otoritesinin sınırlandırılmasının da bir zorunluluk olduğu söylenebilir. İşveren otoritesi, işçilerin sahip olduğu barışçıl toplu eylem haklarını kullanarak sınırlanabileceği gibi, yasal müdahalelerle de sınırlanabilir. Aslolan, işçilerin toplu eylem haklarını kullanmalarının güvenceye alınması, bu hakkın sadece her hak
için geçerli olan kötüye kullanılma durumlarında yargı kararıyla sınırlandırılmasıdır. Sendika toplu iş sözleşmesi hakkının gerçek anlamda gerçekleştirilebilmesi için işçilerin toplu eylem haklarını nasıl kullanacaklarının yasal düzenlemelerin konusunu oluşturduğu durumlarda, aynı yasal düzenlemelerin işverenin işçilerin sendika haklarına müdahale etmesini engelleyecek yeterlilikte ve
ağırlıkta uygulanabilir hükümlerle işveren otoritesinin de sınırlanması gerektiği
bir zorunluluktur.
Kanada‟nın bazı eyaletlerinde örneğin Britanya Kolombiyası‟nda sendikanın işyerinde örgütlenmeye başlamasıyla birlikte işverenin işçilerle olan ilişkilerine bazı yasaklamalar ve ölçütler getirilmiştir: “İşveren işçilere sendikanın
yetki alması halinde işyerinde iş kayıpları olacağı tehdidinde bulunamaz. Sendikanın örgütlenme çabalarının sonucuna bağlı olan şartlı sözler veremez. İşçileri yan ödeme kaybı ve ücret azalmasıyla tehdit edemez. Şirketin sendika yetki
alsa dahi sendikayla görüşmeyi reddedeceğini söyleyemez. İşçilerden “şirket
yanlısı” veya “sendika karşıtı” rozet ve işaretler takmalarını isteyemez. Sendika
karşıtı veya sendika yanlısı işçilerin kampanya amacıyla faks ve mail gibi
şirket imkanlarını kullanmasına izin veremez. İşçilere sendikanın üyelik
kartlarını iade etmesini veya işçilerin üyeliklerini geri çekmelerini öneremez.
İşçilere üyelik kartını imzalamamayı veya üyelik kartını imzalamamanın
şirkete güven ifadesi olduğunu söyleyemez. İşçilere üyelik kartlarını
kendilerinin veya başka işçilerin imzalayıp imzalamadıklarını soramaz. İşçiler
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arasında kimin üyelik kartını imzalayıp imzalamadığını bildiği yolunda
dedikodular yaratamaz veya teşvik edemez. Sendikaya karşı işçilere sendika
yanlısı işçilere kıyasla daha olumlu muamele yapamaz. Sendikaya sempati
duyan işçileri, iş koşullarında, fazla mesai disiplin ve diğer konularda
sendikaya uzak duran işçilerden farklı işleme tabi tutamaz.” 94
İşverene getirilen bu yasakların işverenlerin sendikal örgütlenme aşamasında işçilerle hiçbir biçimde iletişim içerisine girmeyecekleri anlamına gelmediği de belirtilmiştir. Aksine işverenler bu süreçte işçilerle sendika aleyhine
olan görüşleri dahil tüm görüşlerini açıklayabileceklerdir. Ancak, burada
önemli olanın işverenin ne söylediği kadar nasıl söylediğine de dikkate etme
zorunluluğunun bulunmasıdır. Her şeyden önce bu söylem, baskı, korkutma ve
kasıtlı yalan içermemelidir. İşçilerle kurulan iletişim, bilgi açıklamaya dönük
olmalı, sendikayı atlama, onu devre dışı bırakma amacı taşımamalı, dile getirilen işveren görüşlerinde sendikanın saygınlığını zedeleyen, onu işçiler karşısında küçük düşürecek ibareler veya imalar kullanılmamalı, sendika karşıtı bir
duruşun ifadesi olmamalıdır. İşverenin işçilerle olan iletişiminde sendikayı
küçük düşürücü bir söylemi benimsemesi, iyi niyetle toplu pazarlık yapma
yükümlülüğünün ihlali anlamına gelecektir. Sendikanın işyerinde yetki alması
halinde işyerinin kapanacağını açıklamasının dahi Çalışma İlişkileri Kurulu
tarafından ima yoluyla tehdit olarak nitelendirildiği vurgulanmıştır. 95
Bunun yanında işveren bu çerçeve içerisinde kalmak koşuluyla, sendikalar hakkındaki olumlu-olumsuz görüşleri dahil, sürece ilişkin bilgi verebilecektir. Örneğin, işçilere, sendika tarafından kurula yapılan yetki başvurusunun
nasıl sonuçlandırılacağına ilişkin yasal süreci anlatabileceği, sendika üyeliğinin
işçilerin kendi kararları olduğu, ancak bu kararın önemli olduğunu vurgulayabileceği, onlara sendika üyesi oldukları ya da olmadıkları için hiçkimseden
baskı tehdit görmeyeceklerini söyleyebilecektir. Aynı şekilde işveren ücret ve
diğer konulardaki var olan şirket politikasını anlatabilecek, işçilere sendikanın
yetkili olmasının otomatik olarak ücretlerinin artacağı anlamına gelmeyeceğini,
toplu pazarlık sürecinin nasıl yürüyeceğini, bu süreçte her iki tarafın da iyi
niyetle pazarlık yapma yükümlülükleri bulunduğunu, ancak bu yükümlülüğün
sendika ne derse onu kabul etmek anlamına gelmeyeceğini açıklayabilecektir.
Yine işveren işçilere, sendika üyeliğinin işçilerin özgür iradesine dayandığını,
işlerini korumak için üye olmak zorunda olmadıklarını söyleyebilecektir.96
Altı çizilmesi gereken ya da genel bir ölçüt olarak özetlenmesi gereken
işverenin tüm bu söylemlerinin işçilerle kurmuş olduğu iletişimin sendikasız94
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laştırmaya dönük olmaması, ima yoluyla olsa dahi tehdit ya da ödül içermemesidir. Çalışma İlişkileri Kurulu, işverenin, işçilerinin yakınmalarını dinleyebileceğini ancak bu şikayetlerin çözümünün hemen getirileceği sözünü veremeyeceğini belirtmiştir. Çarpıcı ve ilginç olan ise, bir sendikanın yetki sürecini başlatmasıyla birlikte işverenin yönetim hakkının 120 günlük bir süreyle sınırlandırılmış olmasıdır. Çalışma İlişkileri Yasası‟nın, işçilerin yasal sendikal faaliyetlere katılma haklarıyla işverenin yönetim hakkı arasında bir denge kurmak
amacıyla 4 ayı aşmayacak bir süre içerisinde toplu iş sözleşmesi imzalanana
kadar işçilerin işten çıkarılmalarını, işyerlerinin veya ücretlerinin değiştirilmesini, disiplin işlemlerine tabi tutulmalarını kural olarak yasakladığı belirtilmiştir. 4 aylık yasal dondurma süreci olarak adlandırılan bu yasağın nedeni, yetkilendirme ve toplu pazarlığın hassas dönemlerinde istismar potansiyelinin yüksek olmasıyla açıklanmıştır. Yasağın istisnası ise işverenin bu eyleme başvurmak için “uygun bir sebep” bulunduğunu Çalışma İlişkileri Kurulu‟nda kanıtlamasıdır.97
Kurul, önüne gelen bir olayda işverenin kanıt yükümlülüğü çerçevesinde,
işçinin uygunsuz hal ve gidişatı ile işverenin buna tepkisi arasında "makul bir
ilişki" bulunup bulunmadığını, işçiye işveren kararının dayanaklarının açıklanıp
açıklanmadığını araştırmıştır. Kurula göre, işveren disiplin kararının uygulanması için "bazı sebepler" bulunduğunu ortaya koymaktan daha ileriye gitmelidir. Kurul cezaya doğrudan yol açan olayın ötesine bakmaktadır. İşverenin
olayı soruştururken attığı adımları işverenin hesaba kattığı uygun faktörleri ve
seçilen cezanın dayanağını gözden geçirmektedir. Bunun işverenin yönetim
hakkı kapsamında olup olmadığını, işverenin benzer olaylarda gösterdiği tepkinin incelenmesini de gerekli bulmuştur. İşveren kendisine konulan kısıtlar çerçevesinde yasal biçimde davrandığını, harici etkiler altında olmadığını kanıtlamak zorundadır.98
Özetlersek, doğası gereği işveren otoritesini işçiler lehine sınırlama iddiasında olan sendikanın, yetki alma sürecinde yönetim hakkı sınırlandırılan işveren tarafından kolay kabul edilmeyeceği bir gerçektir. Sendikanın işveren karşısında etkili bir güç olabilmesi üye yapmasına, işçilerin sendikaya üye olması
da sendikanın sorunlarına çözüm olabileceği algısını edinmelerine bağlıdır.
Dolayısıyla her sendikal örgütlenme kaçınılmaz olarak iki güç arasında çatışmayı beraberinde getirmektedir. İşçilerin sendikal haklarını kullanabilmesinin
yolu, işverenin gücünün sınırlandırılmasını gerektirmektedir. Bu sınırlama ya
işverenin sendikal örgütlenmeyi engellemeye dönük etkinlikleri karşısında
sendikanın barışçıl toplu eylem hakkını tanımak ya da işverenin sendikal ör97
98

A.e.
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gütlenmeye dönük haksız eylemlerine verilen Kanada-Britanya Kolombiyası
örneğinde olduğu gibi etkili yaptırımlar getirmekle olanaklıdır.
5.4.1.4. Toplu ĠĢ SözleĢmesi Yetki Sisteminin Denetlenebilir ve Hızlı
Uygulanabilir Olması Gerekliliği
Toplu iş sözleşmesi sürecine işverenin müdahale etmek istemesi, kendi
açısından sendika karşısında çıkarlarını gözetmesi olarak nitelendirilebilir. Ne
kadar yasak getirilirse getirilsin, ülkelerin gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun, açık
ya da örtülü, direkt ya da dolaylı olarak işverenlerin işçilerin sendikal tercihlerini
yönlendirmeye çalışmaları sosyal bir gerçeklik olarak kabul edilmelidir.
Aynı şekilde sendikaların da her zaman işçinin tercihlerine saygılı olduğunu söylemek olanaklı değildir. Toplu iş sözleşmesinin sendikal faaliyetin
merkezinde yer alan en önemli etkinliklerden birisini oluşturması gerçeği, zaman zaman sendikaları da ne pahasına olursa olsun yetkili sendika olabilmek
için her yolu geçerli kabul edecek bir çizgiye savurabilmektedir.
Ülkemizde olduğu gibi ABD‟de de yetki sürecinin uzaması sendikasızlaştırmada önemli bir etkendir. ABD‟de sendikalaşmayı etkileyen faktörleri belirlemeye
dönük yapılan bir araştırmada yetki belirleme süresinin uzamasının sendikasızlaştırmanın yaygınlaşmasında etkili olduğu belirlenmiştir.99
Bu nedenle toplu iş sözleşmesi yetki sistemi kısa sürede sonuç veren, etkili denetlenebilecek şekilde kurgulanmalıdır. Bu sistem, yetki belirleme işleminin uzamasına, sosyal tarafların sistemi bozmasına olanak tanıyacak boşluklar barındırmamalıdır.
5.4.2. Toplu Pazarlıkta Yasal Müdahalenin En Aza Ġndirilmesi Gerekliliği
Sendika toplu pazarlık ve grev haklarının ülkemizde gelişim süreçlerine
baktığımızda, devletin yasal düzenlemeler aracılığıyla sürekli olarak bu alanda
başat bir aktör olarak var olmak istediği görülmektedir. Devlet kimi zaman
haklara güvence getirdiği iddiasıyla, kimi zaman iş barışını sağlayıp, deyiş
yerindeyse çekidüzen vermek iddiasıyla toplu pazarlık alanını sosyal taraflara
bırakmak korkusundan kurtulamamıştır.
Bu korku ya da bu başat rol oynama istemi, haklara güvence getirmekten
çok, detaya boğulan ve çoğunlukla da işlemeyen, pratik yollarla kuralları aşılan
ve kısa sürede deforme olmak zorunda kalan yetki sistemlerinin doğmasına yol
açmıştır.
Toplu iş sözleşmesi özerkliği içerisinde sosyal taraflar arasında kolaylıkla çözümlenebilecek, toplu pazarlığın düzeyi, yasal müdahalelerin konusu
haline getirilerek içinden nerdeyse çıkılamaz sorunların yaratılması, bu müdahaleci yaklaşımı belirginleştiren bir örnektir.
99

Kate Bronfenbrenner, “The Role of Union Strategies in NLRB Certification Elections”
Industrial and Lobour Relations Review, by Cornell University. Vol. 50, No. 2 1997. s. 202
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Yasa koyucu, işçilerin sendika ve toplu pazarlık, grev hakları bulunduğunu kabul edip, bu hakları anayasal koruma içerisine alarak, bir anlamda geriye çekilmelidir. Toplu pazarlığın düzeyi, sendikal örgütlenmenin biçimi, işyeri, işkolu, sendikaları, sendikaların kuracakları üst kuruluşları, kuruluş esasları, iç hukuklarının yaratılması konularında işçilerin özgür iradelerine öncelik
tanımalı, devlet herhangi bir örgüt biçimini yasa yoluyla öneren konumunda
olmamalıdır.
5.4.2.1. Sendika ve Toplu ĠĢ SözleĢmesi Hakkı Ġçin Etkili Güvence Sistemi
Yasa koyucu temel bir sosyal hak olan sendika, toplu pazarlık ve grev
hakkına bu hakların doğası gereği güvence getirmekle yükümlüdür. Getirilecek
güvence konusunda da yasa koyucu tercihini netleştirmelidir. Gerçek bir güvenceden söz edebilmek için yasa koyucunun ya saldırıya uğrayan sendika
hakkını, kamu gücüyle koruyup etkisizleşmesine, anlamını yitirmesine izin
vermemeli ya da korumayı hakkın sahibine bırakıp, bu savunmayı meşru kabul
etmelidir.
5.4.2.1.1 BarıĢçıl Toplu Eylem Hakkı
Barışçıl toplu eylem hakkı, temel bir hakkın sahibi tarafından hakkına
yönelik haksız saldırılara örgütlü olmanın gücünü kullanarak karşı
koyabilmesi, bu karşı koymanın barışçıl saldırının ortadan kaldırılması
amacıyla orantılı kullanılması koşuluyla meşru görülmesidir. Konumuz
somutunda haklarının kullanımını kısıtlayan haksız eylemlere karşı, hakların
sahibi olan işçilerin toplu eylem haklarının bulunduğu kabul edilip, barışçıl
toplu eylem hakkının kullanılış şekli, zamanı, yeri hakkın sahibine bırakılır.
Her hakta olduğu gibi toplu eylem hakkının kullanılmasında hakkın
sahiplerinin ölçülülük ilkesini gözetmemeleri, hukuki deyişle haklarını kötüye
kullanmaları halinde diğer haklarda olduğu gibi genel hükümlere göre
yaptırımla karşılaşmalarına engel bir durumun olmadığı açıktır.
Konuyu düzenleyen ve Türkiye‟nin onayladığı ILO 87, 151 sayılı sözleşme hükümleri karşında Türkiye‟nin barışçıl toplu eylem hakkına uygun davranması, uluslararası sözleşmelerden doğan bir yükümlülük haline gelmiştir.
Bu yükümlülük AHİM‟in Boğaz Köprüsü çalışanlarının gerçekleştirdiği toplu
eylemi tartıştığı “Satılmış ve Diğerleri/Türkiye Kararı”nda Türkiye‟yi haksız
bulmasıyla somutlaşmıştır.100
100

Şebnem Gökçeoğlu Balcı, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi‟nin “Satılmış ve
Diğerleri/Türkiye” Kararı”, ÇalıĢma ve Toplum, 2008/2, Sayı 17, s. 221, 227 “Mahkemenin
yerleşik içtihadı uyarınca, sözleşmenin 11. maddesi, ortak eylem yoluyla sendika üyelerinin
mesleki çıkarlarını koruma ilkesini içermektedir. Sözleşmeci Devletler, ortak harekete izin
vermeli, seyrini ve gelişimini mümkün kılabilmelidirler. Sözleşmenin 11. maddesi, esas
itibariyle kişiyi maddedeki hakların kullanılması sırasında kamu makamlarının keyfi
müdahalelerine karşı korumayı amaçlamasının yanında, söz konusu haklardan etkili bir şekilde
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5.4.2.1.2. Aynen Ġfa Kurumu
Hakların güvencesi konusunda bir diğer yol, hakka yönelik haksız saldırılara karşı devletin somut yaptırım hükümleri getirmesidir. Devlet hakkın sahibinin hakkı korumaya dönük eylem haklarını nasıl kullanacağını bir düzene
bağlarken, haksız saldırıda bulunana, bu saldırıyla hakkın sahibini yoksun kıldığı yarara kavuşturtacak yaptırımlar getirmelidir. Bu yaptırımlar içerisinde
elzem olan “aynen ifa kurumu”dur. Aynen ifa, hukuka aykırı haksız saldırıyla
yok edilen hakkın, hakkın sahibine saldırı öncesi haliyle iadesidir. Hukuki terminolojiyle açıklarsak, hak ihlallerinde aynen ifaya zorlamak asıl olmalı, tazmin aynen ifanın olanaklı olmadığı durumlarda ve aynen ifaya yakın ölçülerde
tazminatı öngören ağırlıkta olmalıdır.
Somut örnek üzerinden belirtmek gerekirse, bir işyerinde sendikal örgütlenmeyi hukuka aykırı yollarla engelleyerek sendikanın yetkili olmasının
engellenmesinin yaptırımı, sendikanın hukuka aykırı engellemeyi ispatlaması
halinde, o işyerinde yetkili kılınmasının sağlanmasıdır. Kolektif sendika özgürlüğüne ilişkin bu yaptırım bireysel sendika özgürlüğünün korunmasıyla
ayrıca güçlendirilmelidir. Sendikalaşma hakkını kullandığı için işten atılan
işçinin, mutlak olarak işe iade edilmesi sağlanarak, çalıştırılmadığı süre içerisinde çalışmış gibi işe başlatılana kadar ücret, sosyal güvenlik primleri ve diğer
sosyal haklarının işverence ödenmesi sağlanmalıdır.
Kolektif sendika özgürlüğünün bu şekilde güvenceye alınmasına örnek
olarak 4773 sayılı Yasa‟yla değiştirilmeden önceki 2821 sayılı Yasa‟nın 30.
maddesiyle işyeri sendika temsilcilerine getirilen mutlak işe iade ve çalıştırılmayan süre ücretlerinin çalıştırılmadığı sürece ödenmesi hükmü akla gelmektedir.101 Aynı yaptırımın sendikal nedenlerle işten atılan tüm işçiler için
öngörülmesi olanaklıdır. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu‟nda yeni maddeler
olarak düzenlenen 117. maddenin bireysel, 118. maddenin ise kolektif sendika
faydalanılmasını sağlamak Devletin pozitif yükümlülüğünü de gerekli kılabilir. Dava konusu
olaylar, Sözleşmenin 11. maddesindeki haklardan ulusal hukukta faydalanılmasının
başvuruculara sağlanılması yükümlülüğünün yerine getirilmemesinden kaynaklandığı takdirde,
Sözleşmeci Devlet bundan sorumlu tutulacaktır”, Ayrıca bu konuda Bkz. Mesut Gülmez,
“Sendika Hakkı, Toplu Sözleşme ve Grevi de İçeren Toplu Eylem Haklarını Kapsar mı?”,
ÇalıĢma ve Toplum, 2008/3, Sayı 18, s. 141
101
Hükümet tarafından TBMM‟ye sunulan tasarıda da tekrar 2821 sayılı yasanın 4773 sayılı
yasayla değiştirilmeden önceki şekline dönülmüş ve taslağın 24/3. maddesinde “Temsilcinin
işe iadesine karar verilirse fesih geçersiz sayılarak fesih tarihi ile kararın kesinleşme tarihi
arasındaki ücret ve diğer hakları ödenir. Kararın kesinleşmesinden itibaren altı işgünü içinde
temsilcinin işe başvurması koşuluyla altı işgünü içinde işe başlatılmaması halinde iş ilişkisinin
devam ettiği kabul edilerek ücreti ve diğer hakları ödenmeye devam edilir. Bu hüküm yeniden
temsilciliğe atanma halinde de uygulanır” denilmiştir.
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özgürlüğüne güvence getiren düzenlemeler olduğu belirtilmiştir.102 Cezai yaptırımların sonuçta ekonomik bir suç olan sendika özgürlüğünü ne ölçüde koruyabileceği tartışılabilir. Yine de bir caydırıcılık unsuru olarak var olması olmamasından iyidir. Ancak asıl olan, hukuka aykırı saldırıyla saldırıda bulunanın elde
ettiği hukuki yararın boşa çıkarılması, o hukuki yarara ulaşmasının engellenmesidir. Hukuka aykırı eylemle amaç sendikasızlaştırma ise kural olarak yaptırım da sendikal örgütlülüğün yasa yoluyla tanınması, yani aynen ifa olmalıdır.
Bu konuda Kanada Endüstriyel İlişkiler Yasası örnek verilebilir. Bu
Yasa‟nın 5. maddesinde ayrımcılık yasağı, 6. maddesinde haksız iş uygulamaları,
7. maddesinde, sendikal faaliyetin sınırları, 9. maddesinde olumlu ve olumsuz
sendika özgürlüğü düzenlenmiştir. Yasa‟nın 11. maddesi işveren ve işveren
örgütüyle sendikaya iyi niyetli bir şekilde toplu pazarlığı sonuçlandırmak için
makul çaba gösterme yükümlülüğü getirmiş ve 12. madde işçi ve işveren
örgütlerinde adil temsil kurallarına uyma yükümlüğünü düzenlemiştir.103
Kanada Endüstriyel İlişkiler Yasası‟nın düzenlemelerine aykırı davranılması ve aykırılığın saptanması durumunda, yasaklamadan “aynen ifa”ya
uzanan bir yaptırım silsilesi öngörülmüştür. Yasa‟nın 14/4. maddesine göre,
Yasa‟ya aykırılığın olup olmamasını saptamakla yetkilendirilmiş olan Çalışma
İlişkileri Kurulu 104 yasaklanan eylemi gerçekleştiren kişiye, eyleme son vermesini isteyen bir karar çıkartabilir, aynı veya devam eden bir kararla kişiyi eylemini tazmin etmeye zorlayabilir. Aykırılığı gerçekleştiren işveren ise işe iade
ve işverene 6/3 a ve b‟ye aykırı olarak görevden alma, işten uzaklaştırma, işyerini değiştirme, işten çıkarma veya başka bir ceza eyleminden kaynaklanan
kayıp ücrete eşit bir miktarın ödenmesini içeren bir karar verebilir. Çalışma
İlişkileri Kurulu, kurulun yazılı emri olmaksızın 30 günü aşmayacak bir dönem
için aynı veya devam eden bir kararla, etkilenen işçilerin ücretlerini artırmama
veya azaltmama, istihdam şartlarını veya süresini değiştirmeme talimatı verebilir. Kurul bu emri 30 günü aşmayacak şekilde bir dönem daha uzatabilir.
Kanada Endüstriyel İlişkiler Yasası‟nın 25. maddesi yetkili sendikanın
belirlenmesi için yapılacak oylama sonuçlarını düzenlemektedir. Yasa‟nın
14/4-f maddesine göre oylamada bir sendikanın, işverenin Yasa‟nın 5, 6, 7, 9,
10, 11 ve 12. maddelerinde yasaklanan eylemleri gerçekleştirmeseydi işçilerin
desteğini alabileceği sonucuna ulaşır ise Çalışma İlişkileri Kurulu‟na o sendikayı yetkilendirme olanağı tanımıştır. Bir başka anlatımla sendika, işverenin
102

Mehmet Onat Öztürk, Türk Ceza Kanununda ĠĢ ve ÇalıĢma Hürriyetinin Ġhlali Suçu,
İstanbul, Legal Yayınları, 2006, s. 113
103
Labour Relations Code, RSBC 1996] CHAPTER 244C, http://www.bclaws.
ca/EPLibraries/bclaws_new/document/ID/freeside/00_96244_01 Erişim, 18.11.2011
104
Kanada Endüstriyel İlişkiler Yasası‟nın 1. maddesinde kurul tanımlanmıştır. “board means
the Labour Relations Board and if applicable includes the chair, an associate chair, a division
of the board and a panel established under section 117.”
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yasaklanan eylemleri gerçekleştirmemiş olması halinde yetki alabilecekken,
işverenin eylemleri işçilerin oylarına olumsuz etkide bulunmuşsa ve kurul da
bu sonuca ulaşmışsa, aynı kurul sendikanın yetkili sendika olarak belirlenmesini sağlayabilecektir.105
Amacımız, Kanada Endüstriyel İlişkiler Yasası‟nın aynen uygulanmasını
önermek değil, kolektif hakların korunmasına ilişkin önerdiğimiz yaptırımların
“ağır, uygulanamaz” olarak algılanabileceği kaygısıyla dünyada var olan uygulama örneğini anımsatmaktır. Unutulmamalıdır ki aynen ifa kurumuna soğuk
bakılması, birçok koruyucu düzenlemenin amacına uygun yaşama geçmesine
de engel olmuştur.106
5.4.2.2. Toplu ĠĢ SözleĢmesi Yetkisinin Belirlenme Sürecinde Bağımsız
Kurulların Yetkilendirilmesi
Toplu iş sözleşmesi yetkisinin belirlenmesinde ister belgelere dayalı sistem ister irade beyanı, ister oylama yöntemleri benimsensin, bu yöntemlerin
uygulanmasında siyasi bir makam olan Bakanlık veya Bakanlığa bağlı bir birimin görevlendirilmiş olması her zaman yansızlık tartışmasını da beraberinde
getirmiştir. Bakanlık ne denli yansız davranırsa davransın, kendisini iktidardaki
siyasi partiye uzak gören her sendikanın, aleyhine olan her kararda kolayca
Bakanlığı suçlaması, lehine olan kararları kendi başarı hanesine yazması en
azından kolay bir savunma mekanizması olarak kullanılmaya açıktır.
Kaldı ki Bakanlığın her zaman ve her durumda siyasi etkileri tümüyle
ortadan kaldırdığını söylemek de ülkemiz pratiği açısından olanaklı değildir.
Bu nedenle, toplu iş sözleşmesi yetkisinin belirlenmesinde bağımsız bir
kurul oluşturulmalı, bu kurulun finansmanına sendika ve işverenlerin katkıda
bulunması sağlanmalı, kurul, ağırlıklı olarak konusunda uzman teknik elemanlarla çalışmalı, ülke genelinde temsilcilikleri bulunmalıdır.
Kurulda işçi, işveren ve devlet temsilcileri de yer almalı, ancak, bağımsız
teknik kadro çoğunlukta olmalıdır. Kurul üyelerinin üniversitelerin Çalışma
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümlerinden, Hukuk Fakültelerinden, Yargıtay ve benzeri kurum ve kuruluşlardan seçilmesi düşünülebilir.
105

Kanada Endüstriyel İlişkiler Yasası‟nın 14/4-f md. “despite section 25 (3), “if the employees
affected by the order are seeking trade union representation and the board is of the opinion that
the union would likely have obtained the requisite support had it not been for the act prohibited
by section 5, 6, 7, 9, 10, 11 or 12, certify the trade union.”
106
1475 Sayılı İş Yasası‟nın 24. maddesinde 1974 yılında yapılan değişiklikle işverene işten
çıkardığı işçinin yerine altı ay işçi almama, işçi alma gereksinimi duyması halinde işten
çıkardığı işçiyi çağırma yükümlülüğü getirilmiş, ancak hüküm, aynen ifa öngörülmediği
gerekçesiyle etkisiz para cezası yaptırımı ile uygulanmaz olmuştur. Benzer bir süreç bugün,
toplu işten çıkarmayı düzenleyen 4857 sayılı İş Yasası‟nın 29. maddesi için geçerlidir.
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Kurulun, hem bir bilgi işlem merkezi gibi alana ilişkin verilerin toplandığı, tasnif edilip işlendiği bir merkez hem endüstriyel uyuşmazlıklarda ilke
kararları vererek yol gösteren bir danışma organı olarak çalışabilecek şekilde
donatılması gereklidir. Kurulun yetki tespitine ve haksız iş eylemlerine ilişkin
kararları ilam niteliğinde olmalıdır.
5.4.2.3. Toplu ĠĢ SözleĢmesi Yetkisinin Belirlenme Yöntemleri
Toplu iş sözleşmesi yetki sistemlerinin belki de en çok tartışılan bölümünü yetki belirleme yöntemleri oluşturmaktadır. Yetki belirleme sistemlerinin
birincisi yetkili sendikayı belirleme ölçütü, ikincisi bu ölçütün tespiti olmak
üzere iki unsuru bulunduğu söylenebilir. Genel olarak baktığımızda, yetki belirleme ölçütü olarak toplu pazarlık biriminde yetki isteyen sendikanın mutlak
çoğunluğa sahip olmasını esas alan sistemlerle, en fazla temsil yeteneğine sahip
olup olmamayı yetkili sendikanın belirlenmesinde bir ölçüt olarak kullanan
sistemler olarak ayrıldıkları görülmüştür.
Bir sendikanın bu ölçütlere sahip olmadığını belgelere dayalı olarak belirleyen yöntemlerle, işçinin her pazarlık birimi için irade açıklamasını, referandum, irade beyanı gibi araçları kullanarak belirlemelerine göre gruplandırmak da olanaklıdır.
Belirtmek gerekir ki hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın, çetin bir çıkar
mücadelesinin sürdüğü, üstelik bu mücadelenin sadece işverenle sendika arasında geçmediği, zaman zaman sendikalar arasında, işverenlerle yaşanandan
daha çetin koşullarda gerçekleştiği yetki sorununu kusursuzca çözecek bir sistem kurgulamak olanaklı görünmemektedir. Her türlü istismara kapalı, işçilerin
özgür iradelerini üstelik işçiye zarar vermeden ortaya koyacak bir sistemi var
etmek oldukça zordur. Yetkili sendikayı belirleme yöntemi konusunda hangi
yöntem önerilirse önerilsin eleştiriye açık olacak ve diğer yöntemlere göre daha
zayıf olduğu yanları mutlaka bulunacaktır. Dolayısıyla öneri geliştirirken bir
anlamda öncelikle korunması gereken hukuki yarar konusunda bir tercih yapıp,
önerinin bu tercih doğrultusunda şekillendirilmesi sınırlılığı bulunmaktadır.
Toplu iş sözleşmesinin “koruma işlevi”ne mi, “düzen işlevi”ne mi yoksa
“temel sosyal hak” olması niteliğine mi öncelik tanınacaktır sorusu önemlidir.
Tüm bu nitelikler arasında bir dengenin gözetilmesi belki de olması gerekendir.
Ne var ki çalışma yaşamının dinamizmi, çıkar çatışmaları, sürekli gelişen ve
değişen ekonomik, toplumsal yapı, daha doğrusu kapitalist sistemin doğası, bu
dengenin sağlıklı bir şekilde kurulmasına olanak tanımamaktadır. Bugünün
koşullarında yerinde görülen bir yöntemin bir süre sonra amaca ulaşmada bir
engele dönüşebileceği de unutulmamalıdır. Bu faktörler, sistemin kurgulanması
aşamasında öncelik verilen toplu iş sözleşmesi işlevlerinin bir süre sonra “öncelik” olmaktan çıkması sonucunu doğurabilecektir.
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5.4.2.4. Yetkili Sendikanın Doğrudan ĠĢçiler Tarafından Belirlenmesi
Toplu iş sözleşmesi hakkına sahip olan, bu hakkın öznesi işçilerin bu
haklarını hangi sendika aracılığıyla kullanmak istiyorlarsa o sendikayı toplu iş
sözleşmesinin tarafı olarak belirlemelerinin tüm yetki sistemlerinin ortak amacı
olduğunu söylemek olanaklıdır. Farklılık, işçilerin bu tercihlerini nasıl dışa
vuracakları, bu tercihin hangi sendikaya yöneldiğinin nasıl tespit edileceği konusundadır.
5.4.2.4.1. Sendikanın “Etkili Güç” Olarak Yetki Alması
İşçilerin tercihlerini hiç aracı olmaksızın etkili ve en hızlı şekilde dışa
vurmalarının bilinen en eski, en yalın yolunun, toplu iş sözleşmesi ve grev hakkının doğuş aşamasında yaptıkları gibi, grev hakkına ismini veren “Grev” meydanında toplanmaları107 olduğu söylenebilir.
Bir başka anlatımla, bir toplu pazarlık biriminde toplu iş sözleşmesi
yapma çağrısında bulunan sendikanın bu çağrısına işverenin olumlu yanıt vererek toplu pazarlığa başlaması durumunda yetki sorunu diye bir sorun yaşanmayacaktır. Sorun işverenin sendikayı işçilerin temsilcisi olarak tanımaması, toplu
pazarlığı kabul etmemesi halinde ortaya çıkacaktır. Böyle bir durumda sendika
gerçekten işçileri temsil gücüne sahipse, bu güce sahip olduğunu gücün kaynağına başvurarak sergileyecek, “greve” çağıracak, o toplu pazarlık biriminde
işçileri güçleri aracılığıyla sendikanın kendilerini temsil ettiğini göstermeye
çağıracaktır. İşçiler gerçekten çağrıyı yapan sendikanın kendilerini temsil ettiğine inanıyorsa toplu pazarlık başlayana kadar bu grev çağrısına olumlu yanıt
verecekler, işveren ya toplu pazarlığı başlatacak ya da işçilerin çalışmamalarından doğabilecek zararları göğüsleyecektir. İşçiler bu mücadelede direnip direnmemelerine göre doğru sendikayı tercih edip etmediklerini yaşayarak öğrenecek, sendikanın da işçileri bu mücadeleye etkili bir biçimde katabildiği ölçüde temsil gücüne sahip olup olmadığı anlaşılacaktır.
Yukarıdaki yöntemle yetki belirlenmesi, 275 sayılı Yasa‟nın yasama organında tartışılması aşamasında söz alan komisyon sözcüsü Coşkun Kırca‟nın
deyişiyle “anarşik grevler” tehlikesini doğuracağı, teknik ifadeyle toplu iş söz107

Anımsanacağı gibi grev sözcüğü işçilerin grev adını taşıyan meydanda toplanmalarından
doğmuştur. Bkz. Şebnem Gökçeoğlu Balcı, “Grev”, Sendikacılık Ansiklopedisi, Cilt 1.
İstanbul, Tarih Vakfı-Kültür Bakanlığı Ortak Yayını, 1998, ss. 488, “Grev sözcüğü
Fransızcadan gelir. Bu sözcüğün (gréve) Fransızca‟daki ilk sözlük anlamı „kumsal‟dı.
Sonraları „grev yapmak' halk dilinde „işsiz olmak‟ anlamında kullanılmaya başlandı. Bunun
kaynağında, o dönemde iş arayanların Paris‟te Grev Meydanı adını taşıyan bir meydanda
toplanarak iş beklemeleri vardı. 19. yy başlarından itibaren, içinde bulundukları sefalet
koşullarını protesto etmek amacıyla işçilerin gerçekleştirdiği iş bırakma eylemleri, daha
önceleri de halk arısında işsiz olmak, çalışmamak gibi anlamlarda kullanılan grev kelimesiyle
ifade edilmeye başlandı. Böylelikle grev, günümüzdeki anlam ve içeriğini kazandı.”
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leşmesinin “düzen” işlevinin yok olacağı endişesini doğurabilir. Bu endişede
haklılık payının bulunduğu yadsınamaz. Ancak sendikaların sistem içi kurumlar olduğu, sosyal hakların temelinde yatan uzlaşmanın gereği olarak sistem
içerisinde kalarak var olabileceği, dolayısıyla meşruluklarının ve hareket özgürlüklerinin sınırında bu niteliklerin olduğu düşünüldüğünde bu endişeler
ortadan kalkacaktır. Böyle bir durumda, söz gelimi toplu pazarlığı kabul eden
ya da uzlaşan işverenin bu tutumuna karşın halen anlaşmaya yanaşmayan bir
sendikanın bu niteliği belirlenerek kolaylıkla yargı kararıyla yapılan etkinliğin,
haksız eylem ya da yasadışı grev olarak tespit ettirilip durdurulması her zaman
olanaklı olabilecektir.
Aynı kaygının, yani sosyal haklar temelinde yatan uzlaşmanın işverenlerce bozulmasının üzerinde de durmak gerekir. İşverenler genel olarak işçilerle
düzen ilkesi ekseninde yapmış oldukları uzlaşmaya emeğin bir maliyet unsuru
olmasının yanında gelir unsuru olarak tüketimde önemli olduğu aşamalarda
sadık kalmışlar, ekonominin belirli bir gelişim aşamasında ve güçler dengesi de
elverişli olduğunda uzlaşmadan vazgeçerek sendikasızlaştırma hakkını kendilerinde görebilmişlerdir.
Söz gelimi ABD‟de 1936 yılından sonra sendikaların hızla büyümeye
başlaması sermayeyle işçiler arasında oluşan bu uzlaşmayla açıklanmış, varılan
uzlaşma sonucu sağlanan çalışma barışı ortamında artan talebin belirleyici olduğu ekonomik büyümenin yaşanmasına yardımcı olduğu, olumlu bir yatırım
iklimi oluşturduğu belirtilmiştir.108 1960‟tan sonra ise bu uzlaşmayı işveren
tarafının terk ederek sendikasızlaştırma politikalarına yöneldiğinin, ABD‟nin
ekonomik hegemonyasının aşılmasıyla işverenlerin uzlaşmadan da hızla uzaklaştıklarının altı çizilmiştir.109
Dolayısıyla, işverenlerin sendikalara karşı tutumlarını, kendi çıkarları
ekseninde belirleyip iş barışı ya da var olan uzlaşma hesabını yapmadıkları,
kendilerince ekonomik aklın gereğine dönük yapılanma süreçleri içerisine gir108

Nilsson, a.g.e., s. 334, 335, “Bu uzlaşama ABD şirketleri ile sendikalar arasında belli bir
etkileşim biçimine dayanmaktaydı belli başlı ABD şirketleri sendikaların var olma hakkını ve
işçilerin meşru temsilcisi olduğunu kabul ederken sendikalarda kritik yönetim haklarını
özellikle üretimi örgütleme ve yatırım kararlarını alma hakkına karşı çıkmamayı kabul
etmişlerdi. Bu uzlaşmanın kökenleri 30 lu yılların çatışmalarına uzanmaktadır. Sendikalar
emek ve yönetim arasındaki bu dönemim şiddetli mücadeleleri sendikaların ve büyük
şirketlerin ateşkes arayışına yol açtı. Bu ateşkes Ulusal Çalışma İlişkileri Kanunuyla sağlanmış
ve büyük ölçüde kolaylaştırılmıştır. Bu düzenleme hem oyunun kurallarını ortaya koymuş hem
de ulusal çalışma ilişkileri kurulu diye bu mutabakatı üretecek ve yeniden üretecek bir üçüncü
zorlayıcı taraf ve yapı getirmiştir.”
109
A.e.
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dikleri koşullarda sendikalarda toplu iş sözleşmesinin düzen işlevine sıkı sıkıya
bağlı kalmalarını beklemek adil görünmemektedir.
Ayrıca belirtmek gerekir ki işçilerle işveren arasındaki uzlaşmanın güvencesi olarak var olan yasaların, işverenlerin kendilerini uzlaşmayla bağlı
hissetmedikleri aşamada içerdikleri koruma hükümlerine karşın sendikasızlaştırma yöntemlerine karşı etkili olmadıkları ve beklenen korumayı sağlayamadıkları, işverenlerin sendikasızlaştırma politikalarını aratan bir başarı grafiği
içerisinde yasal korumaya karşın uyguladıkları vurgulanmıştır.110 Nitekim,
ABD Ulusal Çalışma İlişkileri Yasası, işçilere kendi örgütlerini var etme, işçi
sendikası kurma, kurulmuş bir sendikaya katılma ve destekleme, kendi seçtikleri temsilcileri aracılığıyla toplu pazarlık yapma, diğer karşılıklı yardım ve
korunma amacına dönük olarak ortak faaliyetlerde bulunma hakkını tanımıştır.
Yasa negatif sendika özgürlüğünü de düzenleyerek işçilerin bu tür etkinliklerden uzak durma hakkına da sahip olduklarını belirtmiştir. İşverenlerin çalışanlarının yasal haklarını kullanarak sendikayı destekleyip desteklememelerine
karar vermelerine müdahale etmelerini, zorlama veya sınırlamalarını yasaklamış, herhangi bir işverenin herhangi bir şekilde bu seçimin uygulanmasını engelleyecek şekilde işçilere müdahale etmesini, onları kısıtlamasını veya onlara
baskı yapmasını haksız iş eylemi olarak tanımlamıştır.111
Bu açık düzenlemelere rağmen, işgücü piyasalarının gerçeklerinin farklı
olduğu, işverenlerin “yasaklara müdahale etmiyoruz, yol gösteriyoruz, yasa
müdahaleyi yasaklıyor yol göstermeyi değil” diye özetlenebilecek bir yaklaşımla, koruma ve yasakları başarıyla aştıkları belirtilmiştir.112
Sendika bağımsızlığının çok daha güçlü yasa hükümleriyle güvence altına alınmaya çalışıldığı Kanada‟da benzer yöntemlerle ABD‟de olduğu kadar
olmasa da sendikasızlaştırmanın gerçekleştirildiği, yasal korumanın bu ülkede
110

Catherine Meeker, “Ministerial Aid": Union Decertification Under the National Labor
Relations Act” The University of Chicago Law Review, Vol. 66, No. 3 (Summer, 1999), s. 1001 “1965 te sadece iki yüz yetkisizleştirme seçimi yapılmış sendikalar bunların %64 ünü
kaybetmiş, 1987-91 arasında ise ortalama senede 636 yetkisizleştirme seçimi yapılmış ve
ortalama olarak sendikalar bunların %72 sini kaybetmişler, 1996 sayıları daha düşük olmakla
birlikte yine de çarpıcıdır. 485 yetkisizleştirme seçimi yapılmış ve bunların %69‟unda sendika
yetki kaybetmiştir.”
111
Meeker, a.g.e., s. 1000
112
A.e., “Yetkisizleştirme prosüdürü basit gözükmektedir. Temsil edilen işçilerin en az yüzde
otuzu artk sendika tarafından temsil edilmeyi istemediklerini bildiren bir dilekçe veya kişisel
kartları imzalayıp, bu dilekçeyi kurula sunmalıdırlar. Kurul dilekçenin gerçekliğini ve
geçerliliğini doğruladıktan sonra seçim günü belirler ve eğer sendika oyların %50 veya daha
azını alırsa yetkisizleştirme gerçekleşir.”

Metal, Petro Kimya-Lastik, Tekstil ve Kağıt Sektörleri İncelenmesi

367

de aşılabildiği kaydedilmiş, uzun süren yetki süreçlerine kaşı alternatif yöntemler geliştirilmeye ve uygulanmaya çalışıldığı ileri sürülmüştür.113
Görülmektedir ki işçilerin toplu iş sözleşmelerinde kendilerini temsil
edecek yetkili sendikanın belirlenmesi süreçleri, yasal korumayla desteklenmiş
ara aşamalar konuldukça uzamakta, uzayan süreç işçilerin gerçek iradelerinin
belirlenmesini zorlaştırmakta ve sendikasızlaştırmaya dönük işveren politikalarının yaşama geçirilmesini kolaylaştırmaktadır.
İşçilerin kendilerini temsil etmesini istediği sendikayı işverenin toplu pazarlık çağrısına uymaması durumunda etkili bir güç olduklarını gösteren toplu
eylem haklarını kullanarak belirlemeleri ise tüm bu sakıncaları ortadan kaldıran
bir yöntem olabilir. Bu yöntemin kısa sürede sonuç veren, toplu iş sözleşmesinin koruma işlevini ön plana alan, düzen işlevinin ancak koruma işlevinin yaşama geçirilmesiyle gerçek anlamda gerçekleşeceğini kabul eden bir tercih
olacağını da söylemek olanaklıdır.
Ne var ki bu yöntem birden fazla sendikanın aynı işyerinde yetkili olduğunu ileri sürmesi durumunda bir kargaşaya yol açabilecektir. Bu kargaşayı
gerçekte yetkili olduğunu ileri süren sendikanın başvuru tarihini takip eden en
fazla 2 gün içerisinde gizli oy-açık sayım esasına dayalı referandumla, yine
hakkın sahibi işçinin kararını belirleyerek gidermek olanaklıdır. Bu yöntem
hem işveren denetiminde sarı sendikalar kurulduğu iddialarını boşa çıkaracak
hem de hakkın sahibi olan işçilerin sorumluluğa, riske ortak olmasını, tercihlerinin sonuçlarına katlanmalarını da beraberinde getirecektir.
Yetkili sendikanın aracısız, işçilerin toplu eylem haklarını gerektiğinde
kullanma kararlılığıyla çözüme kavuşturulması yoluyla toplu iş sözleşmesi
yetkisinin belirlenmesi, önemli ölçüde sendikal bilinci, demokrasi kültürünü,
gelenek ve deneyim birikimini gerektirmektedir. Sanayileşmesini henüz tamamlayamamış, işçilik geçmişi en fazla iki kuşak geriye giden ülkemizde, bu
bilincin ve demokrasi kültürünün gerçek anlamda oluşması, işçileri dışarıda
tutan, onların ödedikleri aidatlar karşılığında bazı haklarını koruyan, kendilerine yabancı gördükleri sendikacılıktan, kendilerini sürecin merkezine koymak
zorunda kaldıkları bir sendikacılık hareketine doğru evrimleşmesiyle doğacağı
da söylenebilir.
Diğer yandan, işçinin sendikaya ödeyeceği aidatın kaynaktan kesilmesi
yöntemiyle sendikanın üyesi işçiyi işverene bildirmesi gibi haklı olarak eleştirilen sorunlar ortadan kalkacaktır. İşveren, sendika aidatını toplamak zorunda
kalmayacak, sendika da işverene üye bildirimini sadece toplu iş sözleşmesi
113

Marcel Boyer, Union Certification: Developing A Level Playing Field For Labour
Relations In Quebec, Montreal Economic Institute Research Paper, 2009, s. 17, Tablo: 3,
“Mevcut araçlar işverenlerin başvurduğu adil olmayan çalışma ilişkisi uygulamalarını caydırıcı
özelliğe sahip değildir.”
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aşamasında yapacaktır. İşçi, sendikasını güçlü kıldığı oranda güçlü olacağını,
aidatını ödemediği durumda bu gücün eriyeceğini ve sonunda kendisinin zararlı
çıkacağını kavrayabilecektir.
5.4.2.5. Yetkili Sendikanın Referandum Yöntemiyle Belirlenmesi
Toplu iş sözleşmesi yetkisinin belirlenmesinde, oylamanın, sık kullanılan
adıyla referandumun, sağlıklı işlemesini güvence altına alan bütünsel bir yaklaşımla ele alınarak düzenlenmediği durumlarda sorunlara yol açabilecek bir
yöntem olduğu söylenebilir.
Öncelikle referandum, yukarıda genel olarak belirtmiş olduğumuz gibi,
yetki tespitiyle görevlendirilmiş bağımsız kurullar tarafından yapılmalıdır.
Referanduma katılacak işçiler katılıp katılmama, oy kullanıp kullanmama konusunda özgür bırakılmalı, seçimler gizli oy-açık sayım esasına göre
ve hem seçim hem sayım aşamasında ilgili tarafların temsilcilerinin gözlemci
olarak katıldığı koşullarda gerçekleştirilmelidir.
Referanduma katılacak işçiler, referandum yapılan toplu pazarlık biriminde fiilen çalışan işçiler olmalı, referanduma yakın tarihlerde sadece referandum sonuçlarını etkileyecek işçi alınmasının önüne geçilebilmesi için oylamaya yetki tespiti istenilen tarihte fiilen işyerinde çalışan işçilerin katılımı
sağlanmalıdır.
İşverenin işçilerin özgür tercihlerine yapabileceği müdahaleler, ağır yaptırımlara bağlanmalı, sendikaların bağımsızlığı ilkesi güvence altına alınmış
olmalıdır.
Referandumun başvurudan sonra yapılma süresi kısa tutulmalı, bu süre
teknik hazırlıklar için gerekli süre olarak belirlenmeli, her durumda başvuru
tarihinden sonraki 3 günü geçmemeli, referandum, tüm işçilerin değişik vardiyalarda çalışanlar dahil rahatça oy kullanabileceği bir zaman aralığına yayılmalıdır.
Referanduma hile karıştırma, oy çalma gibi eylemler yüz kızartıcı suç
olarak nitelendirilip, yapanların en azından belirlenen süre için seçme hakkına
kısıtlama getirilmelidir.
Olumsuz sendika özgürlüğünün güvencesi gerekçesiyle de olsa referandum ABD‟de olduğu gibi bir sendikasızlaştırma aracı olarak kullanılamamalıdır. Olumsuz sendika özgürlüğünün de güvence altına alınması sendika özgürlüğünün bir parçasıdır. Ancak bu özgürlük bireysel sendika özgürlüğü kapsamı
içerisine alınmalı, kolektif sendika özgürlüğünü sınırlandıran bir araca dönüştürülmemelidir. Sendikaya üye olmak istememek, sendika etkinliklerine katılmamak, bireysel sendika özgürlüğünün negatif yüzünü oluşturur. Bu özgürlük
kolektif sendika özgürlüğüyle ilişkilendirilmemelidir. Dolayısıyla olumsuz
sendika özgürlüğü bir sendikanın tasfiye edilmesi için kullanılan bir özgürlüğe

Metal, Petro Kimya-Lastik, Tekstil ve Kağıt Sektörleri İncelenmesi

369

dönüşmemeli, dönüşmesi durumunda ise bu olumsuz sendika özgürlüğü olarak
nitelendirilmemelidir.
Öte yandan, işçiler açısından yetkili sendikanın belirlenmesinin önemli
bir aracı olan referandum, doğru tanımlanmadığı, doğru kullanılmadığı zaman,
işçilerin aleyhine ciddi olumsuz sonuçların çıkmasına neden olabilmektedir.
Bir başka anlatımla yetki belirleme sürecini kısaltarak, işçilerin işveren
baskısına uğramadan gerçek iradelerini dışa vuran bir yöntem olan referandum,
aylar süren bir sürece yayılıp, işverenin sendikasızlaştırma politikalarına zaman
hazırlayan bir yönteme dönüştüğünde, bizce referandum olmaktan çıkmakta,
onu tanımlayan temel niteliğini yitirmiş olmaktadır. Dolayısıyla her ne kadar
oylama gizli de yapılsa, sürecin uzaması durumunda, kampanya süresinde işverenlerin işçilere ulaşmakta çok fazla olanak elde ettikleri bu süreçteki işveren
baskıları nedeniyle bazı işçilerin kendilerini sendikaya karşı oy kullanmaya
mecbur hissedebilecekleri belirtilmiştir.114
Özetlemek gerekirse, işçilerin kendilerini temsil edecekleri sendikayı
aracısız belirleme esasının kabul edildiği bir yetki sisteminde referandum özellikle birden fazla sendikanın aynı toplu pazarlık biriminde yetkili olduğu iddialarının sonuçlandırılmasında uygulanabilecek etkili ve sonuç alıcı bir yöntem
olabilir. Toplu iş sözleşmesi yetkisinin belirlenmesinde, tek başına bir yöntem
olarak referandumun kullanılması için ise yöntemin çok iyi kurgulanması gerekmektedir. Referandumu yapacak bağımsız organın oluşturulması, bu
organın başvuru tarihinden sonra iki üç gün gibi kısa sürelerde referandumu
gerçekleştirecek donanım, bütçe ve kadroya sahip olması sağlanmalıdır. Oy
vereceklerin niteliklerinin net olarak tanımlanması ve referandum sonuçlarını
etkilemeye dönük işveren etkinliklerinin yaptırıma bağlanması bu yöntemin
sağlıklı işlemesinin bir diğer koşuludur. Ayrıca işverenin hukuka aykırı
müdahaleleri sonucu yetki alamadığını ileri süren sendikanın bu iddiasını
kanıtlaması halinde aynen ifa çerçevesinde yetkilendirilmesi gibi, sağlıklı
sonuca ulaşmak için zorunlu olan güvencelerle desteklenmesi gerekliliği de
yöntemin amaca uygun sonuç verebilmesi için gereklidir.
5.4.2.6. Yetkili Sendikanın Üye Onay Yöntemiyle Belirlenmesi (Cardcheck)

Referandum sürelerinin çok uzun tutulduğu, olumsuz sendika özgürlüğü
gerekçesiyle işverenlerin yol gösterdiği sendika yetkisizleştirme oylamalarının
yaygınlaşmasının, ABD ve Kanada sendikalarını yeni arayışlara ittiği, bu ülkelerde referandum yöntemiyle yetki belirlenmesinin işverenler tarafından savunulduğu, sendikaların ise kısaca üyelik onayı (Cardcheck) diyebileceğimiz bir
yöntemi savundukları belirtilmiştir.115
114

A.e., s. 17
Susan Johnson, “Cardcheck or Mandatory Representation Vote? How The Type of Union
Recognitionprocedure Affects Union Certification Success”, The Economic Journal, Vol.
112, No. 479 (Apr., 2002), s. 344, Chris Riddell, “Union Suppression and Certification
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Kanada‟da on eyaletin dördünde ve federal hükümet tarafından yapılan
yetkilendirme işlemlerinde, yetki belirleme sistemi olarak üyelik onayı sisteminin uygulandığı vurgulanmıştır.116
Bu yönteme göre, bir pazarlık biriminde temsil edilen işçilerin çoğunluğu sendikaya temsil vekaleti verdiklerini gösteren matbu formları doldurarak
Çalışma İlişkileri Kurulu‟na vermeleri halinde kurulun o sendikayı yetkilendirdiği ancak, yetkilendirme için aranan çoğunluk oranının eyalet mevzuatlarında
farklı farklı tespit edildiği belirtilmiştir. Bu yöntemin uygulanması durumunda
bir sendika yetki için gerekli çoğunluğa ulaşıyorsa otomatik olarak yetki alacaktır. Bir sendika, yetki için aranan oranın altında kaldığında otomatik yetki
alma hakkından yoksun kalacaktır. Ancak çalışma yasasına göre işçilerce imzalanan üyelik onay fişleri başka bir eşik sayısını aşıyorsa oylama yapılarak
yetki belirlenebilecektir.117
Bir başka anlatımla, işçilerin üyelik kartlarına ilişkin formları doldurup
imzalamalarının “Evet ben sendikaya üye oluyorum ve sendikanın yetki alarak
beni ve arkadaşlarımı temsil etmesini istiyorum” anlamına geldiği belirtilmiştir.
Bu şekilde çoğunluğu alan sendikanın yetkili sendika olacağı, çoğunluğu sağlayamayan, ancak bir eşik oranını aşan sendikanın ise yetkisini kurulun oy esasına göre belirleyeceği vurgulanmıştır.118
Sistem, işverene yetki alma süreci içerisinde sendikanın bağımsızlığını
zedeleyecek eylemlerde bulunmaması için getirilmiş bir dizi yasaklama ve bu
yasaklara uymama nedeniyle sendikanın yetki alamaması durumunda sendikaya otomatik yetki verilmesi gibi güvencelerle desteklenmeye çalışılmıştır.
Belgelere dayalı yetki belirleme yöntemleriyle oya dayalı yetki belirleme
sistemlerinin bir tür karması niteliğinde olan bu yöntem, yukarıda belirtilmiş
olduğu gibi referandum süreçlerinin uzaması, işverenlerin seçim kampanyalarında işçiler üzerinde baskı kurmalarına karşı geliştirilmiştir. İşverenlerin sendika üyelerinin kim olduğunu bilmemesi, Çalışma İlişkileri Kurulu‟nda işçilerin sendika tercihlerini doldurdukları formlarla dışa vurarak yetki belirlemesini
Success”, The Canadian Journal of Economics / Revue Canadienne d'Economique, Vol.
34, No. 2 (May, 2001), s. 409
116
Boyer, a.g.e., s. 14, Yöntem “The Card Majority Certification Regime (CMCR) olarak ifade
edilmekte, ancak kısaca Cardcheck olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle karışıklığa da neden
olmamak için yöntemin uzun adını “karta dayalı çoğunluk yetkilendirme rejimi” olarak
çevirdiğimiz halde, metinde bu yetki belirleme yöntemi kısaca “Cardcheck” karşılığı olarak
üyelik onay sistemi adı altında incelenmiştir.
117
A.e. Eşik sayısı eyaletlere göre değişmektedir.
118
Stevenson, a.g.e., s. 2, Bu eşik değerin örneğin Britanya Kolombiya‟sında, çalışanların %45‟i
olduğu belirtilmiştir.
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kısa sürede yapabiliyor olması, sürecin gelişiminde üstünlüğün daha çok sendikada olması, işveren müdahalelerine getirilen ciddi yasaklamalar, yöntemin
uygulanabilirliğini artıran özellikleridir.
Endüstriyel eylemin taraflar arasında yaratacağı gerilimi devre dışı bırakması, işçilerin işveren müdahalesinden uzak kurul önünde çoğunluğu sağlayacak şekilde iradelerini dışa vurmaları, çoğunluk sağlanamadığı hallerde oylama yöntemine açık olması “üye onay yötemi”nin bir diğer olumlu yanını
oluşturmaktadır.
Ne var ki ülkemiz somutunda noterden yapılan üyeliklerde dahi sahtecilik yapılabildiği düşünüldüğünde, aracısız yetki belirleme sistemi, bize en
yakın çözüm olarak gözükmektedir. Bu yöntemin sağlıklı işlemesinin en
önemli koşulu, yetki tespitini yapan kurulun, kendisine gelerek sendikal
iradesini dışa vuran işçilerin kimliklerini gizli tutması, işçilerin bu tercihlerinin,
toplu iş sözleşmesi imzalanana kadar dışa vurulmayacağına inanıp,
güvenmeleridir. Bu koşulu yerine getirebilecek yetkinlik ve duyarlılıkta yetki
belirleme kurumunun oluşturulması, bu organın işlevli olması için gerekli
donanıma sahip olması ve güvence hükümlerine dayanarak desteklenmesiyle
uygulama mümkündür.

SONUÇ
Genel olarak kabul edildiği gibi toplu iş sözleşmesi yapmak, örgütlü işçi
hareketinin doğduğu andan günümüze kadar sendikaların en önemli mücadele
alanlarından biri olmuştur. Hem dünyada hem ülkemizde toplu iş sözleşmeleri
sendikalar arasında var olup olmama, eski deyişle “hayat memat” meselesi
olarak algılanmıştır. Var olan sendikalar arasından kimin somut olarak bir toplu
pazarlık biriminde toplu iş sözleşmesinin tarafı olabileceğini belirleyen toplu iş
sözleşmesi ehliyeti ve toplu iş sözleşmesi yetkisi bu nedenle hemen her dönem
önemini koruyan bir konu olagelmiştir.
Kimin toplu iş sözleşmesinin tarafı olacağının belirlenmesinde tek belirleyici etken toplu pazarlık birimindeki işçiler değildir. İşçiler gibi siyasal iktidarlar, kısaca devlet ve işverenler de bu alanda etkili olmuştur.
Çalışmada işçiler ve sendikal hareket açısından bu denli önemli olan
toplu iş sözleşme ehliyeti ve toplu iş sözleşmesi yetki sistemi ele alınmış, uygulanan sistemlerin sendikalaşmaya etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Belirtmemiz gerekir ki çalışma planı hazırlanırken yasal düzenlemeyle çerçevesi
çizilen 1963-1980 dönemi kısa bir tarihsel özet olarak düşünülmüştü. Ne var ki
dönem yakından incelendiğinde bu özetin eksik olacağı, 1963-1980 döneminin,
çalışmanın ana konusunu oluşturan 1980 sonrası dönem kadar önemli olduğu,
bu dönemi ayrıntılarıyla ele almadan 1980 sonrası uygulanan toplu iş sözleşmesi yetki sisteminin anlaşılmasının güç olacağı görülmüştür. Diğer yandan
1963-1980 döneminde yaşanan olay zenginliği, tartışmalar, bu tartışmalarda
ortaya konulan görüşlerin çeşitliliği dönemin olabildiğince ayrıntılı ele alınmasını zorunlu kılmıştır.
1963-1980 döneminin, değişik yanlarıyla başka çalışmaların konusunu
oluşturmaya başladığı, emek tarihçileri başta olmak üzere bir dizi araştırmacının bu alandaki çalışmalarını yoğunlaştırdığı görülmüştür. Bu sevindirici çalışmalar döneme ışık tuttuğu gibi bizim çalışmamızı da kolaylaştırmıştır. Tüm
bu nedenlerle çalışmamızda 1963 yılında başlayan ve 2009 yılı sonuna kadar
46 yılı kapsayan toplu iş sözleşmesi yetki belirleme süreci bütünsellik içerisinde, olabildiğince birinci elden kaynaklara dayanılarak incelenmeye çalışılmıştır. 1980 sonrası dönem ise tekstil, kağıt, petro kimya-lastik ve metal sektörleri özelinde incelenmiştir. Belirtilen sektörlerde örgütlü sendikaların yapmış
olduğu yetki tespit başvurularının seyrinden sendikal hareketin bütününe yönelik eğilimler, araştırmada üretilen somut verilere dayalı olarak açıklanmaya
çalışılmıştır.
Birçok araştırmacının da haklı olarak vurgulamış olduğu, dünyadan da
örnekler vererek yansıtmaya çalıştığımız gibi, sendika, toplu iş sözleşmesi ve
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grev hakkı, ekonomik, sosyal, siyasal faktörler, özellikle gelişmişlik düzeyi ve
demokratik sistemle doğrudan ilişki içerisindedir. Toplu iş sözleşmesi hakkının
var olup olmaması bir yandan kendisi dışındaki bu koşulların varlığına sıkı
sıkıya bağlı iken, diğer yandan bu hak bir kez var olduktan sonra kendisi dışında saydığımız unsurlara etkide bulunan, siyasal sistemin şekillenmesinde
önemli rol oynayan temel bir sosyal haktır.
Asgari düzeyde de olsa sanayileşmenin olmadığı bir dönemde, toplu iş
sözleşmesi hakkının varlığından söz edilemeyeceği gibi, sadece sanayileşmenin
gerçekleşmiş olması, beraberinde otomatik olarak toplu iş sözleşmesi hakkını
var etmemektedir. Bu aşamada siyasal sistemler devreye girmekte, işçilerin
toplu iş sözleşmesi aracılığıyla kendi örgütlerini kendi güçlerine dayalı olarak
kurmalarının kabul edilebilirliğini belirlemeye çalışmaktadır. Bu süreç çatışmadan uzlaşmaya, uzlaşmadan çatışmaya doğru inişli çıkışlı bir seyir izlemektedir.
Bir başka anlatımla toplu iş sözleşmesi hakkı, toplu iş sözleşmesi yetki
sistemi sadece işçileri, işverenleri değil, devleti de çok yakından ilgilendirmiş,
devlet de bu alanda kendisinde tercih hakkı görmüş, bunu yasalar aracılığıyla
dışa vurmuştur.
Devletin tercihinin işçilerin sendika seçme özgürlüğünü genişleten ya da
daraltan etkiye sahip olup olmamasında siyasal iktidarın örgütleniş biçimi, yani
yürürlükte olan rejim önemli bir etkendir. Hem dünyada hem ülkemizde uzlaşma dönemlerinin siyasal iktidarın demokratikleştiği aşamalara denk gelmesi,
siyasal sistemlerin otoriterleştiği dönemlerde ise bir süre yaşanan sessizliğin
ardından çatışmacı bir dönemin başlaması rastlantısal değildir. Siyasal sistemin
demokrasi olması, toplu iş sözleşme hakkının varlığını kolaylaştıran bir
etkendir; toplu iş sözleşmesi, sendika ve grev hakları da demokrasiyi geliştiren,
onun içeriğini zenginleştiren bir işlev görmektedir.
Bireysel düzlemde ise toplu iş sözleşmesi hakkı temel bir insan hakkıdır.
Bu nedenle toplu iş sözleşmesi hakkının var edilmesi, insan haklarına saygılı
bir devlette bizzat devletin sorumluluğu altındadır. Devlet, gerekli koşulları
taşıyan her vatandaşının bu haktan yararlanması için gerekli önlemleri almak
zorundadır.
Temel bir hakkın uygulanabilmesi için devletin önlem alması tek başına
yetmemekte, bu hakkın temel bir insan hakkı olduğu konusunda hakkın sahibinden bu hakkın kullanılması nedeniyle külfet yüklenen bireylerine kadar
herkeste olumlu bir algının yerleşmiş olması da gerekmektedir. Bir başka ifadeyle temel insan hakkını kullanan bireyler, toplumun diğer bireyleri tarafından
temel bir hakkı kullanmaları nedeniyle ayrımcılığa uğramamalıdır. Toplumda
böyle bir algının oluşması ise demokrasi kültürünün yerleşmesine, hak ve sorumluluk kavramlarının içselleştirilmesine sıkı sıkıya bağlıdır.
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Çalışmanın ikinci bölümünden itibaren, birinci bölümde ortaya koymaya
çalıştığımız, yukarıda özetlenen temel ilkelerin ülkemiz somutunda nasıl kendini gösterdiği, nasıl algılandığı sorularının yanıtı aranmıştır. Yaptığımız inceleme, devletin ülkemizde belirleyici konumunu terk etmemekte kararlı olduğu
tespitimizi önemli ölçüde doğrulamıştır.
Toplu iş sözleşmesi hakkı hürriyetin ilan edildiği 2. Meşrutiyet yıllarında
demokratik sistemin merkezi olması gereken Meclis‟te, sermaye birikiminin
yeterince gelişmediği gerekçesiyle “muzır” olarak nitelendirilmiştir. Cumhuriyetin kuruluş yıllarında toplu iş sözleşmesi hakkı “sınıf cereyanlarına” neden
olacak, “vatansever Türk işçisinin tenezzül etmeyeceği bir bozgunculuk” olarak
ifade edilmiştir. Çok partili siyasi hayata geçerek demokratik sistemin kurulduğunun vurgulandığı 1940‟lı yılların sonlarında ve 1950‟li yıllarda, kontrol altında tutulup sadece siyasi iktidarın güvendiği kişilere emanet edilebilecek bir
zorunluluk olarak görülmüştür. 1960‟lı yıllarda 275 sayılı Yasa‟nın yasama
organında görüşülmesi sırasında komisyon sözcüsünün dile getirmiş olduğu
gibi fazlası verildiğinde “anarşik grevler silsilesine” yol açacak tehlikeli bir
konu olarak nitelendirilmiştir. Toplu iş sözleşmesi hakkı, 1980‟li yılların başında 12 Eylül öncesi kargaşanın nedeni, 2000‟li yıllarda ise yine tam anlamıyla tanınmasına ülkenin sermaye birikiminin izin vermediği, varılması gereken bir hedef olarak gösterilmiştir.
Konuyu bu şekilde ele alan Devlet, 1963 yılında toplu iş sözleşmesi yetkisinin belirlenmesi sorununu ehliyete ilişkin düzenlemelerle toplu iş sözleşmesi hakkını sendikalara tanıyarak aşmış, daha çok grev hakkı üzerinde yoğunlaşmıştır. Toplu iş sözleşmesi yetki sistemi ise özellikle 1963 yılından sonra
tüm eksikliklerine ve sınırlılıklarına karşın toplu iş sözleşmesi hakkının yaşama
geçirilmeye başlamasıyla ön plana çıkan bir konu olmuştur.
1963 öncesi toplu iş sözleşmesi pratiğinin olmaması nedeniyle 274 ve
275 sayılı Yasaların hazırlanması ve yasama organında görüşülmesi aşamasında, toplu iş sözleşmesi yetkisinin belirlenmesinin, yasama organı ve işçi
sendikaları tarafından çok önemli bir sorun olarak ele alınmamış olduğu görülmektedir. Tartışmalar, toplu iş sözleşmesi ehliyetine sadece sendikaların mı
sahip olacağı, işçi gruplarına da bu ehliyetin tanınıp tanınmayacağı ve grev
hakkı sınırları üzerine odaklanmıştır.
Toplu iş sözleşmesi ehliyetinin sadece sendikalara tanınmasından sonra,
sendikaların hızla örgütlenmeye başlamalarıyla birlikte, 274 ve 275 sayılı Yasaların yayımlanmasından bir yıl geçmeden yetkili sendikanın belirlenmesi
yönteminin sistemin merkezinde yer aldığı kavranmıştır. Neredeyse o günden
bugüne kadar yetki belirleme sistemi kesintisiz olarak tartışılan bir konu olma
özelliğini korumuştur.
1980‟li yıllara kadar uygulanan ithal ikameci kalkınma modelinin iç tüketime dönük yüzü, işçi ücretlerini maliyet unsuru olmanın yanında gelir un-
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suru olarak önemli kılmıştır. Bu etkenin sendikalaşmayı, sendikalaşma yoluyla
ücret ve gelirlerin artırılmasını kolaylaştırıcı bir etki yaratmış olduğunu söyleyebiliriz.
Toplu iş sözleşmesi imzalayabilmenin sendikalar arasında var olup olmama sorununa dönüştüğünün kavranması, hem sendikalar hem siyasal iktidarlar hem de işverenler açısından konunun ciddiye alınmasını da beraberinde
getirmiştir.
Sendikalar, sendikal rekabet içerisinde yetkili olabilmenin ve kendilerinin yetkili olamadığı durumlarda rakip sendikanın yetki almasını engellemenin
belirlenen yetki sistemiyle doğrudan ilgili olduğunu kavramışlardır. Siyasi
iktidar ise deyiş yerindeyse “makbul sendikalar” yaratıp, “makbul” görmediği
sendikaları devre dışı bırakarak yetki sisteminin istenildiğinde çok önemli bir
araca dönüşeceğini keşfetmiştir. İşverenler yine yetki sistemi sayesinde kendi
güdümlerinde adı sendika olan örgütlenmeler yaratarak, toplu iş sözleşmesi
hakkının içini boşaltmayı başarmışlardır.
Bir anlamda 1980 yılına kadar geçen süre, bu kavrayış ve anlayışlar ekseninde, her kesimin sistemi kendi istemleri doğrultusunda şekillendirme çabasıyla geçmiştir. Sendikalar arasında yetki çekişmeleri, sahteciliği, bölünmeyi,
bir konfederasyondan diğerine geçişi ve karşılıklı suçlamayı doğurmuştur. Çarpıcı olan ise var olan yetki sisteminin boşluklarından yararlanarak “gerekirse
sahtecilik yaparak yetki almak” sendikalar arasında meşru görülmüş, benzer
yolla alınan bu yetkiyi görmezlikten gelmek de iktidar nezdinde kabul görmüştür. İşverenler ise işyerlerini, kurdurdukları sarı sendikalar aracılığıyla örgütlülükten korumayı meşru bir hak olarak görmeye başlamıştır.
Kısaca sosyal taraflar, makul, dengeli, amaca uygun bir yetki sistemi var
etmeye uğraşmak yerine var olanın açıklarından yararlanarak kendilerini dayatmayı daha gerçekçi bir politika olarak görmüşlerdir.
Yargı kararlarında, iki sendikanın üye sayısının işkolundaki toplam çalışandan fazla olmasının göz ardı edilerek çoğunluğa sahip olan sendikanın yetkili sendika olarak belirlenmesi gelinen noktayı ortaya koyması açısından
önemlidir. Siyasal iktidar ise eşitlikçi bir yetki sistemi yerine bir grup “makbul”
sendikayı yanına alarak, sakıncalı gördüğü sendikal anlayışı devre dışı bırakacak yetki sistemi var etmeyi denemiştir. Bu amaca ulaşmak için işkolu barajını
yükselten Yasa, bir yandan büyük çalkantıların ve tartışmaların doğmasına
neden olurken öte yandan sendika üye sayılarının kayıtlarda birkaç misli artışına yol açmıştır.
Bu dönem sadece olumsuzluklarıyla hatırlanmamalıdır. Aynı zamanda
işçilerin ülke tarihinde belki de ilk kez gerçek anlamda sahnede yerini almaya
başladığı, örgütlülükle, örgüt bilinciyle ve örgütlülüğün kendilerine vermiş
olduğu güçle tanıştığı, kendi liderlerini, mücadele geleneklerini, hikayelerini,
sanatını, filmlerini yaratmaya başladığı bir dönemdir. Doğal olarak yaşamın
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olumlu-olumsuz tüm renklerini içinde barındırmaktadır. Sahicidir.
Duygusaldır. Zaman zaman gücünü abartmaktadır. Hızla siyasallaşmakta ve
radikalleşmektedir. Çok renkli, çok seslidir. Bugün 12 Eylül öncesi, sayıları
bazı kaynaklarda 880‟i aştığı, bazı kaynaklarda 900‟e ulaştığı söylenen, “sarı
sendikacılık”la suçlanan, içerisinde gerçekten “sarı”ları olduğu gibi, siyasi
iktidarı, merkezi sendikal yapıyı, işverenleri ve işveren örgütlerini ürkütecek,
onlara çeki düzen verebilecek militanlıkta sendikaların da bulunduğu
unutulmamalıdır. Bu tür sendikalar yetki almasın diye daha az militan
buldukları sendikaları işyerlerine çağırıp örgütlenmelerini sağlayan, 1980‟li
yılların sonunda ise kendi çağırdığı sendikaları artık gerek kalmadığını
söyleyerek işyerinden yetki itirazı yoluyla tasfiye eden işyeri örneklerine de
tanık olunmuştur.
Ne yazık ki dönem hem demokratik sistem hem sendikal hareket açısından kendi doğal gelişim çizgisini izleyerek çocukluk-gençlik-olgunluk dönemlerini yaşayarak var olabileceği bir tarihsel süreklilik içerisinde devam edememiştir. 12 Eylül 1980‟de gerçekleştirilen askeri darbeyle ülkenin ekonomik ve
siyasal tercihleri radikal değişime uğramış, bu değişikliğe uygun bir sendikal
yapı, toplu iş sözleşmesi düzeni ve yetki sistemi var edilmiştir.
Çalışmanın 1980 sonrası toplu iş sözleşmesi yetki belirleme sistemini inceleyen bölümlerine “Neden 1980 tarihi” sorusuyla başlanmıştır. Bu sorunun
yanıtıyla 1980 sonrası uygulanan yetki sistemine dönük tercihler arasındaki
bağlantı belirginleştirilmeye çalışılmıştır. Bilindiği gibi 1980 hem Türkiye hem
dünya açsından rastlantısal bir yıl değildir. Sosyal refah devletinin tasfiyesinin bir
siyasi proje olarak iktidar olduğu, neo liberalizmin sahneye çıktığı, 1970‟li yılların
ortalarından itibaren kendini hissettiren ekonomik krizlerin yeni bir uluslararası
işbirliğini gerekli kıldığı zaman kesitidir. Arkasında, on yıllık-on beş yıllık bir
süreçte mayalanmış olan krizler, çelişkiler, çatışmalar bulunmaktadır.
Toplu iş sözleşmesi sistemi yeniden çerçevelendirilirken, özellikle yetki
sisteminde sendikaların bağımsızlığını, güç olmalarını engelleyemeyen yasal
boşlukların titizlikle tespit edilip, 1963 yılından sonra işçilere tanınan serbest
alanın en ince ayrıntı düşünülerek, kelimenin tam anlamıyla tepkici bir refleksle yeniden şekillendirilmesiyle 1980‟li yılların değişen dünya ve ülke koşulları arasında çok sıkı bir ilişki bulunduğu görülmektedir. 1980‟li yıllar hem
yasal hem temel ekonomik tercihler anlamında işçiler açısından altın çağın da
sonu anlamına gelmiştir.
İşçilere bu sonu hazırlayanın sadece 12 Eylül döneminin ayrıntılı tepkici
yasal düzenlemeleri olduğunu söylemek, yasal düzenlemelerin etkisini, gücünü
abartmak olacaktır. “Yasal düzenlemelerle zamanın ruhu örtüşmüştür” demek
belki de daha doğru bir tespit olur.
İhracata dayalı ekonomik modelin gereği, kısılması gereken iç talep, işçilerin ücretlerinin önemli ölçüde maliyet unsuru olma özelliğini ön plana çı-
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karmış, hatta iç talebin kısılması için ücretlerin düşürülmesini gerekli kılmıştır.
Hakları geriye götürülen işçi hareketinin bu geriye götürüşe razı olması, yeni
ekonomik düzenin gürültüsüz patırtısız yerleşmesi için elzemdir. İşçi hareketinin gücünün sendikaların etkisini azaltarak sınırlandırılabileceği gerçeğiyle
askeri darbe koşulları bir araya gelmiş, bu denklemden güçsüz, hakkını geliştirmek şöyle dursun koruyamayan bir sendikal hareket yaratılmıştır. 12 Eylül
darbesini, yapıldıktan 5-6 yıl sonra değerlendiren birçok önemli işadamının
ihracata dayalı ekonomik modelin ilanı olan 24 Ocak Kararları‟nın 12 Eylül
koşulları olmasa uygulanamayacağını söylemeleri bir itiraftır.
12 Eylül darbesinde sendikaların ve işçi hareketinin, hatta demokrasinin
ortadan kaldırılması, varlığı demokrasiye bağlı aktörlerin kısa vadeli hesaplarla
sistemi deforme eden tavırları kullanılarak meşrulaştırılmıştır. Sendikaların
görmezlikten gelinen, yok sayılan sahtecilikleri, sendikacıların yaşam biçimleri, sendikal rekabetin kendisi 12 Eylül sonrasında toplumsal vicdanda mahkum edilmelerinin aracı olarak kullanılmış, sanki, sendikal hareketin tamamının değil de “birtakım çizgiden dışarı çıkmış bozguncuların”, “sendika ağalarının” güçleri ellerinden alınıyor algısı yaratılmıştır.
12 Eylül‟ün temsil ettiği değerler sistemiyle bir araya gelmeyen birçok
bilim insanı, sendikalara getirilen siyaset yasağı, kurucularda aranacak nitelikler, ayrıntılı yasal düzenlemeler gibi temel konularda yeni oluşturulan sistemi
eleştirmekten çekinmemiştir. Ancak aynı zamanda bu bilim insanlarının birçoğu, güçlü sendikacılık adına işkolu barajları getirilmesini, sendikaların sadece işkolu düzeyinde kurulma olanağı tanınmasını, sendikal hareketin güçlü
sendikacılık adı altında aşırı merkezileşmesini, sendikal oligarşi doğabilir endişelerini dipnotlarda da olsa belirterek savunmuşlardır.
İşkolu sendikaları aracılığıyla sendikaların merkezileşmesi sağlanmaya
çalışılırken, toplu pazarlığın merkezileşmesinin önü kapatılmış, işkolu düzeyinde örgütlenmek zorunda olan ancak toplu pazarlık birimi olarak işyeri veya
işletme düzeyini aşması yasal olarak engellenmiş bir sendikal hareket yaratılmıştır. Grup toplu iş sözleşmeleri bir anlamda bu çelişkili durumun yasa koyucu tarafından görüldüğünün ve kabul edildiğinin dolaylı ifadesidir. Toplu
pazarlığı yerel düzeyde yapmak zorunda olan sendikaların yerelliğin getirdiği
sınırlamalardan, sakıncalardan grup toplu iş sözleşmeleri aracılığıyla bir nebze
olsun kurtulmaları umulmuştur.
Ne yazık ki gelinen noktada, dipnotlarda bir eğilim olarak belirtilen
“sendika oligarşisi” endişesinin, eğilimin ötesine geçilmiştir. Merkezileşen sendikalar, işçilerin aşağıdan yukarıya alternatif örgütlenmeler yaratma olanaklarının, yani merkezi yapı üzerinde olumlu baskı ve denge oluşturma olanaklarının
ortadan kalkmasıyla oligarşik yapılanmalara dönüşmeye başlamıştır.
Merkezileşmenin her zaman güçlenme anlamına gelmediği de ortaya
çıkmıştır. Merkezileşerek güçleneceği ileri sürülen sendikal yapı, artan

Sonuç

379

çalışan sayısına, işçileşmenin hızlanmasına karşın üye sayısını artıramadığı
gibi, özelleştirmelerin artmasıyla kamu işçisinden aldığı gücü de önemli
ölçüde yitirmiş, onlarca sendikasızlaştırma yöntemiyle baş edemeyerek hızla
üye kaybı yaşamıştır.
Güçlü sendikacılık için var edilen işkolu barajının, teknolojinin vermiş
olduğu olanaklarla hem işkolunda çalışan sayısının hem sendikalı sayısının
gerçek rakamlarla belirlenebilir hale gelmesiyle birçok sendikanın barajın altında kalacağı ortaya çıkmıştır. Güçlü sendikacılık için çıkılan yolda bu sendikaların yetkilerini düşürmemek için her dönem yasa çıkarılarak işkolu istatistiklerinin yayımlanması ertelenmek zorunda kalınmıştır. Bu da barajların güçlü
sendikacılığı sağlayamadığını göstermiştir.
Sendikaların güç kaybının tek ölçüsü yaşadıkları üye kaybı da değildir.
Özellikle toplu iş sözleşmesi yetki itirazlarının sonuçlarına ilişkin verilere baktığımızda, hem üye kaybeden hem de her geçen gün işveren insafına kalan,
ödün pazarlığı içerisine hapsolan bir sendikal hareketin doğmuş olması da çok
önemli bir göstergedir.
Yetki tespitlerine itiraz, işverenlerin elinde, sendikaları ödün pazarlığına
zorlamanın en önemli araçlarından biri haline gelmiştir. İtiraz etmeyen işveren
itiraz etmemesinin karşılığını toplu pazarlık aşmasında ödül olarak almak istemiş, almadığı zaman bir sonraki toplu iş sözleşmesi döneminde yetki tespitine
itiraz edeceğini peşinen ilan etmiş, ikna edemez ise bir sonraki toplu iş sözleşmesi yetki tespitine itiraz etmiştir. İncelediğimiz sektörlerin tamamında, yapılan itirazların sendikaların lehine sonuçlandığı, ancak işyerlerinin ortalama
%27‟sinde toplu iş sözleşmesi yapılabildiği görülmüştür.
Bir başka anlatımla, inceleme kapsamındaki işkollarında örgütlü sendikalar, işverenin itiraz etmesine karşın davayı kazanarak almış oldukları her 100
işyeri yetki tespitinden ancak 27‟sinde toplu iş sözleşmesi yapmayı başarabilmişlerdir. Bu sayıdan, işverenin sendikadan almış olduğu belirli ödünler karşılığı yetki itirazı davasından feragat etmesi üzerine imzalanan toplu iş sözleşmesi sayılarını düşmek elbette mümkün olamamıştır.
İncelenen sektörlerde örgütlü sendikalar bazında bakıldığında oranların
hem yüksek olmadığı hem de sendikalar arasında çok anlamlı farkların bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Tekstil sektöründe örgütlü sendikalardan Türkİş‟e bağlı TEKSİF Sendikası, davasını kazandığı her 100 işyerinden sadece
35‟inde, DİSK‟e bağlı Tekstil Sendikası 36‟sında toplu iş sözleşmesi imzalayabilmiştir. Diğerlerine göre yetki tespit başvuru sayısı düşük olan ve bir tür işyeri sendikası gibi faaliyet yürüten Hak-İş‟e bağlı Öz İplik-İş Sendikası‟nda ise
bu sayı ancak 56 olarak gerçekleşmiştir.
Metal sektöründe ise sonuçlar çok daha düşüktür. Sırasıyla Türk-İş‟e
bağlı Türk Metal Sendikası yetki tespit davasını kazandığı her 100 işyerinden
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11‟inde, DİSK‟e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası 12‟sinde, Hak-İş‟e bağlı
Çelik-İş Sendikası ise 34‟ünde toplu iş sözleşmesi yapabilmiştir.
Petro kimya-lastik sektöründe Türk-İş‟e bağlı Petrol-İş Sendikası, davasını kazanarak aldığı her 100 yetki belgesinden ancak 21‟inde toplu iş sözleşmesi yapabilmiş, DİSK‟e bağlı Lastik-İş Sendikası ise 24 işyerinde toplu iş
sözleşmesi imzalayabilmiştir.
Kağıt sektöründe tek inceleyebildiğimiz sendika olan Türk-İş‟e bağlı
Selüloz-İş Sendikası ise dava yoluyla kazandığı her 100 yetki belgesinden sadece 17‟sini toplu iş sözleşmesi imzalamada kullanabilmiştir.
İtiraz olması halinde yetki belgesi alma süresinin incelenen tüm sektörler
için ortalama 424 gün olmasının, yetki davasının kazanılmasına karşın sendikaların neden toplu iş sözleşmesi yapamadıkları konusunda fikir verdiği inancındayız.
Belgelere dayalı yetki belirleme sisteminin temel amacı, yasa maddesinin gerekçesinde toplu iş sözleşmesi sürecinin kısalması, sahteciliklerin önlenmesi ve sendika enflasyonuna son verilmesi olarak belirlenmiş ise de yukarıda
belirtilen sonuçlar, sadece sendika sayısını düşürme ve sendika enflasyonuna
son verme amacının gerçekleştiğini ortaya koymaktadır.
Sendika sayısının düşmesinin, sendikaların merkezileşmesinin ise sendikaların aynı oranda güçlenip, işçilerin çıkarlarını daha güçlü savunmaları sonucunu doğurduğu, dolayısıyla güçlü sendika hedefine ulaşıldığı anlamına gelmemektedir. Özet olarak 1980 sonrası uygulanan sistemle ortaya şöyle bir tablonun çıktığı söylenebilir: Sendika sayısı azalmış, sendikalar daha merkezi
örgütler haline gelmiştir. Ne var ki merkezileşen sendikalar, 2822 sayılı
Yasa‟nın dayanışma grevini, işi yavaşlatmayı, kısaca menfaat grevlerinin dışındaki tüm toplu eylem haklarını yasadışı grev olarak tanımladığı koşullarda,
merkezileşmenin verdiği gücü işyerlerine yansıtma olanağından da yoksun
kalmışlardır. Sendikalar arası etkili dayanışma eylemlerini bir yana bıraksak
dahi bir sendikanın kendi bünyesinde olan bir işyerindeki toplu iş sözleşmesi
sürecini desteklemek için, örgütlü olduğu bir başka işyerini dayanışma için
harekete geçirmesi suç olarak tanımlanmıştır. Sendikalar merkezileşmiş, eylem
ya da grev hakları yerel, tek tek işyerleri düzeyinde ve menfaat grevi ile sınırlı
kalmıştır.
Böyle bir merkezileşmeden işçi hareketinin gücünü kullanarak sorun çözen sendikalar değil, merkezde toplanan aidatları güç olarak algılayan, harcamaları bir dizi spekülasyonun konusunu oluşturan, merkezi düzeyde ancak
eğitim yapabilen, yöneticilerinin yaşam standartlarının işçilerden önemli ölçüde
farklılaştığı bir sendikal yapı ortaya çıkmıştır. İstisnaları olmakla birlikte bu
yapıyı merkezileşmiş güçlü sendikalar olarak nitelendirmek olanaklı değildir.
Sendika yönetimlerinin yönetimde kalma kararlılığı, yönetimlerin ancak yönetim içerisinde gruplaşmalar, büyük yolsuzluklar olduğunda değişebildiği, yö-
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netici çekirdeğin yönetici olarak kalma direngenliğinin arttığı, aşağıdan yukarıya geçişin çok az ve sınırlı sayıda olduğu örgüt yapılanmalarını, merkezi,
demokratik yapılar olarak tanımlamak da olanaklı değildir.
Dolayısıyla 1980 sonrası toplu pazarlık alanına yapılan yasal müdahaleler, tepkici yaklaşımlar müdahaleye gerekçe gösterilen nedenleri ortadan kaldıramamıştır.
Kısa sürede bitirileceği söylenen yetki belirleme süresi itiraz olması halinde ortalama 424 gün olmuş, sendikalar binlerce üye kaybetmiş, güçlü sendikacılık ise aşırı merkezileşmiş, oligarşik (azın erki) diyebileceğimiz bir yapıya
dönüşmüştür.
Bu sonucun elbette ki tek belirleyicisi toplu iş sözleşmesi yetki sistemi
değildir. Sendikal alan, tek belirleyici faktörle açıklanamayacak birden fazla
etkenin her zaman başat roller oynayabildiği bir alan olma özelliğine sahiptir.
Ancak, belgelere dayalı yetki belirleme sistemi de bu sonucun doğmasında çok
önemli bir etkendir.
Çalışmamızda çözüm önerileri de tartışılmıştır. Unutulmamalıdır ki
geçmişte olduğu gibi bugün getirilen öneriler de bugün için temel sorun olarak
görülen etkenler etrafında örülebilmektedir. Tarihsel gelişim içerisinde güncel
olana çözüm olarak getirilenin kendisinin bir soruna dönüştüğü çok sayıda
örnek görülmüştür. Bu nedenle çözüm olarak ortaya koymaya çalıştığımız önerilerimiz bu çekince içerisinde değerlendirilmelidir. Bizce toplu iş sözleşmesi
yetkisi, işverenin yetkili olduğunu ileri süren sendikayla toplu iş sözleşmesi
görüşmesi yapmayı kabul etmediğinde, sendikanın yetkili olup olmadığı ve
toplu pazarlıkta taraf olup olamayacağı, aracısız, işçilerin barışçıl toplu eylem
haklarını kullanarak belirlenmelidir. Aynı toplu pazarlık biriminde bir başka
sendikanın yetkili olduğu itirazının bulunması durumunda ise kısa sürede bağımsız bir organ tarafından referandum yapılarak yetkili sendikanın belirlenmesi yöntemi bize en uygun çözüm olarak görünmektedir.
Bu çözüme yakın, üyelik onayı sistemi gibi alternatifler de tartışılmaya
çalışılmıştır. Başka alternatifler de düşünülüp geliştirilebilir. Geliştirilen her
alternatifin eksik yanları, zaafları, sorun çıkaracak olası alanları belirlenebilir.
Bu yaratılacak alternatif sistemlerden birisi için “sarı sendikalara açık” olduğu,
diğeri için “karmaşa yaratacağı” ya da “iş barışını bozacağı” söylenebilir. Bizce
önerilebilecek en sağlıklı çözüm, toplu pazarlığın düzeyini, işçilerin sendika
dahil hangi örgütlenme biçimini seçeceklerini işçilere bırakıp bu konularda,
yasayla belirlenen tüm alanlardan yasa koyucunun çekilmesini sağlamak, işçilerin barışçıl toplu eylem haklarını kullanmalarına güvence getiren yasal çerçeveyi yaratıp çözümü sorunun sahiplerine bırakmaktır.
Toplu iş sözleşmesi hakkının sahibi işçilerse neden işçiler yasa zoruyla
bu hakkı kullanmak için sendika türü bir örgütlenmeyi tercih etmek zorunda
kalsınlar. İstiyorsa bir işçi grubu, örneğin bir komite oluşturarak da işverenle
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pazarlık yapabilmeli, yapabiliyorsa greve de giderek işvereni uzlaşmaya zorlayabilmelidir. Bu özgürlük eğer işçileri güçsüzleştirecek, işverenlerin elini güçlendirecekse, işçiler daha güçlü bir örgüt yapısı arayışına kendi deneyimleri
temelinde ve kendi özgür iradeleriyle yönelmelidirler. İşçilerin, tercihlerinin
sonuçlarına katlanarak kendi özgün örgütlenmelerini yaratmaya çalışmalarının,
kendi tercihleri olmayan ancak onları koruduğu iddiasındaki sisteme başvurup
bu sistemin sağlıklı işlememesi nedeniyle işlerinden olmalarından, kara listelere alınmalarından daha fazla zarara yol açacağını kim söyleyebilir!
Bizce sorulması gereken ilk soru şudur: Yasa koyucu/siyasal iktidar işçilerin zarar görmelerinden korktuğu için mi öncelikle kendisinin yararlı bulduğu ayrıntılı yasal düzenlemelerle bu sistemleri var etmek istiyor? Bunu tamamlayan ikinci soru ise şudur: Yoksa tam aksine işçilere karışmadığı durumlarda işçilerin kendi deneyimleriyle siyasi iktidarın gücünü de önemli ölçüde
sınırlandırabilecek etkinlikte örgüt yapılarını, toplu pazarlık yöntemlerini geliştirmesinden korktuğu için mi bu alanda belirleyici rol oynamakta kararlı bir
tutum sergilemektedir?
Bu soruların yanıtının, tüm çalışma boyunca gördüğümüz gibi, ülkemiz
özelinde, siyasal iktidarların kendi istedikleri ölçüleri, biçimleri, etkinlikleri,
sınırları aşacak bir işçi hareketinden, örgütlülük düzeyinden tüm dönemlerde en
hafif deyişle “ürkmüş” olduğu gerçeği olduğunu söylemek gerekmektedir.
1980 sonrası toplu iş sözleşmesi yetki belirleme sürecinde yasa koyucunun, sendikaların, dolayısıyla işçilerin her durumda haklarını kötüye kullanacakları ön kabulünden hareket ettiğini, sistemi düzenleyen yasaların gerekçelerinde görmek olanaklıdır. Millî Güvenlik Kurulu‟nda sendikacıların seçilme
süreleri görüşülürken, kendisi de sendikacı olan Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık
Şide, bazı sendikacıları suçlayıp, bazılarını işçi hareketini kontrol altında tutan
ve bu nedenle seçilme süreleri sınırlandırılmaması gerekenler olarak savunmuştur. Şide‟nin bu tutumu, bugünkü sistemi var edenlerin, sendika-işçi hareketi ve toplu pazarlık hakkına nasıl korkarak baktıklarını, sendikal hareketin
katlanılması gereken, ancak katlanırken de etkisi en aza indirilmesi gereken bir
durum olarak gördüklerinin somut ifadesidir.
“Makbul sendikalar” yaratılmak istenmiş, bunun dışında, sistemi kurgulayanların düşündüğü, istediği anlayışa uymayan bir sendikal hareketin ya da
sendikal anlayışın var olmasının tüm koşulları ortadan kaldırılmak istenmiştir.
Devletin “makbul sendikalar” yaratma amacı çalışmamız sonuçlandıktan
sonra 18.10.2012 tarihinde TBMM‟de kabul edilen 6356 Sayılı Sendikalar ve
Toplu İş Sözleşmesi Yasası‟nda da devam etmiştir. Yasa 2822 sayılı Yasa‟nın
toplu iş sözleşmesi yetki sisteminin esaslarını küçük değişiklikler yaparak korumuştur.
Diğer yandan, küçülen dünyada sosyal haklar, sosyal haklar içerisinde
sendika, toplu iş sözleşmesi ve grev hakkı önemini ve gerekliliğini giderek
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artırmaktadır. Uluslararası standartlar en azından algı düzeyinde genelleşmekte,
erozyona uğrayan güvence sistemlerinin yarattığı boşluk, güvencenin önemini
ve gerekliliğini ortaya koymaktadır. Küreselleşmenin sorgulanmaya başlayan
sosyal boyutunun kimin için olanak olduğu sorusunun sorulmaya başlanması,
demokrasi kavramının kendisinin evrensel bir ölçüt olarak kullanılmasının
yaygınlaşması, toplu iş sözleşmesi hakkının gerçekleşmesi konusunda sözün
henüz bitmediğinin örneklerinden sadece birkaçıdır.
Toplu iş sözleşmesi yetki sisteminin, işçilerin toplu iş sözleşmesi haklarını etkin bir hak olarak kullanabilmelerinin en temel koşulu, gelişmiş demokratik ortamdır. Sınırlı bir demokratik sistemde, gelişmemiş demokrasi kültürü
içerisinde, işçilerin çağdaş anlamda “ama”sı olmayan yasalarla temel bir sosyal
hak olan toplu iş sözleşmesi hakkına, bu hakkın gerçekleşmesini sağlayacak bir
toplu iş sözleşmesi yetki sistemine kavuşması olanaklı gözükmemektedir.
Dolayısıyla sendikal haklardan ürkmenin diğer yüzü demokratik sistemden ürkmektir, yani demokrasi korkusudur. İşçi hareketi bu korkunun yenildiği
koşullarda demokrasinin sınırlarını genişletip içeriğini zenginleştirecek, demokrasi kültürünü yaygınlaştırarak sistemin “olmazsa olmaz” unsurlarından
biri olarak hak ettiği yeri alacaktır.
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Petrol-İş Sendikası XXIII. Dönem III. Olağan Başkanlar Kurulu 17-18 Ekim
1996 Kütahya Çalışma, Denetim ve Hesap Raporları
Petrol-İş Sendikası XXIII. Dönem IV. Olağan Genişletilmiş Başkanlar Kurulu
20-21 Şubat 1997 Ankara Çalışma, Denetim, Disiplin ve Hesap Raporları
Petrol-İş Sendikası XXIII. Dönem IX. Olağan Başkanlar Kurulu 21-22-23 Ekim
1998 İstanbul Çalışma, Hesap ve Denetim Raporları
Petrol-İş Sendikası XXIII. Dönem V. Olağan Başkanlar Kurulu 30 Haziran-1
Temmuz 1997 İstanbul Çalışma, Hesap ve Denetim Raporları
Petrol-İş Sendikası XXIII. Dönem VI. Olağan Genişletilmiş Başkanlar Kurulu
30-31 Ekim 1997 Şile Çalışma, Hesap ve Denetim Raporları
Petrol-İş Sendikası XXIII. Dönem VII. Olağan Başkanlar Kurulu 25-26-27
Şubat 1998 İstanbul Çalışma, Hesap ve Denetim Raporları
Petrol-İş Sendikası XXIII. Dönem VIII. Olağan Genişletilmiş Başkanlar Kurulu
24-25-26 Haziran 1998 Ankara Çalışma, Hesap ve Denetim Raporları
Petrol-İş Sendikası XXIII. Dönem X. Olağan Genişletilmiş Başkanlar Kurulu
25-26 Şubat 1999 Ankara Çalışma, Hesap ve Denetim Raporları
Petrol-İş Sendikası XXIII. Dönem XI. Olağan Başkanlar Kurulu 24-25 Haziran
1999 İstanbul Çalışma, Hesap ve Denetim Raporları
Petrol-İş Sendikası XXIV. Dönem I. Olağan Genişletilmiş Başkanlar Kurulu 2425 Şubat 2000 Adana Çalışma, Hesap ve Denetim Raporları
Petrol-İş Sendikası XXIV. Dönem II. Olağan Başkanlar Kurulu 22-23 Haziran
2000 Aliağa Çalışma, Hesap ve Denetim Raporları
Petrol-İş Sendikası XXIV. Dönem III. Olağan Genişletilmiş Başkanlar Kurulu
12-13 Ekim 2000 Antalya Çalışma, Hesap ve Denetim Raporları
Petrol-İş Sendikası XXIV. Dönem IV. Olağan Başkanlar Kurulu 22-23 Şubat
2011 Bandırma Çalışma, Hesap ve Denetim Raporları
Petrol-İş Sendikası XXIV. Dönem IV. Olağan Genişletilmiş Başkanlar Kurulu
21-22 Haziran 2001 Abant Çalışma, Hesap ve Denetim Raporları
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Petrol-İş Sendikası XXIV. Dönem IX. Olağan Genişletilmiş Başkanlar Kurulu
17-18 Ekim 2002 İstanbul Çalışma, Hesap ve Denetim Raporları
Petrol-İş Sendikası XXIV. Dönem IX. Olağan Genişletilmiş Başkanlar Kurulu
8-9 Haziran 2003 Kocaeli Çalışma, Hesap ve Denetim Raporları
Petrol-İş Sendikası XXIV. Dönem VI. Olağan Başkanlar Kurulu 11-12 Ekim
2001 İstanbul Çalışma, Hesap ve Denetim Raporları
Petrol-İş Sendikası XXIV. Dönem VII. Olağan Genişletilmiş Başkanlar Kurulu
4-5 Mart 2002 İstanbul Çalışma, Hesap ve Denetim Raporları
Petrol-İş Sendikası XXIV. Dönem VIII. Olağan Başkanlar Kurulu 24-25
Haziran 2002 İstanbul Çalışma, Hesap ve Denetim Raporları
Petrol-İş Sendikası XXIV. Dönem X. Olağan Başkanlar Kurulu 20-21 Şubat
2003 Bursa Çalışma, Hesap ve Denetim Raporları
Petrol-İş Sendikası XXV. Dönem IV. Olağan Genişletilmiş Başkanlar Kurulu
24-25 Şubat 2005 Pamukkale Çalışma, Hesap ve Denetim Raporları
Petrol-İş Sendikası XXV. Dönem I. Olağan Başkanlar Kurulu 25-26 Şubat 2004
Abant Çalışma, Hesap ve Denetim Raporları
Petrol-İş Sendikası XXV. Dönem II. Olağan Genişletilmiş Başkanlar Kurulu 1617-18 Haziran 2004 Kızılcahamam-Ankara Çalışma, Hesap ve Denetim Raporları
Petrol-İş Sendikası XXV. Dönem III. Olağan Başkanlar Kurulu 11-12 Ekim
2004 Adıyaman Çalışma, Hesap ve Denetim Raporları
Petrol-İş Sendikası XXV. Dönem IX. Olağan Başkanlar Kurulu 16-17 Ekim
2006 İstanbul Çalışma, Hesap ve Denetim Raporları
Petrol-İş Sendikası XXV. Dönem V. Olağan Başkanlar Kurulu 23-24 Haziran
2005 Ankara Çalışma, Hesap ve Denetim Raporları
Petrol-İş Sendikası XXV. Dönem VI. Olağan Genişletilmiş Başkanlar Kurulu
10-11 Kasım 2005 Antalya Çalışma, Hesap ve Denetim Raporları
Petrol-İş Sendikası XXV. Dönem VII. Olağan Başkanlar Kurulu 14-15 Mart
2006 Bursa Çalışma, Hesap ve Denetim Raporları
Petrol-İş Sendikası XXV. Dönem VIII. Olağan Genişletilmiş Başkanlar Kurulu
23-24 Şubat 2007 Ankara Çalışma, Hesap ve Denetim Raporları
Petrol-İş Sendikası XXV. Dönem VIII. Olağan Genişletilmiş Başkanlar Kurulu
22-23 Haziran 2006 Kıbrıs Çalışma, Hesap ve Denetim Raporları
Petrol-İş Sendikası XXV. Dönem XI. Olağan Başkanlar Kurulu 21-22 Haziran
2007 İstanbul Çalışma, Hesap ve Denetim Raporları
Petrol-İş Sendikası XXVI. Dönem I. Olağan Genişletilmiş Başkanlar Kurulu 1718 Ocak 2008 Antalya Çalışma, Hesap ve Denetim Raporları
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Petrol-İş Sendikası XXVI. Dönem II. Olağan Başkanlar Kurulu 21-22 Mayıs
2008 Batman Çalışma, Hesap ve Denetim Raporları
Petrol-İş Sendikası XXVI. Dönem III. Olağan Genişletilmiş Başkanlar Kurulu
23-24 Ekim 2008 Çanakkale Çalışma, Hesap ve Denetim Raporları
Petrol-İş Sendikası XXVI. Dönem IV. Olağan Başkanlar Kurulu 19-20 Şubat
2009 İstanbul Çalışma, Hesap ve Denetim Raporları
Petrol-İş Sendikası XXVI. Dönem IX. Olağan Genişletilmiş Başkanlar Kurulu
7-8 Ekim 2010 Nevşehir Çalışma, Hesap ve Denetim Raporları
Petrol-İş Sendikası XXVI. Dönem V. Olağan Genişletilmiş Başkanlar Kurulu 16
Haziran 2009 Van Çalışma, Hesap ve Denetim Raporları
Petrol-İş Sendikası XXVI. Dönem VI. Olağan Başkanlar Kurulu 16 Ekim 2009
İstanbul Çalışma, Hesap ve Denetim Raporları
Petrol-İş Sendikası XXVI. Dönem VII. Olağan Genişletilmiş Başkanlar Kurulu
25-26 Şubat 2010 Hatay Çalışma, Hesap ve Denetim Raporları
Petrol-İş Sendikası XXVI. Dönem VIII. Olağan Başkanlar Kurulu 7 Haziran
2010-İstanbul Çalışma, Hesap ve Denetim Raporlar
Petrol-İş Sendikası, XXI. Dönem VIII. Olağan Başkanlar Kurulu 13-14 Ağustos
1992 Yalova Çalışma ve Hesap Raporları
Selüloz-İş Sendikası 11.09.2001 T, 2001/2971 S. Sayılı Yetki Tespit İstemi
Selüloz-İş Sendikası 11.12.2002 Tarih, 2002/875 Sayılı Grev Uygulama Kararı
Selüloz-İş Sendikası 21.10.2002 Tarih, 2002/806 Sayılı Grev Kararı
Selüloz-İş Sendikası‟nın 09.01.2012 T, 2012/13 Sayılı Yazısı
TEKSİF –Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Arasında İmzalanan, 01.
09. 2004-30.03.2007 Yürürlük Tarihli Toplu İş Sözleşmesi
TEKSİF –Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Arasında İmzalanan, 01.
04. 2007-31.03.2010 Yürürlük Tarihli Toplu İş Sözleşmesi
TEKSİF, (Başkanlar Kuruluna Sunulan) 20. Devre 1. Dönem Çalışma Raporu,
15-16 Eylül 2011 Ankara
TEKSİF, BaĢkanlar Kuruluna Sunulan 17. Devre 4. Dönem ÇalıĢma
Raporu, İstanbul, 30 Kasım 2000
Teksif-Şahteks A.Ş. Arasında 02.06.1992 Tarihinde İmzalanan 01.06.199231.05.1992 Tarihli Toplu İş Sözleşmesi
Tekstil İşçileri Sendikası 01.12.1993 Tarih 1993/263 Sayılı Yazısı
Tekstil İşçileri Sendikası ile Hasköy Yün İplik Fabrikası A.Ş. Arasında
İmzalanan 31.01.1995 Tarihli Ön Anlaşma
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Tekstil İşçileri Sendikası ile Sun A.Ş. Arasında İmzalanan 12.07.1994 Tarihli
Protokol
Tekstil Sendikası Genel Yönetim Kurulunun 02.06.2004 Tarihinde Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı Gaziantep Bölge Müdürlüğü‟ne Yazmış Olduğu Yazı
Tekstil Sendikası Genel Yönetim Kurulunun 22.05.2007 Tarih, 2007/26 Sayılı
Kararı
Tekstil Sendikası Genel Yönetim Kurulunun 24.05.2007 Tarihinde Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bursa Bölge Müdürlüğü‟ne Yazmış Olduğu Yazı
Tekstil Sendikası Genel Yönetim Kurulunun 28.04.2004 Tarih, 2004/34 Sayılı
Kararı
Türk- İş Başkanlığı‟na Hasan Gezer Adlı İşçinin Göndermiş Olduğu 22.01.1992
Tarihli Mektup
Türk Metal Sendikası Vekilinin Zonguldak iş Mahkemesine Hitaben Yazılmış
24.07.1995 Havale Tarihli Dava Dilekçesi
Türk Metal Sendikasının 29.06.1995 Tarih, 95/8 Sayılı Yetki Tespit Başvurusu

1059

845

867 175024,2

395

335

255

214

8144 2577374,2 1615793

Öz Çelik İş

Petrol İş

Tekstil

Lastik İş

Öz İplik İş

Selüloz İş

TOPLAM

41141

107723

78531

123173

193910

165574

23153

66027

45901

74666

103634

129520

98779

496601

Birleşik Metal

788884

1831

577512

Teksif

903414

2343

Türk Metal

Sendiklar

60,58

59,49

59,66

61,82

58,46

60,38

61,05

60,66

62,51

61,16

66

60

61

61

74

65

63

75

65

69

Ortalama
Yetki
İncelenen
Belirleme
Yetki
Ortalama
Süresi
Başvurusu
Sendikalaşma İtirazsız
Sayısı İşçi Sayısı Üye Sayısı oranı %
(gün)

424

490

245

441

476

466

345

373

381

603

Ortalama
Yetki
Belirleme
Süresi
İtirazlı
(gün)

867

29

23

37

75

78

85

151

259

130

41

2

1

0

3

16

0

6

11

2

281

5

11

11

27

17

27

24

144

15

944

31

24

37

77

131

85

157

270

132

58989

1724

1167

1527

4500

12743

4653

7835

15720

9120

103356

3333

1993

2614

11135

24658

8193

13314

22408

15708

İtiraz
Kazanılan
Dava
İtiraz
edilen
Yetki
Sonrası TİS
Nenediyle İşyerinde
Davası Kaybedilen İmzalanan Toplam Kaybedilen Çalışan
Sayısı Dava Sayısı İşyeri Sayısı İtiraz Üye Sayısı Sayısı

27,49

17,24

56,49

24,32

36,00

21,10

34,05

12,19

34,56

11,49

Kazanılan
davalarda Tis
Yapma Oranı
%
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EK 2- TEKSİF Sendikası İncelenen İşyerleri Özet Tablo

Ekler

EK 3- DİSK Tekstil Sendikası İncelenen İşyerleri Özet Tablo
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Ekler
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Ekler
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Ekler
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EK 10- Selüloz-İş Sendikası İncelenen İşyerleri Özet Tablo

Ekler

EK 11- İşyeri Sendika Temsilcisi Yakınma Mektubu
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Ekler
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