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Doç. Dr. Bora YENİHAN1 - Doç. Dr. Emel İSLAMOĞLU2
18. yüzyıl araştırmacılar tarafından en çok değişen ve beraberinde
de en çok şeyi değiştiren yüzyıl olarak kabul edilmektedir. Gerek üretim
biçimlerini, gerek toplumsal düzeni ve gerek sosyo-ekonomik yapıyı değiştirmesinin yanında bu yüzyılda yaşanmış olan Sanayi Devrimi, tarih
sahnesine yeni sınıfların ve yeni sosyal tarafların çıkması noktasında da
önemli bir rol oynamıştır. Öncelikle feodal derebeylerinin yerini kendi
mülkiyetinin sahibi olan sermaye sahipleri alırken, değişen üretim biçimleri ile birlikte düzenli bir işgücüne olan ihtiyaç işçi sınıfını doğurmuştur. Aralarında çıkar farklılığı olan bu sınıfların mücadelesi Sanayi
Devrimi’nin ilk yıllarında dozu yükselen çatışmalara sahne olurken hem
sosyal yaşamda hem de çalışma yaşamında huzur ve barışın bozulduğu
görülmüştür.
Taraflar arasında yaşanan bu güç mücadelesinin bireysel olarak
veya egemen güç olan devlet müdahalesi ile tam olarak çözülemeyeceği
zaman için de anlaşılmış; taraflar arasında bir örgütlenme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu konuda ilk adımı atan işçi sınıfı olmakla beraber daha
geç dönemlerde olsa da işverenlerde örgütlenme yoluna giderek hem bir
savunma mekanizması hem de çalışma barışı başta olmak üzere sosyal
barışın sağlanması için önemli adımlar atmışlardır. Sendika olarak isimlendirilen bu karşılıklı örgütlenmeler zamanla diyalog temelli bir iletişim
süreci geliştirerek başta sanayileşmiş ülkeler olmak üzere ulusal ve ulus-
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lararası arena da söz sahibi olarak sosyal politikaların oluşturulmasına
katkılarda bulunmuşlar ve bulunmaya da devam etmektedirler.
Sendikaların geleceğine yönelik olarak birçok teori ortaya atılmakla birlikte, sendikalar birbiri ile bağlantılı iki noktada büyük önem arz
etmektedirler. Bunlardan ilki gerek işçi sendikalarının ve gerek işveren
sendikalarının her şeyden önce birer sivil toplum örgütü olmalarıdır.
Kavram olarak sivil toplum Antik Yunan Şehir Devletleri’ne kadar uzanmakla birlikte, günümüzdeki anlamını Sanayi Devrimi sonrasında sendikal örgütlenmelerle ve sendikalarla beraber kazanmıştır. Günümüzde en
büyük ve gerek sosyal politikaların, gerek kamu politikalarının oluşturulmasındaki en önemli baskı grupları sendikalardır.
Sendikalara atfedilen asıl sorumluluk ise en büyük ve en örgütlü sivil toplum kuruluşları olarak devlet aygıtının ve siyaset mekanizmasının denetlenmesidir. Demokratik rejimlerde denetim mekanizması
seçimlerle gerçekleşmekte, herhangi bir ayrımcı muameleye maruz kalmadan vatandaşlar ara denetim gücünü birer baskı unsuru olmalarından
dolayı sivil toplum örgütleri bünyesinde kazanmaktadırlar. Bu noktada
sendikaların birer sivil toplum örgütü olmalarından dolayı demokrasinin
varlığı için olmazsa olmaz kuruluşlar olduklarını söylemek mümkündür.
Bu noktadan hareketle sendikaların günümüzde veya gelecekte herhangi
bir alternatifi olmadığı düşünüldüğünde, sosyal barışın ve çalışma barışının sağlanması; ayrıca demokratik bir düzenin varlığı için sendikaların
güçlü bir biçimde varlıklarını sürdürmeleri gerekmektedir.
Kavram ve Tanım Olarak “Sendika”
Kavram olarak sendika, Latince kökenli olmakla birlikte, “Şehir
Devleti Yöneticisi” anlamındaki “Syndic” kelimesinden türemiştir. Günümüzde kullanılan anlamı ile sendika kavramının ise, 19. yy başlarından itibaren belirli grupların ve oluşumların ortak çıkarlarını korumak,
savunmak ve geliştirmek için kurulan örgütleri ifade ettiği görülmektedir.
Sendika kavramının tanımının ilk olarak, işçi sendikalarını da etkileyen
düşünce akımları içinde “Reformist Görüşün” ve “Fabian Ekolü’nün3”
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Almanya’da Eduard Beinstein ve İngiltere’de Fabian Topluluğu “Reformist Sendikacılık”
anlayışının gelişmesinde önemli rol oynamışlardır. Fabianizm, objektif sonuçları açısından
Marksizm’e karşı bir akım olarak ön plana çıkmaktadır. Fabian Topluluğun’nun üyeleri,
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İngiltere’deki öncülerinden Sidney Webb ve Beatrice Webb tarafından
yapıldığı görülmektedir. Webb’ler sendikaları, “çalışma koşullarını iyileştirmek ve korumak amacıyla işçilerin kurdukları sürekli topluluk” biçiminde tanımlamışlardır (Mahiroğulları, 2011: 2-3, Tokol, 2017: 22-26).
Sendika kavramı tanımlanırken, Sanayi Devrimi’nin öncesinde
çalışma hayatına hâkim olan ve zanaatkârlık çerçevesinde şekillenerek;
çırak, kalfa ve ustaların oluşturdukları, farklı çıkarlar yerine ortak çıkara dayalı bir yapıda kendini gösteren “Lonca Sistemi’nden” farklı
bir oluşum ifade edilmektedir (Tokol, 2017: 22). Talas (1992: 24-25)
bu durumu şöyle açıklamaktadır, “Kapitalist çağın işçisi ile ortaçağın kalfaları arasında temelde benzerlik yoktur. Çünkü kalfa statü değiştirmeye aday kişidir. Belli koşulları yerine getirince usta
statüsüne geçer, bir işyeri kurar. Hem emeğini, hem de kendisinin
sahip olabileceği üretim mallarını kullanır. Çağdaş anlamda işçi
ise üretim malına, kendi alet ve donanımına sahip olmayan, tek
gelir kaynağının emek gücünden oluştuğu kimsedir.” Bu bakış açısı
ile sendikalar ve loncaların gerek üyeleri, gerek işlevleri arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Bundan dolayıdır ki sendikaların Sanayi
Devrimi sonrasında ve Sanayi Devrimi’nin sonuçları doğrultusunda ortaya çıkan örgütler olduklarını söylemek mümkündür.
Webb’ler tarafından yapılan ilk sendika tanımının dışında tarihsel süreç içinde sendikalara yönelik olarak benzer tanımlamaların ortaya
çıktığı görülmektedir. Süreç içinde yeni tanımlamaların ortaya çıkışını
kapitalist sistemin gelişmesine, gerek ekonomik, gerek siyasi ve gerek
ideolojik yeni arayışlara bağlamak mümkündür. Yapılan bir tanıma göre
sendikalar, “işçi sınıfının ekonomik ve toplumsal alanlardaki hak
ve çıkarlarını savunan, hayat ve çalışma şartlarını geliştirmeyi hedefleyen mesleki örgütlerdir” (Topalhan, 2015: 63). Talas (1976: 173175) ise sendikaları tanımlarken, işçiler tarafından kurulan bu örgütlerin yalnızca emek odaklı birer oluşum olmadıklarını, aksine bir ülkenin
ekonomik, sosyal ve siyasal alanında yaşanan tüm gelişmelerin meydana
gelmesinde ve devam ettirilmesinde payı ve sorumluluğu olan daha geniş
kapsamlı örgütler olduğundan bahsetmektedir.

kapitalizmin gelişerek evrilmesi ile birlikte daha demokratik ve her yönden daha adil bir
toplumsal düzenin kurulacağını savunmaktadırlar (Tokol, 2017: 26).
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Sendika kavramı, hem içerik olarak hem de kapsam olarak kimi
ülkelere göre farklılıklar göstermektedir. İngiltere, Amerika Birleşik
Devletleri ve Almanya gibi bazı ülkelerde işçi sendikalarını belirtmek
için farklı kelimeler kullanılmakla birlikte; İspanya, Fransa, İtalya ve
Türkiye gibi ülkelerde sendika kavramının başına işçi/işveren kelimeleri
getirilmek suretiyle “işçi sendikası” ve “işveren sendikası” kavramları
oluşturulmuştur (Mahiroğulları, 2011: 2-3).
Günümüzde ise sendikaların farklı ülkelerde -endüstri ilişkileri
sistemleri, ulusal hukuk kuralları ve düzenlemeleri, sosyo-kültürel yapı,
takip edilen ekonomi politikaları, örf ve adetler gibi nedenlerden dolayıçoğunlukla birbirine yakın olmakla beraber farklı biçimlerde tanımlandıkları görülmektedir. Alman Hukuk Sistemi sendikaları “çalışma şartları ve ekonomik şartların korunarak geliştirilmesi adına tüm meslekler
için oluşturulan kurumlar” biçiminde tanımlarken; Fransa’da çalışma
yaşamını düzenleyen hukukta sendikalar, “maddi ve manevi yönünün
yanında, işgörenlerin toplu ve bireysel haklarını da savunarak
araştırmak için örgütlenen kuruluşlar” şeklinde tanımlamaktadır
(Tokol, 2017: 22).
Türkiye’de çalışma yaşamını düzenleyen hukuk kuralları incelendiğinde ise, uygulamada işçi sendikaları ve işveren sendikaları biçiminde bir ayrıma gidilmesine rağmen, her iki örgütlenme türünün de tek bir
kanun ve tanım içinde yer aldığı görülmektedir. 2012 Tarihli ve 6356
sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Madde 2/ğ uyarınca
sendika, “İşçilerin veya işverenlerin çalışma ilişkilerinde, ortak ekonomik ve sosyal hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için en az yedi
işçi veya işverenin bir araya gelerek bir işkolunda faaliyette bulunmak
üzere oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kuruluşları..” şeklinde tanımlanmaktadır (6356 Sayılı Kanun, 2012: M. 2/ğ). Ancak Türk Çalışma
Hukuku açısından aynı birlikteliğin kamu çalışanlarının sendikalaşma
hak ve süreçlerini belirleyen 2001 Tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nda olmadığı görülmektedir.
2001 Tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Madde 3/f’ye göre sendika, “Kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve meslekî hak ve menfaatlerini korumak ve
geliştirmek için oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kuruluşları..”
biçiminde tanımlanmaktadır (4688 Sayılı Kanun, 2001: Madde 3/f). Ayrıca Türk Çalışma Yaşamını düzenleyen Kanunlar incelendiğinde ayrı
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bir kamu işveren sendikası tanımına da rastlanmamaktadır. Bu noktada
Türkiye’de kanun koyucunun çalışanların sendikalarını, işçi sendikaları
ve kamu görevlileri sendikaları olarak ayırırken, işveren sendikaları noktasında herhangi bir ayrıma gitmediği söylenebilir.
Gerek ilk yapılan sendika tanımından günümüze kadar yapılan diğer tanımlar, gerek çeşitli ülkelerin ulusal hukukları ve mevzuatları çerçevesinde yapılan tanımlardan hareketle, sendikaları, üyelerinin başta
ekonomik olmak üzere, sosyal, kültürel, toplumsal -siyasal hakları eklemekte doğru bir yaklaşım olacaktır- hak ve çıkarlarını korumayı, geliştirmeyi; bunun yanında yeni haklar edinmelerini sağlamayı amaçlayan
örgütler olarak belirtmek ve tanımlamak mümkündür.
Sendikaları Ortaya Çıkaran Sebepler,
Sendikaların Doğuşu ve Gelişimi
Sendikaların ortaya çıkışı ve sendikalara olan ihtiyacı doğuran sebepler açısından Sanayi Devrimi önemli bir dönüm noktasıdır. Sanayi
Devrimi ile birlikte tarım toplumundan, sanayi toplumuna doğru yaşanan
değişim ve dönüşüm üretim ilişkileri açısından, sermaye ve emek arasında özellikle üretim araçlarının mülkiyeti bakımından bir ayrışmanın
yaşanmasına sebep olmuştur (Işıklı, 2005: 127-128). Tarım toplumlarında kırsal alanda yoğunlaşan nüfus, sanayi toplumuna geçişle birlikte kırdan kente doğru bir kayma yaşamış; yine üretim faaliyetleri de tarımsal
üretimden, fabrikalarda sanayi üretimine doğru bir dönüşüm yaşamıştır.
Bu çerçevede sanayi toplumlarının “toplumsal yaşamın, sanayileşme
ve fabrikalar etrafında yeniden biçimlenmesi” olarak ifade edilmesi
doğru bir yaklaşım olacaktır (Zencirkıran, 2018: 12).
Sanayi Devrimi’nin ve sanayileşmenin ilk dönemlerinde, eski toplumsal yapıların önemini kaybetmeye başladığı, buna karşın yeni bir toplumsal yapının oluşmadığı görülmektedir. Büyük bir kaosun yaşandığı
bu dönemin çarpıcı özellikleri ise, sanayileşen Avrupa ülkelerinde açlık,
yoksulluk, işsizlik, fakirlik, sömürü, suç, eşitsizlik, kötü çalışma koşulları ve sefalet ücretlerinin ön plana çıkmasıdır. Çalışma yaşamı açısından
sanayileşme süreci çok sancılı geçmiş ve geçmişin baskın sınıfları tarih
sahnesinden silinirken, yeni ve sanayi toplumuna özgü sınıfların tarih
sahnesine çıktığı görülmüştür. Feodal derebeylerinin yerini sermaye sahipleri ve serflerin yerini ise işçi sınıfı almıştır.
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Bu dönemde kırsal alanda tarımsal faaliyetin giderek önemini
kaybetmesi ve köylerde yaşayan insanların topraklarını kaybetmeleri,
sanayileşme ile birlikte fabrikaların kurulu bulunduğu kentlere doğru
kitlesel bir göç hareketini başlatmıştır. Bu durum ücretlerin sürekli düşmesine yol açmış, açlık sınırında, sefalet ücretleri ile çalışmaya hazır
ve örgütlenmemiş bir kitleyi de beraberinde getirmiştir. Sanayileşmenin
ilk dönemlerinde çocuk, kadın, yaşlı ayrımı olmaksızın çok ağır çalışma
koşullarının, çok düşük ücretler karşılığı yaşandığı bir süreç meydana
gelmiştir. 1800’lü yıllar İngiltere’si incelendiğinde 6 yaşından itibaren
çocukların günde 15 saate yakın, neredeyse hiç dinlenme olmadan ve
ayakta çalıştıkları; bunun karşılığında ise çok düşük ücretler aldıklarının resmi raporlara yansıdığı görülmektedir (Zencirkıran, 2018: 12-19).
Bahsedilen bu ağır çalışma ve yaşam koşullarına bir tepki olarak kendini gösteren işçi hareketleri, zamanla işçilerin bir araya gelerek “işçi
sendikalarını” kurmaları ve örgütlü biçimde hak aramaları sonucunu
doğurmuştur (Zencirkıran, 2018: 19, Topalhan, 2015: 64).
Tokol (2017: 23) işçi sendikalarının kurulabilmesi için bazı koşulların bir arada oluşması gerektiğinden bahsetmektedir. Bu koşullar
demokrasi, sanayileşme, işçi sınıfının çıkarlarının diğer sınıfların çıkarlarından farklı olduğunu fark etmeleri, lider kadro ve yasal sınırların
olmamasıdır. İlk işçi sendikalarının 18. yy sonlarında kurulduğu görülmekle birlikte, bu sendikalar siyasi otoritenin ve diğer toplumsal sınıfların baskıları altında illegal olarak örgütlenmişlerdir. Tokol’un (2017:
23) bahsettiği koşulların gerçekleşmesi ile ilk yasal sendikaların 19.
yy başlarında İngiltere de kurulduğu görülmektedir. İngiltere’de 1824
yılında kurulan ilk yasal işçi sendikasının ardından, Amerika Birleşik
Devletleri’nde 1842, Almanya’da 1869, Fransa’da ise 1884 yılında sendikaların serbestçe kurulmasına olanak tanıyan yasaların çıkarıldığı görülmektedir. Ancak her ne kadar işçi sendikaları farklı ülkelerde farklı
zamanlarda kurulmuş olsalar da, özellikle işverenler açısından sosyal
taraf olarak kabul edilmeleri çok daha uzun zaman almıştır (Tokol,
2017: 23).
Tarihsel süreç içinde sendikaların gelişimine bakıldığında I. Dünya Savaşı’nın ve 1929 Ekonomik Bunalımı’nın olumsuz etkileri ile karşılaşılmaktadır. I. Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan siyasal istikrarsızlıklar, Ekonomik Bunalım ile birlikte merkezi otoritesi güçlü devlet
anlayışında yaşanan artışlar Kıta Avrupası’nda sendikalaşmayı ve sendi-

Doç. Dr. Bora YENİHAN - Doç. Dr. Emel İSLAMOĞLU

7

kaları olumsuz etkilemiş; sendikaların kapanmasına ya da kapatılmasına
zemin hazırlamıştır. Bununla beraber aynı dönemlerde durumun Amerika Birleşik Devletleri’nde farklı olduğu ve kamu politikaları ile sendikaların desteklendiği görülmektedir.
II. Dünya Savaşı’ndan da olumsuz şekilde etkilenen sendikalar
için savaşın bitimi bir dönüm noktası olmuş; II. Dünya Savaşı sonundan
1980’li yılların başına kadar sendikaların birçok ülkede altın çağlarını yaşadıkları görülmüştür. Sendikaların altın çağı olarak adlandırılan
bu dönemin temel özellikleri ise; uygulanan Keynezyen ekonomi politikaları, sosyal refah devleti anlayışının gelişmesi, Fordist üretim modeli
çerçevesinde kitle üretiminin yapılması, işçi sınıfının kazanmış olduğu
siyasal haklar ve işçi partilerinin Avrupa’nın birçok ülkesinde iktidara
gelmesi, sendikaların diğer sosyal taraflarla birlikte ekonomik ve sosyal
politikaları belirlenmesindeki etkileri vb. şeklindedir (Tokol, 2017: 23).
Gelişen karma ekonomik sistemlere bağlı, piyasa ekonomileri içindeki demokratik ve çoğulcu sistemler çerçevesinde sendikalar, hem ekonomik, hem sosyal, hem de kurumsal ortamın uygun olması neticesinde
gelişme göstererek; gerek hukuki ve gerek kurumsal yapılarını güçlendirerek, siyasi ve toplumsal etkilerini arttırmışlardır. Bu dönemde sendikaların özellikle kamu politikalarının oluşturulması ve çalışma koşullarının
belirlenmesi noktasında çok etkin bir rol oynadıkları görülmektedir (Balcı, 2016: 13-16).
Fakat 1970’li yıllarda başlayan petrol krizleri, yeni teknolojilerin yaygın biçimde kullanılmaya başlaması, esnek çalışma biçimlerinin
artması ve yaygınlaşması, kronikleşmeye başlayan işsizlik olgusu, küreselleşme ile birlikte sermayenin hareketlilik kazanması ve çok uluslu şirketlerin politikaları, takip edilen ekonomi politikalarında yaşanan
değişimler ve devletin küçültülmesi tartışmaları beraberinde yeni bir
değişimi ve dönüşümü de getirmiş; sendikaların talep yaratma fonksiyonlarına ihtiyaç kalmamıştır. Keynezyen politikaların yerini Neo-klasik
ekonomi politikalarına bırakmaları sonucunda sendikalar, piyasa dışı
kurumlar ve emeği pahalı hale getiren, rekabeti olumsuz etkileyen ve
küresel düzeni engelleyerek sekteye uğratan örgütler olarak görülmeye
başlanmıştır (Yorgun, 2007: 319-320).
Yaşanan bu gelişmeler sendikaların geleceğine yönelik farklı
senaryoları gündeme getirmiştir. Sendikasız endüstri ilişkileri olarak

8

Kavramsal Çerçeve

adlandırılabilecek bir yaklaşıma göre; sendikaların ekonomide hiçbir
önemli etkisi ve etkinliğinin olmayacağı bir noktaya doğru gidilmektedir. Bir diğer yaklaşım ise sendikaların ekonomideki etki ve etkinliğinin
azalmadan devam edeceği ancak, özellikle işveren ilişkilerinde çatışmacı yapılarından uzaklaşarak işbirliğine yönelik özellikler kazanacakları
yönündedir. Üçüncü bir senaryo ise yine sendikaların mevcut güçlerini
koruyacakları fakat yeni ekonomik, sosyal, toplumsal ve siyasal koşullara uyum sağlamak için kendilerini yeniden düzenleyecekleri yönündedir
(Tokol, 2017: 24).
Mevcut senaryolar incelendiğinde sendikasız endüstri ilişkileri
yaklaşımının kabul görmekten uzak olduğunu söylemek mümkündür.
İşçi (çalışan) – işveren ilişkileri devam ettiği müddetçe işçilerin hak ve
çıkarlarını savunacak bir örgüt ihtiyacı taraflar arasındaki gücün dengelenmesi için bir ihtiyaç olarak kendisini göstermektedir. Aksi takdirde
çıkar çatışmasından doğan güç dengesizliğinin daha belirgin bir şekilde
ortaya çıkması ve Sanayi Devrimi’nin ilk yıllarında görülen olumsuz çalışma koşulları ile sefalet ücretlerine doğru bir dönüş yaşanması muhtemeldir.
İkinci senaryonun da en azından uygulamada görülmesinin zor
olduğun belirtmek mantıksız olmayacaktır. Çünkü en başından itibaren
sanayileşmenin meydana getirdiği sınıflar arasındaki (işçi-işveren) çıkar
farklılıklarından kaynaklı olan çatışmanın sonucunda sendikaların doğduğu düşünülürse; bahsi geçen bu çıkar farklılıkları olduğu müddetçe
taraflar arasında çatışmanın yaşanması kaçınılmaz olarak görülmektedir.
Bir başka bakış açısıyla da sendikaların aslında toplu pazarlık mekanizması ile endüstri ilişkilerinde çatışma yerine çalışma barışının sağlanması için çabaladıklarını, yani zaten işbirliğine yönelik faaliyetler içinde
olduklarını söylemek mümkündür.
Uygulama açısından ve literatürde kabul görme bakımından sendikaların geleceğine yönelik olarak en uygun yaklaşımın üçüncü senaryo olduğunu söylemek mümkündür. Selamoğlu’da (2004: 51-52) benzer
şekilde 1990’lı yıllardan itibaren sendikal hareketin tüm Dünya’da yeni
açılımlar aramaya başladığından bahsetmektedir ve bu durum “sendikal
hareketin yeniden canlanışı” biçiminde tanımlanmaktadır. Benzer şekildeki diğer bir görüş ise sendikalara henüz işlevleri açısından alternatif
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bir kurumun olmadığı, bundan dolayı üye sayıları ve etkinlikleri azalsa
da tamamen ortadan kalkmayacakları yönündedir (Tokol, 2017: 25).
İşveren Sendikası Kavramı
İşveren sendikaları da işçi sendikaları gibi Sanayi Devrimi sonrasında ortaya çıkan ve sanayi toplumlarına özgü olan bir örgütlenme
biçimidir. Endüstri ilişkileri sistemi içinde işçi sendikaları ve devletle
beraber, sistemin üçüncü ayağını oluşturan bu kurumlar oluşumları itibari ile aynı zamanda bir baskı grubudurlar (Uçkan, 2012: 81). İşveren
kuruluşlarının örgütlenme amaçları incelendiğinde ülkelere göre çeşitli
farklılıklar ortaya çıktığı görülmekte ve bu durum tüm Dünya’da kabul
gören bir işveren örgütü tanımı yapmayı zorlaştırmaktadır. Günümüzde
üç farklı türde işveren örgütünden bahsetmek mümkündür. Bunlardan
ilki işverenlerin sadece çalışma yaşamına yönelik çıkarlarını korumayı
hedeflerken, ikinci tür işveren örgütleri üyelerinin vergi, ticari ilişkileri,
yatırım politikaları gibi ekonomik hak ve çıkarlarını korumayı hedeflemektedirler. Bu örgütler üyeliğin çoğunlukla zorunluluk esasına dayandığı ticaret ve sanayi odaları gibi oluşumlardır. Üçüncü tür işveren kuruluşları ise karma bir yapıda olup üyelerinin sosyal çıkarlarının yanında
ekonomik çıkarlarını da koruyarak geliştirmeyi hedefleyen örgütler olarak kendilerini göstermektedirler (Tokol, 2017: 79).
İşveren sendikalarının gerek ülkelere ve gerek işlevlerine göre
farklılık göstermesi nedeniyle ortak bir tanım yapılamasa da literatürde birbirine yakın tanımlara rastlanmaktadır. ILO (International Labor
Organization/Uluslararası Çalışma Örgütü) işveren sendikalarını tanımlarken ortak çıkarlar üzerinden hareket ederek “işverenlerin kolektif
çıkarlarını korumak ve geliştirmek için kurulmuş yapılar” şeklinde bir tanımlamaya gitmektedir (Topalhan, 2015: 120). Bir diğer tanım
ise, işveren sendikalarını özellikle işçi sendikalarının kabul edilmesi ve
yerine getirilmesi zor talep ve isteklerinden korunarak, üretim hacmini
düzenlemek, rekabeti düzenleyerek mevcut pazarları paylaşmak için kurulmuş örgütler biçiminde ortaya koymaktadır. Tanımın devamında ticari
ve hukuksal olarak karşılıklı çıkarlara dayanan bir ilişki kurarak, siyasi
iradeye ekonomik, mali ve çalışma yaşamına yönelik işveren tarafının
görüşlerini aktararak, kamu kurum ve kuruluşlarına temsilci seçerek kamuoyunu etkilemek amaçları da eklenmiştir (Uçkan, 2012: 81).
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Bir başka tanım da ise işveren sendikaları “işverenlerin hak ve
çıkarlarını koruyarak geliştirmek için kurulan örgütlerdir” şeklinde tanımlanmaktadır (Topalhan, 2015: 121). Koray (1992: 129) ise işveren
sendikalarını tanımlarken “sosyal ve ekonomik açıdan oluşturulan
bir takım çıkar örgütleri arasında, işveren olarak çalışma ilişkileri açısından etkinlik göstermek için meydana getirilen oluşumlar”
biçiminde bir tanımlamaya gitmektedir.
Temel amaçları açısından ele alındığında işveren sendikalarının
öncelikli faaliyeti toplu pazarlık süreçlerinin yürütülmesi olarak ön plana
çıkmaktadır. Toplu pazarlık süreçlerinde ve sonrasında işveren sendikalarına kendilerini greve karşı korumaları için lokavt hakkı da tanınmıştır.
Ayrıca işveren sendikalarının diğer amaçları incelendiğinde, işçi sendikaları ile benzer biçimde üyelerine toplu iş uyuşmazlıklarında yardımcı
olma, maddi destekte bulunma ve üyeleri lehine siyasi arena da baskı
unsuru olarak faaliyet gösterme gibi amaçları da olduğu görülmektedir
(Topalhan, 2015: 122).
Koray ise (1992: 128-132) işveren sendikalarının amaçlarını genel
olarak şu şekilde belirtmektedir:
•

Toplu pazarlık süreçlerini üyeleri adına yürütmek,

•

Ulusal düzeyde imzalanan toplu iş sözleşmelerine üyelerini
temsilen taraf olmak,

•

İşçi sendikalarının aldıkları grev kararları karşısında ve lokavt
sürecinde üyelerine destek olmak,

•

Toplu pazarlık sürecinde üyeleri arasında koordinasyonu sağlayarak, bilgi edinmeleri konusunda yardımcı olmak ve danışmanlık yapmak,

•

Üyelerinin çıkarlarını işçi sendikaları, yasama ve yürütme organları karşısında korumak.

İşveren Sendikalarını Ortaya Çıkaran Sebepler,
İşveren Sendikalarının Doğuşu, Gelişimi ve İşlevleri
İşveren sendikalarının tarih sahnesinde ortaya çıkışına yönelik
olarak işverenlerin örgütlenme amaçlarıyla ilgili farklı fikirler bulunmaktadır. Bu fikirlerden ilki işveren sendikalarının köklerini ortaçağ
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döneminin loncalarına dayandırmaktadır. Tokol (2017: 80) ise bu görüşü işveren sendikaları ile çıkar birliği çerçevesinde teşkilatlanan
loncalar arasında bir benzerlik bulunmaması ve işveren sendikalarının
doğuşu için gerekli koşulların işçi sendikalarında olduğu gibi Sanayi
Devrimi’nin yaşanmasıyla ortaya çıktığını belirtmektedir. Literatür de
ağırlıklı olarak kabul gören görüş ise işveren sendikalarının, işçi sendikalarından sonra kurulduğu ve çıkar birliğinden çok savunma amaçlı
örgütlenmeler olduğu yönündedir (Topalhan, 2015: 123). Tarihsel süreç
içinde ilk işveren sendikasının 1913 yılında İngiltere’de kurulduğu ve
adının da “İngiltere İşverenleri Savunma Birliği (United Kingdom Employers’ Defence Union)” olduğu düşünüldüğünde bu görüşün ağırlığı ortaya çıkmaktadır (Uçkan, 2012: 83).
İşveren sendikalarının tarih sahnesine işçi sendikalarından daha
geç bir süreçte çıkmalarını Tokol (2017: 80) “işverenlerin yapıları
gereği diğer sosyal gruplara göre daha zayıf birlik ruhuna sahip
olmaları” şeklinde açıklamaktadır. Bu bakış açısıyla işveren sendikalarının kuruluşunda koordinasyon ihtiyacından çok savunma ihtiyacı ön
plana çıkmış ve işçi sendikaları kurulduktan sonra işverenler örgütlenme
ihtiyacı duymuşlardır. İşveren sendikalarının kuruluşunun görece geç bir
süreçte gerçekleşmesinin nedenlerini şu şekilde sıralamak mümkündür
(Topalhan, 2015: 123, Tokol, 2017: 80-81, Uçkan, 2012: 82-85).
•

İşverenlerin çalışma koşullarının belirlenmesi konusunda bağımsız hareket etmek istemeleri,

•

İşverenlerin arasında çıkar birliğinin olmayışı,

•

Kimi ülkelerde işverenlerin sorunlarını çözmek için ayrı işveren örgütlerinin kurulu olması (sanayi ve ticaret odaları gibi),

•

İşverenlerin sayılarının sınırlı olması.

1913 yılında ilk işveren sendikasının İngiltere’de kurulmasının
ardından Sanayi Devrimi’ni yaşayarak sanayileşen diğer ülkelerde de işveren sendikalarının kurulduğu görülmektedir. I. Dünya Savaşı sonrası
uluslararası ilişkilerin ve uluslararası örgütlerin öneminin artması sonucu işveren sendikaları da uluslararası arena da boy göstermeye başlamış, bu dönemde ilk uluslararası işveren örgütleri kurulmuştur (Kocabaş,
2002: 40-41). Bu noktada işveren sendikalarının üst örgütlerinin, taban
işveren örgütlerinin geç kurulmasına ve gelişememesine bağlı olarak
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işçi sendikalarına kıyasla daha geç dönemlerde kurulduğunu söylemek
mümkündür (Tokol, 2017: 80-81). Ancak uluslararası işveren örgütleri
incelendiğinde nitelik ve işleyiş bakımından farklılıklar olduğu ortaya
çıkmaktadır. Bu örgütlerin bir kısmı küresel ölçekte üst düzey işveren örgütlerini temsil ederken, bir kısmı işkolu seviyesinde kurulu olan çeşitli
ülkelerdeki işveren sendikalarını üyeliklere kabul etmektedirler (Kocabaş, 2002: 40-41).
İşçi sendikalarına benzer biçimde işveren sendikalarının da II.
Dünya Savaşı sonrası dönemde güç kazanarak, üye sayılarını arttırdıkları
görülmektedir (Tokol, 2017: 81). Bu durum işverenlerin işçi sendikalarına paralel olarak korunmak amaçlı faaliyetlerini destekler niteliktedir.
Nitekim yine işçi sendikalarında olduğu gibi işveren sendikalarının da
1970’li yılların sonu itibari ile güç kaybetmeye başladıkları görülmektedir. Bu bakış açısı ile işveren sendikalarının, işçi sendikalarının konum
ve durumuna göre hareket ettiklerini söylemek yanlış olmayacaktır.
1970’li yılların sonları itibari ile yaşanan birçok gelişme, işveren
sendikalarının da değişime ve dönüşüme uğramasına yol açmış; işveren
sendikalarının geleneksel savunmacı yaklaşımlarında değişimleri de beraberinde getirmiştir. Bu dönemde çalışma yaşamını ve üretim biçimlerini etkileyen değişim ve dönüşümler endüstri ilişkileri sistemlerinin de
tartışılmasına neden olurken, işveren sendikalarının sistem içindeki yeri
ve üstlendikleri görevlerinde tekrar gözden geçirilmesi sonucunu doğurmuştur (Kocabaş, 2002: 41-42).
Sanayi Devrimi sonrasında özellikle sanayileşen ülkelerde işveren
sendikaları görece geç dönemlerde kurulmaya başlayıp, 1970’li yıllar
sonrası güç kaybettikleri ve işlevlerinin tartışılmaya başlandığı literatürde geniş kabul gören bir yaklaşım olsa da, özellikle ideolojik olarak
ayrışan ve Sovyetler Birliği (SSCB) etkisi altındaki Orta ve Doğu Avrupa
Ülkelerinde 1989 öncesinde işveren sendikalarına rastlanmamaktadır.
Sovyetler Birliği’nin dağılması ve sosyalist sistemin sona ermesini takiben piyasa ekonomisine geçilmesiyle bu ülkelerde işveren sendikalarının kurulmaya başlandığı görülmektedir. Ancak örgütlenme eğilimlerine
bağlı olarak bu ülkelerde işverenler arasında sendikal yoğunluğun farklılıklar gösterdiği de belirtilmektedir (Kağnıcıoğlu, 2006: 38-40).
İşveren sendikaları işlevleri açısından incelendiğinde öncelikli
olarak, üyelerinin işçi sendikaları, yasama ve yürütme organları karşısın-
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da korunması görevini üstlendikleri görülmektedir. Günümüz şartlarında
işveren sendikaları üye sayıları, çok yüksek miktardaki malvarlıkları,
toplu iş sözleşmesi yapma ve lokavt haklarıyla sosyal, ekonomik, toplumsal ve siyasi arena da baskı grupları olarak varlıklarını sürdürmektedirler
(Kocabaş, 2002: 43).
1970’li yılların sonuna kadar olan süreçte savunma mekanizması
işlevi ağırlıkta olan işveren sendikaları, bu dönemden sonra küreselleşmenin etkisi ile birlikte yeni bir Dünya düzeni ile karşı karşıya kalmışlardır. Piyasa ekonomisine geçişle beraber devletin küçülerek ekonomideki
ağırlığının azalması ve özelleştirme çabaları tüm Dünya’da işverenlerin
ve işveren sendikalarının güç kazanmasına imkân tanımıştır. Bu dönemdeki en önemli gelişme olarak Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla değişen
piyasa şartları, özellikle işveren sendikalarının üyelerine yönelik danışmanlık hizmetlerinin önemini arttırmıştır (Aydın, 2000: 72).
İşveren sendikaları endüstri ilişkileri sistemi içinde ele alındığında en önemli ve öncelikli işlevleri olarak toplu pazarlık süreçlerinin yürütülmesi ön plana çıkmaktadır. Bu açıdan işveren sendikaları zaman
zaman üyeleri adına toplu pazarlık süreçlerini aktif olarak yönetirken,
kimi zamanda üyelerine bu süreçte bilgi ve destek sağlayarak, işverenler
arasında koordinasyon görevi üstlenmektedirler (Koray, 1992, 129). Bu
çerçevede üst düzey işveren sendikalarının toplu pazarlık süreçlerinde
iki temel fonksiyonu bulunduğunu söylemek mümkündür. Bunlardan ilki
direkt olarak toplu pazarlık sürecinde işçi sendikaları ile üyeleri adına
pazarlık yapmak, diğeri ise bu süreçte uzman ve danışman desteği sağlayarak üyelerinin elini güçlendirmektir (Kocabaş, 2002: 45).
1970’li yılların sonları itibari ile küreselleşmenin etkileri kendisini toplu pazarlık süreçlerinde de göstermiştir. Bu dönemden sonra toplu
pazarlıkların düzeyinin ulusaldan, işyeri-işletme düzeyine indiği veya
indirilmeye çalışıldığı görülmektedir. Âdem-i merkeziyetçilik olarak kabul edilen bu yeni yaklaşım, merkezi bir toplu pazarlık sistemine sahip
Avrupa ülkelerinde dahi görülmektedir (Kutal, 1997: 256)
İşveren sendikalarının toplu pazarlık süreçlerindeki öncelikli rolü
her ne kadar üyelerinin çıkarlarını korumak ve bu doğrultuda toplu iş
sözleşmeleri imzalamak olsa da, toplu pazarlığın düzeyi ve işveren sendikaları arasında önemli düzeyde bir ilişkini varlığından söz etmek mümkündür. Toplu pazarlık düzeylerinin âdem-i merkeziyetçi bir yapıya bü-

14

Kavramsal Çerçeve

rünmesi ve ulusal düzeyden işyeri-işletme düzeyine kaymasıyla işveren
sendikaları da yeni bir role zorlanmaktadırlar. Bu yeni rol, işveren sendikalarının öncelikle işletme düzeyinde karşılaşılan sorunların çözümünde
daha aktif ve baskın olmasını gerektirmektedir. İşveren sendikalarının
üstlenmesi gereken bu yeni rol kapsamında işveren sendikalarından
beklenen daha önce hiç olmadıkları ölçüde, işletme içinde yeni teknolojilerin kullanımı ve verimlilik artışı, işgücünün eğitimi gibi konularda
üyelerine destek olmalarıdır (Kocabaş, 2002: 51).
Toplu pazarlığın düzeyinde yaşanan değişim ve âdem-i merkezileşme eğiliminin yanında toplu pazarlığın kapsamının da değişmeye
başladığını ve bu çerçevede işveren sendikalarının işlevlerinin de değişime uğradığını söylemek mümkündür. Değişen rekabet koşulları, kalite
ve maliyet tartışmalarının önem kazanması gibi konular, toplu pazarlık
aşamasındaki tartışma konularına farklı boyutlar kazandırmaktadır. Hem
işçi sendikalarının hem de işveren sendikalarının altın çağı olarak adlandırılan dönemde toplu pazarlıkların öncelikli gündem maddesini ücret
tartışmaları oluştururken, 1970’li yıllar sonrası dönemde eğitim, kalite
çalışmaları, takım çalışması gibi daha farklı gündem maddeleri ağırlık
kazanmaktadır. Ayrıca iş güvencesi de işveren sendikalarının toplu pazarlıkta sıklıkla karşılaştıkları bir diğer önemli talep olmaktadır. Tüm
bunların sonucunda geçmiş dönemlerle kıyaslandığında işveren sendikalarının çatışmacı yapıdan uzaklaşarak birleştirici ve bütünleştirici bir
yapıda işlevlerine yerine getirmeye çalıştıkları gözlemlenmektedir (Kocabaş, 2002: 51-52).
İşveren Sendikalarının Örgütlenme Düzeyleri
İşveren sendikalarının örgütlenme düzeyleri incelendiğinde ülkelere göre farklılıklar olduğu görülmektedir. İşveren sendikalarının örgütlenme düzeylerini etkileyen faktörler genellikle işletmelerin büyüklüğü,
devletin endüstri içindeki rolünün ağırlığına (işveren, düzenleyici, hakem), işveren sendikalarının kurulu olduğu bölgenin coğrafi yapısı ve
büyüklüğüne, işçi sendikalarının yapısını ve ülke içindeki yasal düzenlemeler şeklindedir. İşveren sendikalarının örgütlenme düzeyleri sayılan
birçok faktörden etkilense de, asıl belirleyici unsurun işçi sendikaları
ve işçi sendikalarının örgütlenme düzeyleri olduğunu söylemek doğru
bir yaklaşım olacaktır. Bu doğrultuşa işveren sendikalarının örgütlenme
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düzeylerini temel de “ulusal düzeyde” ve “uluslararası düzeyde” olmak
üzere ikiye ayırmak mümkündür. İşveren sendikalarının örgütlenme düzeyleri ile işçi sendikalarının örgütlenme düzeyleri karşılaştırıldığında
aradaki etki; işçi sendikalarının üst düzeyde örgütlendikleri ülkelerde
işveren sendikalarının da üst düzeyde örgütlenmesi, işçi sendikalarının
örgütlenme düzeyinin daha düşük olduğu ülkelerde ise işveren sendikalarının da daha düşük düzeyde örgütlenmesi şeklinde kendini göstermektedir (Topalhan, 2015: 131-132).
İşveren Sendikalarının Uluslararası
Düzeyde Örgütlenme Modelleri
İşveren sendikalarının uluslararası düzeyde örgütlenmeleri, üye
ülkelerdeki işveren sendikaları arasındaki koordinasyon ve işbirliğini
sağlayarak, işverenlerin çıkarlarını uluslararası düzeyde temsil edip savunmak amacını taşımaktadır (Kocabaş, 2002: 40-42). Uluslararası düzeyde işverenlerin bir birlik oluşturması fikri ilk olarak 1912 yılında düzenlenen Dünya Çalışma Fuarı’nda tartışılmaya başlanmış; 1919 yılında
Versay Antlaşması kapsamında Milletler Cemiyeti bünyesinde kurulan
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün ilk Uluslararası Çalışma Konferansı’ndaki tartışmalarla devam etmiştir. Bu sürecin sonunda 1920 yılına
gelindiğinde “Uluslararası Sanayi İşverenleri Örgütü” kurulmuştur.
Bu kuruluş II. Dünya Savaşı’ndan sonra “Uluslararası İşverenler Örgütü (IOE)” olarak isim değiştirmiştir (Aydın, 2000: 2-6).
Uluslararası İşverenler Örgütü günümüzde Uluslararası Çalışma
Örgütü tarafından da Dünya genelinde işverenlerin temsilcisi olarak
tanınmaktadır. Uluslararası İşverenler Örgütü içinde Türkiye de TİSK
(Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) tarafından temsil edilmektedir. Örgüt amaçlarını şu şekilde belirtmektedir (Topalhan, 2015:
133):
•

Üyeleri arasında koordinasyonu sağlayarak, bilgi akışını ve
tecrübe transferini teşvik ederek kolaylaştırmak,

•

Kamuoyu oluşturarak, üyelerinin fikir ve görüşleri doğrultusunda kamuoyu ile bilgi paylaşımında bulunmak,
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•

Piyasa ekonomisini ve girişim serbestisini koruyup geliştirerek, bunun için gerekli ekonomi politikalarını, sosyal politikaları ve istihdam politikalarını teşvik etmek,

•

Uluslararası Çalışma Örgütü ve diğer uluslararası örgütler nezdinde işverenlerin hak ve çıkarlarını koruyarak, geliştirmek,

•

Dünya çapındaki tüm ulusal işveren örgütlerini bir araya getirerek, işgücü piyasasına ve sosyo-ekonomik gelişmelere ilişkin
ortak bir forum ve fikir alışverişi platformu oluşturmak,

•

Bağımsız ve özerk işveren örgütlerinin kurularak yaygınlaşması ve güçlendirilmeleri için gerekli çalışmaları yapmaktır.

Ulusal üst işveren örgütlerini tüm dünya düzeyinde bir araya getiren örgüt olan Uluslararası İşveren Örgütü’nün yanında, bölgesel düzeyde hareket eden uluslararası işveren örgütleri de bulunmaktadır. Bu
kuruluşlar arasında “Avrupa İşletmeler Konfederasyonu (BUSINESSEUROPE)”, “Pan-Afrika İşverenler Konfederasyonu”, “Karaip
İşverenler Konfederasyonu” ve “Asya-Pasifik İşverenler Konfederasyonu” ön plana çıkan uluslararası işveren örgütleridir (Tokol, 2017:
83-84).
İşveren Sendikalarının Ulusal Düzeyde
Örgütlenme Modelleri
İşveren sendikalarının ulusal düzeyde örgütlenme modellerini
kendi içinde; taban (alt) düzeyde ve üst düzeyde örgütlenme modelleri olarak ikiye ayırmak mümkündür. İşveren sendikalarının taban (alt)
düzeyde sadece “işkolu4” düzeyinde örgütlendikleri görülürken, üst düzeyde ise “birlik”, “federasyon” ve “konfederasyon” biçimdeki örgütlenme modelleri ile karşılaşmak mümkündür (Tokol, 2017: 82-83).
Türkiye’de işveren sendikaları taban (alt) düzeyde işkolu düzeyinde kurulabilirken (6356 Sayılı Kanun, 2012: M. 2/ğ); üst düzeyde örgütlenmeleri ancak Konfederasyon ((6356 Sayılı Kanun, 2012: M. 2/ı) şeklinde
gerçekleşebilmektedir. Türk Çalışma Yaşamını düzenleyen 2012 Tarihli
ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu incelendiğinde yasa koyucunun federasyon ve birlik tanımına yer vermediği, ilgili
4

Sendikaların kurulabileceği ve faaliyette bulunabileceği alanlar (Önsal, 2017: 242).
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madde uyarınca üst kuruluş olarak sadece konfederasyonu kabul ettiği
görülmektedir.
• Birlik: Aynı bölgede faaliyet gösteren işveren sendikalarının
bir araya gelmesiyle oluşan ulusal düzeydeki işveren sendikaları üst örgütleridir (Tokol, 2017: 32).
• Federasyon: Bir işkolunda aynı işkolunda örgütlenen işveren
sendikalarının bir araya gelerek oluşturdukları işveren sendikası üst örgütüdür (Topalhan, 2015: 735). Hemen belirtilmelidir ki işçi sendikalarının oluşturduğu federasyonlarda aynı
şekilde teşkil edilmektedirler.
• Konfederasyon: Birbirinden farklı işkollarında kurulmuş
olan işveren sendikalarının bir araya gelmesi ile oluşturulmuş
işveren sendikası üst örgütüdür (Topalhan, 2015: 735). Federasyonlarda olduğu gibi işçi sendikaları konfederasyonları da
aynı biçimde teşkil edilmektedirler.
İşveren sendikalarının örgütlenme modelleri incelendiğinde işletme büyüklüğünün önemli bir değişken olduğu görülmektedir. Çoğunlukla işveren sendikalarının işletme büyüklüklerini dikkate almadan, tüm
işverenleri tek çatı altında örgütledikleri görülse de, uygulamada ülkeler arasında bu konuda farklılıklar olduğu bilinmektedir. Yine devletin
işveren rolünün ağırlığı da işveren sendikalarının örgütlenme düzeyleri
üzerinde etkili bir başka değişkendir. Kimi ülkelerde kamu teşebbüsleri,
özel sektör işveren sendikalarına kabul edilmemekte ve kamu işveren
sendikaları ayrı örgütlenmektedirler. Bu açıdan Türkiye’de böylesi bir
ayrım bulunmamakta, özel sektör teşebbüsleri ile kamu teşebbüsleri aynı
işveren sendikası altında örgütlenebilmektedirler. Ülkelerin coğrafi büyüklüğü ve konumlarında işveren sendikalarının örgütlenme modellerini
etkilemektedir. Coğrafi anlamda küçük ülkelerde işveren sendikalarının
ulusal düzeyde örgütlendiği görülürken; coğrafi anlamda büyük ülkelerde bu örgütlenmelerin bölgesel düzeyde gerçekleştiği görülmektedir (Tokol, 2017: 82-83).
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Osmanlıdan Cumhuriyetin İlk
(1923-1945) Dönemlerine
Sendikal Örgütlenmenin Gelişimi
Doç. Dr. Gökçe CEREV1

Giriş
Dünyada sendikalar işçi sınıfının ortaya çıkması ile toplumsal hayat içinde yer bulmaya başlamışlardır. Dünya genelinde sendikacılık işçi
hareketinin bir parçası olarak şekillenmiştir. Sendikaların ortaya çıkmasında Sanayi Devrimi sonrasında işçi sınıfının yaşamış olduğu olumsuz
koşullar önemli birer etkendir. Yaşanan bu olumsuz koşullar işçi sınıfını
kolektif harekete götürmüş ve sendikal örgütlenme dünya genelinde hızlı
bir şekilde yaygınlaşmaya başlamıştır.
Osmanlı Devleti kuruluşu itibari ile kendine özgü toplumsal, kültürel, yönetimsel, sosyal ve dinsel özelliklere sahip bir devlettir. Osmanlı
devleti kendi özelliklerine uygun çalışma hayatı sistemi kurmuş ve uzun
yıllar bu sistemi sürdürmüştür. Bu bağlamda Türk sendikacılık tarihinin
gelişimini Osmanlı dönemi açısında incelerken bu özelliklerin etkisini
göz önünde bulundurmalıyız.
Osmanlı döneminde sendikacılığın gelişimini incelediğimizde
devletin yapısı gereği bazı temel faktörlerin öne çıktığını görmekteyiz.
Osmanlı Devleti’nin kendine has özellikleri ile şekillenen bu faktörler
sendikal örgütlenmenin batılı toplumlara göre daha geç oluşmasına neden olmuştur. Osmanlı döneminin yönetimsel ve toplumsal yapısı ve bu
yapıları düzenleyen kurallar sendikal örgütlenmenin geç ortaya çıkmasında ilk önemli faktördür. Osmanlı İslami esaslara göre yönetilen ve çalışma hayatı yine bu esaslara göre düzenlenen bir yapıya sahipti. Çalışma
1
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hayatının temelini ahilik ve lonca teşkilatlarının kuralları oluştururken,
İslami esaslar toplumsal yaşantının ana hatlarını meydana getirmekteydi.
Osmanlı da padişahın egemenliği yönetimsel boyutta hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasına neden olmuştur. Osmanlıda toplum 1908
Meşrutiyetin ilanına kadar temel hak ve hürriyetlerden yoksun bir şekilde yaşamıştır. Düşüncenin, haberleşmenin, dernek kurmanın ve toplanmanın yasaklandığı bu dönem sendikal örgütlenmenin geç ortaya çıkmasının ikinci önemli faktörüdür. 1908 Meşrutiyet ilanı ile kısmi olarak
özgürleşen toplumda zaman içerisinde örgütlenme hareketleri gözlemlenmeye başlanmıştır.
Osmanlı dönemi içinde sendikal örgütlenmenin oluşumunu geciktiren üçüncü faktör ise bazı sanayi dalları dışında ülke genelinde sanayileşmenin çok fazla olmaması ve daha çok tarıma dayalı bir ekonominin devlete egemen olmasıdır. Osmanlıda sanayileşmenin tam olarak
oluşmaması işçi sınıfının ve sendikaların geç ortaya çıkmasının diğer
bir nedeni olmuştur. Osmanlının son dönemlerinde işçi sınıfının ortaya
çıkması ile sendikal örgütlenme hareketleri zayıfta olsa başlamıştır. Batılı toplumlarda sanayileşme sonucu işçi sınıfının şekillenmesiyle doğal
bir şekilde ortaya çıkan ve ciddi mücadeleler sonucu işçi sınıfına çeşitli
haklar kazandıran sendikaların oluşumu Osmanlı da belirtilen faktörler
nedeni ile geç meydana gelmiştir.
Osmanlı Döneminde Çalışma Hayatı
Osmanlı devletinin çalışma hayatı batılı ülkelerden oldukça farklı bir seyir izlemiştir. Osmanlı devleti kurulduğu ilk dönemden itibaren
kendisinden önceki döneme ait çalışma hayatı mirasını zenginleştirmiş
ve hak ile adaletin olduğu bir sistemi kurmuştur. Osmanlıda toplumun ve
çalışma hayatının temel esaslarını eşitlik ve düzen yaklaşımı sağlamaktadır. Osmanlıda toprak, soy, asil gibi batılı toplumlarda görülen sınıflaşma sistemi olmamıştır. Osmanlı devletinin sosyal, kültürel ve çalışma
hayatı düzenini İslamiyet Esasları belirlemektedir. Osmanlıda çalışma,
çalıştıran, çalışan, emek kavramları İslamiyet esasları çerçevesinde düzenlenmiştir. Osmanlı son dönemine kadar bu esasları korumuş ve toplumsal yapıda sınıfsal mekanizmalar ortaya çıkmamıştır. Osmanlı genel
olarak tarım ve tarıma dayalı bir ekonomik yapıya sahipken özellikle
güçlü bir orduya sahip olması kazandığı savaşlar ve bulunmuş olduğu
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coğrafi konum ile uzun yıllar sorunsuz bir ekonomi ve çalışma hayatına
sahip olmasını sağlamıştır.
Osmanlı devletinin kuruluşundan son dönemine kadar geçen süredeki çalışma hayatının çerçevesi incelendiğinde İslami esaslar ile Ahilik
ve Lonca kavramlarının öne çıktığı gözlenmektedir. Bu esaslar ve kavramlar çalışma hayatını işveren, çalışan ve toplumsal açıdan düzenlemektedir.
Osmanlıda Çalışma Hayatının Esasları
Osmanlıda çalışma hayatını düzenleyen temel esaslar İslamiyet’in
emirleridir. Bu emirler doğrultusunda düzenlenen uygulamalar işveren
ile çalışan arasındaki hak ve çıkarları şekillendirmektedir. İslam çalışma
esasları içerisinde işçi ve işveren ayrımı tam olarak yapılmamıştır.
İslam çalışma esasları içinde günümüz iş hukukunun karşılığı olan
bazı temel kavramlar vardır. İcare bu kavramların başında gelmektedir.
İcare iş sözleşmesi olarak ifade edilmekte ve çalışma ilişkilerinin temelini emeğin kiraya verilmesi olarak tanımlanmaktadır. İslam çalışma esaslarında sermaye ve emek ‘’mudarebe’’, toprak ve emek ‘’müzaraa’’, emek
‘’amel’’ olarak tanımlanmış, işçi ‘’ecir’’, zanaatkar, sanayici, doktor gibi
serbest meslek sahipleri ‘’ecir-i müşterek’’ olarak tanımlanmıştır (Karaman, 1981).
İslam çalışma esaslarında iş sözleşmesinin temelinde karşılıklı
rıza ve irade beyanı vardır. İş sözleşmesinin temel şartlarında yapılacak
işin tam olarak belli olması, yapılacak işin süresinin tanımlanması, ücret
esaslarının belirlenmesi bulunmaktadır (Armağan, 1982). İslam esasları dahilinde işçinin kendi isteği ile karşı tarafa emeğini kiraya vermesi
sonucu elde edeceği kazanımlar bulunmaktadır. Kişi bir başka kişi için
çalışma ve hizmet sunma karşılığında çeşitli haklar elde edebilmekte fakat bu hakların çeşidi ve miktarı önceden şekillendirilmektedir. İşçinin
hakları işe girmeden önce, çalışırken ve işten çıktıktan sonra olmak üzere farklı şekilde ele alınmaktadır (Karaman, 1981; Köse: 2015:5-6).
İşçinin İslami esaslarda işe girmeden önceki en temel hakkı özgür
çalışma iradesidir. İslamiyet kişilere güç ve kabiliyetlerine uygun işlerde
çalışma özgürlüğü tanımıştır. İslamiyet’te hiçbir kişinin örf, adet ve diğer
etkenlerden dolayı herhangi bir imtiyazı veya önceliği yoktur. Herkes
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işte ve çalışmada eşitliğe sahiptir. Bu bağlamda ele aldığımızda İslami
çalışma esaslarında herkes işe girişte özgür iradesini kullanabilmekte ve
hiçbir kimse farklı imtiyazlara sahip olamamaktadır (Armağan, 1982).
İşçinin çalışma esnasında İslami esaslara göre hakları maddi ve
manevi olmak üzere iki ana başlıkta ele alınabilir (Kahraman,1981). İşçinin çalışırken maddi hakları özellikle emeğini ortaya koyduktan sonra
elde edeceği gelir olarak karşımıza çıkmaktadır. İslami açıdan baktığımızda da ücret olarak ifade edilen bu maddi haklar işçinin önemli haklarının başında gelmektedir. İslamiyet’te üretimden ve hizmetten elde
edilen gelirin en temiz ve hayırlı kazanç olduğu vurgusu özellikle yapılırken, işçiye ücretinin işveren tarafından tam ve zamanında ödenmesi
açık bir şekilde ifade edilmiştir. İslami esaslar işçinin alacaklarını garanti altına almıştır. İslami esaslarda işçinin hakları ve ödenmesiyle ilgili
birçok hadis bulunmaktadır. Bunlardan biriside ‘‘İşçiye teri kurumadan ücretini veriniz’’ hadisidir. Bir diğer hadiste ‘‘Üç kimse kıyamet
gününde, karşılarında beni (Allah’ı) bulacaklardır. Bir benim namıma
verip haksızlık eden, İki hür bir kimseyi satıp parasını yiyen, üç bir işçi
tutup çalıştırdıktan sonra ücretini vermeyen” şeklindedir. Tüm bu uygulamalar İslamiyet’in çalışan haklarına verdiği önemi ortaya koymaktadır
(Karaman, 1981). İslami esaslar da ücretin zamanında ve tam olarak yatırılması şart olarak gösterilse de ücretin tutarı hakkında doğrudan bir
tanımlama yapılmamıştır. Ücretin zamana ve şartlara göre değişiklik gösterebileceği olgusu ile adil olması gerektiği vurgulanmıştır. İslamiyet’in
temel toplumsal yaklaşımında adaleti ve eşitliği sağlamak vardır. Devlet
adalet ve eşitliği sağlamakla mükelleftir. Bu nedenle devlet işçi ve işveren arasındaki esasları teşkil ettiği gibi işçilerin adil bir ücret alması için
gerekli düzenlemeleri de yerine getirir (Armağan, 1982). İşçinin manevi
açıdan haklarına baktığımızda İslam esasları gereği öncelikle insan olması gelir. İslam’a göre her kişinin insan olmanın getirdiği şeref, haysiyet
ve hakları bulunmaktadır. Öncelikle insanın ruh ve beden sağlığı öne
çıkarken işçi işveren ilişkilerinde de çalışanların ruh ve beden sağlığının korunması diğer bir yükümlülük olmaktadır. İslamiyet’te özellikle
hadislerde bu durum vurgulanmış işverenin işçiyi kardeşi olarak görmesi
ve o şekilde davranması gerektiği açıklanmıştır. İslami esaslar dahilinde çalışma hayatında işçi işveren arasındaki ilişkilerin manevi boyutu
kardeşlik temellerine dayalı, işçinin beden ve ruh sağlığını koruyucu ve
iyileştirici çalışma şartlarının sağlanması ve çalışanların dinlenmesi ile
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ibadetine izin verecek düzenlemelerin yapılmasının gerekliliğini ortaya
koyan şekilde çerçevelenmiştir (Karaman, 1981, Sırrım:2016).
İslam esasları çerçevesinde işçilerin işten ayrılması durumunda farklı sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Bu durumların sonuçlarının şekillenmesinde esas unsuru iş sözleşmesinin son bulma şekli olmuştur.
Öncelikle sözleşmenin önceden belirlenen zaman dahilinde son bulması
durumunda işçi de işverende serbest duruma geçmekte, işveren işçinin
ücretini çalışma süresince ödemiş olduğundan herhangi bir maddi hak
ortaya çıkmamaktadır. İkinci durum işçinin işten çıkarılmasıdır. İşçinin kusuru hariç işveren tarafından işçinin işten çıkarılması durumunda
işçinin ortaya çıkacak zararları tarafsız, adil ve yetkiye sahip bilirkişi
heyeti tarafından tespit edilerek işçiye ödenmesi gerekmektedir. İşçinin
hastalık veya sakatlık durumu nedeni ile sözleşmesinin son bulmasında
ise burada kusurun hangi taraftan kaynaklandığı önemlidir. Eğer işverenin eksikliği ve hatası sonucu işçi zarar görürse ortaya çıkan zararın
tazmini işverenin sorumluluğundadır. İşverenin kusuru dışında ortaya
çıkan sakatlık ve hastalıklarda ise işçiye bakmak öncelikle devletin görevidir. Son olarak ise işçinin yaşlanma ve yıpranma nedeni ile verimsiz
bir hale gelmesi ve işi yapamayacak duruma gelmesidir. İslami esaslarda işçinin rızası ile belirli oranlarda kesilerek biriktirilen tutar ilerleyen
dönemlerde kurulacak olan yardımlaşma ve dayanışma müesseseleri ile
İslami kurallar dahilinde çalışamayan işçiye ödenir. İslamiyet’te temel
esas kişinin aciz duruma düşmesini önlemek ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamaktır. Bu yaklaşımla İslamiyet’te tüm toplum İslam devletinin
güvencesi altına almıştır (Karaman, 1981; Sırrım: 2016).
İslamiyet esaslarında işverenlerinde hakları bulunmaktadır.
İslamiyet’e göre işverenler toplumun genel ihtiyaçlarını karşılayan toplumsal bir görev yerine getirmektedir. Toplumun ve işçilerin işverenlerin yapmış olduğu işe saygı göstermesi önemli bir husustur. İslam çalışma esasları işçilere tanımış olduğu haklar gibi işverenlerin haklarını
da düzenlemiş ve bu bağlamda işçilere sorumluluklar yüklemiştir. Bu
sorumluluklar aynı zamanda işverenin hakları olaraktan tanımlanmaktadır. İslami esaslara göre işverenin ilk hakkı işçinin işi kendisinin yapma
zorunluluğudur. İşçi işverenin rızası olmadan işi başka birine yaptıramaz. İşverenin bir diğer hakkı ise işçinin çalışma saatleri içinde işi ihmal etmeden yapması, işverenin zarar görmesini önlemesi ve işini ihmal
etmemesidir. İşçi işini yaparken gerekli özen ve kaliteyi göstermek zo-
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rundadır. Bu durum ile ilgili bir ayet örnek gösterilirse ‘’Biriniz bir iş
yapınca onu en sağlam ve en iyi şekilde yapması, Allah’ın sevdiği
ve istediği davranıştır’’ şeklinde buyurmuştur. Aynı şekilde işçinin işi
yapmasını tavsiye eden ayetler ve hadisler gibi yasaklayan ayet ve hadislerde bulunmaktadır. Başka bir ayette ‘’Bize hile yapan, bizi aldatan
bizden değildir’’ şeklinde buyurmuştur. İslami esaslarda emanete olan
sahiplenme ve dikkat etme önemli bir davranıştır. Bu bağlamda işçiler
işin görülmesiyle ilgili olarak işveren tarafından verilen malzemeyi korumakla mükelleftir. Bu yaklaşımla işçiler işyerinin makine, teçhizat ve
malzemelerini korumak zorundadır (Karaman, 1981).
İslamiyet toplumsal barışa önem verdiği için işçi ve işveren arasında ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklarda farklı çözüm yolları ortaya koymuştur. İşçi ve işveren arasındaki iş sözleşmesinden doğan anlaşmazlıkların çözülmesinde temel yaklaşım tarafların ve toplumun zararını tanzim
edici ve onarıcı davranış modelleridir. İş sözleşmeleri İslam esaslarında
tarafların kendi rızası ile yaptığı ve çalışmanın şartları ile tarafların kazanımlarını şekillendiren bir yapıya sahiptir. İş sözleşmesinde tarafların
rızası ile beyan altına aldıkları koşullar anlaşmazlıkların çözülmesinde
esastır. Bu bağlamda anlaşmazlıkların çözümünde ilk unsur yapılan iş
sözleşmesinin sakat olmamasıdır. Sözleşme esasları içinde sakat bir durum varsa sakatlığı ortaya çıkaran durumun tespiti yapılmakta ve çözüm
bu doğrultuda üretilmektedir. Sakat olmayan iş sözleşmelerinde ortaya
çıkan uyuşmazlıklarda genel olarak hak çatışması veya gözetmeden kaynaklı sorunlar ortaya çıkmaktadır. İslamiyet’te işçi ve işverenin birbirini
kardeşi olarak görmesi ve gözetmesi esastır. Davranışlarda bu düşünce
altında şekillenmelidir. Devlette İslamiyet’te toplumun bu esaslar dahilinde düzenini sürdürmesinden sorumludur. İşçi ve işveren arasında
çıkan uyuşmazlıklar hukuki, idari ve manevi esaslarda çözülmektedir.
Uyuşmazlıkların çözülmesinde hukuki esaslar iş sözleşmesinin kuruluşunda veya ileride çıkabilecek muhtemel anlaşmazlıkların önlenmesine
yönelik uygulamalardır. Uyuşmazlıkların çözümlenmesinde idari esaslar
ise, devletin toplumsal düzeni korumak ve geliştirmek için aldığı tedbirler ile biçimlenmiştir. Bu tedbirler piyasada ücretlerin belirlenmesi,
düzenin sağlanması ve toplumsal çıkarların üst seviyede tutulması şeklindedir. Manevi esaslar ise İslam toplumunun genel ekonomik, dinsel
inanç, iman gibi temel düzenleri ile şekillenmektedir. İslamiyet’te kişilerin birbirine zülüm etmesi, hak yemesi gibi yaklaşımlar kesin olarak
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yasaklanmış ve inanç gereği farklı yaptırımlar çerçevesinde değerlendirilmiştir (Armağan, 1982).
İslami esaslarda işçi ve işveren arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözüm yolları gibi bu çözüm yollarını sağlayacak kuruluşlarda
belirlenmiştir. Bu çözüm yolu sağlayıcıların başında sulh aracıları vardır.
Sulh aracılığı aslında tüm Müslümanların yapması gereken İslamiyet’in
temel bir yaklaşımı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir anlaşmazlık veya
uyuşmazlık olduğunu duyan ya da bilen her Müslüman tarafların mutabakata varması için gerekli görüşmeleri yapmakla yükümlüdür. Sulh
aracılarından sonra bir diğer çözüm sağlayıcı hakemlerdir. İslam’da hakemler tarafların arasındaki uyuşmazlığın çözümlenmesi için gerekli mutabakatı sağlamaya çalışarak karar veriler. Hakemler birden fazla kişi
olabileceği gibi bu durumlarda özellikle hakemler arasında mutabakat
olması gerekmektedir. Hakem aracılığında tarafların rızası hakem tayininde aranmakta hakemlerin kararları ise iki tarafı bağlayıcı olmaktadır.
Tarafların belirleyeceği hakemler gerekli inceleme ve araştırmadan sonra
tarafsız bir şekilde hakkaniyetle karar vermekte ve verdiği kararlara taraflar uymak zorundadır. İslamiyet’te uyuşmazlıkları çözüme ulaştıracak
diğer önemli bir teşkilat ise Hisbe teşkilatıdır. Hisbe görevlileri devlet
tarafından görevlendirilmekte ve daha çok bir denetim elemanı gibi açık
ihlalleri yerinde ve zamanında önlemek amacı ile hareket etmektedirler.
Hisbe teşkilatı sorumluları pazarları, işverenleri ve işçileri denetlemekte
kontrol etmekte ileride ortaya çıkabilecek sorunlara veya eksik hatalı işlemlere karşı gereken önleyici tedbirleri devlet adına uygulamaktaydılar
(Karaman, 1981). İşçi ve işveren arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda taraflardan biri karşı tarafa tehdit, zülüm güç kullanma veya yetkili
kuruluşça alınan karara uymama davranışında bulunursa Hisbe görevlileri görevlendirilmekte ve uyuşmazlığın çözümü için gerekli tedbirleri
almaktadır. İslami esaslara baktığımızda çalışma hayatında işçi ve işveren arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözülmesi diğer kuruluşta
mahkemelerdir. İslamiyet’te mahkemeler hür, müstakil ve bağımsızdır.
Mahkemeler devlet tarafından kurulmakta ve yetkilendirilmekte kararlar
İslami esaslar dahilinde verilmektedir. İşçi ve işveren arasında ortaya
çıkan uyuşmazlıkların çözümlenmesi için devlet kararı ile mahkemeler
kurulabilmekte veya farklı amaçla kurulmuş mahkemelere yetki verilebilmektedir (Karaman, 1981).
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Osmanlının kuruluşu ile başlayan İslami esaslar uzun bir süre toplumun genel yaşantı esaslarını düzenlediği gibi çalışma hayatında işçi ve
işveren ilişkilerini düzenlemiştir. Osmanlı devlet yapısı içinde mutlak
hâkimiyetin tek kişide toplanması ve İslam kuralları işçi ve işveren taraflarının örgütlenmesi önünde uzun süre engel oluşturmuştur. Dönemin
işveren örgütleri genel olarak incelendiğinde daha çok sanatkâr ve zanaatkarlar tarafından kurulan Ahilik ve Lonca teşkilatları öne çıkmaktadır.
Osmanlıda Ahilik Teşkilatı ve Çalışma Hayatına Etkisi
Osmanlının ilk dönemlerinde çalışma hayatını düzenleyen önemli
bir kuruluş Ahilik Teşkilatlarıdır. Ahilik teşkilatı Osmanlı öncesi döneme dayanan geniş bir tarihsel geçmişe sahip teşkilattır. Ahilik teşkilatı
Osmanlı Devleti’ne Anadolu Selçuklu döneminden geçmiş ve çalışma
hayatının düzenlenmesinde büyük etkileri olan önemli bir medeniyet mirası olmuştur. Ahilik teşkilatı Osmanlı Hükümdarları tarafından devam
ettirilmiş ve uzun bir dönem Anadolu’da çalışma hayatı içinde etkiye
sahip olmuştur.
Ahilik teşkilatının kuruluşunun temelinde fütüvvet anlayışı vardır.
Fütüvvetçilik anlayışının Türk kültürel ve sosyal değerleri ile uyumlu
şekle gelmesi ile gelenek, töre, ticaret vb. konularda ahlakın oluşması ve
gelişmesinde büyük etkiler yaratmıştır (Bayram, 1994: 28). Ahilik anlayışının özünde Türk Kültürü ile İslam Kültürünün bir araya gelmesi ve
uyum içinde yeni bir kültür anlayışının ortaya çıkması bulunmaktadır.
Ahilik kültürünün başlangıcı on üçüncü yüzyılda otuz dördüncü Abbasi
Halifesi Nasır Li Diniilah tarafından kurulan fütüvvet teşkilatı bulunmaktadır. Ahilik bu kültür ile sosyal, siyasi, kültürel ve ticari anlayışta
değişimler ortaya çıkarmış ve özellikle Anadolu’da esnaf ve sanatkarların
çalışma şekillerini de belirlemiştir. Ahilik sadece bir teşkilat olarak ortaya çıkmamış aynı zamanda düşünce sistemi olarak şekillenmiş ve dünya
ve ahiret hayatında mutlu olacak insan anlayışını ortaya çıkarmaya çalışmıştır (Çetin, 1999:89).
Ahiliğin temelinde ‘’Ahi’’ insan tipi vardır. Ahilik yaklaşımında belirli bir iş, ahlak ve disiplin içinde yaşayan topluma hizmeti ve çalışmayı
üretimde bulunmayı bir ibadet olarak gören ve özellikle insanları bu görüş içinde yetiştiren düşünce vardır. Ahilik anlayışı içinde olan kişilerde
bir sanat ya da mesleğe sahip olma, dini değerleri yerine getirme, yar-
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dımseverlik, dürüstlük ve doğruluk değerleri üst seviyede bulunmalıdır.
Ahilik kültürel olarak toplumların ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel
alanlarında etkili olmuş ve değişime yol açmıştır (Bayram, 1994:30-32).
Ahiliğin temel amacı insanların dünya ve ahirette huzur içinde olması
ve insanların çatışmacı bir yaklaşımdan ziyade barışçıl bir yapıya sahip
olması vardır. Özellikle çalışma hayatı içinde üretici ile tüketici, emek
ile sermaye, usta ile çırak, işçi ile işveren arasındaki ilişkilerin huzurlu
bir şekilde sürmesi Ahilik Kültürünün önemli bir yaklaşımıdır. Ahilik
toplumsal dengeyi ön planda tutar ve güçlü kesimler ile güçsüz kesimler arasındaki ilişkinin hakkaniyet ile sürmesini hedefler (Bayram, 1994:
39).
Ahilik on üçüncü yüzyıldan itibaren on dokuzuncu yüzyılın başlarına kadar Anadolu’da etkili olmuş ve esnaf sanatkârlar tarafından
yaşatılmış (Çağatay, 1981), temelinde ‘’fütüvvet’’ anlayışı olan bir teşkilatlanma şekli olmuştur (Tabakoğlu, 2003:108). Ahilik kelime olarak
Ahi sözünden gelmekte olup, Arapça kökenli bir kelimedir. Ahi kelimesinin anlamı ‘’kardeşim’’ anlamına gelmekte (Kılınç, 2010: 1), ve belirli
dönemlerde esnaf ve sanatkarların kurduğu teşkilatları ifade etmektedir
(www.tdk.gov.tr).
Ahilik Kültürünün Anadolu’da teşkilatlanmasında Nasırüd Din
Mahmud El Hoyi (Ahi Evren) etkili olmuştur. Ahi Evren İran’dan
Kayseri’ye gelmiş ve Anadolu’da Ahiliğin yayılmasında önemli bir etkiye
sahip olmuştur. Ahi Evren Kayseri’de deri atölyesi kurmuş, şehrin diğer
meslek grupları ile sanayi örgütlenmeleri oluşturmuş ve kısa sürede otuz
iki meslek teşkilatı ortaya çıkmasını sağlamıştır. Ahi Evren Anadolu genelinde ve özellikle Sivas, Niğde, Ankara, Aksaray, Konya, Kastamonu
ve Erzurum’da güçlü Ahi teşkilatları kurduktan sonra Kırşehir’de vefat
etmiştir (Pekolcay, 1986: 78).

30

Osmanlıdan Cumhuriyetin İlk (1923-1945) Dönemlerine Sendikal Örgütlenmenin Gelişimi

Fotoğraf 1. Kırşehir Ahi Evren Heykeli

Kaynak: www.kırsehir.gov.tr, Erişim Tarihi: 02.06.2019

Anadolu’da Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile Ahilik Kültürü güçlenmeye başlamış ve Osmanlı İktisadı içinde önemli bir yere sahip olmuştur. Özellikle Osmanlı Hükümdarlarının Ahilik kültürünün gelişmesinde önemli etkisi olmuş ve Ahilik on dokuzuncu yüzyılın başlarına kadar
etkisini sürdürmeye devam etmiştir (Bayram, 1994: 41). Osmanlıda on
dokuzuncu yüzyılın başlarına kadar süren Ahilik Teşkilatının son bulmasında özellikle batılı toplumlarda ortaya çıkan yeni düşünce sistemleri ve
ticaret anlayışının değişmesi, Osmanlının uluslararası ticaretteki konumunun artması, askeri alanda ortaya çıkan gerilemeler ve siyasi anlamda
krize girmesi önemli etkilerdir. Ahilik teşkilatının zayıflamasında aynı
zamanda farklı akımlar sonucu fütüvvet anlayışının zayıflaması ve özündeki ahi kişi anlayışından uzaklaşarak şekilci bir anlayışın öne çıkması
vardır (Bayram, 1994: 40).
Ahilik Teşkilatının Genel Yapısı
Ahi teşkilatının Osmanlı iktisadı ve çalışma ilişkileri üzerinde ki
etkisi özellikle teşkilat yapısının düzeni ile artmıştır. Ahilik teşkilatının
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toplumda eğitim, sosyal, iktisadi, kültürel, siyasal vb. birçok etkisi olmuştur.
Ahilik teşkilatının yapısı esnaf şeyhi, idare kurulu ve büyük meclisten meydana gelmektedir. Ahilik teşkilatında işveren işçi ilişkileri
temel olarak usta çırak kapsamında ilerlemektedir. İşveren konumunda
olan meslek erbabı esnaf ve sanatkarlar iş yerlerinde yamak, çırak, kalfa
ve usta düzeni içinde mesleklerini icra etmekte, işyerleri dışında ise ahilik anlayışının eğitimlerine tabi olmaktadır. Bu şekilde meslek erbapları
ve işveren işçi arasında dayanışma, yardımlaşma ruhu artmakta, düzen
sağlanmaktadır. Ahilik teşkilatı bu düzeni ile Türk ve İslam değerlerini
birleştirmiş, çalışma hayatına önemli bir kaynak olmuştur (Turan, 1996:
132).
Ahilik teşkilatının önemli yapılarının başında orta sandıkları gelmektedir. Orta sandıkları her ahi teşkilatı tarafından ayrı olarak kurulmuştur. Orta sandıkları dönemin sosyal güvenlik ihtiyacını karşılamakta
ve özünde sosyal dayanışma kültürü bulunmaktadır. Orta sandıkları ile
sandık üyelerinin sosyal güvenlik kapsamında meydana gelen risklerden kaynaklı hastalık, ölüm, iş kazası gibi durumların zararları tanzim
edilmekte ve bazı zamanlarda üyelere finansman destek sağlamaktadır
(Uçma, 2007: 175).
Ahi teşkilatında yönetim bir başkan ve beş üyelik yönetim kurulundan meydana gelmektedir. Teşkilat başkanlığını ‘’Esnaf Şeyhi’’ yapmaktadır. Esnaf Şeyhinin yetkileri geniş bir yapıya sahiptir ve önemli
sorumlulukları bulunmaktadır. Esnaf Şeyhinin görevleri;
 Esnafın mesleki sorunlarını çözmek
 Orta sandığını yönetmek
 Teşkilatın binalarının bakımını yapmak ve yönetmek
 Teşkilat görevlilerini işe almak, maaş ödemek, işten çıkarmak
 Esnafın mesleki ve özel hayattaki tutumlarını denetlemek
 Usta, yamak, kalfa ve çırak törenlerine katılmak
 İdare kurulu toplantılarına katılmak
 Üyeleri toplantıya çağırmak
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 Büyük meclis toplantılarına katılmak şeklindedir (Ekinci,
1991:83).
Ahilik teşkilatının yönetim kurulu esnaf şeyhi ile teşkilatın ana karar organıdır. Bölgede bulunan tüm aile teşkilatlarının esnaf şeyhlerinin
bir araya gelmesi ile ‘’Ahi Baba’’ başkanlığında toplanan büyük meclis
ise ahilik teşkilatının en üst organı olarak görev yapmaktadır (Ekinci,
1991: 84).
Ahilik Teşkilatının İlkeleri
Ahilik İslam esasları ile meslek düzenlerinin uyum içinde yürüdüğü sevgi saygı ile otoriter bir yapının şekillendiği teşkilatlanmadır. Bu
şekilde ortaya çıkan Ahilik Teşkilatının temel ilkeleri bulunmaktadır.
Bu ilkeler;
 İnsanları sevmek
 Gençlerin sorunlarına çözüm üretmek
 Eğitimin en önemli değer olması
 Askerlik alanında eğitimlere önem vermek
 Sosyal hizmetlerin sağlanması
 İşyeri açmak için yardımda bulunmak
 Üyelere sosyal güvelik benzeri yardımlarda bulunmak, risklere
karşı koruma altına almak
 Ekonomiye önem vermek
 Devletin sunduğu kamu hizmetlerine destek olmak
 Sermayenin istihdam yaratacak şekilde ekonomi içinde kullanılması sağlamak şeklindedir (Bayram, 1994:90).
Ahilik teşkilatının temel ilkeleri dışında ahi kişinin de bazı özelliklerinin bulunması önemli bir değerdir. Ahi kişi cömert, konuksever ve
ikram etmeyi seven bir kişi olması gibi başka kişilerin ayıplarını görmemesi, kötü söz etmemesi ve kimsenin namusuna göz dikmemesi gereklidir (Köprülü, 1972: 153).
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Ahilik Teşkilatı Osmanlı çalışma ilişkileri açısından genel olarak
değerlendirildiğinde işveren işçi ilişkilerinde adalete önem vermiş, sorunları katılımcı ve adil bir şekilde çözmeye çalışmış ve esas olarak çalışanların ve işverenin hakkını göz edecek şekilde zamanında, adil olmayı
ilke edinmiş bir yapılanma şeklidir. Bu teşkilatlanma ile çalışma ilişkileri toplumsal barış altında uyum içerisinde uzun süre devam etmiştir
(Uçma, 2007: 166).
Osmanlıda Lonca Teşkilatı ve Çalışma Hayatına Etkisi
Osmanlı devletinin topraklarının genişlemesi, nüfusun içinde farklı dinlere mensup kişilerin ortaya çıkması Ahilik Teşkilatının zamanla
yerini Lonca teşkilatına bırakmasına yol açmıştır. Osmanlı devletinin
ekonomik politikası içinde devletçi yaklaşım kapsamında özel yatırımcıya müsaade etmektedir. Osmanlı ekonomisi kendi şartlarına özgü piyasa
şartlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Osmanlı ekonomik yaklaşımı içinde sermaye birikimi oluşturmaktan daha çok toplumun faydasına kullanılması öne çıkmıştır (Bosnalı, 2004: 39). Ahilik teşkilatı da bu
değişim süreci ile lonca örgütlenmelerine dönüşmüş ve uzun bir dönem
Osmanlı ekonomisinin temel yapısını meydana getirmiştir.
Lonca Kavramı ve Osmanlıda Ortaya Çıkışı
Lonca kavramı kelime olarak Fransızca ‘’Loi’’ ve İtalyanca ‘’Lociye, Loggiya’’ kelimelerinden gelmektedir (Özdemir, 1986: 160). Lonca
teşkilatları esnaf ve sanatkârlar arasında dayanışmayı, yardımlaşmayı ve
düzeni sağlamak amacıyla kuruluş örgütlerdir. Loncalar faaliyet gösterdikleri yer ve meslek grubuna göre (Demirciler Çarşısı Lonca Teşkilatı,
Kalaycılar Lonca Teşkilatı vb.) isimlendirilmekte ve kendilerine ait simgeler ile sembolize edilmektedir (Yazıcı, 1996: 196).
Loncalar devlet denetiminde olan kuruluşlar olup bazı esnaf grupları dışında neredeyse dönemin tüm esnaf ve zanaatkarlarını teşkilatı içine almıştır. On yedinci yüzyılda gittikçe güçlenen lonca teşkilatı özellikle İstanbul gibi bazı şehirlerde ciddi birer yapıya dönüşmüştür. Örneğin
dönemin İstanbul’unda 1109 Lonca teşkilatına üye yaklaşık 126.000 kişi
bulunmaktadır. Lonca teşkilatının bu şekilde güçlenmesinin merkezinde
Osmanlının değişen ekonomik yapısı ile genişleyen toprakları ile gayrimüslimlerin Osmanlı toprakları içinde esnaflık ve zanaatkarlık yaparak

34

Osmanlıdan Cumhuriyetin İlk (1923-1945) Dönemlerine Sendikal Örgütlenmenin Gelişimi

ticarete atılmasının büyük etkisi vardır. Zamanla artan gayrimüslim esnafının artan talepleri, Ahilik Kültürünün İslami değerler üzerine kurulan yapısı ve gayrimüslimler üzerinde yetersiz kalması loncaların hızlı
bir şekilde toplumsal hayat içince yer almasını sağlamıştır (Güvemli,
1998: 69). Lonca teşkilatları Ahilik ve Fütüvvet kültürünün devamı niteliğindedir (Kılınç, 2012: 70).
Lonca teşkilatının genel yapısına baktığımızda on yedinci yüzyılın İstanbul’unda loncaların %57,9’u Müslümanlar, %24,4’ü Hristiyanlar, %1,4’ü Yahudiler ve %16,3’ü diğer dinlerden meydana gelmektedir
(Kuran, 2010: 78). Osmanlıda lonca teşkilatı kurulmak istendiğinde yeni
lonca farklı bir zanaat alanında ise kadıdan izin alınması gerekmektedir.
Kadının uygun görmesi, halkın üretilecek yeni mala olan talebi, kurulacak olan loncanın yeterli işgücü ve sermaye birikimine sahip olması
durumunda devletin onayı ile lonca kurulmaktadır. Yeni bir lonca kurulduğunda kendi mesleki alanına uygun veya yakın meslekler deki başka
bir loncaya yamak olarak bağlanır ve belirli bir süre faaliyetlerine bu
şekilde devam ederdi (Güvemli, 1998: 70).
Lonca Teşkilatının Yapısı
Lonca teşkilatları Ahilik teşkilatlarının devamı niteliğinde ortaya
çıkmış teşkilatlardır. Bu durum lonca teşkilatlarının da belirli ilke ve
amaçları olan, hiyerarşik bir şekil içinde disiplinli bir yapıya sahip olmalarını sağlamıştır.
Lonca teşkilatları yönetim yapısı ve örgütlenme bağlamında belirli bir hiyerarşik yapıya sahiptir. Loncalar genel olarak üyesi olan esnaf
veya zanaatkarların yakının da bulunan yerlerde (Han, çarşı vb.) örgütlenmektedir. Her loncanın kendisine ait bir bayrağı ve sancağı bulunmakta belirli sembollere sahip olmaktadır (Yazıcı, 1996: 197).
Lonca teşkilatının yönetim yapısı kethüda, lonca ustası, yiğit başı,
işçi başı, ihtiyar ustalar ve idare heyetinden meydana gelmektedir. Bu
örgütlenme unsurlarının görevleri ise;
 Kethüdalar, esnaflar arasındaki anlaşmazlıkları çözüme ulaştırdıkları gibi loncanın genel işleyişinden sorumlu ve loncanın
başkanı konumundadır. Esnaf tarafından seçilir ve kadı tarafından sicil defterine işlenir.
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 Lonca ustası loncayı temsil eder ve loncadaki diğer ustalara başkanlık eder
 Yiğitbaşı, işçilerin disiplininde, yapılan işlerin işleyişinden sorumlu ve işçileri temsil eden kişidir.
 İşçi başı, yiğitbaşının yardımcılığını yaptığı gibi üretilen malların kalitesini ve yasaklanan malların genel denetimini yapmaktadır.
 İhtiyar ustaları, idare heyeti içinde yer alan ve tecrübe sahibi
ustalardır. Özellikle usta ve kalfaların yetişmesinde önemli etkiye sahiptiler (Şen, 2002: 27-28).
Lonca teşkilatları aynı ahilik teşkilatların da olduğu gibi varlıklarını sürdürebilmek, üyelerine çeşitli imkanlar sunabilmek için orta sandığı
benzeri sandıklar kurmakta ve bu sandıklar ile mali bir güce ulaşmaktadır. Lonca teşkilatı sandıkları genel olarak Esnaf Sandığı, Esnaf Vakfı,
Esnaf Kesesi gibi farklı isimler ile tanımlanmaktadır. Lonca sandıkları
ile lonca teşkilatı içinde çalışan kişilerin giderleri, loncaların genel bakımı, loncaların aidat ve vergileri ödenmekte aynı zamanda üyelerine sosyal yardımlar yapılmaktaydı. Lonca sandıkları üyelerine dönemin sosyal
güvenlik yardımlarını sunmakta ve çeşitli risklere karşı güvence altına
almaktadır. Lonca sandıkları ile çalışmaya gücü olan fakat maddi desteğe ihtiyaç duyan kişilere finansman yardımı, hastalık, yaşlılık ve sakatlık
durumu gibi nedenlerle çalışamayan kişilere maddi yardımlarda bulunulurdu. Bu yardımlar ile üyelerini teminat altına alırlardı (Şen, 2002: 29)
Lonca sandıklarının gelirlerini üyesi olan esnaf ve zanaatkarların
haftalık ve aylık olarak ödediği aidatlar, mesleğe girişte, meslek içinde
yükselmelerde (çıraklıktan kalfalığa, kalfalıktan ustalığa gibi) ödenen
harçlar, mevcut sandık birikiminin değerlendirilmesi ve diğer bağışlar
oluşturmaktadır (Şen, 2002: 30).
Lonca teşkilatının üyesi olan esnaflar hariciler ve dahililer olmak
üzere iki türden meydana gelmektedir. Hariciler kendi içlerinde emekliler, güçsüzler ve diğerleridir. Emekliler esnafların üstatları konumunda
kişiler olmakta fakat yaşları nedenleri ile dükkanlara gidemeyen kişilerdir. Emeklilerden sermaye sahibi olanların dükkanlarını kalfaları işletmekte olup lonca sandıklarının olanaklarından faydalanamazlardır.
Güçsüzlerde genel olarak esnaf üstatları olup onlarda yaşları ve benzeri
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nedenler ile dükkanlara gidemez fakat işletebilecekleri bir dükkanları da
bulunmamaktadır. Lonca teşkilatı için dahililer kapsamında ise yamak
ve çıraklar, kalfalar ve ustalar diğer grupları oluşturmaktadır (Yazıcı,
1996).
Lonca Teşkilatının Çalışma Hayatına Etkisi
Osmanlı döneminde lonca teşkilatları özellikle on sekizinci yüzyıl boyunca altın çağını yaşamıştır. Loncalar Osmanlı toplumunda sosyal
ve ekonomik birçok önemli etkiyi ortaya çıkardığı gibi çalışma ilişkileri
açısından emek ile sermaye, işveren ile işçi arasında dengeyi de kurmuşlardır (Altıntaş, 2010: 12).
Lonca teşkilatları üyesi olan esnaf e zanaatkarların istikrar ve güvence içinde faaliyetlerini sürdürmesini amaçlarken, piyasa koşullarını
üretim kalitesini düzenlemektedir. Üyelerini üretim, çalışma koşulları,
işçi ilişkileri, ücretler, eğitim gibi konularda birçok kuralları koyan ve
denetleyen meslek örgütleri şeklindedirler. Üyeler arasında ortaya çıkan
anlaşmazlıkları çözen mali yardımlarını karşılayan ve mali destek sağlamaya çalışan loncalar dönemin çalışma ilişkilerinin temelini oluşturmaktadır (Yazıcı, 1996: 200).
Loncalar çalışa ilişkilerinde genel olarak batı kültüründe ortaya
çıktıkları anlayıştan daha çok ahilik kültürü etkisi ile İslami esaslar çerçevesinde şekillenmiştir. Bu yaklaşım ile Osmanlıda loncalar toplumsal
yardımlaşma ve dayanışma ruhunu ön planda tutmuş, adalet ve eşitlik ön
plana çıkmıştır. Osmanlı devletinin ilerleyen dönemlerinde Avrupa’da
sanayi devriminin ortaya çıkması kapitülasyonlar gibi ekonomik politikalar ile değişen Pazar koşulları önce esnafların sonraki aşamada ise
loncaların zayıflamasına neden olmuştur. Bu gelişmeler ile lonca üyelerinin loncaya olan bağlılıkları azalmaya başlamış, yapısal olarak ve disiplin açısından çöküşler ortaya çıkmaya başlamıştır (Demirci, 2003:142).
Osmanlı’da on dokuzuncu yüzyıla kadar varlıklarını koruya bilen loncalar sanayi devriminin değişimine Osmanlının ayak uyduramaması kaybedilen savaşlar nedeni ile zayıflayan ekonomik, tarıma dayalı geleneksel
ekonomi ve üretim modelleri gibi nedenlerden dolayı önemini iyice yitirmiştir (Çadırcı, 1991: 123).
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Osmanlıda Gedikli Teşkilatı ve Çalışma Hayatına Etkisi
Osmanlı devletinde lonca ve ahilik teşkilatı gibi çalışma ilişkileri
üzerinde etkisi olan bir diğer kuruluşta gedikli teşkilatıdır. Osmanlı da
özellikle toprakların genişlemesi sonucu ticari hayatta artan gayrimüslim
sayısı ahilik teşkilatının benzeri fakat diğer din mensuplarını da içinde
barındırabilecek bir yapının ortaya çıkmasını zorunlu kılmıştır. Gedik
teşkilatları farklı din grubu esnaf ve zanaatkarların ticaret yapabilmesi
için imtiyazlara sahip olabilmesi nedeni ile kurulmuşlardır (Gündüz ve
diğ., 2012: 41).
Osmanlıda gedikli teşkilatlarının temel yaklaşımı ticaret yapabilmek için gerekli yetkiyi almak ve süreç içerisinde denetlenmektir. Gedikli teşkilatı içinde imtiyaz fermanı önemli bir yere sahipken yetişen
kalfaların imtiyaz belgeleri yoksa ticaret yapma hakları da bulunmamaktadır. Gedik sahibi olmayan esnaf dönem içinde dükkân açamaz, ticaret yapamazdı. Gedik teşkilatlarında üyelere gerekeli ticaret imtiyazları
devlet tarafından verilmekte olup yine üyeler genel kurallar kapsamında
devlet tarafından denetlenmektedir (Özdemir, 1986:161, Çağatay, 1981:
216).
Gedikli teşkilatları da sanayi devrimi sonrasında ortaya çıkan üretim modelleri sonucu esnafları ve zanaatkarların zayıflaması sonucunda
ortadan kalkmışlardır. Gedikli teşkilatları da Ahilik ve lonca teşkilatları
gibi işçi ve işveren ilişkilerini genel olarak düzenleyen, çalışma koşullarını belirleyen ve denetleyen bir yapıya sahiptiler. Gedikli teşkilatlarının
zayıflaması ile esnaflara tanınan imtiyazlar ve gedikler ortadan kalkmış
değişen Osmanlı ekonomi anlayışı ile esnafların şirketleşebilmesinin önü
açılmıştır (Gündüz ve diğ., 2012: 43).
Osmanlıda Çalışma İlişkilerine Mecellenin Etkisi
Osmanlıda çalışma ilişkilerinin düzenlenmesinde Mecellenin ayrı
bir yeri vardır. Meşrutiyetin ilanı ile toplumsal yapıda meydana gelen değişim batılı toplumların etkisi ile yapılan önemli düzenlemelerin biriside
Mecelledir. İslami örf, adet ve uygulamalarının hakim olduğu bir toplumda yapılan düzenleme ile ortaya çıkan Mecelle aslında doğrudan çalışma
yaşantısını ilgilendiren düzenlemelere yer vermese de içinde barındırmış
olduğu bazı düzenlemeler ile işçi işveren ilişkilerini de yasal çerçevede
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ele almaktadır. Medeni kanun niteliğinde olan Mecelle Osmanlı çalışma
ilişkileri açısından özellikle yazılı kanunlara geçiş ve bireysel anlamda
işçi işveren ilişkilerini düzenlemesi bağlamında önemli bir yere sahiptir.
Osmanlıda genel olarak Tanzimat ve Meşrutiyet dönemini başlayan
etkisi 1926 yılına kadar süren ve çalışma ilişkilerini işçi işveren arasında
düzenleyen Mecellenin kabulü ile Osmanlıda ki lonca sistemi zayıflamaya başlamış, çalışma ilişkileri ise batılı toplumlarda ki liberal yaklaşım
gibi bireysel düzeyde ele alınmıştır (Uçkan, 1999: 164).
Mecelle doğrudan çalışma ilişkilerini düzenlemese bile içeriğinde
bulunan bazı maddeler işçi işveren ilişkilerini düzenleyici boyuttadır. Mecelle giriş, doksan dokuz maddelik genel hükümler ve on altı bölümden
oluşan genelden özele giden bir yapıya sahiptir. Mecellenin ikinci kitabı
olan ‘’Kitab’ül Karat’’ kira ve hizmet akdi ile ilgili hükümlerden meydana
gelmektedir. Bu bölümde ‘’icare akdi’’ ile menfaat karşılığı yapılan kiralamadan bahsedilmektedir. Mecelle işçiyi emeğini kiralayan kişi olarak
görmekte ve ücret karşılığı emeğini sunan kiralayan kişileri işçi olarak
tanımladığı için hizmet akdini kira akdi olarak düzenlemiştir. Mecelle de
ücret karşılığı bir işverene bağlı kişiler işçi sayıldığı gibi topluma hizmet
eden kişilerde işçi olarak sayılmaktadır (Uçkan, 1999: 165-167).
İşçi ve işveren tanımları Mecellede madde 422/11 ve madde 410
da tanımlanmıştır. Mecellede işçiler ikiye ayrılmaktadır. Yalnızca bir işveren iş yapmak için tutulan özel işçiler ile tek bir işverene bağlı olmayan birden çok işverene ya da topluma hizmet eden ortak işçilerdir. Özel
işçiler ‘’Ecir-i Has’’, ortak işçiler de ‘’Ecir-i Müşterek’’ olarak tanımlanmaktadır. Mecellede işveren işçiyi kiralayan kişi olarak tanımlanmıştır.
Mecellede çalışma koşullarıyla ilgili önemli bir düzenlemede 495.
Madde de açıklanmış olan çalışma sürelidir. Çalışma süreleri ‘’bir kimse
çalıştırmak için işçi tutsa çalışma süresi, o yerde geçerli olan örfe göre
güneşin doğumundan ikindi vaktine veya gün batımına kadardır’’ şeklinde açıklanmıştır (Armağan, 1982:242). Çalışma süresi saat olarak değil
gün doğumu ile gün batımı arasındaki süre olarak açıklanmıştır. Mecellede işçi ve işverenin borçları da düzenlenmiştir. Bu bağlamda;
 İşçinin borçları
•

İşi bizzat görme, akde ve işverenin emirlerine uygun hareket
etme, tazmin borcu
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 İşverenin borçları
•

Ücret ödeme ve tazmin borçları şeklindedir (Armağan, 1982:
241).

Mecelle yürürlüğe girdiği 1876 yılından Cumhuriyetin ilk yıllarına
kadar toplumsal hayatta olduğu gibi çalışma hayatında da etkisini sürdüren genel nitelikli bir hukuksal düzenleme olmuştur.
Osmanlının Son Döneminde Çalışma İlişkileri
Osmanlı devletin kuruluşu ile yetkilerin ve devlet yönetiminin tek
bir kişide toplanması, İslami kuralların çalışma hayatının temel esaslarının belirlenmesi üzerindeki etkisi, ahilik, lonca ve gedikli gibi teşkilatların yapısı ile tarıma dayalı ekonomisi çalışma ilişkilerinin şekillenmesinde ana esasları oluşturmuştur. Osmanlı devleti son dönemlerde
zayıflayan ekonomisi, kaybettiği savaşlar ile gerilemeye başlamış çalışma hayatının çerçevesi yeniden ortaya çıkmaya başlamıştır. Osmanlının
son dönemine kadar üretim genel olarak sanat ve zanaatkarlar tarafından
yapılmakta, işletmeler küçük ölçeklere sahip bir yapıda bulunmaktadır.
Bu genel durumların hepsi Osmanlı devleti içinde işçi sınıfının batılı
toplumlarda sahip olduğu anlamda ortaya çıkmasını geciktirmiştir. Bu
bağlamda ele aldığımızda Osmanlı devletinin son dönemlerine kadar işçi
sınıfının ortaya çıkmaması, sendikal örgütlenmenin de oluşmamasına neden olmuştur. Çünkü sendikalar batılı toplumlarda sanayi devriminin bir
ürünü olarak ortaya çıkmış, sanayi devrimi öncelikle batılı yaklaşımda
işçi sınıfını ortaya çıkarmış, işçi sınıfı da sendikaları meydana getirmiştir
(Gülmez, 1985:26).
Batılı toplumlarda şekillenen sanayi devrimi ile değişen üretim
modellerine uymakta zorluk çeken Osmanlı Devleti ekonomi politikalarını tekrar gözden geçirme ihtiyacı hissetmiştir. Batılı toplumlarda sanayileşme ile ortaya çıkan sanayi sektörü farklı sosyal gelişmelere ve toplumsal değişimlere yol açmış, çalışma hayatının standartları ve ticaretin
yapısı değişmiştir (Küley,1971: 32). Bu değişim sonucu Osmanlı Devleti
farklı üretim modellerini gerçekleştirebilmek için özellikle Avrupa’dan
işçiler getirmeye başlamış bu işçiler ile gayrimüslim kişiler yeni oluşan
sanayi sektörünün usta ve nitelikli işgücünü meydana getirmeye başlarken, Müslüman ve Türk işçiler ise daha çok niteliksiz ve geçici işlerde
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çalışmaya başlamıştır. Bu şekilde çalışanlar arasında ortaya çıkan statü
olgusu sendikal örgütlenme konusunda da zorlukları ve gecikmeyi ortaya çıkarmıştır (Işıklı: 1990:53). Bu değişim ile özellikle batılı toplumlarda sanayi devrimi ile zanaatkarların vasıflı fabrika işçisine dönmesi, Osmanlı Devleti’nin kapitülasyonlar ile kolaylık yurt dışından ürün
getirebilmesi ve iç pazara girmesi zanaatkar ve esnafların zayıflamasını
hızlandırmıştır. Osmanlı da bu çöküş ile sanayi devriminin gerçekleşememesi işsiz kalan usta ve kalfaların sanayi işçisi olamamasına neden
olmuş batılı toplumlarda ortaya çıkan meslek sendikacılığı Osmanlıda
ortaya çıkmamıştır. İşçi sınıfının Osmanlı Devleti içinde ortaya çıkmaması ile işçi hareketleri ve sendikalaşmada nitelik ve nicelik açısından
zayıf kalmış, örgütlenme çabaları mesleki amaçtan çok siyasi eğilimler
çerçevesinde meydana gelmiştir (Tezel, 1994: 224).
Osmanlı devletinin son dönemleri ele alındığında çalışma hayatı
açısından dönüm noktası 1908 Meşrutiyetin ilanıdır. Meşrutiyetin ilanı
ile tek elde toplanan yetkiler kısmi olsa da dağıtılmış ve işçi hareketinin
şekillenmesinin önünü açmıştır.
Osmanlının Son Döneminde Sanayileşme
Osmanlıda sendikal örgütlenme çabalarını şekillenmesi sanayinin
Osmanlı ekonomisi içindeki yerinin önemi ile belirlenmiştir. Osmanlıda
batılı toplumlara göre yetersiz olsa da ilk sanayileşme çabaları 1830 ile
1840 yılları arasında devlet desteği ile olmuş, 1835 de açılan ilk fabrika
ile üretimde makineleşme başlamıştır. Osmanlı da ilk fabrika 1835 yılında kurulmuş olup bu dönemden sonra sanayileşme çabaları artmıştır
(Ören, 2012: 132).
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Fotoğraf 2. Osmanlı Döneminde Feshane

Kaynak: www.devletarsivleri.gov.tr

Osmanlının son döneminde özellikle zayıflayan esnaf ve zanaatkarların devlet desteği ile bir araya getirilmesi özel sektörün sanayi yatırımlarına olan ilgisini artırmış ve sanayi kuruluşları ekonomi içindeki yerini
almaya başlamıştır. Osmanlı’da 1866 yılında Islahı Sanayi komisyonu
kurulmuş, 1873 yılında küçük işletmelerin fabrikaya dönüşebilmesi için
teşvik kanunları çıkarılmış, 1897 yılında ise yeni fabrika kuracaklara
on yıllık vergi muafiyeti düzenlemesi getirilmiştir. Tüm bu çabalar ile
özellikle gayrimüslim ve yabancı yatırımcılar ile ikinci bir sanayileşme
dalgası 1880-1910 yılları arasında gözlemlenmiş milli sermaye ile 46
adet, yabancı sermaye ile 39 adet fabrika kurulmuştur. Osmanlının son
döneminde açılan sanayi kuruluşları incelendiğinde (Kurt ve diğ, 2016:
246-271);
 Hereke Fabrikası; İzmit’te askerin çuha ihtiyacını karşılamak
maksadı ile özel sektör tarafından açılan, 1845 yılında devlet
tarafından satın alınan bir fabrikadır.
 Tophane-i Amire; Osmanlı Devleti’nin ilk sanayi kuruluşudur.
Geçmişi aslında çok eskiye dayana kuruluş 1505 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından inşa edilmiş, Tanzimat döneminde Osmanlı harp sanayisinin önemli kuruluşlarından birisi
olmuştur.
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 Barut Fabrikaları; İstanbul, Gelibolu, İzmir, Selanik te kurulmuş ordunun barut ihtiyacını karşılayan harp sanayisi fabrikalarıdır.
 Cibali Tütün Fabrikası; 1884 yılında tütün mamulleri üretmek
için kurulmuş bir fabrikadır
 Feshane; 1833 yılında İkinci Mahmut tarafından yaptırılmış,
önce fes imal edilen fabrika daha sonra dokuma fabrikasına dönüştürülmüş dönemin en büyük fabrikalarından birisi olmuştur.
 Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası; 1816 yılında teçhizat fabrikasına dönüştürülerek ordunun ihtiyacını karşılamaya yönelik
düzenlenmiştir.
 Gazhane, ilk olarak Dolmabahçe’de kurulan gazhane özellikle
İstanbul’da hava gazı ve aydınlatma ihtiyaçlarının karşılanmasında üretim yapmıştır.
 Osmanlı Kibritleri Fabrikası, 1889 yılında İstanbul Küçükçekmece’de kurulmuştur. 1899 yılında günde 15 sandık üretecek kapasiteye ulaşan fabrika aynı zamanda yurt dışına kibrit
ithal ediyordu.
Osmanlı da ortaya çıkan bu sanayileşme çabaları ile çalışma ilişkilerinin değişmesinin önünü açmış, işçi sınıfı ortaya çıkmaya başlamış
ve işçilerin örgütlenme mücadeleleri artmıştır. Osmanlıda ortaya çıkan
sanayileşme çabaları sonucu açılan fabrikaların dikkat çeken noktası
genel olarak toplumun değil, ordunun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik
kuruluşlar olmasıdır. Açılan sanayi kuruluşların birçoğu ordunun çuha,
deri, silah ve barut gibi ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir. Diğer bir
unsurda açılan bu fabrikaların birçoğunda çalışanların asker olmasıdır.
Bu fabrikalarda çalışanlar işçi olarak değil asker olarak sınıflandırılmakta ve askeri esaslar dahilinde yönetilmekteydi. Bu durum işçi sınıfının
ortaya çıkmasını geciktiren bir unsur olmuştur (Toprak, 1986).
Osmanlının Son Döneminde İşçilerin Örgütlenme Çabaları
Osmanlıda sanayileşmenin artması ile işçi sınıfının şekillenmeye
başlaması işçilerin örgütlenmelerini de ortaya çıkarmıştır. İşçilerin bu
ilk örgütlenme modelleri batılı toplumlarda ki sendikal örgütlenmeden
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uzak bir yapıya sahiptiler. İşçiler öncelikli olarak yardımlaşma dernekleri altında bir araya gelmeye başlamış daha sonraki süreçte kendi işçi
örgütlerini kurmayı başarmışlarıdır.
Osmanlıda işçilerin örgütlenme ve hak arama çabaları 1830 larda
görülmeye başlanmış fakat o dönemin çalışanlarının işçi olarak değerlendirmesinin zor olması ve örgütlenme çabasını ortaya koyanların tarım
işçisi olmasının ortaya çıkardığı etkiler ile devlet yönetiminin yasaklayıcı tutumları bu hareketlerin çok zayıf kalmasına neden olmuştur. O
dönemde yayınlanan nizamnamelerde üretimi durduranların cezasının
ölüm olması dikkat çeken bir ayrı bir noktaydı (Bayram, 1994).
Bu dönemde işçilerle ilgili yapılan bazı düzenlemeler dikkat çekmektedir. 1865 yılında yapılan düzenleme ile Ereğli Kömür havzasında
çalışan maden işçilerini ilgilendiren Dilaver Paşa Nizamnamesi çıkarılmıştır. Bu nizamname ile günlü çalışma süreleri on saat ile sınırlandırılmış, işverenin ücret ödeme yükümlülüğü şekle bağlanmış, madenlerde
doktor bulunması zorunlu hale getirilmiş, işçi çıkarılmasının belirli prosedürler ile yapılması zorunlu kılınmıştır. Bu dönemlerde maden işçiliği
oldukça zor ve tehlikeli şartlarda yapılmaktaydı. Özellikle meslek hastalığı kapsamında birçok işçi hastalanmıştır. Müteakip dönemde 1869
yılında Maadin Nizamnamesi düzenlenerek madenlerde zorunlu çalışma
yöntemine son verilmiştir (Talas, 1965: 40).
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Fotoğraf 3. Osmanlı’da Maden İşçileri

Kaynak: www.taskomuru.gov.tr

Osmanlı da işçiler tarafından kurulan ilk işçi kuruluşu 1871 yılında kurulan Ameleperver Cemiyeti’dir (Ören, 2012: 132; Şişmanov, 1978:
31). İşçiler ilk örgütlenme hareketlerinde daha çok yardımlaşma dernekleri altında bir araya gelme şeklinde olmuştur. Ameleperver Cemiyeti’de
bu şekilde ortaya çıkmış bir kuruluştur. Amleperver Cemiyetinin geçmişi
1866 yılına kadar dayanmaktadır. 1866 yılında İstanbul’un önde gelen
kesimlerinin ve yabancı zenginlerinin bir araya gelerek gelir durumu
düşük işçilere din ve milliyet ayrımı yapılmaksızın iş bulmak veya iş
yapmaları için gerekli iş araçlarını sağlamak için kurulan bir yardım derneğidir. Ameleperver Cemiyetinin kuruluşunda özellikle Societe Operaja
Italıana, Ami du Travail, Omonia, Prodos Locası ile gayrimüslim hayırseverlerin etkisi büyüktür (Sencer, 1969: 104; Güzel, 1981: 43). Temel
amacın işçilere yardım olduğu bu kuruluşun bir sendikal örgütlenme
şeklinde algılanması doğru olmaz.
Osmanlı Devleti’nde modern anlamda sendika türü ilk örgütlenme 1894-1895 yılları arasında Tophane fabrikalarında çalışan işçilerin
kurmuş olduğu Osmanlı Amele Cemiyeti (Amele-i Osmani Cemiyeti) olmuştur (Koç,1998:4). Dönemin padişahı 2. Abdülhamid’den gizli olarak
kurulan cemiyet hükümete karşı muhalif bir tutum sergilemiş, izlemiş
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olduğu tutumlardan dolayı hem sendikal hem de siyasal bir kuruluş şeklinde hareket etmiştir. Çalışma hayatıyla ilgili özellikle o dönem Paris’te
bulunan Jön Türklerle temasta bulunmuş, Türk işçisinin sorunlarını
Avrupa’ya taşımıştır (Toprak, 1993: 242).
Osmanlının son döneminde sanayileşmenin batılı toplumlara göre
daha geç ortaya çıkması işçilerin haklarının ve çalışma hayatı ile ilgili yasal düzenlemelerin yapılmasını geciktiren bir durum olmuştur. Osmanlının son döneminde kaybedilen savaşlar, batılı toplumların hızlı bir
şekilde gelişmesi sonucu zayıflayan ekonomi sonucunda ülke ekonomik
açıdan zor bir döneme girmiştir. İşçiler uzun süre maaş alamamış, demiryolu, liman, terzihane işçileri başta olmak üzere farklı iş alanlarında işçi eylemleri ortaya çıkmaya başlamıştır. 1870-1907 yılları arasında
Osmanlı’da 10’u devlet, 7’si yabancı ve 6’sı özel işletmelerde olmak üzere ücret sorunundan kaynaklanan 23 grev hareketi görülmüştür (Sencer,
1969: 148).
Osmanlı Devleti’nin ilk grev 1872 yılında Kasımpaşa Tersanesi’nde
çalışan 600 işçinin yapmış olduğu iş bırakma eylemi şeklinde olmuştur.
Bu eylemin temelinde de işçilerin ücretlerini alamaması vardır ve eylem
başarılı bir şekilde son bulmuştur. 1872 yılında yapılan bir başka grevde
Beyoğlu telgraf işçilerinin yapmış olduğu grev olmuştur. Bu grevi yine
aynı yıl Yarım Burgaz-Ömerli demiryolu yapımında çalışan işçilerin yapmış olduğu grev takip etmiştir. 1872 yılında yine İzmit demiryolu işçileri
usta başlarıyla anlaşamadıkları için grev yapmıştır. 1872 yılında başlayan bu grevden sonra 2. Meşrutiyet’in ilan edildiği 1908 yılına kadar
Osmanlı’da 23 grev olayı meydana gelmiştir (Işıklı, 1990: 105).
Bu grevler daha çok tersane, demiryolu, denizyolu, tütün fabrikaları işçilerinin ücret, çalışma süreleri ve çalışma koşulları sebebiyle
yapılmış grevlerdir (Işıklı, 1972: 418). 1908 yılında Meşrutiyetin İlanı
ile işçilerin örgütlenme hareketleri de çoğalmış birçok işçi örgütü kurulmuştur. Bu örgütler genel olarak İstanbul, Selanik, İzmir, Zonguldak,
Drama, Gümülcine bölgelerinde kurulmuştur. Meşrutiyetin ilanı ile Osmanlı toplumu işçi dernekleri ve siyasi kuruluşlara alışmaya başladı. Yasal dayanaklar ile Osmanlı Amele Cemiyeti kurucuları bu defa Osmanlı
Terrakki-i Sanayi Cemiyeti gibi yeni örgütler kurdular. Bu yeni örgütler
toplumda ve işçilerde yeni fikir ve hak arama hareketlerinin ortaya çıkmasını sağladı (Sülker, 1955: 18; Sencer, 1969: 207). Osmanlı Terakka-i
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Sanayi Cemiyeti ’de uzun süre ayakta kalamamış kurulduktan kısa süre
sonra ‘’zabitanın iştiraki ve kanuna adem-i tevafuku’’ nedeni ile feshedilmiştir. Bu cemiyetin kapatılması ile kurucuları tarafından bu sefer Osmanlı Sanatkaran Cemiyeti kurulmuştur (Erdal, 2015: 168).
Bu örgütlenmelerle birlikte 1908 meşrutiyet döneminde grevler
adeta patlama yapmış, Ağustos ve Eylül aylarında toplam 30’a yakın grev
meydana gelmiştir. Dönem içinde işçi hareketlerinin engellenmesi için
Polis Nizamnamesi bulunmakta fakat işçilerin kararlı tutumları karşısında bu nizamname yeterli gelmemektedir. Özellikle yabancı sermayeli
işyerlerinde meydana gelen grevlerin ekonomiyi ciddi derecede etkilemeye başlaması iktidarın daha kuvvetli yasal düzenleme yapasını zorunlu hale getirmiş ve dönemin iktidarı tarafından Tatil-i Eşgal Kanunu
Mukavemeti yapılmıştır. Bu düzenleme ile özellikle kamu hizmetlerinde
grev yapmak yasaklanmış ve ağır yaptırımlar ile cezalandırılmış, grevlere ciddi derecede sınırlamalar getirilmiş, uzlaştırma süreci ve ön şartlar
grevlerde zorunlu şekle getirilmiştir (Talas vd. 1965: 38).
Osmanlı Devleti’nde Tatil-i Eşgal Kanunun çıkması ile işçi hareketleri ve grevleri gerilemeye başlamıştır. 1909-1912 yılları arasında
sadece 33 grev kayıta geçmiş, ilerleyen dönemde 1913-1918 yılları arasında ise sadece beş tane grev olayı gerçekleşmiştir (Güzel, 1985: 818).
Dönem içinde işçi sınıfında her ne kadar hareketlenme eğilimleri gözlenmiş olsa da 1911-1912 Trablusgarp Savaşı, 1912-1913 Balkan Savaşları ve 1913 Babıali Baskını işçi örgütlenmelerinin yavaşlamasına neden
olmuştur.
Osmanlı Devleti’nin işçi örgütlenme hareketi genel olarak nüfusun
ve işçinin sayısından da etkilenmiştir. Osmanlının son dönemlerinde yaşanan Balkan Harbi, Çanakkale Harbi, Birinci Dünya Savaşı süreçleri
hem nüfusun genel yapısına hem de istihdamın genel yapısına ciddi zararlar vermiştir. Örneğin 1914 yılında Osmanlının nüfusu 18,5 milyon
kişiydi ve bunların yaklaşık 15 milyonu ise Müslümanlardan meydana
geliyordu. Osmanlıda 1915 yılında yapılan işgücü piyasaları çalışmasında toplam 14,1 bin işçi bulunmaktaydı, bu işçilerin yüzde 15’i Müslüman, yüzde 60’ı Rum, yüzde 15’i Ermeni ve yüzde 10’u ise Yahudi
işçilerdi. Aslında işgücünün bu yapısı işçi sınıfı içinde etnik ve dinsel
kimliğin ön plana çıkmasına neden olmakta bu durum sınıf bilincinin
gelişmesini geciktirmiştir (DİE, 1973: 143; Eldem, 1970: 208).
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Osmanlı İmparatorluğunun son zamanlarında artan savaşlar, bozulan ekonomik durum ve halkın yoksullaşması nedeni ile sendikal hareketler görülmemiştir. Sendikalaşmaya karşı oluşan baskıcı ve yasakçı
tutumların da bunda etkisi büyük olmuştur.
1919-1923 (Kurtuluş Savaşı) Döneminde Çalışma İlişkileri
1919-1923 yılları arasındaki dönem imparatorluktan cumhuriyete
geçiş dönemidir. Bu dönemde Birinci Dünya Savaşı sona ermiş, Osmanlı
Devleti bu savaştan mağlup çıkmış ve ülke farklı ülkeler tarafından işgal
edilmeye başlamıştır. Bu dönemde işgale karşı gelen ve Mustafa Kemal
Atatürk önderliğinde toplananlar Anadolu’dan işgalci kuvvetleri atmak
ve yeniden bağımsızlığı elde etmek için ulusal kurtuluş savaşını başlatmışlardır.
Bu döneme etki eden iki önemli düzenleme bulunmaktaydı. 1909
yılında çıkarılan Tatil-i Eşgal Kanunu grev hakkını sınırlarken, 1909 tarihli Cemiyetler Kanunu ise özellikle kamu menfaatini ilgilendiren çok
geniş bir alanda sendika kurulmasını yasaklayıp, devlete bu alanlarda
meydana gelecek eylemlere müdahale etme ve işi zorla yaptırma hakkını
tanıyordu.
Osmanlı Devleti özellikle Birinci Dünya Savaşına girdikten sonra
hızlı ve büyük bir çöküş yaşamaya başlamıştır. Ülke genelinde bozulan
ekonomi halkı yoksullukla karşı karşıya bırakmış, cephelerde kaybedilen savaşlar ve ortaya çıkan toprak kayıpları her geçen gün ülkenin genel
durumunu daha kötü bir şekle getirmiştir. Bu dönemde özellikle işgücü
piyasaları da ciddi derecede etkilenmiş, işgücü ve istihdam yetersiz kalmıştır. Ülke nüfusunun az olması ve özellikle tarım alanlarının geniş ve
ekonominin tarıma dayalı olması işgücü talebinin karşılanamamasına yol
açmıştır. Bu dönemde bazı yıllarda devlet işgücü ihtiyacını karşılayabilmek için zorla çalıştırma yöntemine başvurmuştur. Yol yapım çalışmalarında, madencilikte ve ulaşımda zorla çalıştırma özellikle başvurulan
bir yöntem şekline gelmişken, 1913 yılında artan işgücü ihtiyacını karşılayabilmek için gençlerden Amele Taburları kurulmaya başlanmıştır
(Tunaya, 1989: 124).
Osmanlının işgal altında olduğu dönemde Anadolu’nun işgücü İstanbul, İzmir, Adana, Bursa gibi işgal altındaki yerler dışında yaklaşık
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yetmiş altı bin kişiden meydana geliyordu. Ülke genelinde yaklaşık otuz
üç bin işyeri bulunmaktaydı. Bu dönemde işçilerin yaklaşık otu beş bini
tekstil, on yedi bini deri, sekiz bini metal ve altı bini marangozluk işinde
çalışmaktaydı ve işletme başına ortalama 2,3 çalışan düşüyordu. Dönemin işyerleri batılı toplumlarda olduğu gibi büyük kitle üretimi yapan
fabrikalardan çok uzakta daha çok küçük işletme tarzında yerlerden meydana gelmekteydi. Bu dönem hem Anadolu açısından hem de işgal olmuş
yerler açısından çok zor yıllardır. Dönemde halkta ciddi bir yoksullaşma başlamış, çalışma koşulları kötüleşmeye başlarken, ücretler seviyesi
ekonominin kötü olması ile birlikte düşmeye başlamıştır. Halkın büyük
kısmı tarım ile ilgilenmekte olduğundan işçiler ve işverenler sınırlı düzeyde kalmıştır. Özelikle Anadolu topraklarında tek amaç bağımsızlığın
tekrar elde edilebilmesi olduğu için tüm kaynaklar kurtuluş savaşı için
kullanılmaya çalışılmıştır. Bu sebepler nedeni ile işçilerle ilgili yapılan
yasal düzenlemeler ve işçi örgütlenmeleri çok sınırlı kalmıştır.
Bu dönem iki farklı işgücü piyasasından meydana gelmekteydi. Bir
tarafta işgal altındaki yerlerde bulunan (İstanbul, İzmir vb.) işçiler diğer
tarafta ise kurtuluş savaşını başlatan Millî Mücadele hükümeti kontrolünde bulunan yerlerdeki işçilerdi. İşgal altındaki yerlerde ve özellikle
İstanbul’da 1919 ile 1922 yılları arasında işçiler ile ilgili herhangi bir
düzenleme yapılmamıştır. Millî Mücadele Hükümeti tarafından ise bölgesel de olsa işçiler için düzenlemeler yapılmıştır.
Millî Mücadele Hükümeti tarafından işçiler için yapılan ilk düzenleme 9 Mayıs 1921 yılında çıkarılan 114 sayılı yasa olmuştur. Yapılan bu düzenleme ile Zonguldak bölgesinde çalışan maden işçilerini
ilgilendirmekte olup, kömür tozlarının ‘’amele heyeti idaresi’’ tarafından
satılması sonucu elde edilen gelirin maden işçileri lehine kullanılmak
üzere bankada tutulması şeklinde olmuştur. Bu dönemde yapılan ikinci
bir düzenleme ise 12 Eylül 1921 tarihinde 151 sayılı yasa ile olmuştur.
151 Sayılı yasa ile madenlerde çalışan işçiler için yatakhane ve banyo
yaptırılması, zorla çalıştırmanın engellenmesi ve on sekiz yaşından küçüklerin madenlerde çalışmasının yasaklanması düzenlenmekteydi. 151
sayılı yasa ile işçiler tarafından ‘’ihtiyat ve teavün sandığı’’ kurulmasına
ve işveren tarafından işçi ücretlerinin yüzde 1’inden az olmamak üzere
sandığa işverenler tarafından prim yatırılması düzenlenmiştir. Yasa da
hastalanan veya iş kazası geçiren işçilerin işverenler tarafından tedavi
edilmesi, işverenin kusuru nedeni ile kaynaklanan iş kazalarında ise iş-
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çinin ölümü durumunda ailesine tazminat ödenmesi yer almaktadır. Yapılan bu düzenleme de günlük çalışma süresi sekiz saat olarak sınırlandırılmış, fazla çalışma ücretlerinde ücretlerin çift olarak hesaplanması,
madene iniş ve çıkış sürelerinin mesai süresinden sayılması ve asgari
ücretin belirlenmesi yer almıştır (Koç, 1992: 89-99).
Fotoğraf 4. Zonguldak/Ereğli Kömür Havzaları (1921)

Kaynak: www.taskomuru.gov.tr

İstanbul’un işgal altında olduğu 1919-1923 döneminde işçi örgütlenmeleri siyasal bir boyut göstererek ortaya çıkmıştır. Özellikle 1919
yılında Birinci Dünya Savaşının son bulması ile kurulan Uluslararası
Çalışma Örgütü, Osmanlı Devleti’ni işgal eden yabancı ülkelerin kendi
topraklarında yaşadıkları işçi hareketleri, dünya genelinde yayılan ulus
devlet yaklaşımı ve sosyalizm ile emperyalizmin çatışması İstanbul ve
çevre illerdeki işçileri de etkilemiştir.
Dünya genelinde işçi hareketinin hız kazanması 1919 yılında Enternasyonel etkinliğinin 1921 yılında Kızıl Enternasyonelin kurulması
İstanbul işçi hareketinin de örgütlenmesini ortaya çıkarmıştır. Bu hareketlerin etkisi ile 1919 yılında Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası
kurulmuş 1921 yılında Türkiye İşçi Derneği adı altında faaliyetlerine
devam etmiştir. 1920 yılında dönemin diğer önemli işçi örgütü olan Bey-
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nelmilel İşçi İttihadı kurulmuştur. 1923 yılında İstanbul İşçi Teşkilatları
Heyet-i Müttehidesi kurulmuştur. Ortaya çıkan bu örgütlenmelerin esasında işçi örgütleri ile siyasi partilerin ortak ideolojileri bulunmaktaydı. İşverenlerin desteği ile kurulan Amele Siyanet Cemiyeti ve İstanbul
Umum Amele Birliği diğer önemli örgütlenme çabalarıdır. Aynı zamanda
bu dönemde Türkiye Amele Birliği ’de kurulmuştur. Türkiye Amele Birliği 1924 yılında dağılmıştır.
Anadolu açısından bakıldığında bu dönemin ortak hedefi Kurtuluş
Savaşı olduğu için tüm imkanlar sınıf ve çıkar ayrımı gözetilmeksizin
milli mücadele için harcanmıştır. Bu durum Anadolu’da çok önemli işçi
örgütlenme ve eylemlerinin olmamasına neden olmuştur. Bu dönem içinde dünya genelinde kutlanmaya başlanan 1 Mayıs etkinliklerinden Osmanlı ve Anadolu işçileri de etkilenmiş, bu kapsamda çeşitli kutlamalar
yapılmıştır. Özellikle İstanbul’daki işçi örgütlenmeleri işgalci kuvvetler
tarafından, kurtuluş savaşına destek olmamaları, anti emperyalist tutumlar sergilememeleri nedeni ile hoşgörü ile karşılanmış, yapmış oldukları eylemler ve etkinlikler engellenmemiştir. Bu dönemde İstanbul başta
olmak üzere özellikle işgal bölgelerinde işçi hareketleri açsından çeşitli
eylemler gözlenmiştir. 1919-1922 yılları arasında demiryolu ve kent içi
taşımacılığında yapılan grevler ile Kazlı çeşme deri işçilerinin yaptığı
grevler en önemli eylemlerdir. Yapılan bu grevlerin çoğu yabancılara ait
işletmelerde ve İstanbul’da meydana gelmekteydi. Grevler genel olarak
Türkiye Sosyalist Fırkası tarafından düzenlenmekteydi. Bu dönemde
İstanbul’da görkemli 1 Mayıs etkinlikleri düzenlenmekte ama bu etkinliklerde bağımsızlık veya kurtuluş savasıyla ilgili herhangi bir destek
açıklaması yapılmamaktadır (Tuncay, 1978: 249).
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Sonuç
Osmanlı dönemi açısından baktığımızda Osmanlı Devleti’nin güçlü
olduğu dönemlerde çalışma hayatının İslami kurallar çerçevesinde düzenlenmesi ve bu esasların uygulanması, sanayi devriminin tam olarak
ortaya çıkmaması işçi sınıfının ve sendikaların oluşmamasının temel nedenidir. Aynı zamanda Ahilik, Lonca ve Gedikli teşkilatları da çalışma
hayatının dengeli bir şekilde sürdürülmesini dönem içinde sağlamıştır.
Zamanla Osmanlı Devleti’nin topraklarının gelişmesi ekonomik hayatta
gayrimüslimlerin artması, batılı toplumlarda sanayi devriminin meydana
gelmesi ile yetersiz kalan düzenlemeler çalışma hayatındaki dengeyi bozmuştur. Osmanlı Devleti’nin zamanla gerilemesi, savaşlarda kaybedilen
topraklar ile azalan gelirler ve geliştirilemeyen sanayi sonucu ortaya çıkan yasaklayıcı düzenlemeler örgütlenmenin gecikmesinde diğer önemli
bir nedeni olmuştur. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde sanayinin
tam olarak ortaya çıkmaması işçi sınıfının şekillenmesini de zorlaştırmış
bu gelişme ile çıkarılan yasal düzenlemeler ile örgütlenme yasaklanmıştır. Kısaca Osmanlı Döneminde batılı anlamda işçi ve işveren örgütlerinden bahsetmek zordur.
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Cumhuriyetin İlk Yıllarında
(1923-1945) Çalışma İlişkileri
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Giriş
Osmanlı devletinin son bulması ile ortaya çıkan cumhuriyet rejimi ilk dönemlerinde sendikal örgütlenme açısından çok fazla gelişim
gösterememiştir. Özellikle ulusal kurtuluş savası ve sonraki dönemlerde
ülkenin içinde bulunduğu genel ekonomik durum, beşerî sermayenin yetersizliği ve işçi sınıfının ortaya çıkmaması ile tek parti sistemi ve yeni
kurulan rejimin örgütlenmeyi kısıtlayan düzenlemeleri sendikal örgütlenmenin de gelişmesine engel olmuştur. Cumhuriyetin ilk dönemlerinde
iktidarın önceliği iktisadi ve beşerî kalkınmayı gerçekleştirebilmek ve
yeni rejimin kendi dinamiklerini oluşturabilme çabasıdır. Kısaca ulusal
kurtuluş savaşını harp sahasında kazanan yeni bir rejim bir sonraki aşama olan ekonomik savası kazanmak için planlamalar yapıp uygulamaya
başlamıştır.
1923-1927 Dönemi Sendikal Hareket
1923 yılında Kurtuluş Savaşının kazanılması ile Anadolu düşman
işgalinden kurtulmuş ve Türkiye Cumhuriyeti bağımsızlığını ilan etmiştir. Bu dönemde önemli olan cephede düşmana karşı savaşılarak kazanılan zaferin aynı şekilde yeni bir ülke inşa ederek ekonomik ve beşerî
düzeyde de kazanılması gerekliliğidir. Çünkü yeni kurulan bir rejim ve
1
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yoksulluğun üst seviyede olduğu, kaynakların kıt, işgücünün nicelik ve
nitelik yönünden oldukça sınırlı olduğu bir ülke vardı. Bu durum Cumhuriyetin ilk yıllarının oldukça zor geçmesine neden olmuştur.
Cumhuriyetin ilanı ile öncelikli hedef bağımsızlığın güvence altına
alınması zayıf olan ekonominin güçlendirilmesi ve sermaye birikiminin
artırılmasının sağlanması olmuştur. Birinci Dünya Savaşı, sonrasında ki
işgal dönemi ve Kurtuluş Savaşı boyunca Anadolu çok zarar görmüştü.
Yeni kurulan Cumhuriyete Osmanlı Devleti’nin bazı borçları devredilmiş, sanayi açısından çok zayıf bir yapı geriye kalmıştır. Sanayinin ve
ekonominin tekrar canlanabilmesi için kaynak sağlanması ve yeni yatırımlar yapılması gerekliydi. Tüm bu olumsuz durumlar ile dünya genelinde yaşana 1927 tarım buhranı ve 1929 ekonomik buhran ekonominin
tekrar ayağa kalkması önünde ciddi engeller oluşturmaktaydı.
Kurtuluş savaşından sonra yeni kurulan cumhuriyet rejimi, toplumsal çatışmalarla uğraşmak istememiş, her türlü muhalefet ve fikir
ayrılığından uzak kalmak istemiştir. Sınırlı sayıdaki nitelikli işgücünün
idare edilebilmesi için, sınıfsal ayrılıklar ve toplumun tek bir düzen içinde yönetilebilmesi için korparatizm çare olarak görünmüş ve uygulanmıştır (Ahmed, 1995: 139-145). Cumhuriyetin ilk yıllarında örgütlenmeler büyük ölçüde siyasi etkilerin ışığında ve İstanbul çevresinde oluştuğu
gözlenmekle birlikte bu dönemde ortaya çıkan örgütler daha çok meslek
ve işyeri örgütleri ile genel işçi birlikleri olmuştur (Makal, 1999: 451;
Sencer, 1969: 264). Osmanlı İmparatorluğunun yok sayılabilecek seviyede olan sanayisi önce 1. Dünya Harbini arkasından Kurtuluş Savaşını
yaşamış, Cumhuriyetin ilk yıllarına sanayisi oluşmamış ve tarım ekonomisine dayalı bir ekonomik yapı kalmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında
nüfusun yüzde 75’i tarımda çalışırken, tarımsal teknoloji çok geri kalmış,
ekonomik pazar yok denecek kadar az bir durumda oluşmuştur. 1923
yılında milli gelir içinde sanayinin payı yüzde 13,2 imalat sanayinin payı
yüzde 12,3 düzeyinde gerçekleşmiştir (Erkan, 2000: 46).
Cumhuriyet kurulduktan sonra 1927 yılında yapılan sayımda ülke
genelinde altmış beş bin işletmede iki yüz elli yedi bin kişi çalışıyordu.
Ülkede işletmelerin yüzde otuz altısı tek kişinin çalıştığı işletmelerken,
yüzde sekizinde işyeri sahibi ile aile üyeleri, yüzde otuzunda ise iki ya da
üç kişi çalışıyordu. Ülke genelinde yüzün üstünde çalışanın bulunduğu
işyeri sayısı yüz elli beş tanedir. Bu durum genel olarak sanayinin büyük

Doç. Dr. Gökçe CEREV - Doç. Dr. Emel İSLAMOĞLU

59

oranda küçük işletmeler üzerine kurulu olduğunu ve işçi sınıfının tam
olarak ortaya çıkmadığının en önemli göstergelerindendir. 1927 yılında
yapılan nüfus sayımı sonucunda ülke nüfusu yaklaşık 13,6 milyon olarak
tespit edilmiş. Savaştan önce yüzde yirmi düzeyinde olan gayrimüslim
nüfusu yüzde 2,6 ya gerilemişti. Bu durum sermayenin de daralmasına
yol açmıştır (Koç, 1994). Osmanlı döneminde özellikle İstanbul, Selanik ve Balkanlarda yer bulan sendikal örgütlenme modelleri bu yerlerin elden çıkması ve gayrimüslim sayısının azalması sonucunda olumsuz
etkilenmiştir. Ülkede işçi hareketleri konusunda deneyimli ve işçilere
önderlik yapabilecek birçok çalışan kaybedilmiştir (Makal, 1999: 44).
Cumhuriyetin ilk yıllarında yeni rejimin etkisi ve düzenin sağlanabilmesi için daha katı ve tutucu yöntemler izlenmiştir. Bu durum dönemin işçi hareketlerini de etkilemiştir. Cumhuriyetin ilk anayasası olan
1924 Anayasası örgütlenmeyle ilgili çeşitlik haklar tanımıştır.
1924 Anayasası’nın 70. maddesi ile dernek kurma özgürlüğü yasal
güvence altına alınmıştır (Bingöl, 1993: 119). Bu dönemde Anayasa ile
toplanma ve dernek kurma hakkı tanınmış olsa da yine Mecellenin devamı sayılabilecek 1926 tarihli Medeni Kanun dernek kurmayı serbest
bıraksa da hem yeni rejimin gerekliliği hem de dönemin dünyasının liberal ekonomi anlayışının bireysel yaklaşımları düzenlemelerin önüne
geçmiştir (Makal, 1999: 44).
Osmanlı döneminin zayıf işçi örgütlenmeleri cumhuriyet dönemine
miras olarak kalmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan önemli işçi
örgütlenmelerin başında Türkiye Amele Birliği gelmekteydi. Bu örgütün
zayıflaması ile 1925 yılında Amele Teali Cemiyeti kurulmuştur. Ülkenin içinde bulunduğu genel durum itibari ile öncelik iktisadi kalkınma
ve ekonomik istikrarın sağlanması olmuştur. Bu dönemde ülkenin genel ekonomik durumu etkisi ile ücretler seviyesi düşük düzeyde kalmış
bu durum ve diğer etkenler farklı sektörlerde işçilerin eylem yapmasına neden olmuştur. Cumhuriyetin ilk yıllarında göze çarpan önemli işçi
eylemlerinin başında 1925 yılında on iki bin maden işçinin Zonguldak
bölgesinde yaptığı eylemdir. Bu dönemde işçi örgütlenmeleri hareketlenmiş 1925 yılında Amele Teali Cemiyeti çeşitli işçi örgütlerinden yüzden
fazla kişiyi bir araya getirmiş ve ülkenin ilk iş kanunu hakkında görüş
bildirmişlerdir. Cumhuriyetin kurulması ile başlayan işçilerin örgütlenme hareketi çok uzun sürmemiş 1925 yılında çıkarılan 578 sayılı Takrir-i
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Sükûn yasası ile sendikacılık başta olmak üzere işçi hareketleri tamamen
yasaklanmıştır (Altıparmak, 2001:99; Koray, 1994:165).
Osmanlının son dönemi ile Kurtuluş Savaşı döneminde kurulan işçi
örgütleri cumhuriyetin ilk yıllarında da faaliyetlerine devam etmişlerdir.
Bu örgütlerden İstanbul’da kurulan Haliç Şirketi Ameleleri Cemiyeti,
Şark Şimendiferleri Müstahdemin Teavün Cemiyeti, Silahtar ağa Elektrik Fabrikası İşçileri Cemiyeti, İstanbul Umum Deniz ve Maden Kömürü
Tahmil ve Tahliye Cemiyeti, Deniz Maden Kömürü Amelesi Cemiyeti,
Anadolu Bağdat Şimendiferciler Cemiyeti, Dersaadet ve Bilad-ı Selase,
İzmir’de kurulan Aydın Demiryolları İşçileri ve Memurları Birliği, Mülteci ve Muhacirin Amele Cemiyeti, Tütün Amele Cemiyeti, Şimendifer
Fabrikası Amele Birliği, Tramvay İşçileri Cemiyeti, Liman Vapur Ve
Kömür Amele Cemiyeti, Mavuna Amele Cemiyeti önde gelenlerdendi
(Şanda, 1962: 12).
İzmir İktisat Kongresi ve Sendikal Örgütlenme
Cumhuriyetin ilk yıllarında ekonomik ve iktisadi yönden politikaların belirlenmesi için önemli adımlar atılmıştır. Bu adımların başında
1923 yılında düzenlenen İzmir İktisat Kongresi gelmektedir. İzmir İktisat Kongresinde alınan kararlar ile ekonomi alanında liberal ekonomi
politikalarının uygulanması ve özel sektörün desteklenmesi öne çıkan
yaklaşımlardır. Kongre sonucunda alınan kararlar doğrultusunda 1927
yılında Teşvik-i Sanayi Kanunu düzenlemiş ve özel sektör yatırımcısı
desteklenmiştir.
Fotoğraf 5. İzmir İktisat Kongresi

Kaynak: www.devlet.com tr.
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İzmir İktisat Kongresinde alınan kararlar kısaca şu şekildedir;
 Aşar yerine yeni bir vergi yöntemi oluşturulacak
 Reji İdaresi kaldırılacak
 Tütün üretimi ve ticareti serbest olacak
 Temettü vergisi değiştirilecek
 Gümrük politikası yeniden düzenlenecek
 İç gümrükle kaldırılacak
 Teşvik-i Sanayi kanunda yer alan vergi başlıları genişletilecek
şeklindedir (Tezel, 1994).
İzmir İktisat Kongresinin önemli bir yönü de toplumun tüm taraflarının temsil edilmesidir. İzmir iktisat kongresi dönemin işçi hareketi
için de önemli bir organizasyondu. Bu kongrede işçiler örgütlenme hakkının tanıdığı etki ile kongreye taraf olarak davet edilmişlerdir (Sülker,
1973:36). İstanbul Umum Amele Birliği işçileri bu kongrede temsil eden
önemli bir örgüttür. 1922 yılında kurulan dernek 1923 yılında ülke çapında örgütlenmeye başlayarak Türkiye Umum Amele Birliği ismini almıştır (Lefranc ve Sülker, 1966: 150).
İzmir İktisat Kongresinin ülke açısından önemi Mustafa Kemal
Atatürk’ün kongrede yaptığı konuşmada açıkça ifade edilmiştir. Mustafa
Kemal Atatürk kongrede;
“Bir ulusun hayatıyla doğrudan doğruya ilgili olan ekonomisi, çöküşünün de yükselişinin de nedenidir. Zamanımız bir iktisat çağıdır. Kılıç kullanan kol yorulur ama saban kullanan kol
yorulmaz, her gün daha çok güçlenir ve toprağına daha iyi sahip
olur. Osmanlı İmparatorluğu her şeyden önce sabanın karşısında
yenildi. Kılıçla zafer kazananlar er geç yerlerini sabanla zafer kazananlara bırakmak zorunda kalırlar. Ulusal egemenlik, iktisadî
egemenlikle birleştirilmelidir yoksa kazanılan askerî ve siyasî başarılardan olumlu sonuçlar elde edilemez” ifadelerini kullanmıştır.
Cumhuriyet dönemi sonrasında çalıma hayatı ile ilgili düzenlemeler yapılarak çalışanların ve işletmelerin korunması amaçlanmıştır. Yapılan bu yasal düzenlemelerden önemli olanları;
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 1923 yılında 2608 sayılı Amele Birliği İhtiyat Teavün Sandıkları Talimatnamesi ile Amele Birliği kuruldu.
 1924 yılında 394 sayılı yasayla on binden fazla nüfusa sahip
yerlerdeki işletmelerde haftada bir gün ücretsiz izin hakkı tanındı.
 1930 tarihli 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Yasası ile çalışma
koşulları, işyeri doktoru, çocuk işçilerle ilgili düzenlemeler yapılmıştır.
 1935 yılında 2739 sayılı yasa ile ücretsiz genel tatil hakkı düzenlenmiştir.
 1926 yılında çıkarılan Borçlar Kanunu ile çalışma hayatı bireysel seviyede düzenlenmiştir.
 1935 yılında Ereğli Kömür Havzası Maden Ocaklarında Çalışan
Amelenin Sıhhi İhtiyaçlarının Teminine Dair Nizamname düzenlendi.
 1936 yılında 3008 sayılı ilk iş yasası kabul edildi.
Cumhuriyetin ilk yıllarında 1926 tarihinde kabul edilen Borçlar
Kanunu çalışma hayatını düzenleyen önemli bir yasal düzenlemeydi. Çalışma hayatını bireysel düzeyde elen alan Borçlar Kanunu işçi ve işveren açısından düzenlemeler içermektedir. İşçinin sorumluluklarını yasal
çerçeveye yerleştirdiği gibi işverenin de işçiye karşı yükümlülüklerini
özellikle işçiyi gözetmesi gerektiğini açıklamıştır (Makal, 1999: 338,
Gülmez, 1995: 210). Borçlar Kanunu işçiler açısından çalışma süreleri
36 farklı iş kolunda günlük 6 ila 17 saat arasında değişiyordu. Kanun
aynı zamanda izinler, koruyucu önlemler ve sözleşmenin feshi halinde
ihbar süresi gibi hususları düzenleyen maddeleri içermekteydi (Gülmez,
1995: 211). Borçlar kanunda yer alan umumi mukavele düzenlemesi ile
toplu iş ilişkileri de düzenlenmiştir.
Dönemin devlet politikasının tek parti sistemine dayalı, planlı ve
devletçi bir ekonomik rejimi öngörmesi nedeniyle toplumsal sınıflaşmaya
ve sınıf çıkarlarının savunulmasını kabul etmeyen bir politik sistemin
ortaya çıkmasına neden olmuştur. 1936 yılında kabul edilen 3008 sayılı
İş Yasası da dönemin oluşturduğu bu özelliklerden oldukça etkilenmiştir
(Tokol,1994: 18).3008 sayılı İş Kanunu’nda yapılan düzenleme ile ça-
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lışma ilişkileri bireysel düzeyde ele alınmış olsa bile grev hakkı açık
bir şekilde yasaklanmıştır (Güzel, 1993: 55). 1933 yılında Türk Ceza
Kanunu’nda yapılan diğer bir düzenleme ile zor ve şiddet kullanarak işçilere greve zorlayanlar hakkında altı aydan beş yıla kadar hapis cezası
hükmedilmiştir (Fişek, 1970: 42, Gündoğmuş, 1992: 79).
1938 yılında yürürlüğe giren Cemiyetler Yasası ile ‘’sınıf esasına
dayalı’’ örgüt kurma yasaklanmış (Koç, 1992: 19), 3512 sayılı Cemiyetler
Yasası ile 1909 yılında yürürlüğe giren Tatil-i Eşgal Yasasının kapsamı
genişletilmiş, yasaya aykırı davranışlarda bulunanlar içinde yaptırımlar
öngörülmüştür (Gülmez, 1982: 79). Cumhuriyet sonrası dönemde sanayileşmenin yetersizliğinin ortaya çıkardığı olumsuz etki Cemiyetler Yasasının etkisi ile artmıştır (Yıldırım, 2012: 213). Cemiyetler yasasının aile,
cemaat, ırk, cins ve sınıf esasına dayalı cemiyetler kurulmasını yasaklaması ile o döneme kadar kurulan sendikal örgütlenmenin öncüsü sayılabilecek derneklerde ortadan kalkmıştır. Dernek kurabilmek hükümet
iznine ve denetimine tabi olmuş, hükümetlere dernekler üzerinde geniş
haklar sağlanmıştır. Aynı zamanda devlette, özel idarelerde ve belediyelerde, devlete bağlı kurumlarda çalışanlara dernek kurma yasağı açık bir
şekilde getirilmiştir (Eskicioğlu, 1996).
Cumhuriyet sonrası ilk dönem olarak tanımlaya bileceğimiz 1923
ile 1945 yılları arasında işçi örgütlenmeleri ve işveren örgütlenmeleri çok
zayıf kalmıştır. Dönemin kendine özgü yapısı bu durumun ortaya çıkmasında en büyük etkenken mevcut hükümet çalışma ilişkilerini daha çok
bireysel düzeyde oluşturma çabası içinde olurken öncelikli hedef olarak
iktisadi ve ekonomik gelişmeyi benimsemiştir. Sanayinin ve sermayenin
sınırlı düzeyde olması ve dünya genelinde yaşanan ekonomik olumsuzlar
ülke genelini etkilemiş sanayinin gelişim süreci yavaş bir şekilde ortaya
çıkmıştır.
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Sonuç ve Değerlendirme
Sanayi devrimi dünya genelinde toplumsal yapıları derinden etkilediği gibi çalışma ilişkilerinin de farklı bir boyuta ulaşmasını sağlamıştır. Sanayi devrimi sonucunda sermaye veya işveren olarak tanımlanan
bir sınıf ile işçi olarak tanımlanan ve emeği karşılığı gelir elde eden yeni
bir sınıf ortaya çıkmıştır. Sanayi devrimi ile çalışma koşularının ağır şartları işçilerin örgütlenmesine yol açmış ve sendikalar ortaya çıkmıştır.
Sendikalar işçilerin hak ve çıkarlarını koruyup geliştirmek için
kurulan tüzel kişilikler olarak toplumsal yaşantı içinde zamanla yer bulmaya başlamışlardır. İlk başlarda dönemin ekonomi politikaları gereği
işçilerin sendikal örgütlenmesine karşı çıkan ve yasaklayıcı uygulamalar
ortaya koyan devlet zamanla işçilere örgütlenme yönünde yasal haklar
tanımış ve işçiler sendikal örgütlenme ile hızlı bir şekilde çeşitli haklar
kazanmaya başlamıştır. Bu durum karşısında zamanla işverenlerde bir
araya gelerek işçilere karşı örgütlenme eğilimi göstermiş ve işveren sendikaları ortaya çıkmıştır. İşveren sendikalarının temelinde işverenlerin
işçi sendikalarına karşı hak ve çıkarların korunması ve dengeli bir çalışma ilişkileri yönetimi vardır.
Osmanlı ve Cumhuriyetin ilk dönemlerinde işçi ve işveren örgütlenmelerini incelediğimizde batılı toplumlara göre oldukça geç ortaya çıkan bir yapı vardır. Bu durumun bazı temel nedenleri vardır;
Cumhuriyetin ilk yıllarında ülkenin içinde bulunduğu ekonomik
ve beşerî durum önceliğin bağımsızlığın tam olarak sağlanması hedefini oluşturmuştur. Osmanlıdan kalan zayıf ekonomi ve yetersiz sanayi bu
dönem içinde de işçi ve işveren sendikalarının tam olarak ortaya çıkmamasının temel nedeni olmuştur. Bu dönem içinde özellikle yasal çerçevede yapılan düzenlemelerin daha çok bireysel düzeyde ortaya çıkması ve
örgütlenmeyi yasaklayıcı yasalar çalışma hayatında sendikaların ortaya
çıkmasını geciktirmiştir. Cumhuriyetin ilk dönemleri olan 1923-1929
dönemleri daha çok yeniden yapılanma dönemi olarak şekillenmiştir. Bu
dönemde İzmir İktisat Kongresi ile özel sermaye teşvik edilmiş, sanayi
yatırımlarına yönelik teşvikler düzenlenmiştir. Bu dönem içinde işçi sınıfı ortaya çıkmaya başlasa da örgütlenme ve sendikalaşma için yeterli
demokratik zemin ortaya çıkmadığı için sendikal örgütlenme bilinci gelişmemiştir.
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Osmanlının son dönemi ile Cumhuriyetin ilk yılları genel olarak
bir geçiş dönemi olmuştur. Bu geçiş döneminde ortaya çıkan toplumsal
değişimler ve ülkenin içinde bulunduğu genel durum işçi sınıfının batılı toplumlarda olduğu gibi ortaya çıkmasını geciktirmiştir. İşçi sınıfının
tam olarak ortaya çıkmaması ve yasal bir zeminin olmaması işçi sendikalarının da gelişmesini geciktirmiştir. Bu gelişmeler altında tam gelişmeyen işçi sınıfı ve işçi sendikaları nedeni ile dönemin işverenleri sendikal
örgütlenmeyi gerekli görmemişlerdir.
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Kamu İşveren
Sendikaları ve Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Serdar ORHAN1

Giriş
Çalışma hayatının en önemli aktörlerinden birisi sendikalardır.
Sendikaların temel yapı taşını sanayi devriminden sonra işçilerin kötü
çalışma koşullarına karşı tepkisel olarak organize oldukları işçi birlikler
oluşturmuşlardır. Zamanla bu birlikler günümüz anlamında sendikaları oluşturmuşlardır. İlk kez işçilerin örgütlenme biçimi olan sendikalar
zamanla işverenlerinde örgütlendiği ve çalışma hayatının sosyal diyalog
aracı olmuşlardır.
Sendikalar işçilerin ve işverenlerin çalışma hayatından doğan
ekonomik ve sosyal hak ve çıkarlarını koruyup geliştirmek amacıyla
oluşturulmuş tüzel kişiliklerdir. Sendikalar bu yönüyle çalışanların ve
işverenlerin temsil eden ve onların sosyal katılımlarını sağlayan temel
kurumlardır.
Sendika kavramı ilk oluşumu sırasında İngiltere’de kalfalar arasında oluşturulan dostluk örgütleri olarak ortaya çıkmıştır. İlerleyen yıllarda
işçilerin meslek örgütlerine Sendika Odaları olarak adlandırılmıştır. Günümüz anlamında sendikaların oluşumu 1839 tarihinden itibaren başlar
(Tokol, 2014: 76).
Sendikaların oluşması noktasında Batıda teknolojik buluşlar ve bilimsel gelişmelerin sonucunda oluşan sanayi devriminin, başta İngiltere
ve Fransa’dan olmak üzere sosyal hayatı bütün yönleriyle etkilemesi ve bu
1
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etkinin çalışma hayatında oluşturduğu büyük değişiklikler etkili olmuştur (Güler, 2014:213). Sendikaların kuruluşlarının arkasındaki düşünce
tarzı kötü çalışma koşullarına karşı birleşerek güçlü olmak ve işçilerin
ortak çıkarlarını koruyup geliştirmektir. Ortaya çıkışlarının arkasından
sanayi devrimi süreç bulunmaktadır. İşverenler sanayi devriminden sonra ekonomik güçleri nedeniyle çalışma hayatının temel düzenleyicisi olmuşlardır. Sanayi devrimine olanak sağlayan temel düzenlemeler gereği
liberal bir ekonomik sistem hâkimdi. Öyle ki işçi ile işveren arasındaki ilişkilere müdahaleyi yasaklayan kanunlar yürürlükte mevcuttu. Bu
nedenle de işverenler sanayinin mülkiyetine sahip oldukları için sanayi
devriminin ilk yıllarında işverenler temel güç sahibi olarak belirleyicidirler. Bu yüzden işçi sendikaları açısından temel hareket noktası güce
güç ile karşılık vermek olmuştur. Bu düşünce esasında işveren sendikaları açısından da önemli olmakla birlikte işçi sendikaları açısından ayrı
bir önem arz eder.
Bu yönüyle sendika kavramı denilince hep işçi örgütlenmeleri akla
gelmektedir. Hatta Almanya, ABD ve İngiltere gibi ülkelerde işverenlere ait sendikalar farklı adlar ile adlandırılmaktadır. Türkiye, Fransa ve
İtalya’da ise sendika denilince işçi ve işveren örgütleri birlikte düşünülmektedir (Tuncay ve Kutsal, 2015: 3).
Sendikaların denilince işçi örgütlerinin akla gelmesinin belki de
en önemli nedeni tarihi süreçte önce işçi eylem ve grevleri ortaya çıkmış
sonrasında ise sendikalar şekillenmiştir. Esasında bu işleyişi ilk iş ilişkilerinden itibaren oluşan bir süreçtir Öyle ki tarih boyunca işçiler kötü
çalışma koşullarına karşı iyileştirmeler için mücadele etmişlerdir. Mısırda İ. Ö. 1949 yılında tuğla işlerinde çalışan İbrani işçiler daha iyi çalışma şartları için topluca işi bırakmışlardır. Yine aynı şekilde Piramitlerin
inşası sırasında yine işçiler kötü koşullara karşı iş bırakmışlardır (Çelik,
1998: 114).
Zamanla iş hukukuna ilişkin mevzuatın oluşması, ülkelerin endüstri ilişkileri sistemlerinin şekillenmesi ile sendikacılık hem işçi örgütlenmesi hem de işveren örgütlenmesi olarak yasal zeminine oturmuş
ve sendikaları çalışma hayatının en önemli aktörü konumuna getirmiştir.
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Sanayi devriminin getirdiği kötü çalışma koşulları ile mücadele
amaçlı oluşan sendikaların ülkemizdeki gelişimleri sanayileşmiş ülkelere göre farklı olmuştur. Bu farkın en temel özelliği ise sanayileşmiş
ülkeler ile ülkemizde yaşanan sanayileşme sürecinin paralellik arz etmemesidir.
Sanayi devriminin gerçekleştiği yıllarda ülkemizde sanayileşme
sürecine geçilememiştir. Tarıma dayalı bir üretim sistemini benimseyen
Osmanlı devleti sanayileşme sürecine girememiştir. Dolayısıyla batıdaki
gibi bir işçi sınıfı oluşamadığı için Osmanlı da işçi hareketleri ve işçi
örgütleri görülmemiştir.
Cumhuriyetin ilanı ile birlikte hızlı bir sanayileşme sürecine girilerek yeni ekonomi oluşturma çabaları olmuştur. Bu çabalar kapsamında
özellikle İzmir İktisat Kongresinde batı ülkelerinde olduğu gibi liberal
bir sistem oluşturularak özel sektör eliyle bir sistem oluşturulması amaçlanmıştır. Ancak Osmanlı devletinden kalan ekonomik ve sosyal miras
bunu mümkün kılamamıştır. Çünkü sanayileşen ülkelerde toprak sahipleri ellerindeki ekonomik güçlerinden dolayı yeni dönemin işvereni olmuşlardır. Osmanlı devletinde ise toprak üzerinde sınırlı bir mülkiyet
bulunması nedeni ile sanayileşmiş ülkelerde olduğu gibi sermaye sahibi
özel girişimciler oluşamamıştır.
Devlet bu şartlar altında bütün yatırımları kendi imkanları ile
yapmak zorunda kalmıştır. Bu durum ise devletçi bir ekonomik sistemin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bunun Türk endüstri ilişkilerine
de yansımaları sanayileşmiş ülkelere göre farklı olmuştur. Sanayileşen
ülkelerde yaşanan yoğun işçi ve işveren mücadeleleri ülkemizde o yoğunlukta olmamıştır. Bunun sebebi ise sanayileşen ülkelerde sanayileşmenin özel sektör eliyle gerçekleşmesidir. Dolayısıyla devletin en ufak
bir düzenlemesi ve müdahalesinin olmaması kuralsız bir çalışma hayatı
oluşturmuştur. Bunun sonucu olarak ise sanayi devriminin ilk yıllarında
kötü çalışma koşulları ve bu koşullara devletin müdahale etmemesi işçi
hareketlerinin doğmasına neden olmuştur. Bu hareketlerin bir neticesi
olarak da sendikalar oluşmuştur. Takip eden yıllarda ise devlet çalışma
hayatını düzenleyen hukuki mevzuatı oluşturarak endüstri ilişkilerinin
şekillenmesini düzenlemiştir.
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Ülkemizde ise özel sektör eliyle bir sanayileşme stratejisinin oluşamaması nedeniyle işçi işveren ilişkilerinden Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren güçlü bir devletçiliğin izleri görülebilmektedir. Cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllarda sendikaların kurulması ve sendikal faaliyetler
yasaktı.
Ülkemizde cumhuriyet öncesi dönemde 1909 yılında Tatl-i Esgal
kanunu ile sendikaların kurulması yasaklanmıştır. Yine 1909 yılında
çıkarılan Cemiyetler Kanunu da örgütlenme haklarını sınırlamıştır. Bu
uygulamalar Cumhuriyetin kurulduğunda da aynen devam etmiştir. İlk
yasal düzenlemelerde birisi olan 1924 Anayasasında örgütlenme hakkı
hiç düzenlenmemiştir. 1925 yılında çıkarılan Takrir-i Sükun kanunun ve
bir yıl sonra çıkarılan Türk Ceza Kanunu örgütlenme ve toplu pazarlık
haklarını tamamen yasaklamaktaydı. 1938 yılında çıkartılan Cemiyetler
Kanunu da sınıf esasına dayalı bir cemiyetlerin kurulmasını tamamen
yasaklıyordu. Ancak 1946 yılında Cemiyetler Kanununda var olan bu
yasak kaldırılmıştır. Ülkemizde 1947 yılında çıkarılan İşçi ve İşveren
Sendikaları ve Sendika Birlikleri Hakkında Kanun ile sendika özgürlüğü
sınırlı olsa da tanınmış olmuştur (Akyiğit, 2018:504). Bu kanun sendika
ve sendika birliklerinin kurulmasına imkan vermekle birlikte sendikal
faaliyetlere izin vermemekteydi.
Sendikal faaliyetlere tam olarak izin veren yasal düzenleme ise
1963 yılında mümkün olmuştur. 1963 yılında 274 sayılı Sendikalar Kanunu ile birlikte 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi ve Grev Lokavt Kanunu
yürürlüğe girdi. Bu iki düzenleme ile birlikte ülkemizde grev/lokavt kavramları da çalışma hayatında yerini almış oldular.
1982 Anayasası ile 1983 yılında 2821 sayılı Sendikalar Kanunu
ile birlikte 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi ve Grev Lokavt Kanunu yürürlüğe girdi. Bu iki kanun 274 sayılı Sendikalar Kanunu ile birlikte 275
sayılı Toplu İş Sözleşmesi ve Grev Lokavt Kanuna göre faklı düzenlemeler içermekteydi. Ülkemizde sendikal örgütlenmede işkolu esası benimsenmiş ve özelliklede toplu iş sözleşmesi yetkisinde katı baraj kuralları
getirilmiştir.
2012 yılında ise şu uygulanmakta olan 6356 sayılı Sendikalar ve
Toplu İş Sözleşmesi Kanunu yürürlüğe girmiştir. Sendika faaliyetlere izin
veren tüm yasal düzenlemelerde sendikalar ile toplu iş sözleşmesi kısımları ayrı kanunlar ile düzenlenirken 2012 yılında tek kanunda birleşmiş
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oldular. 6356 sayılı kanunda yine işkolu sendikacılığı benimsenmiş olmak ile birlikte toplu iş sözleşmesi işkolu barajında eski kanuna göre
esneklik olmuştur.
Sendikal Örgütlenme ve Sendikaların Unsurları
6356 sayılı kanunun ikinci maddesinde sendikalar “ İşçilerin veya
işverenlerin çalışma ilişkilerinde, ortak ekonomik ve sosyal hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için en az yedi işçi veya işverenin bir araya gelerek bir işkolunda faaliyette bulunmak üzere oluşturdukları tüzel
kişiliğe sahip kuruluşlar” olarak tanımlanmışlardır. Sendika kurmak ve
sendikal faaliyet yapmak hakkı hem işçilere hem de işverenlere verilmiş
bir hak olarak karşımıza çıkmaktadır. Sendika kurmak ve sendikal faaliyetlerden yararlanma hakkı aynı zamanda anayasal olarak da güvence
altına alınmıştır. Anayasanın 51 maddesinde2 sendika kurma hakkı düzenlenmiştir.
İşçilere ve işverenlere tanınmış olan sendika hakkının sınırlarını
iyi çizebilmemiz açısından sendikaların unsurlarının bilinmesi gereklidir. Tanımdan da çıkartılabilecek sendikalara ait beş temel unsur bulunmaktadır.
a) Özel Hukuk Tüzel Kişiliği: Sendikalar kendilerini oluşturan
gerçek kişilerden bağımsız üst kuruluşlardır. Kurulan bütün sendikalar
da tüzel kişilik olarak kurulurlar. Sendikalar aynı zamanda sendikal özgürlükler kapsamında özel hukuk tüzel kişiliği olarak örgütlenirler. Ve
işleyişlerinde özel hukuka ait kurallar uygulanır.

2

Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve
menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir.
Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz.
Sendika kurma hakkı ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi,
genel sağlık ve genel ahlâk ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebepleriyle
ve kanunla sınırlanabilir.
Sendika kurma hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda
gösterilir
İşçi niteliği taşımayan kamu görevlilerinin bu alandaki haklarının kapsam, istisna ve
sınırları gördükleri hizmetin niteliğine uygun olarak kanunla düzenlenir.
Sendika ve üst kuruluşlarının tüzükleri, yönetim ve işleyişleri, Cumhuriyetin temel
niteliklerine ve demokrasi esaslarına aykırı olamaz
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Kamu işveren sendikaları içinde bu unsur geçerlidir. Kamu işveren sendikaları kamuyu yani devleti temsil etmesine rağmen sendikal
örgütlenmelerinde özel hukuk tüzel kişiliği olarak örgütlenmektedirler.
b) Demokratik Esaslara Uygunluk: Sendikalar işleyişlerinde ülkedeki yasal mevzuata uygun olarak hareket etmekle yükümlüdürler. Bu
yönüyle ülkedeki hukuk düzenine uygun bir şekilde işleyişlerini yerine
getirirler. Ülkedeki yasal düzene bağlı olmak koşuluyla sendikalar faaliyetlerini ve işleyişlerini yerine getiriler.
c) Ortak Amaç: Sendikaların bir amaç etrafından oluşturulması
gereklidir. Bu amaç ise işçilerin ve işverenlerin çalışma hayatından kaynaklanan ekonomik ve sosyal hak ve çıkarlarını koruyup geliştirmektir.
Bir sendika ancak böyle bir amaç ışığında oluşturulabilir. Bunun dışında
bir amaç ile sendika oluşturulamaz. Örneğin, bir siyasi partiye destek olmak, üyelerine kar payı dağıtmak, üyelerine konut yapmak gibi amaçlar
ile sendika kurulamaz.
d) Bağımsızlık: Sendikalar gerek kuruluş aşamalarında ve gerekse
de kurulduktan sonra faaliyetlerini sağlıklı yerine getirmek noktasında
bağımsız bir şekilde hareket ederler. Bu bağımsızlık sendikaların mücadele gücünün temelini oluşturmakla birlikte aynı zamanda sendikal
özgürlüklerin3 de dayanağıdır. Bu kapsam içerisinde sendikalar,
- Birbirlerine karşı (işçi örgütü işveren örgütüne karşı, işveren örgütü de işçi örgütüne karşı),
- Devlete karşı,
- Ülkedeki mevcut siyasi partilere karşı,
3

Sendika özgürlüğü çifte görünüşlü bir özgülüktür. Sendika özgürlüğü, Bireysel / Kollektif
sendika özgürlüğü ve Olumlu / Olumsuz sendika özgürlüğü olarak ikiye ayrılır.
Bireysel / Kollektif Sendika Özürlüğü: Bireylerin tek tek sahip oldukları sendika kurma, sendikal faaliyetlere katılma gibi hakları bireysel sendika özgülüğü kapsamında değerlendirilir. Kollektif sendika özgürlüğü ise sendika tüzel kişiliğinin sahip olduğu bir özgürlüktür. Tüzel kişiliğin faaliyet yapması, yapmaması üst kuruluşa üye olması veya olmaması
bu kapsamdadır.
Olumlu / Olumsuz Sendika Özgürlüğü: Bireysel veya kollaktif olarak sendika veya
üst kuruluş kurulması, faaliyet yapılması olumlu anlamda sendika özgürlüğüdür. Olumsuz
sendika özgürlüğü ise yapmama kapsamında bir özgürlüktür. Buna göre de bireysel veya
kollektif olarak sendika veya üst kuruluş üyeliklerinden ayrılmak, veya hiç üye olmamak bu
özgülük içerisinde düzenlenir.
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- Dini kurum ve örgütlere karşı,
- Ve diğer kuruluşlara karşı bağımsız hareket ederler
e) Serbestçe Kurulabilme: İşçiler ve/veya işverenler sendika kurmak noktasında hiçbir yerden izin veya onay almak zorunda değildirler.
Sendika kurmak için kanunda gerekli olan en az 7 kişi bir araya gelerek,
hazırladıkları sendika tüzüğünü bulundukları mahallin valiliğine teslim
ettikleri andan itibaren sendika kurulmuş olarak kabul edilmektedir.
Sendika tüzüğün valiliğe teslimi ile tüzel kişilik kazandığı için hukuki
sonuçları da o andan sonra sendika tüzel kişiliğini ilgilendirecektir.
Türkiye’de Kamu İşveren Sendikalarının
Tarihi Gelişimi ve Örgütlenmesi:
Kamu işveren sendikalarının temel amaçları özel işveren sendikalarının temel amaçlarına göre farklılık taşımaktadır. Kamu işveren sendikalarının her şeyden önce kamuyu yani devleti temsil yetkisi bulunmaktadır. Bu kapsam içerisinde de kamu işveren sendikalarının temel
amaçları;
- Üyelerinin yasal mevzuattan kaynaklanan ve toplu iş sözleşmelerinden doğan hak çıkarlarını korumak,
- Üyelerine ait işyerlerinde çalışma şartlarını ülke ekonomisini
ile uygun hale getirmek,
- Üyelerine ait işyerlerinde çalışma şartlarını yasal mevzuat sınırları içerisinde verimliği arttıracak şekilde geliştirmek,
- Üyeleri adına toplu iş sözleşmesi yapmak,
- Üyeleri adına işçi örgütleri ile iyi ilişkiler kurarak kamu menfaatlerini sağlamak,
- Ve üyelerini çalışma hayatında temsil etmek şeklinde sıralanabilir (Güler, 2006: 72).
Ülkemiz endüstri ilişkileri içerisinde Cumhuriyet ile birlikte yeni
bir ekonomik inşası çalışmaları içerisinde 1963 yılına kadar sendikal
faaliyetlerin hukuki olarak da uygulama olarak da olmadığını bir gerçekliktir. Ülkemiz sanayileşme stratejileri de batılı ülkelerden farklı gerçekleşmiştir. Sanayi devriminden hemen sonra sanayileşen ülkeler özel
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sektör eliyle sanayileşme çabası içerisinde girmişken, Cumhuriyet sonrası dönemde ülkemizde devlet endüstri ilişkilerinde ki en önemli aktör
olmak zorunda kalmıştı.
1963 yılındaki hukuki düzenlemelerin olduğu yıllardaki konjonktür de Cumhuriyetin ilk yıllarındaki konjonktüre benzemekteydi. İstihdamın büyük çoğunluğu yine kamuda gerçekleşmede ve devletin işveren
rolü yoğun bir şekilde sürmekteydi. Dolayısıyla sendikacılığın özellikleri4 buna göre şekillenmiştir. Ve ortamda başlayan sendikal harekette
günümüzde bile görülebilen temel sorunlu alanlar oluşmuştur. Bu alanlar
kısaca (Uçkan, 2013);
- Ülkemizde sendikalar kamu sektöründe ağırlıklı olarak örgütlenmişlerdir. 1980 sonrası özelleştirme uygulamaları ile kamu
sektörünün istihdamdaki payı azalırken özel sektörün oranı artmıştır. Ancak sendikal örgütlenme biçimleri bu duruma uyum
sağlamada problem yaşamaktadır. Çünkü kamu sektöründe örgütlenmek daha kolay olduğundan sendikalar zorlanmaktadır,
- Sendikalar sadece üyelerinin çıkarlarını korumaya yönelik politikalar geliştirdikleri için emekten yana toplumsal bir hareket
tarzı benimseyememişlerdir. Bu durumda sendikalar sadece örgütlenme düzeyine kaldıkları için bir hareket olarak toplumda
benimsenememişlerdir,
- Ülkemiz sendikaları, işçi ve işveren tabanlarının yeterli siyasal
bilince sahip olmaması nedeniyle birlikte hareket edecek bir olgunluğa erişmemiş ve kendi aralarında bölünmüşlerdir,
- Bu bölünmüşlük sendikal rekabete neden olmuştur. Ancak bu
rekabet genişlemekten ziyade mevcut pastadan kendi paylarını arttırmaya yönelik olmuştur. Sendikasızları sendikalaştırmak
yerine mevcut sendikalıları kendilerine çekmek şeklinde gelişmiştir,

4

Türk sendikacılığını üç temel özelliği vardır;
1- Sanayileşmede ve sendikal harekete gecikme yaşanmıştır.
2- Demokratikleşme sürecinin içerisinde sendikalar yer almamıştır.
3- Sendikala hakların sınıf mücadelesi ile elde edilememesi nedeniyle sendikal hareket
üzerinde güçlü bir devlet etkisinin varlığı bulunmaktadır (Uçkan, 2013: 186).
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- İşgücü piyasasının dağınık yapısı bir işçi bilincini ve sınıfının
tam olarak oluşamamasına neden olmuştur. Bu bilincin oluşmaması örgütlenmeyi olumsuz etkilemiştir,
- Kamu sendikacılığı yaygın olduğu için kamu sendikacılığı kolay sendikacılığı beraberinde getirmiştir. Taraflar kazanımlarını
mücadele ve gerçekçi gerekçeler ile değil çeşitli siyasi manevralar ile almışlardır,
- Ülkemizde ekonomik olarak en önemli sorunun enflasyon olmasından dolayı sendikalar toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sadece ücrete odaklanmışlardır,
- Sendikalar yeni üyeleri kazanma ve örgütlenme konusunda yetersiz kalmışlardır. Değişen üretim sistemleri ve işgücü yapısını
sendikalı yapacak yeni stratejiler oluşturamamışlardır,
- Ülkemizde sendikal hakların mücadele edilerek alınmak yerine
kanunlarla temin edilmiştir. Bu durumda kanunlar ile konjonktüre göre bu hakların daraltılması ve genişletilmesi durumunu
ortaya çıkarmaktadır,
- Özellikle toplu pazarlıklar neticesinde ortaya çıkan uyuşmazlıkların büyük bir bölümü kanunlar ile çözümlendiği için kanunlar
sendikal hakların kullanılmasını sınırlamaktadır.
Bu türden genel sorunlara sahip olan Türk sendikacılık hareketinde işveren sendikalarında da benzer sorunlar mevcut bulunmaktadır. İşçi
sendikaları ile işveren sendikaları arasında hukuki mevzuat açısından
bir fark bulunmamaktadır. Ancak iki sendikacılık biçimi arasında amaç
farkı mevcuttur. Sendikacılık denilince ilk akla işçi sendikaları gelmektedir. Sendikaların da bu noktada temel amacı, işçilerin sermaye karşısında zayıf durumda kalmasını önlemek ve işverenin karşısına örgütlü
olarak birleşerek çıkabilmesini sağlamaktır. Bu nedenle sendikacılık ile
emeğiyle hayatını devam ettirmeye çalışan işçilerin güvencesi için oluşturulmuştur. İşveren sendikacılığındaki amaç ise işçi sendikalarına göre
daha farklıdır. İşveren sendikacılığındaki temel amaç kar oranını maksimum seviyeye çıkarabilmek amacıyla yapılanmıştır (Güler, 2006: 64).
Türkiye’de sendikalaşmaya izin veren ilk düzenlenmenin yapıldığı
1947 yılı ile sendikal faaliyetlere izin verilen 1963 yılları arası işveren
sendikacılığının doğduğu yıllar olmuştur. Bu yıllarda genel konjonktür
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nedeniyle sanayileşme hamlesi yapılmaması nedeniyle işveren sayısı oldukça sınırlıdır. Bu az sayıda ki işverenler, ekonomik ve mali konularda
işbirliği yapılması gereken durumlarda odalar ve dernekler gibi mesleki
örgütler oluşturmak imkânına sahiptirler. Ancak sendikacılık ile ilgili
yasal düzenlemelerin sağlıklı yapılamamış olması nedeniyle ve ayrıca
işçi sendikalarının işverenler üzerinde bir baskı oluşturarak onları örgütlenmeye itecek bir güç haline gelememeleri nedeniyle işveren sendikalarının sayısı oldukça sınırlı kalmıştır. Ülkemizde işçi sendikacılığının gelişim imkanı işveren sendikacılığına göre daha iyi bir konumda
olmasına rağmen, işveren sendikacılığını tetikleyecek kadar bir gelişim
seyri izleyememiştir (Tekerek, 2019: 610). İlk işveren sendikasının 1949
yılında kurulmasına rağmen, sendikal hareket noktasında işverenlerin
gerçek örgütlenmeleri 1960’dan sonra olmuştur. Özellikle 1961 Anayasasını hazırlama çalışmalarının sürdüğü dönemde işverenlerinde örgütlenme çalışmalarının arttığı görülmüştür. 1961 Anayasasının işçilere sağlayacağı haklar belirgin olmaya başladığı bu dönemde işverenler
de kendilerini bu yeni oluşacak çoğulcu düzene uydurmak çabası içine
girmişlerdir(Güler, 2006: 65).
Görüldüğü üzere işveren sendikalarının tarihi gelişimi işçi sendikalarının gelişimi ile aynı paralellikte gelişmiştir. İşçi sendikalarının
yaşadığı temel sorunlar işveren sendikalarını da etkilemiş ve istenilen
gelişiminin oluşumunu engellemiştir.
İşveren sendikalarının örgütlenme şeklide ülkemizde yasa ile belirlenmiştir. Şu an yürürlükte bulunana 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu
İş Sözleşmesi Kanuna göre sendikaların örgütlenme biçimi işkolu düzeyinde olmak zorundadır. Kanuna göre işveren sendikalarının kurulabilmesi için gerekli bir takım şartlar bulunmaktadır.
a) Belli Bir İşkolu Esas Alınmalı: Ülkemizde 6356 sayılı kanun
gereği sendikalar işkolu esasına göre örgütlenmektedirler. Bu nedenle
meslek sendikacılığı, işyeri sendikacılığı, bölge sendikacılığı gibi sendikacılık türleri ülkemizde kanunen yasaktır.
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Sendikalar mevcut olan 20 işkolundan5 birinde Türkiye çapında
faaliyette bulunmak üzere örgütlenebilirler. Bir işyerinin hangi işkoluna
girdiği o işyerine yapılan asıl iş dikkate alınarak belirlenir.
Bir işyerinin hangi işkoluna girdiği Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca belirlenir. Belirlemenin nasıl duyurulacağı ve itirazlara
ilişkin 6356 sayılı kanunun 5 maddesinde düzenleme getirilmiştir. Buna
göre,” Bir işyerinin girdiği işkolunun tespiti Bakanlıkça yapılır. Bakanlık, tespit ile ilgili kararını Resmî Gazete’de yayımlar. Bu tespite karşı
ilgililer, kararın yayımından itibaren on beş gün içinde dava açabilir.
Mahkeme iki ay içinde kararını verir. Karar hakkında istinaf yoluna başvurulması hâlinde bölge adliye mahkemesi iki ay içinde kararını verir.
Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulması hâlinde Yargıtay, uyuşmazlığı iki ay içinde kesin olarak karara bağlar. 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. İşkolu
değişikliği yürürlükteki toplu iş sözleşmesini etkilemez”.
İşkolu esasının tek istinası kamu işveren sendikalarıdır. Kamu kesimi işverenlerinin kendi işyerinin girdiği işkolunda sendikalaşma şartı
yoktur. Bu nedenle kurulacak kamu işveren sendikalarında farklı işkolundan kamu işverenleri olabilecektir. Örneğin enerji üretimiyle uğraşan
bir kamu işvereni 14 nolu Enerji işkolunda bir sendikaya üye olabileceği
gibi veya kurabileceği gibi, 7 nolu İletişim işkolunda bir sendikaya üye
olabilecektir. Aynı zamanda kamu işverenlerince kurulan bir kamu işveren sendikasının tek bir işkolunda faaliyet göstermesi de zorunlu değildir6. Buna karşılık kamu işvereni, özel kesimden işverenlerle birlikte bir
sendika kurabilir veya özel kesimde kurulmuş bir işveren sendikasına

5

6

İşkolları Yönetmeliğinde sayılan 20 İşkolu: 1-Avcılık, balıkçılık, tarım ve ormancılık, 2-Gıda
sanayi, 3-Madencilik ve taş ocakları, 4-Petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç, 5-Dakuma, hazır
giyim ve deri, 6-Ağaç ve kağıt, 7-İletişim, 8-Basın, yayın ve gazetecilik, 9-Banka, finans ve
sigorta, 10-Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar, 11-Çimento, toprak ve cam, 12-Metal,
13-İnşaat, 14-Enerji, 15-Taşımacılık, 16-Gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye ve
antrepoculuk, 17-Sağlık ve sosyal hizmetler, 18-Konaklama ve eğlence işleri, 19-Savunma
ve güvenlik, 20-Genel işler
6356 sayılı Kanunu 3/2 maddesine göre “kamu işveren sendikalarının, aynı işkolundaki
kamu işverenleri tarafından kurulması ve faaliyette bulunması şartı aranmaz”.
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üye olabilir. Ancak bu durumda işkolu önemli hale gelir ve işkolu esası
dikkate alınır (Akyiğit, 2018: 620).
b) En Az Yedi Kişinin Bir Araya Gelmesi: İşveren sendikası kurabilmek için en az yedi kişinin bir araya gelmesi gerekir. Bu kişilerin
aynı zamanda sendika kurabilecek özelliklere de sahip olması gereklidir.
Sendika kurucusu olabilmek için tam fiili ehliyetine sahip olmak yeterlidir. İşçi sendikası kurucusu olabilmek için kurucu 7 kişinin de gerçek
kişi olması zorunludur. İşveren sendikalarında ise işverenin tanımından7
dolayı kurucuların gerçek kişi olma zorunluluğu bulunmamaktadır.
c) Kuruluş Tüzüğünün Hazırlanarak Kuruluşun Olacağı İl Valiliğine Verilmesi: Kurucular tarafından oluşturulan sendika tüzüğü il Valiliğine teslim edildiği anda sendika kurulmuş kabul edilecektir.
1980 Sonrası Türkiye’de Kamu İşveren Sendikacılığı:
1980 sonrası dönemde ülkemiz çalışma hayatında önemli değişmeler yaşanmıştır. Bunun hazırlayıcılar olarak dünyada meydan gelen
gelişmelere paralel olarak ülkemizde 1980 askeri darbesinin çıkardığı
sonuçlar birlikte rol almışladır.
Uluslararası alanda 1980 sonrası dönemde ekonomik durgunluklar
ve artan rekabet koşulları ülkelerde yeni ekonomi politikalarını gündeme getirmiştir. Bu kapsamda refah politikalarından ziyade daha liberal
ekonomi politikaları ön plan çıkartılmış ve refah harcamalarının kısıtlanması ile işgücü piyasasında değişiklikler oluşmaya başlamıştır. Yeni
neo-liberal bu politikalar ışığında sanayi devriminin ilk yıllarındaki gibi
olmasa da devletin piyasaya sosyal müdahalelerinde bir azalma meydana
gelmiştir.
Bu gelişmelerin işveren sendikalarına da etkileri olmuştur. Bilindiği üzere işveren sendikalarının faaliyetlerinin temelinde; üyelerinin
görüşlerini kamuoyu ve devlet önünde temsil etme, üyelerini çalışma
hayatının diğer aktörlerine karşı savunma ve üyelerine çeşitli hizmetler
sunma gibi faaliyetler bulunmaktadır. Ancak 1980 sonrası dönemde dünya ekonomilerinde meydana gelen değişmeler, işveren sendikalarını üye7

4857 sayılı İş Kanununda işveren, bir iş sözleşmesine dayanarak işçi çalıştıran gerçek veya
tüzel yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlardır şeklinde tanımlanmıştır.
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lerine yönelik yaptığı faaliyetleri daha önemli bir hale getirmiştir. Bunun
sonucu olarak da işveren sendikaları sadece üyelerini savunmak yerine,
değişen koşullara uyum sağlayabilmek için daha teknik ve aktif örgütler
haline gelmelerine sebep olmuştur (Tekerek, 2019: 623).
Ülkemizde ise özelikle 1980 Askeri darbesi sonrası yeni mevzuat
ve dünyada yaşanan yeni dönüşümlerin yansımaları Türk çalışma ilişkilerini ve dolayısıyla sendikacılığımı da direk etkilemiştir. Darbe sonrası
Milli Güvenli Konseyi yeni kanun hazırlık aşamasında tüm grev ve lokavt
uygulamalarını yasaklamıştır. Biten toplu iş sözleşmelerinin yerine ise
eski toplu iş sözleşmeleri enflasyon oranında güncellenerek uygulanmaya
devem edilmiştir (Demir, 2018: 226).
Takip eden süreçte ülkemizde 2821 sayılı sendikalar kanun ile
2822 sayılı Toplu iş sözleşmesi ve grev lokavt kanunları uygulamaya girmiştir. Ve bu yasal düzenlemelerde kamu işveren sendikacılığının yasal
çerçevesi belirlenmiştir. Bu sınırlar içerisinde kamu işveren sendikacılığından üyelerine yönelik olarak beklenen temel faaliyetler ise aşağıdakilerdir (Güler, 2006: 73-74);
- İşkolları tüzüğünde belirtilen tüm işkollarında, faaliyet gösteren
üye kamu kurum ve kuruluşlarının hak ve çıkarlarını korumak,
- Üyeleri adına toplu iş sözleşmesi yapmak ve toplu iş uyuşmazlıklarının doğmasını önlemek gayesi ile üyelerine tavsiyelerde
bulunmak ve aracılık etmek,
- Yasal çerçeve içerisinde ulusal ve uluslararası kurumlara ile
mevzuat gereği gerekli kurullara temsilci göndermek,
- Üyelerine her türlü adli ve hukuki yardımda bulunmak,
- Toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan hususlarda üyelerini temsil etmek ve yargı alanında da taraf olmak,
- Kanuni sınırlar içerisinde lokavt kararı alabilmek, üyelerine
karşı başlatılan grevlerin yasal olup olmadığı noktasında üyelerinin haklarını korumak,
- Sendikalar Kanunu hükümleri çerçevesinde üyesi kamu işverenleri personelinin yararlanması için kooperatif kurulmasına
yardımcı olmak,
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- Sendika mensuplarının ve üyesi kamu işverenleri personelinin
mesleki bilgilerini artıracak, milli tasarruf ve yatırımın gelişmesine, reel verimliliğin artmasına hizmet edecek kurs ve konferanslar tertiplemek, sağlık ve spor tesisleri, kütüphane, basım
işleri için gerekli tesisler kurmak, boş zamanlarını iyi ve nezih
şekilde geçirmeleri için imkanlar sağlamak,
- İş uyuşmazlıklarında ilgili makam ve mercilere bilgi vermek,
arabulucu ve hakem heyetlerine veya uyuşmazlık mahkemeye
taşınmışsa mahkemelere bilgi sunmak ve üyelerinin haklarını
bu alanlarda savunmak,
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik mevzuatının hazırlanması çalışmalarına bilgi ve tavsiyeler sunmak, yaşanan değişiklikler hakkında üyelerini bilgilendirmek,
- Çalışanların sosyal durumlarını ve çalışma şartlarını daha iyi
düzenlenebilmesi için araştırmalar yapmak ve üyeleri ile fikir
alışverişinde olmak,
- Amacı ile ilgili üyelerine ve çalışma hayatına yönelik raporlar,
araştırmalar yamak ve bunların yayınlanması,
- Sendikal faaliyetlerine yönelik ihtiyaç duyduğu taşınır ve taşınmaz mallar temin ederek faaliyetlerini sürdürmek,
- Üyelerinin çalışma mevzuatından kaynaklanan tüm ilişkilerine
yönelik koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak,
- Sendikal amacına yönelik olarak her türlü yasal faaliyetleri yerine getirmek.
Özellikle noeliberal politikalara geçiş ile birlikte kamu da yaşanan
özelleştirme çalışmalarının yanı sıra kamu işyerlerinde taşeron uygulamaları ile işçi sendikalarının gücü zayıflarken kamu işveren sendikaları
bu süreçten etkilenmemiştir. Özelleştirme ve taşeron uygulamaları öncesinde kamu işveren sendikaları genel olarak çerçeve sözleşmeler ile
işçi sendikaları ile belirlenen ücret üzerinden pazarlık yaparken, bu uygulamalar sonrasında kamuda o kurumlarda kalan az sayıda ki işçi için
işyeri ve işletme toplu iş sözleşmeleri yapar hale gelmiştir. Ancak 2018
yılında kamu kurum ve kuruluşlarında taşeron işçi olarak çalışanların
kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına geçirilmesi ile birlikte pek
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çok kamu kurumunu için yeniden işçi istihdamını oluşturmuştur. Özellikle bu işçilere ile kamu yapılacak yeni toplu iş sözleşmeleri için yapılacak olan toplu iş sözleşmesi görüşmelerin de kamu işveren sendikaları
taraf olacaktır. İlgili işçilerin çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarının üye
oldukları kamu işveren sendikaları bu noktada işçi sendikaları ile pazarlığa oturacaklardır.
Bu işçilerden belediye şirketlerinden geçişi sağlanan işçilerin
30.06.2020 tarihinden sonra, kamu kurum ve kuruluşlarından kadroya
geçen işçiler için ise 30.10.2020 tarihinden sonra yeni toplu iş sözleşmeleri yapılacaktır. Bu tarihlere kadar bu işçilere yönelik olarak 696
sayılı KHK8 kapsamında 12 Nisan 2018 tarihinde Aile Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı tarafından ilan edilen toplu iş sözleşmesi hükümleri
uygulanacaktır (kamuiscileri.net).
1980 sonrası ülkemizde kamu işveren sendikalarını etkileyen bir
diğer husus ise 2001 yılın da yürürlüğe giren 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve toplu Sözleşme Kanunu ile olmuştur. Bu kanun kapsamında ülkemizde kamu kurum ve kuruluşlarında işçi kadroları dışında
ki kadrolarda çalışanlara da sendikalı olma hakkı getirilmiştir.
4688 sayılı kanun kamu görevlilerine toplu görüşme hakkı vermiştir. Ancak 2001 yılında yürürlüğe giren 4688 sayılı kanunda yer alan top8

İlgili KHK'nın 127›inci maddesindeki düzenlemeye göre, “ Sürekli işçi kadrolarına geçirilenlerden, geçiş işlemi yapılırken mevcut işyerinin girdiği işkolunda kurulu işyerinden
bildirilenlerin ücreti ile diğer mali ve sosyal hakları, bu madde kapsamındaki idarelerde
geçişten önce alt işveren işçilerini kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesinin bitimine kadar bu toplu iş sözleşmesinin uygulanması suretiyle oluşan ücret ile diğer mali ve sosyal haklardan fazla olamaz.
Sürekli işçi kadrolarına geçirilenlerden; geçişten önce toplu iş sözleşmesi bulunmadığından
kadroya geçirildiği tarihte yürürlükte olan bireysel iş sözleşmesi hükümlerinin geçerli olduğu işçiler ile geçiş işleminden önce yapılan ve geçişten sonra yararlanmaya devam ettiği
toplu iş sözleşmesi bulunmakla birlikte bu madde kapsamındaki idarelerde alt işveren işçilerini kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona
erecek toplu iş sözleşmesinin bitiminden önce toplu iş sözleşmesi sona eren işçilerin ücreti
ile diğer mali ve sosyal hakları, bu madde kapsamındaki idarelerde geçişten önce alt işveren
işçilerini kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona
erecek toplu iş sözleşmesine göre belirlenir. Bu madde kapsamındaki idarelerde; 6356 sayılı
Kanunun geçici 7 nci maddesinde belirtilen mevcut işyerleri bakımından anılan Kanuna
uygun olarak yetki başvurusunda bulunulabilir, ancak geçişi yapılan işçiler için yeni tescil
edilen işyerlerinde, geçişten önce alt işveren işçilerini kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu
tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesinin sona erme
tarihinden sonra yetki başvurusunda bulunulabileceği” düzenlenmiştir.
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lu görüşme tam anlamıyla uygulanamamıştır. Uygulamada, görüşmelerde
sürekli uyuşmazlıklar olmuş ve uygulamaya geçirilememiştir. Bu durum
2010 Anayasa değişikliğinde tartışılmakla birlikte yasal çerçeveye sokulamamıştır. 2012 yılında 5982 sayılı Kanun ile 12.09.2010 tarihli referandumla kabul edilen değişikliklerden sonra kamu görevlilerine de toplu sözleşme yapma hakkı verilmiştir. Ve bu amaçla Anayasanın 53’üncü
maddesinde gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre, “Memurlar ve
diğer kamu görevlileri Toplu Sözleşme Yapma Hakkına sahiptir, Toplu
sözleşme yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde, taraflar, Kamu
Görevlileri Hakem Kurulu’na (KGHK) başvurabilir. Kurul kararları kesin olup, toplu sözleşme hükmündedir, Toplu sözleşme hakkının kapsamı, istisnaları, toplu sözleşmeden yararlanacaklar, toplu sözleşmenin yapılma şekli, usulü ve yürürlüğü, toplu sözleşme hükümlerinin emeklilere
yansıtılması, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun teşkili, çalışma usul
ve esasları ile diğer hususlar kanunla düzenlenir.” şeklinde düzenlenmiştir (Kayar, 2018: 35).
Kamu görevlileri ile yapılacak olan toplu görüşmeler noktasında
kamu işveren sendikalarına da taraf olma hakkı bulunmaktaydı. Bu toplu görüşmelerde kamu işverenini kamu işveren kurulu temsil edecektir.
Kamu işveren kurulunda ise, Başbakan tarafından görevlendirilen bir
devlet bakanın başkanlığında, Başbakanlık, Maliye Bakanlığı, Hazine,
DPT müsteşarı ile DİE ve Devlet Personel Dairesi başkanları, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü ve kamu işveren sendikası
temsilcilerinden oluşmaktadır (Tuncay, 2007: 169).
Ancak 2012 yılındaki düzenleme sonrasında toplu sözleşme hakkı
verilen kamu görevlileri ile masaya oturacak olan kamu işvereni temsil
eden kurulda kamu işveren sendikalarına yer verilememiştir (Tuncay ve
Kutsal, 2015: 483).
2012 yılında yürürlüğe giren 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş
Sözleşmesi Kanununda kamu işveren sendikacılığını direk etkileyen bir
düzenleme yapılmamıştır.
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1929 ekonomik krizi sonrası uygulanan iktisat politikaları ve sosyal devlet uygulamaları tüm gelişmiş ülkeler için refah ekonomilerinin
oluşturmuştur. Refah ekonomileri içerisinde sınırlı uluslararası ticaret
dolayısıyla ürettikleri ürünleri satmak için işçilere yüksek ücretler vermekteydi, ürünlerin satılmasıyla birlikte devletler vergi ve sosyal güvenlik gelirlerini arttırmaktaydı ve sosyal refah harcamalarını rahatlıkla karşılamaktaydı. Özellikle 1970’lerden önceki üretim sisteminde teknoloji
bugünkü gibi hızlı gelişmediği için üretim yapabilmek için çok sayıda işçiye ihtiyaç duyulmaktaydı. Çok sayıda işçinin olması da güçlü ve büyük
bir sendikal hareket ve mücadelenin olması sonucunu doğurmaktaydı.
Ancak 1973’li yıllarda petrol krizinden sonra başlayan ve 1980’lerde tüm ekonomilerde değişikliklere neden olmuştur. Bu değişikliklerin
eski yani kapitalizmin altın çağından farklı olan yönleri ise, kısaca şöyle
özetlenebilir (Koç, 2003: 89):
a- Yüksek enflasyon, buna bağlı ekonomik durgunluk, artan rekabet, yükselen iç ve dış borçlar ve buna bağlı kamu kesimi açıklarının artması;
b- Sürekli yüksek işsizlik oranları,
c- Sovyetler birliğinin dağılması ile doğu bloku denilen ülkelerde
komünist partilerin büyük bir çoğunluğunun demokratik sosyalist partilere dönüşmesi ile sendikaların oluşumunda temel etmen olan komünizm tehdidinin9 tamamen ortadan kalkması;
d- Uluslararası ticaretin hakim konuma gelmesiyle yeni üretim
sistemlerinin ortaya çıkması. Ve buna bağlı olarak emek yoğun
üretim sistemlerinin gelişmemiş (ekonomik-sosyal ve haklar bakımından) ülkelere kaydırılması;
e- Yeniden yaşanan bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler sistemi
ile işverenlerin çıkarları doğrultusunda kullanılan yeni teknolojiler ile üretim yöntemleri ve örgütlenmelerin ortaya çıkması.
9

Sendikal hakların gelişimi sanayi sonrasında Batılı ülkelerde oluşmuştur. Ancak bugünkü yapıdaki sendikaların oluşumunun arkasında 1917 Rus sosyalist devrimi ve 1919 yılında kurulan Uluslararası Çalışma Örgütünün çalışmaları temel iki aktör olarak yer
almaktadır(Güneş, 2013:65).
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Bu değişimin en önemli sonucu yeni neoliberal iktisat politikalarına geçiş olmasıdır. Dünyada 1973 petrol krizi sonrasında oluşan ekonomik durgunluk ve yüksek enflasyon sorununa 1929 krizinden sonra
uygulanmaya başlayan keynesyen politikaların çare olamamasının sonucu olarak devletin piyasadaki rolünü azaltıcı yeni politikalar geliştirildi.
Neoliberal politikalar olarak adlandırılan bu yeni uygulamalar yardımıyla devletin piyasada ki etkinliği özelleştirmeler yoluyla en aza indirilmesi
temel bir hedefti. Devletin işveren rolünün en alt seviyelere indirilmesi
çalışma hayatında durumu sanayi devriminin ilk yıllarındaki gibi bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler anlayışını hakim kılmıştır(Mahiroğulları,
2013:76).
24 Ocak 1980 kararları Türkiye’de neoliberal yeni ekonomik sisteme geçişi hızlandırmak amacıyla alınmış olan kararlardır. Bu kararların
meydana getirdiği yeni yapılanmanın10 hedeflerinden biriside örgütsüz
bir işçi sınıfı oluşturmaktı. Devletin özelleştirmeler yoluyla üretimdeki
payının azalması sendikaları bu hedef doğrultusunda dizayn etmiştir.
Özellikle ülkemizde sendikalaşmanın en yoğun olduğu sektör olan kamu
sektörünün daralması sendikalaşmayı da azaltmıştır. Bu durumdan kamu
işveren sendikaları da etkilenmiştir. Çünkü işçi sendikalarının stratejilerine karşı görev yapan kamu işveren sendikaları kamudaki sendikalaşmanın azalmasıyla birlikte temsil noktasında etkinlikleri azalmıştır.
1980 Askeri Darbesinin Türkiye’de Sendikal Harekete Etkileri

1980 askeri darbesinin Türkiye’nin ekonomik sosyal ve siyasal
hareketine derin etkileri olmuştur. Özellikle çalışma hayatına yönelik
olarak kanun koyucuların geçmiş dönemlerden elde edindikleri tecrübelerden dolayı sendikal örgütleri çok sınırlı bir alana sıkıştırmışlardır
(Aydoğanoğlu, 2011: 90). Özellikle darbe öncesi dönemde yaşanan karışık ortamda sendikal özgürlüklerinde etkisinin olduğunun düşünüldüğünden, darbe sonrası oluşturulan yeni yasal düzenlemelerde bir takım
10

24 Ocak kararları ile dört temel alanda yeniden yapılanma hedeflenmiştir.
Ekonomik serbestleşme ile ekonomide yeniden yapılanma,
İşgücüne yönelik olarak esnek uygulamalar ile sendikasız bir iş gücü piyasasının oluşturulması,
Devletin özelleştirme uygulamaları ile yeniden yapılanmasını sağlamak,
Sosyal politikaların sosyal güvenlik sistemine yapılan müdahaleler ile yeniden yapılanmasını sağlamak(Çeştepe ve Güdenoğlu, 2018: 125).
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katı kurallar getirilmiştir (Demir, 2018: 228). 12 Eylül 1980 tarihinde
Milli Güvenlik Konseyi’nin 7 no’lu Bildirisi’yle DİSK, MİSK, 18 Eylül’de
de Hak-İş ve bu örgütlere bağlı sendikaların faaliyetleri durdurulmuştur
(Güler, 2019: 81). 12 Eylül sabahında devam eden binlerce işçinin katıldığı grevler askeri müdahale ile sona erdirilmiştir (Şafak, 2013: 141).
1961 Anayasasından sonra yürürlüğe giren 247 sayılı Sendikalar
Kanunu ile 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi ve Grev Lokavt Kanunlarındaki hakların kullanılmasında darbe sonrasında kısıtlamalara gidildiği görülmüştür. 1983 yılında ise 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi ve Grev Lokavt Kanunları yürürlüğe sokulmuştur.
Toplu çalışma hayatını düzenleyen bu iki kanuni düzenlemeyle öncelikle
eski uygulamadan farklı olarak işkolu esası uygulamaya sokulmuştur. Ve
sendikaların işkolunda ülke genelinde faaliyet göstermeleri zorunluluğu getirilmiştir. Bunun yanında sendikaların toplu iş sözleşmesi yapma
yetkisi için işkolunda %10’luk bir çoğunluğu temsil ediyor olma şartı
getirilmiştir. Bu da 274 sayılı kanunla kurulan pek çok sendikanın yetki
alamayacak durumda olması ve pek çoğunun da darbe sonrası kapatılması nedeniyle ülkedeki sendika sayılarının düşmesine neden olmuştur.
Darbe sürecinde yaşanan gelişmeler kamu işveren sendikalarını
da etkilemiştir. 2821 sayılı Sendikalar Kanunu 3 maddesinde işveren
sendikaları ile ilgili düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemeye göre, “İşveren sendikaları, işkolu esasına göre bir işkolunda ve Türkiye çapında
faaliyette bulunmak amacı ile bu işkolundaki işverenler tarafından kurulur. Kamu işveren sendikalarının, aynı işkolundaki kamu işverenleri
tarafından kurulması ve aynı işkolunda faaliyette bulunması şartı aranmaz” şeklinde düzenlenmişti. Bu düzenleme kamu işveren sendikalarının kuruluşlarını yasal olarak düzenlemiştir.
Kanunun yürürlüğe girmesinden sonara kamu işveren sendikacılığına yönelik büyük hareketlenme görülmüştür. 27.06.1985 yılında Bakanlar kurulunda detaylı şekilde kamu işveren sendikacılığı görüşülmüş
ve 1986 yılında da Başbakanlık genelgeleri ile kamu işveren sendikalarının sayısının üçe indirilerek yeniden düzenlemeleri onaylanmıştır. Kamu
işveren sendikalarının sayısının üç ile sınırlandırılması ile bu sendikaların işçi sendikaları ile koordinasyon sağlanmış ve böylece toplu iş sözleşmelerinde bir düzen sağlanması imkanı getirmiştir. Bu aynı zamanda
kamu işveren sendikalarının, kamuda işçilere verilecek ücretler ve diğer
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toplu iş sözleşmesi kazanımlarının dengeli ve koordineli bir şekilde düzenlemesine olanak vermiştir (Güler, 2006: 71).
Özelleştirme Çalışmalarının
Türkiye’de Sendikal Harekete Etkileri
Ülkemizde 1980 sonrasında 24 Ocak 1980 istikrar programı özelleştirmelerin önüne açan temel programdır. Bu programın arkasında hazırlanmasında IMF ve Dünya Bankası zorlamaları bulunmaktaydı. Özellik -lede 12 Eylül 1980 askeri darbesi programın tam olarak uygulamaya
geçilebilmesi için fırsat sağladı. Programın uygulamaya sokulduğu 19801983 dönemi, Türkiye de çalışma hayatının en karanlık yılları olmuştur.
İşçi sendikaları 274 ve 275 sayılı kanunların yerine mevzuata sokulan
2821 ve 2822 sayılı kanunlardaki sıkı şartlar nedeniyle örgütlenme ve
Toplu İş Sözleşmesi yapma noktasında büyük problemler yaşamıştır. İşçi
örgütlerinin yaşadığı problemler işveren örgütlerinin de etkinliğini azaltmasına rağmen toplu pazarlıklarda işveren örgütlerinin isteklerinin olduğu yıllar haline gelmiştir. Dönemin, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Halit Narin, “20 yıl işçiler güldü, biz ağladık; şimdi
gülme sırası bizde,” diyerek dönemin özetini yapmıştır (Koç, 2003: 90).
Ülkemizde başlatılan özelleştirme süreci işçi sendikaları açısından örgütlenme problemlerinin başlamasına neden olmuştur. Ülkemizde
Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren istihdamın ana yükümü kamu işyerleri çekmiştir. Özelleştirme11 ile birlikte kamuya ait işyerleri özel sektöre devredilmeye başlamıştır. Ülkemizde özelleştirme sürecinde benimsenen temel stratejiye göre büyük kamu işyerlerinin küçük işyerlerine
ayrılarak satılması şeklinde olmasından dolayı, sendikalaşmaya uygun
olmayan küçük işyerlerinin sayısı artmıştır. Özelleştirmenin toplumsal
ve siyasal amaçlarının12 arasında da sendikaların güçlerinin azaltılması
11

12

Özelleştirme politikaları için halkın desteğini almak için kullanılan temel argüman ise,
”özelleştirme ile devletin piyasada özel sektörce de yapılabilecek üretimden çekilerek, özel
sektörün yatırım yapmadığı alanlara, eğitim, sağlık, savunma ve temel altyapı faaliyetlerine”
yöneleceği şeklinde olmuştur(Bilgin, 2001:6).
Özelleştirme uygulamalarından beklenen toplumsal ve siyasal amaçlar,
Sermayenin tabana yayılmasını sağlayacak ortam oluşturmak,
Devleti küçülterek sadece asli görevlerine yoğunlaşmasını sağlamak,
Sendikaların güçlerini zayıflatılarak örgütlü işçi sayısının azalmasını sağlamak,
Kamunun küçülmesi ile demokratikleşme sürecine katkı sağlamak,
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bulunmaktadır. Benimsenen neoliberal politikaların gereği yapılan özelleştirmenin temel mantığında ise, kamu işyerlerinde gereğinden fazla işçinin istihdam edilmesi ve bunun da bu işletmeler verdiği yüklerin zarar
yol açmasıdır(Çiçek, 2016:130). Dolayısıyla bu durum kamu kurum ve
kuruluşlarında örgütlü olan işçi sendikalarının güç kaybetmesine neden
olmuştur. Kamu işveren sendikaları açısından baktığımızda ise bu sendikalar temsil ettikleri işverenlerin hedef ve çıkarları doğrultusunda yine
toplu iş ilişkilerinde aktör olmakla birlikte, karşı tarafın zayıflamasına
paralel pazarlık gücü artmıştır. Özelleştirme uygulamalarının işçi sendikaları açısında oluşturduğu diğer bir sıkıntı ise işçi sayılarında meydana
gelen azalmalar ve 2822 sayılı kanuna göre sendikaların yetki almak için
işkolunda %10’u temsil şartından dolayı yetki almalarında problem oluşturmuştur.
Bunun yanı sıra özelleştirme uygulamaları toplu pazarlık sisteminin şeklin de değişmesine neden olmuştur. Özellikle kamu işyerlerinde
eskiden çerçeve sözleşmeye bağlı büyük işletme toplu iş sözleşmeleri
yapılırken özelleştirme sonrasında bu toplu iş sözleşmeleri de sadece
işyeri toplu iş sözleşmelerine dönüşmüştür(Petrol-İş, 1997). Bununla
kamu işveren sendikalarının daha farklı işçi sendikaları ile işyeri toplu
iş sözleşmeleri yapması anlamına gelmektedir. Bu noktada yapılan toplu
iş sözleşmelerinin takibi sosyal adalet açısından daha önemli bir hale
gelmiştir. Çünkü eskiden merkezden yapılan toplu iş sözleşmelerinin yerine birden çok ayrı ayrı işyeri toplu iş sözleşmeleri (ademi merkezi) söz
konusu olacaktır.
Görüldüğü üzere 1980 askeri darbesi, darbe sonrası uygulanan neoliberal politikalar ve özelleştirme politikaları direk işçi örgütleri olan
sendikaları etkilemiştir. Bu süreçlerde direk kamu işveren sendikalarını
etkileyen bir düzenleme olmamıştır. Ancak elbette ki devletin üretim sisteminde işveren sıfatının azalması ile kamu işveren sendikalarının yaptığı toplu iş sözleşmeleri sayısını ve kapsamını etkilemiştir. 1980 sonrasında kamu işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmelerinde kapsamdaki
işçi sayıları ve toplu iş sözleşmeleri daha az olmuştur.

Kamu kurumları üzerindeki mal ve hizmet üretmeye yönelik zorlamaların önüne geçmek (Göksu, 2012:131).
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Kamu işveren sendikalarını direk etkileyen bir yön varsa 2821 sayılı kanunla yapılan düzenleme13 sonrasında kamu işverenleri aynı işkolunda özel bir işveren sendika varsa ona da üye olabilme hakkına sahip
olmuşlardır. Ayrıca kamu işveren sendikalarında örgütlenme biçiminde
işkolu esasından muaf tutulmuşlardır.
1980 Sonrası Kamu İşveren Sendikalarının Temel Faaliyetleri

1980 sonrasında işçi sendikaların da yaşanan değişim ve dönüşümler karşılarında yer alan işveren örgütlenmelerini de etkilemiştir.
Sendikal hareket ve faaliyetleri 1980 öncesi ve sonrası olarak iki grup
halinde aşağıdaki tabloda tasnif edebiliriz.
Tablo 1: Sendikal hareketlerin dönüşümü
1980 Öncesi Sendikacılık Anlayışı
- Üye sayısı yüksek sendikacılık
- Mali bakımdan güçlü sendikacılık
- Doktriner/İhtilalci sendikacılık
- Hak arayıcı/mücadeleci sendikacılık
- Ulusal/işkolu sendikacılığı
- Ücret sendikacılığı

1980 Sonrası Sendikacılık Anlayışı
- Üye sayısı düşük sendikacılık
- Mali bakımdan güçsüz sendikacılık
- Faydacı/yalın sendikacılık
- Uzlaşmacı/işbirlikçi sendikacılık
- Yerel/işyeri sendikacılığı
- Hizmet sendikaclığı

Kaynak: Mahiroğulları, 2013: 73.

1980 sonrasında kamu da toplu pazarlıklarda yeni stratejiler uygulamaya girmiştir. Özellikle 24 Ocak kararları ile toplu pazarlığın genel
çerçevesi gelirler politikasıyla belirlenmeye başlamıştır. Bu kapsamda
da hükümetle (kamu işveren sendikaları) ile Türk-İş arasında imzalanan çerçeve anlaşmalar, özel sektörde grup pazarlıkları ve bankacılık
gibi büyük işletmeleri kapsayan işletme toplu pazarlıkları oluştu (Şafak,
2006: 36). Özel sektörde işyeri ve işletme toplu pazarlıkları (gruplarda
işyeri veya işletmelerden oluşmaktadır) hakimken, kamuda çerçeve şeklinde bir pazarlık yolu belirlenmiştir.
Kamu işveren sendikacılığı ile özel işveren sendikacılığı noktasında işverenin devlet olması temel bir farka neden olmaktadır. Özel
kesimde işveren kar amaçlı hareket etmektedir. Dolayısıyla zarar ettiği
13

Bu düzenleme 2012 yılında yürürlüğe giren 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi
Kanunda da aynı şekilde uygulanmaktadır.
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durumlarda pazarlık masasında işçilere zam yapamaz. Zararın boyutları
artarsa da işveren işyerinde üretimi bile sonlandırabilir. Kamu işvereni
ise kamusal bir mantık benimsendiği için kar elde etmek birincil amaç
değildir. Hatta zarar etse dahi yaptığı üretimi sonlandırma hakkı yoktur.
Bundan dolayı da zarar etse hakkaniyete uygun işçilerine ücret artışları
yapar. Kamu işverenin organizasyon yapısı farklı da olsa işveren tektir.
Bu yüzden de kamu işverenleri birbirinden bağımsız olarak toplu iş sözleşmeleri ile farklı ücret zamlar ve sosyal yardımlar yaparsa toplumda
devlete olan güven sarsılacaktır. Bu yüzden kamu işveren sendikalarınca
yapılacak olan toplu iş sözleşmeleri ile işçiler açısından daha adil bir
uygulama olacaktır. Bu nedenle de kamu işverenleri pazarlık noktasında
özellikle ücret yönünden çerçeve anlaşmalar yapmaktadır (Güler, 2006:
70).
Sendikaların çalışma hayatına yönelik serbest faaliyetlerinin ilk sırasında toplu pazarlık yapmak bulunur. Bu pazarlıklar neticesinde üyelerinin çıkarlarını artırmak sendikaların en temel fonksiyonları arasında
yer alır. Toplu iş sözleşmesi pazarlıklarında, toplu iş sözleşmesinin oluşumunu etkileyen dokuz temel faktör bulunur (Kayagil, 2018). Bu faktörler;
- Ekonomik durum,
- Sektörel özellikleri,
- İşgücünün yapısı,
- Teknolojik gelişmeler,
- Hukuki gelişmeler,
- Siyasi faktörler,
- Örgütsel yapı,
- İşletme politikaları,
- Sosyo-kültürel değerdir
Taraflar bu dokuz temel faktör etrafında pazarlık görüşmelerini
yaparlar. Özellikle bu noktada kamu işveren sendikalarınca belirlenen
temel strateji kamunun tamamına yönelik adil uygulamalar oluşturmaktadır. Bu yüzden belli işkollarında verimsiz, kar elde edemeyen kamu
işyerleri içinde, yüksek karlı kamu işyerleri içinde ortak bir ücret belir-
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lemek temel hedeftir. Elbette ki bu noktada ülkedeki ekonomik göstergeler ve siyasi konjonktür temel belirleyici olacaktır. 1980 öncesi kamu
işverenleri, özel sektör işverenlerine göre daha bonkör davranması noktasında yapılan eleştiriler bulunmaktadır. Bu noktada seçimler öncesine
gelen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri veya tüm ulusu etkileyen bir olay
sonrasında yapılacak toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde kamu işveren
sendikaları ekonomik durumu ikinci plana atarak popülist ücret artışlarına sebep olabilmektedir.
Türkiye’de Kamu İşveren Sendikalarının Organizasyonu
Türkiye’de işveren sendikalarının tarihine bakıldığında, II. Dünya
savaşının sonrasından itibaren hareketliliklerin başladığı görülmektedir.
Türkiye’de işveren sendikalarının kurulmasına, 1946’da çıkarılan 1938
tarihli Cemiyetler Kanunu’nda yapılan bazı değişiklikler ile imkân sağlandığı ancak sendikacılığı esas olarak düzenleyen ve 20/2/1947 tarihinde kabul edilen 5018 Sayılı “İşçi ve İşveren Sendikaları ve Sendika
Birlikleri Hakkındaki Kanun ile temel düzenlemenin yapıldığı görülmektedir. (Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi, 1998: 143-144).
Türkiye’de gerçek anlamda işveren sendikaları 1960 sonrası oluşmuş ve 1961 Anayasası’nın ardından 1963’te yürürlüğe giren 274 ve 275
sayılı yasalar işverenleri sendikalaşma sürecine yöneltmiştir. Türkiye’de
1965’ten itibaren özel kesim işverenleri yanında kamu kesimi işverenleri
de örgütlenmeye başlamıştır. Bu dönemde, kamu işverenlerinin sendikalaşması konusunda çeşitli tartışmalar öne sürülmüştür. Bu tartışmalarının temel sebeplerinden birisi ise, kamu işverenlerinin sendikalaşmasına
dair 5018 ve 274 sayılı yasalarda herhangi bir hükmün bulunmamasıdır
(Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi, 1998).
Bu tartışmalar altında ilk kamu işveren sendikası 5.9.1963 tarihinde Etibank Maden İşletmeleri İşverenleri Sendikası adı ile kurulmuştur
ancak kamu işveren sendikaları, konfederasyon düzeyinde örgütlenme
gerçekleştiremedikleri için zaman içerisinde TİSK çaltısı altına girmişlerdir. 1978’de Ecevit Hükümeti ile işçi kesimi arasında temmuz ayında
imzalanan ve “Toplumsal Anlaşma” olarak anılan sözleşme ile kamu kesimindeki kuruluşların, toplu sözleşmelerini bağıtlamada karşılaştıkları
ve bilgi akışından doğan işveren sorunlarını çözmeye yönelik ortak bir
birim kurulması düşünülmüştür. Bu doğrultuda kamu işveren sendikala-
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rının ilişkide bulundukları özel kuruluşlarla ilişkilerini kesmeleri istenmiştir (Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi, 1998: 214-215) .
Bu gelişmeler doğrultusunda, 1983’te 2821 Sayılı Sendikalar
Kanunu’nun yürürlüğe girmesine kadar 12 kamu işveren sendikası faaliyette bulunmuştur. Bu sendikalardan ilki, 5 Eylül 1963’te kurulan Etibank Maden İşletmeleri İşverenleri Sendikası’dır.
1983’e kadar kurulan kamu kesimi işveren sendikaları ise şunlardır:
•

Türkiye Petrol İşverenleri Sendikası (PETKİM, TPAO, Petrol
Ofisi, İpraş)

•

Çimento Sanayii İşverenleri Sendikası (T. Çimento Sanayii ve
dolaylı olarak bağlı şirketler)

•

Türkiye Kömür Madenleri İşletmeleri Sendikası (TKİ ve müesseseleri)

•

Türkiye Maden İşletmeleri İşverenleri Sendikası (Etibank ve
müesseseleri)

•

Sümerbank Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası (Sümerbank
ve bağlı şirketler) Sümerbank Çimento Tuğla ve Seramik Sanayii İşverenleri Sendikası (Sümerbank işyerleri)

•

Türkiye Demir-Çelik Sanayii İşverenleri Sendikası (T. Demir
ve Çelik İşletmeleri)

•

Türk Taşıt Kamu İşverenleri Sendikası - TÜTİS (TCDD, THY,
USAŞ, Denizcilik Bankası, DB Deniz Nakliyat TAŞ, TCDD Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayii Müessesesi)

•

Türkiye Elektrik Sanayii İşverenleri Sendikası (Çukurova
Elektrik AŞ, DSİ, TEK, EİEİ, İller Bankası, Simel Ltd. Şti.)

•

Türkiye Şeker Sanayii İşverenleri Sendikası (Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi, 1998: 212).

1983 yılının Mayıs ayında çıkan 2821 ve 2822 sayılı sendikalar
kanunu ile birlikte ilk defa “Kamu İşveren Sendikaları” ifadesine yer
verilmiştir ve kamu işveren sendikaları ile ilgili özel bir düzenleme getirilmiştir. Yapılan düzenleme ile birlikte Çalışma Bakanlığı bünyesinde
birçok kez toplantı yapılmış ve kamu işveren sendikalarının geleceği
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hakkında çeşitli alternatifler üzerinde durulmuştur. Bu alternatifler arasında yer alan, “kamu işveren sendikalarının sayısının üçe indirilmesi”
kararı uygulanmıştır. Yasanın çıkışını izleyen yıllarda farklı iş- kollarına ait kamu işveren sendikaları TÜHİS (Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası), KAMU-İŞ (Kamu İşletmeleri
İşverenleri Sendikası) ve TÜRK KAMU-SEN (Türkiye Maden Enerji
ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası) olarak üç kamu işveren sendikası çatısı altında toplanmıştır. 1995 yılı sonu itibariyle Türk
Kamu-Sen sendikası, Kamu-İş sendikası çatısı altına girerek birleşmişlerdir (tuhis.org.tr).
Günümüzde ise Kamu işveren sendikaları, Kamu-İş, TÜHİS, Miksen, Missen ve YERELSEN olmak üzere beş kamu sendikası düzeyinde
faaliyetlerine devam etmektedirler. Bu sendikalar aşağıda kısaca ifade
edilmektedir;
Kamu-İş (Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası):
14 Mayıs 1971 tarihinde Sümerbank Tekstil Sanayii Müesseseleri tarafından Ankara’da kurulan Sümerbank Tekstil Sanayii İşverenleri
Sendikası’nın ismi değişerek yerini KAMU-İŞ sendikasına bırakmıştır.
Kamu-İş sendikası büyük KİT’lerin bünyesinde kurulmuş ve KİT personeline verilmiş ek görevler ile yürütülmektedir. KİT Genel Müdürü
aynı zamanda kamu işveren sendikasının başkanı olarak görev yapmaktadır. Diğer görevler ise yine hiyerarşik olarak paylaşılmaktadır (kamuis.org.tr).
TÜHİS (Türk Ağır Sanayii ve Hizmet
Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası):
25 Kasım 1968 tarihinde 274 Sayılı Sendikalar Kanunu hükümlerine göre Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarca, T.C.D.D İşletmesi
Genel Müdürlüğü, THY Genel Müdürlüğü, Denizcilik Bankası Genel
Müdürlüğü, Uçak Servisi A.Ş Genel Müdürlüğü, D.B Deniz Nakliyatı T.A.Ş Genel Müdürlüğü, taşımacılık işkolunda faaliyette bulunmak
üzere kurulmuştur. 2821 Sayılı Sendikalar Kanununda yapılan değişiklik sonucunda sendikanın faaliyet alanı genişlemiş ve Ulaştırma
Bakanlığı’nın tüm işkollarında faaliyette bulunmak üzere, 1983 tarihinde yapılan 14. Olağan Genel Kurulunda alınan karar sonrasında faali-

Dr. Öğr. Üyesi Serdar ORHAN

95

yetini “Türk Ulaştırma Kamu İşverenleri Sendikası” adı altında yürütmektedir (tuhis.org.tr).
TÜHİS’in halen 8 Bakanlık, 16 Genel Müdürlük, 1 Başkanlık, 1
Müdürlük ve 51 İl Özel İdaresi olmak üzere toplam 77 üyesi bulunmaktadır. Ayrıca sendikanın, 2019 yılı içerisinde görüşmeleri başlayan 79,
görüşmesi başlamayan ise 9 olmak üzere toplam 88 adet toplu iş sözleşmesi görüşmesi bulunmaktadır.
Miksen (Mahalli İdareler Kamu İşverenleri Sendikası):
İstanbul Belediyelerinde ve Bağlı Kuruluşlarında görevli 17 işveren vekili bir araya gelerek, Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerini kişilere
bağlı olmaktan çıkarıp, kurumsallaştırmak ve Ana Tüzük’de de belirtilen,
üyelerinin mevzuat ve toplu iş sözleşmelerinden doğan hak ve menfaatlerini korumak, üyelerin işyerlerinde iş ve çalışma şartlarını, verimliliği
arttıracak şekilde düzenlemek, üyeleri adına toplu iş sözleşmeleri akdetmek, üyeler arasında uygulama beraberliğini gerçekleştirmek, işverenler
ile işçiler ve işçi sendikaları arasında çalışma barışı oluşmasını teşvik
ve devamını temin ve üyelerini mevzuat çerçevesinde temsil etmek amacıyla 1997 yılı Mayıs ayında Mahalli İdareler Kamu İşveren Sendikası’nı
kurmuşlardır (miksen.org.tr).
Missen (Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası):
25.05.1999 tarihinde kurulmuştur. Yaklaşık 10 yıldan beri faaliyet
gösteren sendikanın yönetim kurulu toplam yedi kişiden oluşmaktadır
(missen.org.tr).
YERELSEN (Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası):

Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası YERELSEN, 25
Temmuz 2005 günü 14 Belediye, Bağlı Kuruluş ve Belediye Şirketlerinin yöneticileri tarafından, Türkiye genelinde faaliyette bulunmak üzere
kurulmuştur. Çok kısa süre içinde teşkilatlanmasını tamamlayarak kuruluşundan sonra iki ay içinde 37 üyeye ulaşmıştır (yerelsen.org.tr).
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Kamu İşveren Sendikalarının Toplu Pazarlık Faaliyetleri
Türkiye’de kamu işveren sendikalarının toplu pazarlık süreçlerini
1980 öncesi ve 1980 sonrası olmak üzere iki dönemde ele almak kamu
işveren sendikalarının yaşadıkları olayları ve geçirdiği evreleri anlamak
için daha uygun olacaktır.
Öncelikle, sendikacılığın emekleme sürecinde olduğu 1960’lar
dan 1980’ler boyunca, kamu kesiminde sendikalara ılımlı bir şekilde
yaklaşılmıştır. Endüstri ilişkileri sisteminin üçüncü tarafı olan devlet,
aynı zamanda üstlendiği işveren kimliği ile kamu kesimi işyerlerinde
sendikalaşmayı desteklemiş ve kamu kesimi toplu pazarlıklarında, özel
kesime oranla daha yüksek ücret ve haklar sağlamıştır. Bu dönemde,
kamu kesimindeki yumuşak tavır, işçi ve işveren taraflarının örgütlenme
yetersizliği, hak arama mücadelesinin yeni başlaması ve ülkenin sosyoekonomik koşulları gibi nedenlerle büyük iş uyuşmazlıkları pek ortaya
çıkmamıştır.
Sendikacılıkta ilk yıllar olarak adlandırabileceğimiz 1963-1969
yılları arasında saptanan toplam 402 grev uygulaması olmuş, bu grevlerde 1.606.000 işgünü kaybedilmiştir. Toplam grevlerin yüzde 21,9’u ve
grevde kaybedilen işgününün yüzde 23,ü ise kamu kesiminde gerçekleşmiştir (Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi, 1998: 218).
1970’li yıllara gelindiğinde, 1973 petrol krizi ile artan maliyetler
ve enflasyonunun yanı sıra KİT’lerin sorunlarının da giderek artması sonucu, kamu kesimi işvereninin işçi talep ve hareketine görece yumuşak
yaklaşımı sertleşmeye başlamıştır. Bunun yanı sıra, sendikalar ve işçiler, toplu sözleşme ve grev hakkını tanıyan yasalara alışmış ve deneyim
kazanmışlardır. Bu gelişmelerin etkisiyle 1970’ler iş uyuşmazlıklarının
artmaya başladığı bir dönem olarak karşımıza çıkmaktadır.
1980 yılına kadar kamu işveren sendikalarının birlikte uyguladığı
ortak bir toplu pazarlık ve ücret politikalarının varlığından bahsetmek
mümkün olmadığı için mevcut kamu işveren sendikaları arasındaki iletişim de son derece zayıf olarak kalmaktadır. 1980’li yıllardan itibaren
başlayan neoliberal politikaların etkisiyle kamu işyerlerinde özelleştirmeler artmış ve toplum içerisinde huzursuzların artmaya başladığı bir
döneme girilmiştir. Bu dönemde kamu kesimi işçileri, ilk kez gerek eko-
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nomik çıkarlarının, gerekse örgütlenme alanlarının özel kesim işçileri
gibi ve onlar kadar daralması olgusuyla karşı karşıya gelmişlerdir.
Yine bu dönem hem toplu pazarlık hem de ülkemiz açısından “bunalım ve toplumsal kargaşa dönemi” olarak da nitelendirilebilir. Gerçekten de olumsuz ekonomik koşullar batı ekonomilerinden daha ağır biçimde ülkemizde sonuçlarını vermiş, doğal olarak Türk siyasal hayatı ile
birlikte endüstri ilişkileri sistemi de bu durumdan etkilenmiştir. Toplu
eylemler, fiyat artışlarındaki hızlanma, 12 Mart muhtırası, anayasada yapılan değişiklikler ve endüstri ilişkilerinin yasal düzenini etkileyen yeni
bir yasa bu dönemin makro plandaki başlıca gelişmeleridir. Bu bunalımlı
dönemde grev nedeniyle kaybedilen işgünü toplamı 8,5 Milyon işgününe
ulaşmıştır. Sadece 1980 yılının ilk sekiz ayında 220 grevde 1.303.253
işgünü kaybedilmiştir (Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi, 1998: 218).
Kamu İşveren Sendikalarının Yaptığı Toplu İş Sözleşmeleri

Kamu işveren sendikalarının gerçekleştirdiği toplu iş sözleşmeleri
ve kapsadığı işçi sayısından incelendiğinde 1980’den sonra yaşanan sert
düşüş, yaşanan askeri darbenin getirmiş olduğu bir azalışın etkisi olarak
karşımıza çıkmaktadır. 1980 ile 1990 arasında yapılan toplu sözleşme
sayılarına bakıldığında bir istikrar söz konusu olmakla birlikte 1990’dan
itibaren toplu iş sözleşmelerinde bir artışın yaşandığı görülmektedir.
10’ar yıllık dönemler halinde bakıldığında ise kamu iş yerlerindeki toplu
iş sözleşmesi sayısının keskin bir şekilde arttığı görülmektedir.
Ancak özelleştirme uygulamalarının bir sonucu olarak kapsadığı
işçi sayısında özellikle 1990 sonrası dönemde düzenli bir azalma gözlenmektedir. 2000’lerden sonra işçi sayısında azalma daha da belirginleşmektedir. Özelleştirmeler neticesinde büyük kamu işletmelerin küçük
parçalara bölünerek elden çıkartılması stratejisinde dolayı kapsamdaki
kamu işyerlerinin sayısında anlamlı bir azalma görülmezken bunu kapsama giren işçilerde azalma şeklinde daha net görebilmekteyiz.
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Tablo 2: Kamu İşveren Sendikalarının 1980’den Günümüze Kadar Yapmış
Olduğu Toplu İş Sözleşmeleri Sayısı ve Temsil Ettiği İşyerleri ve İşçi Sayıları
YILLAR

TOPLU İŞ
SÖZLEŞMESİ
SAYISI

KAMU
İŞYERİ

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

1813
647
3.221
991
1185
2721
2667
2343
2454
2725
1954
5030
1783
3809
1513
2357
1871
2056
1867
2286
1646
4454
1773
1607
1482
3977
1704
1975
1704
1995
1662

237
358
728
174
391
635
752
460
705
566
881
782
807
879
675
969
861
1010
943
1137
985
1193
1113
793
849
1176
1133
1430
1190
1417
1219

KAPSADIĞI
KAMU
İŞYERİ
SAYISI
1.499
9619
7956
4895
7000
7706
7799
7485
5888
12340
3682
8480
6971
10778
4290
9638
2.173
9578
4741
5800
3093
10302
3309
1430
3328
8912
4528

KAPSADIĞI
İŞÇİ SAYISI
330
465
1.170
261
147.163
647.582
348.626
641.244
248.177
631.197
278.590
630.844
269.938
733.832
85.937
508.696
281.190
625.670
94.871
544.995
103.124
473.845
131.852
391.526
122.018
382.992
117.377
122.031
107.258
288.531
166.294
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2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

2134
1503
2646
1681
1637
2725
4472

1313
1172
1808
1167
881
788
833

8524
5137
12199
6567
12897
4795
12171

99

194.322
100.416
228.116
105.577
240.278
60.552
235.720

Kaynak: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Tablo 3: Kamu İşyeri Sendikalarının 1980-2017 Yılları Arası Toplu İş
Sözleşmesi Sayısı Grafiksel

3.3 Toplu İş Uyuşmazlıkları Grev/Lokavt
1980’li yılların sonunda artmaya başlayan grev eğilimleri 1990 ve
1991 yıllarında da devam etmiş, ancak 1992’den itibaren düşme sürecine girmiştir. 1990 ve 1991 yıllarında toplam 856 grev uygulanmış ve
bu grevlerde 7.276.000 işgünü kaybedilmiş, buna karşın 1992 ve 1993
yıllarında 147 grev uygulanmış ve 1.728.319 işgünü kaybedilmiştir.
1990 ve 1991 yıllarındaki toplam grevlerin yüzde 5,1’i, grevde kaybolan
işgününün ise yüzde 35’i kamu kesimindedir. 1992 ve 1993 yıllarında
ise toplam grevlerin yüzde 38,8’i, grevde kaybedilen işgününü ise yüzde
48,4’ü kamu kesiminde gerçekleşmiştir.
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Tablo 4: Kamu İşveren Sendikalarının Örgütlendiği Kamu İşyerlerinde
2008-2017 Yılları Arasında Meydana Gelen Grevlere İlişkin Bilgiler
Grev Sayıları
Toplam
Kamu
Toplam
Greve
İşyeri
Kaybolan
Yıllar
Grev
İşyerleri
İşçi
Katılan İşçi
Sayısı
İşgünü Sayısı
Sayısı Grev Sayısı
Sayısı
Sayısı
2008
15
1
8
610
610
2009
13
0
0
0
0
2010
11
1
10
406
2.030
2011
9
0
0
0
0
0
2012
8
0
0
0
0
0
2013
19
2
59
14.109
186
9.300
2014
13
1
56
13.848
0
0
2015
27
3
75
14.577
276
3.208
2016
21
2
57
14.179
299
1.794
2017
26
2
106 14.722
839
5.034
Kaynak: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Tablo 5: 2008-2017 Kamu İşyeri Sendikalarında Meydana Gelen Grev
Sayıları Grafiksel
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2008 yılından 2017 yılına kadar geçen dokuz yıllık süreçte grev
sayılarında kademeli olarak bir artış yaşandığı görülmektedir. Özellikle
2008 yılında yaşanan ekonomik kriz döneminden sonra azalış evresine
giren grev olayları 2013 yılından itibaren tekrardan yükselmeye başlamış
ve 2017 yılı itibariyle 26 sayısına ulaşmıştır. 2008 yılındaki 15 grev sayısını baz alırsak grev oranında %73,33’lük bir artış yaşandığını söylemek
mümkündür.
Elde edilen sonuçların Türkiye’deki ekonomik durumun gidişatı
hakkında kesin olmasa da dolaylı olarak fikir verebilmesi açısından oldukça önem arz ettiği görülmektedir.
Tablo 6: Kamu İşyeri Sendikalarında 2008-2017 Yılları Arasında Meydana
Gelen Lokavt Olaylarına İlişkin Bilgiler
Lokavt Sayıları
Yıllar

Toplam
Lokavt
Sayısı

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

1
0
0
0
0
0
1
1
1
0

Kamu
İşyerleri
Lokavt
Sayısı
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

İşyeri
Sayısı

Toplam
İşçi Sayısı

Lokavta
Uğrayan
İşçi Sayısı

Kaybolan
İşgünü
Sayısı

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Kaynak: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Tablodaki rakamlardan da anlaşılacağı üzere kamu işyerlerinde
2008 yılından 2017 yılına kadar gelen süreçte herhangi bir lokavt olayının yaşanmadığı görülmektedir. Kamu işletmelerinde lokavt durumunun
görülmemesi, işveren olarak devletin herhangi bir iş bırakma sürecine
giremeyeceğinden kaynaklanmaktadır. Ancak genel lokavt rakamlarına
bakıldığında ise, 2008 yılından bu yana yaşanan lokavt olaylarında son
yıllarda artış yaşandığı gözlemlenmektedir.
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Sonuç
1980 yılı ülkemizde ekonomik, sosyal ve siyasal olarak büyük dönüşümlerin başlangıcı olmuştur. 1980 askeri darbesi ile ülkemizde siyasal olarak bir askeri darbe yönetimi ile karşı karşıya kalmıştır. Bu askeri
darbenin ekonomik problemlerin, işçi grevlerinin olduğu bir dönemde
meydana gelmesi sebebiyle sonuçlarından bu süreçlerde etkilenmiştir.
Darbe sonrası yapılan politikalar kapsamında ülkemizde neoliberal politikalara geçiş yaşanmış ve bu politikalar ülkemizde özelleştirme uygulamalarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. İşçi sınıfı da bu darbenin sonuçlarından nasibini almış. İşçi örgütlerinin büyük bir kısmı kapatılmış
ve yürürlükte olan grevler sona erdirilmiştir. Ayrıca toplu iş ilişkilerini
düzenleyen kanunlar 1983 yılında değiştirilmiştir.
Darbenin sonuçları darbe öncesi dönemin işçileri ile en büyük işvereni olan devleti etkilemiştir. İşçiler özellikle özelleştirme uygulamaları ve katı para politikaları uygulamalarından dolayı bu süreçten olumsuz etkilenmiştir. Özellikle özelleştirme ile kamu kurum ve kuruluşları
küçük işletmeler halinde satılmaları nedeniyle, kamuda iş güvencesi
içerisinde çalışan işçilerin büyük bir kısmı güvencesiz bir istihdam ortamında çalışır hale gelmiştir. Bu durum aynı zamanda işçilerin sendikal
özgürlüklerini de olumsuz etkilemiştir. Çünkü ülkemizde sendikaların en
çok örgütlenme yaptığı işveren kamu işverenidir.
Darba sonrası devlet özelleştirme uygulamaları ile işveren durumundan artık sıyrılarak klasik kamu hizmetlerini yerine getiren bir pozisyon almıştır. Devlet çalışma hayatına yönelik mevzuatı hazırlayıp, üretimin içerisinden çıkmıştır. Devletin yerine getireceği hizmetlerin büyük
bir kısmını da taşeronluk uygulamaları ile çözmüştür.
Bu durumlar işçi ve işveren örgütlerine de etkileri olmuştur. İşçi
örgütleri 1980 sonrasında özelleştirmeler neticesinde üye sayılarında
azalmalar meydana gelmiş, yeni kanuni düzenlemeler özellikle toplu iş
sözleşmesi yapma yetkilerini zorlaştırmıştır. Ayrıca sendikalarda işkolu
düzeyinde örgütlenme zorunluluğu ile ülkemizdeki sendika sayılarında
da azalmalar yaşanmıştır.
1980 sonrasında bu gelişmeler ışığında yapılan toplu iş sözleşmeleri kamu kesiminde boyut değiştirmiştir. Çünkü özelleştirme öncesinde
kamu da işçi istihdamı yağın bir şekilde yapılmakta olduğu için geniş
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kesimleri kapsayan çerçeve sözleşmeler ile tüm kamu işçileri için bir ücret belirlenerek uygulanmaktaydı. Ancak özelleştirme sonrası kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen işçi sayılarının azalmasına paralel
toplu iş sözleşmeleri işyeri ve işletme toplu iş sözleşmeleri düzeylerinde
yapılmaya başlamamıştır.
Bu süreçte kamu işveren sendikalarının tutumlarında pek değişme
olmamıştır. Çünkü kamu işyerlerinin üretim mantığı özel sektördeki gibi
sadece karı maksimum seviye çıkartmak şeklinde hiçbir zaman olmamıştır. Bu noktada kamu işveren sendikaları ve yapılan pazarlıklar o günkü
siyasi ve ekonomik şartların ışığında pozisyon almaktadırlar.
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1961 Anayasası Çerçevesinde
Türk Sendikal Yaşamında Değişim
ve Kamu İşveren Sendikaları
Doç. Dr. Özgür TOPKAYA1

Giriş
Çoğulcu demokratik toplumlarda sendikacılık hareketinin sosyoekonomik düzendeki temel fonksiyonu (sendikayı kuranların işteki statüsüne göre) çalışanların veya işverenlerin haklarını ve çıkarlarını korumak ve geliştirmektir. Sendikaların temel fonksiyonları; sendikalar ile
ilgili tanımlarda yer alan kavramları da içermektedir. Toplu pazarlık yapmak, toplu iş sözleşmesi imzalamak ya da toplu iş uyuşmazlığı çıkarmak,
çalışanları toplumsal ve siyasal arenada temsil etmek, üyelerine hukuki
yardım, eğitim faaliyeti ve yayın faaliyeti gibi fonksiyonları bulunmaktadır. Çalışanlar, sendikalar sayesinde birlik ve dayanışma içerisinde hareket etme ve böylece pazarlık güçlerini koruma fırsatını yakalamaktadır.
Toplu pazarlık mekanizması sayesinde ücret ve çalışma koşullarını toplu
olarak dile getirebilmektedir. İşverenler ise kurdukları işveren sendikaları ile birlikte; işçi sendikacılığı hareketinin ortaya koyduğu yeni çalışma ilişkileri düzeninde bir taraf olarak yer almışlardır.
Türkiye çalışanların işgücü piyasalarında serbestçe hareket edebildikleri çoğulcu demokratik düzenin hakim olduğu bir ülkedir. Tarihsel süreç içerisinde endüstri ilişkileri sistemi dünyada mevcut endüstri
ilişkileri sistemine benzer süreçlerden geçerek günümüzdeki halini almış bulunmaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün öngördüğü üçlü sac
ayağı olarak ifade edilen çalışma ilişkilerinde işveren, işçi ve devlet gibi
üç aktörün yer aldığı mekanizmadan ibarettir.
1

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, ozgurtopkaya@gmail.com
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Günümüz endüstri ilişkileri sisteminin oluşmasında ve sendikacılık hareketi açısından 1960-1980 dönemi önemli bir dönemdir. Zira
1961 Anayasası ile birlikte sosyal devlet ilkesini benimseyen Türkiye’de
sendikal hakların anayasal güvenceye kavuşarak tüm çalışan kesime yayılması gündeme gelmiştir. Bunlardan bir tanesi de kamu personeline yönelik hakların verilmesidir. Ancak dönem içerisinde siyasal istikrarsızlar
beraberinde Ülke açısından büyük sorunları da beraberinde getirmiştir.
Çalışma genel olarak dört temel bölüme ayrılabilir. Öncelikle
dönemin siyasi ortamı uluslararası ve ulusal düzeyde incelenmektedir.
Bunu takiben ekonomik ortam istihdam boyutuyla birlikte incelenmektedir. Ardından yasal düzenlemeler ve işçi ve memur hareketi ile ilgili son
kısma geçilmektedir.
SİYASET
Dünyada Siyasi Konjonktür
1960’ların siyasi arenasında vurgulanması gereken nokta “liberalizm” anlayışının hakim olmasıdır. Özellikle Frederick Roosevelt’in
döneminde ortaya çıkan “Yeni Düzen” anlayışının, Başkan John F. Kennedy ve Lyondon B. Johnson tarafından 1960’lı yılların başlarında ve ortalarında siyasette kullanıldığı görülmektedir. Siyasi arenada liberalizm
kelimesi sık sık kullanılırken insanların kelimenin tam olarak ne anlama
geldiği konusunda kafalarının karıştığı durumlar ortaya çıkmıştır. Liberal kelimesi 1960’lı yıllarda yukarıda bahsedilen başkanların bakış açısıyla; devlet eliyle, yoksul ve yardıma muhtaçlara yönelik yürütülmekte
olan refah hizmetlerinin kapsamının arttırılmasıdır.
Ekonomide Keynezyen Ekonomik Modelin uygulandığı akıldan
çıkarılmamalıdır. Keynezyen ekonomik modelde devletin ekonomik piyasalara müdahalesi söz konusudur. Bu bölümde bahsi geçen liberalizm;
kolektif ideolojinin alternatifi olan ve Batılı devletlerce kabul edilen siyasal liberalizm anlayışını ifade etmek için kullanılmaktadır.
ABD 1960’lı yıllarda sosyal politika alanında “refah devleti” olarak adlandırılan uygulamalarda iki yönlü liberalizm anlayışını tanımlamıştır. Bunlardan ilki ülke içindekilerin refah düzeyini arttırmak ikincisi
ise Soğuk Savaş liberalizmidir ki, bu uygulama ile Sovyetleri yenmek için
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liberalizmin kullanılmasıdır. Ülke içinde liberalizm adı altında federal
asgari ücretlerin arttırılması, aya insan gönderilmesi, sosyal güvenliğin
kapsamının genişletilmesi, yaşlılara bakım hizmetleri sağlanması gibi
faaliyetler yer almaktadır (https://1960spoliticalinfluence.weebly.com/
liberalism.html Erişim Tarihi: 10 Haziran 2016).
Dönem içerisinde uygulamaya konan siyasi liberalizm anlayışı paralelinde sosyal devlet ilkesi ve refah devleti uygulamaları genel olarak
kabul görmüştür. Bu durum 1960’lardan itibaren kapsamı arttırılan sosyal güvenlik sistemlerinde de gözlemlenmektedir. ABD’de 1960 yılında
gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) %5’ini oluşturan sosyal sigorta sistemi ile ilgili bütçe 1985 yılında %13’e yükselmiştir. Aynı şekilde benzer
sigorta sistemleri Japonya’da %4’ten %13’e, İngiltere’de %7’den %14’e,
Almanya’da %12’den %16’ya ve Fransa’da %13’ten %22’ye yükselmiştir
(Congleton ve Bose, 2010: 536).
Türkiye’de Siyasi Konjonktür
Küresel düzeyde yaşanan gelişmeler 1960’lı yıllarda Dünyanın iki
kutuplu görünümünü güçlendirmiştir. 1950’lerin ortalarından itibaren
Türkiye, Batılılaşma yönünde çabalarının arttırarak sürdürmüştür. Bu
dönemde meydana gelen Kore Savaşı’nda Batılı Devletler yanında savaşan Türk Askeri, Türkiye’nin elini güçlendirmiştir. Türkiye’nin 1952
yılında Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü (NATO) üyeliği 1960 ve sonrasında Türkiye’deki siyasi gündemi etkilemiştir (Demirtürk, 2015: 163).
1947-1960 arası dönem Türk Amerikan politikasında tam yakınlaşmanın
yaşandığı dönem olarak gösterilmektedir. Bu dönemde Türkiye’ Sovyetlere karşı durabilmek için gereken tam desteği sağlayabilmiştir. Soğuk
savaşın ilk dönemlerinde Türkiye ve Yunanistan vazgeçilmez sınır ülkeler olarak görülmüştür (Özdemir, 2000: 162-163).
1960’lı yıllardan itibaren başını Rusya’nın çektiği Sovyet Bloğu ile
diğer tarafta Amerika Birleşik Devletleri’nin yer aldığı Batı Bloğu arasında silahlanma yarışı ve soğuk savaş bölgesel düzeyde Türkiye doğrudan etkilemiştir. Toplum içerisinde çeşitli siyasi gruplar ortaya çıkmıştır.
Türkiye’de ilk askeri darbe 1960 yılında meydana gelmiştir. 27 Mayıs
1960 İhtilali ile askeri güçler, Demokrat Parti’nin hâkimiyetine son vermişlerdir. (Demirtürk, 2015: 163).
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27 Mayıs 1960 yılında Milli Birlik Komitesi ülke yönetimine el
koymuş ve yeni bir anayasa yapmak için Kurucu Meclis faaliyete geçirilmiştir. 27 Mayıs 1961 yılında kabul edilen yeni anayasa 9 Temmuz 1961
yılında halkoyununa sunularak %61.7 ile olumlu oy almış ve 20 Temmuz
1961’de yürürlüğe girmiştir. 1961 Anayasası sadece temel hak ve özgürlüklere yönelik değil fakat aynı zamanda ifade özgürlüğüne yönelik de
düzenlemeler içermiştir. 1924 Anayasası’na göre daha kapsamlı ve anayasal güvenceler açısından avantajları bulunmaktadır (Birol, 2012: 40).
12 Mart 1971 dönemin ikinci kısmını oluşturan ve Türkiye siyasal alanında dönüm noktalarından birini teşkil gün olarak tarihe geçmiştir. 12 Mart
Muhtırası ile yönetime el konmuş ve siyasal alan yeniden şekillenmiştir.
EKONOMİ
Türkiye 1960-1980 arası dönemde Keynezyen ekonomik politikaları uygulanmaya devam etmiştir. Aynı zamanda 1960 yılında kurulan
Devlet Planlama Teşkilatı ve 1963 yılında itibaren başlatılan kalkınma
planları ile ekonomide devletin belirleyiciliği artarak devam etmiştir. İthal ürünlerin ülke piyasalarında enflasyonu arttırıcı niteliği ithal ikamesine dayalı sanayileşme ve üretim anlayışının yerleşmesine yol açmıştır.
Kamu İktisadi Teşekkülleri ile işveren konumunda yer alan devlet çalışma hayatında ücretler, iş güvencesi ve sosyal haklar açısından belirleyici konumda yer almıştır. Keynezyen politikalar belirleyiciliğini 24
Ocak 1980 yılında ilan edilen ve Türkiye’yi serbest piyasa ekonomisine
geçiren “24 Ocak Kararlarına” kadar sürdürmüştür.
1963 yılından itibaren başlayan beş yıllık kalkınma planları döneminde “sanayiye dayalı büyüme” temel ilke olarak kabul edilmiştir.
Dönem boyunca 1980 yılına kadar ithal ikamesine dayalı büyüme modeli benimsenmiştir. Sanayileşme politikası bağımsız bir politika alanı
olmayıp; sanayi politikası, dış ticaret, yatırım, enerji, teknoloji, kalite
iyileştirme, çevre, işgücü, KOBİ ve rekabet gibi politikalar ile doğrudan
ilgili olarak görülmüştür.
İthal ikame politikası ilk iki beş yıllık kalkınma politikasında vurgulanan başlıca konudur. İthal ikamesine dayalı yerli üretimin maliyeti,
fiyatı, rekabet şansı, kalitesi ve uzun dönemde ekonomik kalkınmaya etkisi üzerinde durulmamıştır. Toplumsal ve ekonomik gelişmenin temel
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şartı sanayileşme ile milli gelir içinde sanayi kesiminin payının artması
ve sanayide yapısal değişimin gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Döviz
tasarrufu ise bir diğer hedeftir. Bu hefede ulaşmak için ihracat ve döviz
arttırıcı işlemler teşvik edilmektedir. (Karluk, 2014: 272-273).
Planlı Dönemde Ekonomik Büyüme
1963-1978 yılları arasında uygulamaya üç plan konulmuştur. Uygulamaya konan planlar ile ülke kalkınmasında ivme yakalamak temel
hedflerden bir tanesini oluşturmaktadır. Bu dönemde dünyada yaşanan
1973 yılındaki Petrol Krizi ekonomik büyüme oranlarında gerilemeye yol
açmıştır. Türkiye’ye 1978 yılından itibaren ekonomi dünyada petrol krizlerinin etkisiyle görülen durağanlığa paralel olarak ekonomide gerileme
dönemine girmiştir.
Tablo 1: GSMH, Sektörel Hasılalar ve Kişi Başına Dönem Ortalamaları
(1968 Faktör Fiyatları ile)
Tarım
Tarım
Sanayi
Hizmetler
GSYİH
GSMH
Nüfus
Kişi Başı
GSMH (TL)

a.
b.
c.
a.
b.
c.
a.
b.
c.
a.
c.
a.
c.
d.
e.
f.
c.

1960-62
26.375
(0.360)
12.248
(0.166)
31.660
(0.340)
73.680
73.303
28,2
2599
-

1963-67
29.800
(0.319)
%13
18.250
(0,193)
%49
41.171
(0,439)
%30
93.588
%27,7
93.768
%27,9
31,2
%2,1
3.005
%15,6

1968-72
34.192
(0,267)
%14,7
28.916
(0,255)
%58,4
58.997
(0,458)
%43,3
126.710.2
%35,4
128.635
%37,2
35.3
%2,6
3.644
%21,3

1973-77
39.750
(0,219)
%16.3
44.552
(0,246)
%54,1
87.085
(0,481)
%47,6
177.095
%39,8
180.846
%40,6
40
%2,7
4.521
%20,1

1978
44.970
(0,214)
%13,1
53.546
(0,255)
%20.2
104.025
(0,496)
%19.5
207.905
%17.4
209.774
%16
43.1
%3.1
4.867
%7.6

Notlar: (a) Dönem ortalaması, milyon TL olarak, (b) Sektörün GSYİH’daki payları, (c)
Bir dönem ortalamasından diğer dönem ortalamasına büyüme hızı, (d) Dönem ortalaması nüfus, milyon olarak, (e) Her dönemde nüfusun yıllık artış hızı, (f) Dönem ortalaması
olarak kişi başına gelir.
Kaynak: DİE, Türkiye İstatistik Yıllıkları’ndan aktaran Şahin (2000: 134).
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Tabloda 1960-1978 arası dönemde başlıca ekonomik göstergelerden birisi olan milli hasıla ve sektörel dağılımı ile sosyal göstergelerden
birisi olan nüfus ile ilgili verilere yer verilmektedir. Sektörel hasılalar
dönem boyunca büyümeyi sürdürmüştür. 1960-62 döneminde 73 milyon
680 bin olan GSYİH 1978 yılında 209 milyon 774 bin olarak gerçekleşmiştir.
Türkiye’de planlı dönemde tarımda makineleşmeye devam edilmiş
ve ekilen alanlar genişlemiştir. Tarımsal üretimde en fazla payı ise dönem boyunca bitkisel üretim almıştır. Bitkisel üretimin toplam tarımsal
üretimdeki payı 1962-1977 döneminde yaklaşık %58-%62 düzeylerinde
gerçekleşmiştir. Hayvansal üretimin payı ise %33-%38 arasındadır (Şahin, 2000: 141).
Sanayi sektörü kalkınma planlarında başlıca alan olarak seçilmiş
ve ekonomik gelişmeyle sanayi sektörünün gelişmesi eş anlamlı tutulmuştur. Kalkınma planlarının temel stratejisine göre üretim ve gelir yaratan her ekonomik faaliyet aynı derecede önemli değildir, hepsi aynı
derecede gelişmeyi sağlayıcı nitelikte değerlendirilmemektedir. Zira,
sanayileşme ile ilgili faaliyetler üstün tutulmuştur. İlk üç kalkınma planı
boyunca konulan sanayi sektörü hedefleri ile gerçekleşen üretim sonuçları birbirine yakın olmuştur. Ancak üçüncü beş yıllık kalkınma planının
sonlarından itibaren ciddi bir ekonomik bunalım baş göstermiştir (Karluk, 2014: 275; Şahin, 2000: 141).
İstihdam ve İşsizlik
Nüfusun işgücü arzı en temel ekonomik problemlerden bir tanesini teşkil etmektedir. İşgücü arzı yüksek olan gelişmekte olan ülkelerde,
işgücü talebinin yaratılması ve nüfus artışına paralel olarak sürdürülebilirliğinin sağlanması büyük önem taşımaktadır. İşgücü arzına yönelik
olarak istihdam yaratan ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin artacağı öngörülmektedir. Bunun yanısıra artan refah düzeyleri ile birlikte tasarruf
düzeylerinin ve yatırımların artması gündeme gelmektedir.
Türkiye’de istihdam ve işsizlik alan yazılarında işsizliğin başlangıç
tarihi olarak 1978 ve sonrası dönem öngörülmektedir. Bunun temel gerekçesi ise 1945 yılından sonra kent nüfus oranında artış neticesinde iç
göç hareketi ve 1960 yılından itibaren başlayan ve Avrupa Merkezli gö-
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rülen 1970’li yılların ortalarındaki Petrol Krizlerine kadar süren döneme
kadar Avrupa ülkelerine doğru yaşanan işgücü göçüdür.
Tablo 2: Nüfus, İşgücü ve İşgücüne Dahil Olmayan Nüfus
Yıl
1960

1965

1970

1975

1980

Toplam
Erkek
Kadın
Toplam
Erkek
Kadın
Toplam
Erkek
Kadın
Toplam
Erkek
Kadın
Toplam
Erkek
Kadın

Nüfus

İşgücü

16.327.814
8.223.517
8.104.297
18.242.797
9.170.015
9.072.782
20.726.989
10.372.680
10.354.309
24.017.516
12.267.457
11.750.059
27.303.045
13.712.046
13.590.999

12.993.245 (%79,6)
7.697.483 (%79,6)
5.295.762 (%65,3)
13.557.860 (%74,3)
8.420.829 (%91,8)
5.137.031 (%56,6)
14.051.209 (%67,8)
8.784.739 (84,7%)
5.266.470 (%50,9)
16.049.565 (%66,8)
10.475.475 (85,4%)
5.574.090 (%47,4)
17.842.451 (%65,6)
11.568.457 (50,9%)
5.574.090 (%46,3)

İşgücüne Dahil
Olmayan Nüfus
3.334.569 (%16,3)
526.034 (%6,4)
2.808.535 (%34,7)
4.684.937 (%25,7)
749.186 (%8,2)
3.935.751 (%43,4)
6.675.780 (%32,2)
1.587.941 (%15,3)
5.087.839 (%49,1)
7.967.951 (%33,2)
1.191.982 (%14,6)
6.175.969 (%52,6)
9.344.378 (%34,4)
2.063.317 (%15,1)
7.281.061 (%53,7)

Kaynak: (TÜİK, 2010: 26).

Tablo’da nüfus ve işgücü ile ilgili göstergelere yer verilmektedir.
Dönem içerisinde beş nüfus sayımı yer almaktadır. Bu sayımlarda görüldüğü üzere nüfus yaklaşık %80 oranında artış göstermiştir. Nüfusun
içerisinde; istihdam edilenler ile işsizlerden oluşan işgücü ile ilgili veriler değerlendirildiğinde işgücüne katılım oranlarının dönem içerisinde
düşme eğiliminde olduğu, bu yüzden işgücüne dahil olmayan nüfusun ise
artış eğiliminde olduğu görülmektedir.
30 Ekim 1961 yılında Türkiye ile Almanya arasında imzalanan İşgücü Sözleşmesi ile işgücü göçü süreci başlamıştır. Bunu takiben Avusturya ile 15 Mayıs 1964 yılında, Belçika ile 16 Temmuz 1964 yılında,
Hollanda ile 19 Ağustos 1964 yılında, Fransa ile 8 Nisan 1965 yılında,
İsveç ile 10 Mart 1967 yılında, Avustralya ile 5 Ekim 1967 yılında, Libya
ile 5 Ocak 1975 yılında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile 9 Mart 1987
yılında, Ürdün ile 7 Temmuz 1983 yılında ve Katar ile 1 Nisan 1986
yılında işgücü göçü anlaşmaları imzalanmıştır. Avrupa’ya doğru işgücü
göçü değerlendirildiğinde 1960-1970 yılları arasında olduğu görülmek-
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tedir. Türkiye İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa’nın yeniden imarı
ile gündeme gelen yabancı işgücü göçü olgusunun aktörlerinden bir tanesi haline gelmiştir (Ünver, 2003: 178).
İş ve İşçi Bulma Kurumu “umut kapısı” haline gelmiştir. Kuruma
yurtdışında işçi olarak çalışabilmek için kayıt yaptıranların sayısı 1965
yılında 500 bine ve 1970 yılında ise 1 milyona ulaşmıştır. Dolayısıyla
ülke içerisinde işsizlik bu yıllarda bir sorun olarak ortaya çıkmamıştır.
Ancak 1973 yılındaki Petrol Krizi Batı Avrupa ülkelerinin işgücü talebini azaltmalarına yol açmıştır. Yukarıda bahsedilen anlaşmalardan Arap
ülkelerine yönelik işgücü göçleri de bu tarihten itibaren hız kazanmaya
başlamıştır. 1961-1975 yılları arasında yurtdışına gönderilen işçilerden
%80’inden fazlası Almanya’ya giden işçilerden oluşurken, 1975-1994
yılları arasında yurtdışına gönderilen işçilerin %84’ü Arap ülkelerine
gitmiştir (Biçerli, 2011: 6).
YASAL DÜZENLEMELER
1961 Anayasası
20 Temmuz 1961’de yürürlüğe giren 1961 Anayasası temel hak ve
özgürlükleri, sosyal ve iktisadi hakları ve sosyal devlet ilkesini tanıyan
çağdaş nitelikli bir anayasadır. Anayasa ile ülkenin ekonomik ve sosyal
kalkınması planlı gelişmeye bağlanmıştır. Ayrıca çalışma hayatı ile ilgili
temel haklar da Anayasa güvencesine girmiştir. Çalışma, çocuk, genç ve
kadınların korunması, dinlenme, adil ücret, sendika kurma, toplu sözleşme ve grev hakkı, sosyal güvenlik hakkı, sağlık ve konutla ilgili koruyucu
Anayasa hükümleri yer almıştır (Ekin, 1976:241).
1961 Anayasası’nın söz konusu özelliklere sahip olmasında Kurucu Meclisi oluşturan üyelerin niteliği etkili olmuştur. Sendika kurma ve
grevli toplu pazarlık haklarıyla ilgili 46. ve 47. maddelerinin ele alınması
sırasında; Bahir Ersoy, İsmail İnan, Feridun Şakir Öğünç gibi sendikacı,
Coşkun Kırca, Fethi Çelikbaş, Dündar Soyer, Muammer Aksoy, Hamza
Eroğlu gibi bürokrat ve akademisyen üyeler demokratik ve çağdaş sendikacılıktan yana olduklarını dile getirmişlerdir (Mahiroğulları, 2017:162).
1961 Anayasası Kamu görevlileri sendikacılığı konusunda önemli gelişme kaydetmiştir. Anayasa’nın ilk şeklinde 46. Maddede sendika

Doç. Dr. Özgür TOPKAYA

115

hakkı sadece işçi ve işverenlere değil fakat “çalışanlara” tanınmıştır.
Anayasa’daki sendikal hakkın çalışanlara tanınması kamu görevlilerine de sendi kurma hakkı vermiştir. 1961 Anayasası’nın bu hükmünden
hareket edilerek 1965 tarihinde 624 Sayılı Devlet Personel Sendikalar
Kanunu çıkarılmıştır (Turan, 1999: 8)
Toplu İş İlişkileri İle İlgili Yasalar
Dönem içerisinde çalışma hayatı ile ilgili köklü atılımlar yapılmıştır. 274 Sayılı Sendikalar Kanunu ve 275 Sayılı Toplu Pazarlık Grev ve
Lokavt Kanunu çıkarılmıştır. Böylece endüstri ilişkileri sisteminin çağdaş bir yapıya kavuşturulması amaçlanmıştır. Toplu iş sözleşmesi kanunu grev ve lokavt yasaklarını ortadan kaldırmış, toplu sözleşme ve grev
hakkını Anayasa güvencesine alarak düzenlemiştir. 1965 yılında 624 Sayılı Devlet Personeli Sendikalar Kanunu ile memurların sendikal hakları
genişletilmiştir. Ancak 1960-1980 döneminin ikinci kısmını teşkil eden
ve 12 Mart 1971 Muhtırasından sonra, 20 Eylül 1971 tarih ve 1488 sayılı
Kanun ile 624 sayılı Kanun mülga edilmiş ve bu tarihten itibaren devlet
personelinin sendika kurma hakkı ortadan kalkmıştır (Ekin, 1976: 242).
274 Sayılı Sendikalar Kanunu
Türkiye’nin 1946 yılında yürürlüğe giren 5018 sayılı Sendikalar
Kanunu’ndan sonra uluslararası normlara uygun olarak hazırlanan ve
1963 yılında kabul edilen ikinci Sendikalar Kanunudur. Kanunda yer
alan düzenlemelerin önemli kısmı Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 87
Sayılı Sendika Özgürlüğü ve Sendika Hakkının Korunması Sözleşmesi
ile uyumlu olarak hazırlanmıştır. Meclis, demokratik ülkelerdeki mevzuatlardan, özellikle Fransız İş Hukuku’ndan yararlanarak hazırladığı Sendikalar Kanunu’nda bir önceki kanunda yer alan bazı yasaklamalar ve
sınırlamalar yerine özgürlükçü bir yaklaşım sergilemiştir (Mahiroğulları,
2017: 181).
275 Sayılı Toplu Pazarlık Grev ve Lokavt Kanunu
15.7.1963 tarihinde kabul edilmiştir. Bu yasa toplu pazarlık grev
ve lokavt başlığı altında yer alan ilk yasadır. Yasa sayesinde işçi-işveren
ilişkilerinde zorunlu hakemlik uygulamasından vazgeçilmiş ve işçiler
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kazandıkları grev hakkı sayesinde işveren karşısında pazarlık güçlerini
arttırmışlardır. Kanun bazı Batılı ülkelerin toplu pazarlık kanunları göz
önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Yeni dönemin yasal düzenlemelerinin hazırlanmasında siyasi kadroların yanı sıra aydın çevrelerin de
önemli katkıları olmuştur (Mahiroğulları, 2017: 199).
624 Sayılı Devlet Personel Sendikal Kanunu
17 Haziran 1965 tarihinde yürürlüğe giren yasa ile memurlar arasında sendikalaşma faaliyetleri hızlanmıştır. Beş ay gibi kısa bir sürede
200 memur sendikasının kurulduğu görülmüştür. Yasa ile memur sendikaları “işçi niteliği olanlar dışındaki kamu hizmeti personelinin ortak
mesleki, kültürel, sosyal ve iktisadi hak ve menfaatlerini korumak, özellikle gelişmeyi ve aralarındaki yardımlaşmayı sağlamak amacıyla kuracakları mesleki teşekküller” olarak belirtilmiştir. Bu tanım sendikaların
üyelerinin ortak iktisadi, siyasal, kültürel hak ve menfaatlerini koruyan
kuruluşlar olduklarını ve sendikaların bir mücadele örgütü olmadığı görüşünün benimsendiğini vurgulamaktadır. Yasa ile memur sendikalarına
üye olabilecek kişiler devletin öteki kamu tüzel kişiliklerinin, belediyelerin, kamu iktisadi kuruluşlarının özel yasalarına göre kurulmuş olan
banka ve kuruluşların asli ve sürekli çalışanları ile bunların emeklileri
olarak değerlendirilmiştir (İleri, 2015: 215).
624 Sayılı Devlet Personel Sendikalar Kanunu’nda sendikaya üye
olamayacak grupta çok sayıda farklı kademede memur yer almıştır. Yargı
yetkisini kullanan memurlar, Sayıştay’daki üst düzey yöneticiler, mülki
amirler, Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği memurları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Teşkilatı
Memurları, Milli İstihbarat Teşkilatı memurları, Dışişleri Bakanlığı Memurları, ve Dış misyonda çalışan memurlar, Devlet Personel Heyeti başkan ve üyeleri, din ve ibadet işyerinde çalışanlar, müsteşarlar, müsteşar
yardımcıları, genel müdürler ve katma bütçeli dairelerle, kamu iktisadi
teşebbüslerini ve özel kanunla veya özel kanunun verdiği yetkiye dayanarak kurulan banka ve teşekküllerin genel müdür yardımcıları, yönetim
kurulu üyeleri memur sendikalarına üye olamayacak çalışanlar olarak
sıralanmışlardır (İleri, 2015: 215).
1965 yılından itibaren 12 Mart 1971 Tarihine (Anayasa değişikliği) kadar yürürlükte kalan yasa, memur sendikalarına belirli fonksi-
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yonları yerine getirebilme olanağı tanımıştır. Bunlar yönetimle işbirliği
yapma ve çeşitli konularda yönetime yardım etme ve bağlayıcı olmayan
önerilerde bulunma şeklindeydi. Yasanın sıraladığı etkinlik türleri, daha
çok sendika tanımında vurgulanan mesleki gelişmeyi ve personel arasındaki yardımlaşmayı sağlama üzerine kuruluydu. Buna karşılık yasa
personelin ekonomik ve toplumsal hak ve çıkarlarının işveren devlete
karşı koruma amacının gerçekleştirecek etkinliklere ve araçlara yer vermemekteydi. Sendikalara personel hukuku ve başka konular üzerinde
öneriler sunma, görüş bildirme, incelemeler yapma, işbirliğinde bulunma
gibi karar sürecine en geri düzeyde katılma olanağı sağlayan yetkileri
tanımaktaydı. Kuruluş ilkeleri açısından bölünmeye ve sendika enflasyonuna son derece elverişli bir kanundur. Memur sendikalarına genel
siyaset yasağı da kanun kapsamında getirilmiştir. Sendika yöneticilerine
yönelik sendikal güvenceler de bulunmamaktaydı (Sendikacılık Ansiklopedisi 2, 1998: 356).
1317 Sayılı Kanun
1969 seçimlerinden sonra güçlü sendikacılık ilkesi paralelinde
CHP’li Hayrettin Uysal ve 16 arkadaşının hazırladığı kanun teklifi, yine
CHP’li sendikacı milletvekillerinden Abdullah Baştürk ve dört arkadaşının teklifi ve Hükümet tarafından hazırlanan 274 sayılı Kanunun bazı
maddelerinden değişiklik yapılmasını öngören Kanundur (Mahiroğulları, 2013:194). Bu kanun 12 Ağustos 1970 yılında yürürlüğe girmiş ve
Türkiye’de sendikal rekabetin önünde önemli engeller teşkil etmiştir. Söz
konusu kanun ile birlikler kaldırılmış, sendikaların faaliyet gösterebilmeleri için gerekli şartlar ağırlaştırılmıştır. Zira bir sendikanın Türkiye
çapında faaliyet gösterebilmesi için kurulu bulunduğu işkolunda çalışan
sigortalı işçilerin en az üçte birin iüye kaydetmiş olması, federasyonların
ve konfederasyonların ise aynı şekilde sendikaları ve sendikalı işçileri
üye kaydetmiş olması şartı getirmiştir.
1961 Anayasası’nda Değişikliğe Yol Açan 1488 Sayılı Kanun

20 Eylül 1971 tarihinde çıkartılan 1488 sayılı Kanun ile 1961
Anayasası’nda bazı kısıtlamalar ortaya çıkmıştır. 12 Mart Muhtırasından sonra 1488 Sayılı Kanun ile 624 Sayılı Devlet Personeli Sendikalar
Kanunu mülga olmuş ve Anayasanın 46. Ve 119. Maddesi ile kamu gö-
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revlilerinin sendikaları kapatılmış ve sendikalara üyelik yasaklanmıştır
(Uçkan, 2013: 10; Güneş, 2013: 71).
KAMU SENDİKACILIĞI
Kamu çalışanlarının örgütlenme haklarının düzenlenmesine yönelik kanunların ortaya çıkışı ve uygulanması; işçi sendikalarının tecrübeleri ile karşılaştırıldığında oldukça geç gerçekleşmiştir. II. Dünya Savaşı
sonrası oluşan yenidünya düzeninde Birleşmiş Milletler Cemiyetine girerek demokrasiden yana tercihini kullanan Türkiye’de yürürlüğe giren
5018 Sayılı İlk sendikalar kanununda memurlara yönelik herhangi bir
düzenleme yer almamıştır. Çalışma ilişkileri alanında II. Dünya Savaşı
sonrası dönem 1961 Anayasası ile son bulmaktadır. Türkiye’de kamu görevlilerinin sendikal örgütlenme hakkı 1961 Anayasası ile güvence altına alınmıştır (Çevikbaş, 2010: 7).
Kamu sendikacılığının ortaya çıkışında etkili olan bazı faktörler
söz konusudur. Dünyada demokratik hak ve hürriyetlerin yaygınlaşması, devlet organizasyonunun yapısının değişmesi ve kamu görevlileri ile
kamu sektörü işçilerinin fonksiyonlarının benzerliği temel başlıklardır.
Dünya genelinde kamu görevlileri sendikacılığı genel sendikacılıktan
ayrı tutulmamaktadır. Tarihsel gelişmesi içerisinde işçi sendikacılığına
bağlı kaldığı için birlikte tartışılmıştır (Turan, 1999: 2-5)
Dünya’da sendikal hakları tanıyan ülkeler kamu çalışanlara yönelik üç farklı yöntemi benimsemektedir. Bunlar kamu görevlilerine
sendika kurma hakkı tanıyan, tanımayan ve belirli kısıtlamalar ile hak
tanıyan ülkeler şeklindedir. Sendika kurma hakkı tanıyan ülkeler de
uygulamada dört yöntem benimsemektedir. Birincisi, genel yasalar ile
memurlara da sendika kurma hakkı tanınması şeklindedir. İkincisi,
çıkarılan özel yasalar ile memurlara sendikal hakların tanınmasıdır.
Üçüncüsü ise genel yasalardan farklı olarak kamu çalışanlarının sendikal haklarının düzenlenmesidir. Bu yöntemde sendika hakkı memurlara
tanınmasa da, bazı kamu görevlileri genel mevzuatın uygulanmasından
ayrı tutularak sendikal haklarını kullanabilmektedir. Dördüncü yöntem
ise sendi kurmanın bazı kamu görevlileri açısından yasaklanmış olmasıdır (Çevikbaş, 2010: 12).
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Türk Sendikacılık tarihinde örgütlenme ve toplu pazarlık haklarının anayasal düzeyde güvence altına alınması konusunda 1961 Anayasası önemli bir dönüm noktasını teşkil etmektedir. 1961 Anayasası aynı
zamanda işçi ve memur ayrımına gitmeyerek “çalışan” kavramını benimsemiştir. Böylece ileriki süreçlerde kamu sendikalarının kurulması için
temel dayanak oluşturulmuştur. Buna karşın dönem içerisinde anayasal
güvenceye kavuşan temel sendikal hakların kanunlarla uygulama alanına geçişleri zaman almıştır.
Memur Sendikaları
Devlet memurlarının 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi
memurların sendikal örgütlenme hakkı, 12 Mart 1971 sonrasında yapılan
anayasa değişikliği ile yürürlükten kaldırılmıştır. 12 Mart 1971-12 Eylül
1980 arası memur sendikalarının derneklere dönüşmesiyle; memurlar
sendikal haklarının çok kısıtlı olarak kullanabilmişlerdir. Bu haklar 12
Eylül 1980’den sonra
Kamu görevlilerinin 1960-1980 döneminde örgütlenmeleri az üyeli, küçük, güçsüz ve çok sayıda sendikadan ibarettir. 624 Sayılı Kanunun
kuruluş ilkesi veya örgütlenme modeli öngörmemesi temel etkendir. Çok
sayıda ve türde sendikanın kurulması sendikaların tabanda örgütlenmelerini zorlaştırmış ve sendikalar gelişememiştir (Gülmez, 1998: 361). 1965
yılından 1969 yılının sonuna kadar ilki 18 Haziran 1965 yılında kurulan
Türkiye Devlet Büro Görevlileri Sendikası olmak üzere 598 kamu görevlileri sendikası, 17 kamu görevlileri federasyonu ve 3 kamu görevlileri
konfederasyonu (Türkiye Devlet Personeli Sendikaları Konfederasyonu,
Türkiye Kamu Personeli Sendikaları Konfederasyonu (Türk-Persen) ve
Türkiye İktisadi Devlet Teşekkül ve Teşebbüsleri Personel Sendikaları
Konfederasyonu) faaliyet göstermiştir. Konfederasyonlar içerisinde üye
sayısı bakımından en güçlü konfederasyon Türk-Persen’dir. Konfederasyon faaliyet gösterdiği süre içinde 71 sendikayı temsil etmiştir. Konfederasyon kamu görevlileri sendikalarının %11,8’ini temsil etmiş ve çeşitli
bildiriler yayımlayarak, protesto ve gösteriler ile gündeme gelmiştir. Bu
dönemde kamu görevlileri arasında en ses getiren eylemi ise iki öğretmen sendikası gerçekleştirmiştir. Türkiye İlkokul Öğretmenleri Sendikası (İlk-Sen) ile Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS), 15 Aralık 1969
tarihinden itibaren dört günlük boykot gerçekleştirmiştir. Boykot siyasi
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amaçlar taşımış ve Amerikalı uzman ve barış gönüllülerinin ülkeden çıkartılmalarını, öğretmenlerin ekonomik, sosyal ve mesleki sorunlarının
çözümlenmesini, yedi yıldır toplanamayan Milli Eğitim Şürasının toplanmasını ve görevlerinden uzaklaştırılan öğretmenlerin göreve iadelerinin amaçlamıştır. İlk-Sen ve TÖS’ün ortaklaşa düzenledikleri boykota,
o dönemde öğretmenlerin yaklaşık %70’ini oluşturan 110 bin öğretmen
iştirak etmiştir. Boykota katılan öğretmenlerin birçoğu adli ve idari mercilerce yargılanmıştır (Uçkan, 2013: 8-9).
624 Sayılı Devlet Personeli Sendikalar Kanunu ile kurulan sendikaların faaliyetleri arasında yardımlaşma sandıklarının kurulması,
kamp, lokal ve benzeri tesis olanaklarının sağlanması, doğum, evlenme,
hastalık yardımları yapılması, kurs, seminer, konferans düzenlenmesi
gibi faaliyetler yer almıştır. Sendikalar, önemli fonksiyonlarından bir tanesi olan baskı grubu işlevlerini gerçekleştirdiklerinde ise bu durum hoş
karşılanmamıştır. Dönem içerisinde ifade edildiği üzere Türkiye İlkokul
Öğretmenleri Sendikası ile Türkiye Öğretmenler Sendikası yaptıkları eylemlerle gündeme gelmişlerdir (Tokol, 2012: 119-120).
Boykotların greve dönüşememesi 657 Sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nda (DMK) grev hakkının yasaklanması sebebiyledir. Kanun örgütlenme hakkını tanımasına karşın, grev hakkını yasaklamıştır. Kanunda; “Devlet memurları, özel kanunda belirtilen hükümler uyarınca
sendika ve meslek birlikleri kurabilir ve bunlara üye olabilirler.
Bu meslek teşekkülleri özel kanundaki hükümler uyarınca mesleklerinin ve üyelerinin müşterek hak ve menfaatlerini yetkili merciler önünde ararlar” (md. 22). 657 DMK ile 624 Sayılı Kanun’daki
hükümler büyük benzerlik göstermektedir. Her iki kanun da sendikaları; kamu görevlileri ile idare arasında köprü görevi gören teşekküller
olarak nitelendirmiş ve faaliyet sınırlarını buna göre çizmişlerdir. 657
Sayılı DMK’nın 27. maddesi ise yürürlükte olan grev yasağını içermiştir.
Kanunun 27. maddesi “Devlet memurlarının greve karar vermeleri,
grev tertiplemeleri, ilan etmeleri, bu yolda propaganda yapmaları
yasaktır. Devlet memurları, herhangi bir greve veya grev teşebbüsüne katılamaz, grevi destekleyemez veya teşvik edemez” şeklindedir. Grev yasağının gerekçesi ise “devlet memurları için grev yasağı,
kamu hizmetlerinin aksamaması için konulmuştur. Anayasanın
47. maddesi grev hakkını ‘işçilere’ tanımakta ve ‘çalışanların’ ayrı
bir kategorisini teşkil eden devlet memurları için böyle bir haktan
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bahsetmemektedir” şeklindedir. Kanun grev ile birlikte “devlet memurlarının kamu hizmetini aksatacak şekilde memurluktan kasıtlı
olarak birlikte çekilmeleri veya görevlerine gelmemeleri veya görevlerine gelip de Devlet hizmetlerinin ve işlerinin yavaşlatılması
veya aksatılması sonucunu doğuracak eylem ve hareketleri” de yasaklamıştı (md. 26/son) (Uçkan, 2013: 9).
1961-1980 döneminde memur sendikalarının ömrü uzun süreli olmamıştır. 1971 yılına gelindiğinde yaşanan bir takım sosyal ve siyasi huzursuzluklar neticesinde 1961 Anayasası’nın 46. maddesi ile düzenlenen
memurların sendikalaşma hakları ile ilgili kısım değiştirilmiş, 624 sayılı
Devlet Personel Sendikalar Kanunu da yürürlükten kaldırılmış, 657 Sayılı DMK’nın memurlara sendika kurma hakkı tanıyan 22. maddesi de
yürürlükten kaldırılmıştır. Bu durum memur sendikacılığının son bulması anlamına gelmektedir. Memurların sendika kuramamalarının gerekçesi ise sendikaların işçilerin işverenlere karşı haklarını ve çıkarlarını
korumak üzere kurulduğu, oysa devlet ile memurlar arasında bu şekilde
bir çıkar çatışması olmadığı şeklindeki Fransız Hukukunda önceki dönemlerde egemen olan görüşlere dayandırılmıştır. Bu tarz bir anlayışta
grev hakkı tanınmamıştır. Zira memur statüsünün hizmet akdiyle çalışma
statüsünden farklı özellikler taşıyan bir kavram olduğu ve memurlarca
yürütülen kamu hizmetlerinin devamlılığı ilkesi, sendika ve grev fikri ile
örtüşmemektedir (Tuncay, 2007: 161).
Kamu İşveren Sendikacılığı
274-275 Sayılı Kanunlar çıkıncaya kadar herhangi bir kamu işveren sendikası kurulmamıştır. 274 Sayılı Kanunda “kamu işveren sendikası” ifadesi ve tanımı bulunmaması nedeniyle o dönemlerde üyelerinin
tamamı kamu kuruluşları olan işveren sendikaları bu özellikleri nedeniyle kamu işveren sendikaları olarak anılmıştır. Kamu işveren sendikaları
1963 yılında 2, 1965 yılında 2, 1968 yılında 2, 1971 yılında 1, 1973
yılında 2, 1978 yılında 1, 1980 yılında 1 ve nihayet 1 984 yılında 1
tane kurulmuştur. Bu sendikalar büyük ölçekli kamu iktisadi teşekkülleri bünyesinde kurulmuş ve KİT yöneticilerine verilmiş ek görevler ile
yürütülmüştür. KİT Genel Müdürü aynı zamanda kamu işveren sendikasının da başkanı olmakta, diğer görevlerde genellikle hiyerarşik olarak
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bölüşülmektedir (Kamu İş, Tarihçe, www.kamu-is.org.tr: Erişim Tarihi:
11 Haziran 2019).
Tablo 3: İşveren Sendikaları Sayıları (1963-1973)
Yıllar

Sendika

Sendika
Üyesi

1963
1964
1965
1966
1967
1968

78
92
95
104
108
104

1.605
1.769
1.927
2.213
3.560
6.414

Yıllar

Sendika

Sendika
Üyesi

1969
1970
1971
1972
1973

110
120
109
98
104

7.296
10.760
10.007
9.365
9.842

Kaynak: Çalışma Bakanlığı, Çalışma Dergisi, Cilt 1, Sayı, 1 1974, s. 168’den aktaran
Ekin (1976: 263).

Tabloda işveren sendikalarının genel görünümünü açıklamak üzere ilgili istatistiki verilere yer verilmektedir. İşverenlerin 1963 yılında
78 olan sendika sayısı geçen yıllar ile birlikte artış göstermiştir. 1968 yılında işveren sendikası sayısı 104 olmuştur. 1963 yılında 1605 olan üye
sayısı ise 1968 yılında 6 bin 414’e çıkmıştır. Ardın 1973 e gelindiğinde
5 yıl sonra sendika sayısının aynı olmakla birlikte üye sayısının arttığı
görülmektedir. 1973 yılı itibari ile toplam sendikaya üye işveren sayısı 9
bin 842 işveren şeklindedir.
Kamu işveren sendikalarının; özel sektör işveren sendikalarından
ayrı örgütlenmeleri noktasında; özel sektör işverenlerinden olumsuz görüşler ortaya çıkarken, işçiler bu olguyu desteklemişlerdir. Türk-İş kamu
ve özel kesim işverenlerinin aynı sendika içinde örgütlenmesinin devletin sosyal niteliği ile taban tabana zıt olduğunu iddia ederek “devlet,
özel sektör yanında işçilerin ezme çabasını kolaylaştıracak biçimde yer
alamaz” görüşünü vurguladı. Bunun takiben 1970’lerde Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) 1970’ten sonraki icra planlarında kamu işverenlerinin ayrı örgütlenmesi gerektiğini savundu. 1978 Toplumsal Anlaşma
sonucu ise Türk-İş’in görüşleri kabul edildi ve o dönem TİSK’e üye beş
kamu işveren sendikasından 4’ü Konfederasyon üyeliğinden ayrılırken,
hem kamu hem de özel sektör işverenlerini örgütleyen Şeker İşverenleri
Sendikası üyeliğini sürdürdü. 1983’te 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu
devreye girinceye kadar kurulan kamu işveren sendikaları;
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•

Etibank Maden İşletmeleri Sendikası -1963

•

Türkiye Petrol İşverenleri Sendikası (PETKİM, TPAO, Petrol
Ofisi, İpraş)

•

Çimento Sanayii İşverenleri Sendikası (T. Çimento Sanayi ve
dolaylı olarak bağlı şirketler)

•

Türkiye Kömür Madenleri İşletmeleri Sendikası (TKİ ve müesseseleri)

•

Türkiye Maden İşletmeleri İşverenleri Sendikası (Etibank ve
müesseseleri)

•

Sümerbank Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası (Sümerbank
ve bağlı şirketler)

•

Sümerbank Çimento Tuğla ve Seramik Sanayi İşverenleri Sendikası (Sümerbank İşyerleri)

•

Türkiye Demir Çelik Sanayii İşverenleri Sendikası (T. Demir
ve Çelik İşletmeleri)

•

Türk Taşıt Kamu İşverenleri Sendikası TÜTİS (TCDD, THY,
USAŞ, Denizcilik Bankası, DB Deniz Nakliyat TAŞ, TCDD Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayii Müessesi)

•

Türkiye Elektrik Sanayii İşverenleri Sendikası (Çukurova
Elektrik AŞ, DSİ, tek, eiei, İller Barkası, Simel Ltd. Şti)

•

Türkiye Şeker Sanayii İşverenleri Sendikası (T. Şeker İşletmeleri)

KİT’lerden Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu ve Ereğli DemirÇelik Fabrikaları AŞ, özel kesimin ağırlıkta bulunduğu MESS (Türkiye
Madeni Eşya Sanayicileri Sendikası) üyesiydi.
Et-Balık Kurumu özel kesimin ağırlıkta bulunduğu Türkiye Gıda
İşverenleri Sendikası üyesiydi. Bu dönemde kamu işveren sendikaları
faaliyet göstermişlerse de 274 sayılı yasa açısından kamu kuruluşlarının
işveren nitelikleri ve işveren sendikası kurup kuramayacakları ya da işveren sendikalarına üyelikleri tartışmalara yol açmıştır. Ayrıca kanunun
öngördüğü iş okulda 7 işverenin bir araya gelmesi zorunluluğu; bazı işkolunda kamu işverenlerinin tekel olması nedeniyle mümkün olmadı ve
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kamu işveren sendikaları kurulamadı (Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi 2, 1998: 211-213).
İşçi ve Kamu Personeli Eylemleri
Tablo 4: Toplu İş Sözleşmesi Kapsamındaki İşçilerin SSK’lı İşçilere Oranı
Kamu
SSK’lı İşçi
Yıllar
Sayısı
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

311.904
323.620
388.935
412.487
436.816
511.256
520.516
526.111
510.585
511.954
510.121
628.490
618.206
712.303
784.475
792.291
799.135
793.958

Özel

Toplu İş
Sözleşmesi
Kapsamındaki
İşçi Sayısı
3.394
263.836
121.750
159.375
110.041
254.600
98.105
334.708
188.583
254.440
249.901
427.300
91.316
204.428
369.324
230.140
93.006
215.443

%

SSK’lı
İşçi
Sayısı

Toplu İş
Sözleşmesi
Kapsamındaki
İşçi Sayısı

%

1,1
81,5
31,3
38,6
25,2
49,8
18,8
63,6
36,9
49,7
49,0
68,0
14,8
28,7
47,1
29,0
11,6
27,1

398.916
441.697
506.867
579.023
632.571
694.919
741.340
787.389
894.231
1.013.058
1.138.958
171.503
1.205.132
1.305.572
1.406.776
1.413.757
1.353.276
1.410.849

5.968
127.926
50.109
175.013
78.724
163.697
136.381
216.243
153.967
153.797
193.389
174.479
209.345
209.202
220.774
155.737
220.774
63.884

1,5
39,2
9,9
30,2
12,4
23,6
18,4
27,5
17,2
15,2
17,0
14,9
16,0
17,4
15,7
11,0
15,7
4,5

Kaynak: Petrol İş, 1993-94 Yıllığından Aktaran Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi
2, 1998: 217.

Tabloda kamu ve özel sektörde toplu iş sözleşmesi kapsamındaki
işçilerin sosyal sigortalar kurumuna kayıtlı işçilere oranı ile ilgili verilere
yer verilmektedir. 1963 yılında kamu kesiminde çalışan işçi sayısı 311
bin 904 kişidir. Zira SSK’lı işçi sayısı aynı zamanda kayıtlı işçi sayısını
vermektedir. Söz konusu işçilerden sadece 3 bin 394 kişi toplu iş sözleş-
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mesi kapsamındadır. 1963 yılında kamuda kayıtlı işçilerin sadece %1,1’i
toplu iş sözleşmesi kapsamındadır. 1968 yılında bu oran %18,8’a yükselmiştir. Fakat tablo incelendiğinde aslında oranını inişli çıkışlı bir seyir
izlediği gözlemlenmektedir. Zira 1964 yılındaki veriler kamuda kayıtlı
işçilerin %81’inin toplu iş sözleşmesinden yararlandırıldığını göstermektedir. 1961-1980 arası dönemde kamu işçilerinin, özel sektör işçilerine
göre toplu sözleşme uygulamalarından daha fazla yararlandırıldıkları görülmektedir.
Özel sektörde 1963 yılında kayıtlı işçi sayısı 398 bin 916 kişidir.
1963 yılında özel sektörde toplu iş sözleşmesi uygulamalarından yararlandırılan işçilerin kayıtlı işçiler içerisindeki oranı ise %1.5 şeklindedir.
1968 yılında bu oran %23,6 şeklindedir. Geçen yıllar ile birlikte özel
sektörde toplu iş sözleşmesinden yararlandırılan işçilerin oranında düşüşler yaşanmış ve 1980 yılında bu oran %4,5 olarak gerçekleşmiştir.
Kamu sektörü ile özel sektör işçileri arasında 1980 yılında toplu
iş sözleşmesinin kapsam oranları arasındaki fark %23’ün üzerindedir.
Bu dönemde kamu sektöründe çalışan işçilerin sayısının özel sektörde
çalışan işçilerin sayısından daha az olduğu da görülmektedir.
Tablo 5: Türkiye’de 1963-1980 Döneminde Grev Hareketleri
Yıllar
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976

Grev Sayısı
Kamu
Özel
1
6
6
75
5
38
5
34
40
51
9
50
22
60
50
61
30
67
4
10
7
15
22
23
13
77
22
83

Kaybolan İşgünü Sayısı
Kamu
Özel
3.488
8.767
11.488
181.354
15.466
225.088
29.714
380.095
137.302
66.477
54.425
137.771
122.478
235.321
120.705
139.633
100.850
195.100
17.991
129.594
215.387
264.470
256.082
213.996
231.048
871.634
399.466
1.368.735
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1977
1978
1979
1980

29
27
46
30

138
148
144
197

1.316.326
153.478
714.425
1.354.594

4.461.879
1.445.427
1.502.922
4.054.024

Kaynak: Petrol İş, 1993-94 Yıllığından Aktaran Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi
2, 1998:218.

Tablo’ da 1963-1974 yılları arasında grev hareketleri ile ilgili verilere yer verilmektedir. Grev sayıları incelendiğinde 1963 yılında kamu
sektöründe bir ve özel sektörde 6, toplamda 7 grev gerçekleştiği görülmektedir. Geçen yıllar ile birlikte grev sayılarındaki artış devam etmiştir.
1969 yılında kamuda 22 ve özel sektörde 60 grev gerçekleşmiştir. 1980
yılında ise 30 grev kamuda ve 197 grev özel sektörde gerçekleşmiştir.
1961 Anayasası’nın ortaya koyduğu hürriyet ortamı sayesinde işçi
eylemleri dönem içerisinde daha kolay yapılabilmiştir. Ancak eylemlerin
ana konusu ile ilgili olarak 1961 Anayasası ile verilen hakların ilgili kanunlarının çıkmasının gecikmesi de gösterilmektedir. 1963 yılında 274
ve 275 Sayılı Kanunlar çıkıncaya kadar 10 grev, 6 oturma grevi, 7 sakal
grevi, 12 sessiz yürüyüş, 5 miting ve gösteri eylemi yapılmıştır. 25 Kasım
1961 yılında İzmir İşçi yürüyüşüne 3000 işçi katılmıştır. 1960 sonrası
yapılan ilk toplu işçi eylemi olarak dikkat çekmektedir (Duman ve Bayburt, 2018:951).
1960-63 dönemi arasında yapılan işçi eylemlerinin temel amacı
Anayasa’da güvence altına alınan ve yukarıda bahsedildiği üzere ilgili
yasal düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesini temin amacı güden
geniş katılımlı, uyarı nitelikli işçi eylemleri oluşturmaktadır. Bunlardan
bir tanesi de 31 aralık 1961 yılında İstanbul’da Saraçhane de düzenlenen
toplantıdır. Mitinge 100 binden fazla işçi katılmıştır ve 1963 yılına kadar
gerçekleştirilen en büyük kitlesel eylem olarak değerlendirilmektedir.
Saraçhane Mitingini takiben 1963 yılı dâhil Komünizmi Tel’in Mitingi
ve Kavel Direnişi de tarihe geçen diğer iki işçi eylemidir (Mahiroğulları,
2013: 190-191).
Türkiye işçi tarihinde ilk kitlesel yürüyüş olarak değerlendirilen
Çorum Belediyesi İşçilerinin Yürüyüşü Olayı da bu tarihte meydana gelmiştir. Türk-İş’e bağlı Genel-İş Sendikası ile belediye arasında yapılan
toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanmasına bağlı
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olarak grev kararından hemen sonra 27 Temmuz 1966 yılında ücretleri
düşürülen ve çalışma şartları değiştirilen işçiler Çorum’dan oyla çıkarak,
Ankara yürüyüşünü başlatmışlardır. 260 km yol alan işçiler 3 Ağustos’ta
Ankara’ya varmışlardır (Duman ve Bayburt, 2018: 953).
274 Sayılı Sendikalar Yasası’nın 1317 Sayılı Yasa ile bazı maddelerinin değiştirilmesi, Batı’da 1973 Petrol Krizi’nin Türkiye’ye yansımaları sonucu ortaya çıkan ekonomik sorunlar ve takip eden yıllarda görülmeye başlayan yüksek enflasyon, 1970’li yılların ortalarından itibaren
giderek artan işçi eylemlerinin temel sebepleri arasında gösterilebilir.
Dönem içerisinde çok sayıda işçi eylemi görülmüş ve 10 Mart 1965 yılında Kozlu Olayları sonu ölümle biten işçi olaylarının ilkini teşkil etmiştir.
Kozlu olaylarından başka; Derby Lastik Fabrikasının İşgali, Alpagut Linyit İşletmelerini İşgal Eylemi, 15-16 Haziran Olayları, Gıslaved Lastik
Fabrikası Olayları, Adana Bossa Olayları, DGM Direnişi, Tariş Olayları dönem içerisinde tarihe geçen diğer işçi eylemleridir. (Mahiroğulları,
2013: 214-20).
Bölünmüş Sendikal Yapı ve Sosyal Diyalog
Arayışları Bağlamında Toplumsal Anlaşma
Çalışma ilişkileri alanında önemli konulardan bir tanesini sosyoekonomik meselelerde işçi-işveren ve devletin meseleler üzerinde müzakere edebildikleri mekanizmaların kurulması teşkil etmektedir. Sosyal
diyalog olarak adlandırılan bu mekanizmalar aracılığıyla, ortaya çıkan
siyasi, ekonomik ve sosyal krizlerin derinliğinin artmadan çözülebilmesi
mümkün olabilmektedir. Türkiye’de sosyal diyalog mekanizmaları 19601980 yılları arasında toplumsal anlaşma hariç yoktur. Çünkü 1960-1980
arası dönemde işçi konfederasyonları arasında bölünmüşlük artarak devam etmiştir. 1952 yılında TÜRK-İŞ’in kurulması ve Konfederasyonun
giderek güç kazanması bir süre sonra 1967 yılında Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)’in kurulması ile bölünmüş sendikal yapı
Konfederasyonlar düzeyine taşınmaya başlamış ve sosyal diyalog zemini
için bir engel oluşmuştur.
1970’li yıllarda işçi konfederasyonları düzeyinde bölünme devam
etmiş ve 1970’lerin sonlarında Konfederasyon sayısı 7’ye yükselmiştir.
Türkiye Milliyetçi İşçi Sendikaları Konfederasyonu (MİSK), Türkiye Milliyetçi Adaletçi, Emekçi İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk Ülke İş),
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Türkiye Milliyetçi Ülkücü İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye İş),
Türkiye Hak işçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak İş), Türkiye Sosyal
Demokrat İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Sosyal Demokrat İş), Türk
İş ve DİSK ile birlikte dönem sonuna kadar faaliyet gösteren konfederasyonlardır (Tokol, 2012: 111). Söz konusu Konfederasyonların kendi
aralarında eylem birliğine yönelik çeşitli çabaları söz konusu olmuş olsa
da bunlar tam anlamıyla başarılı olamamıştır. Zira aralarında siyasi görüş
ayrılıkları bulunmaktadır.
Dönemin sonuna doğru ülkede artan siyasi ve ekonomik sorunlar
konusunda istişarede bulunmak üzere TÜRK-İş ile Hükümet arasında
toplumsal anlaşma isimli bir süreç başlatılmıştır. Süreç sonunda imzalanan toplumsal anlaşma bir sosyal diyalog arayışının göstergesidir. Bu anlaşma ile hükümet çalışma hayatı ile ilgili konularda işçi tarafı ile belirli
konularda müzakerelerde bulunmuş ve birtakım anlaşmalara varmıştır.
Bu konular arasında işçi-işveren ilişkilerinin belirli bir temele oturtulması, işsizlik mücadele, gelir dağılımında adaletin sağlanması, toplu sözleşmeler, verimliliğin arttırılması, toplumsal adaletin yaygınlaştırılması,
işçi-memur ayrımının giderilmesi, tarım iş kanunun çıkarılması, sağlıklı
bir işçi-işveren ilişkilerinin düzenlenmesi bulunmaktadır. Toplumsal anlaşmanın kısa bir süre sonra başarısız olduğu görülmüştür. Bunun temel
sebepleri arasında anlaşmaya taraf olan hükümetin kısa ömürlü olması,
işçi örgütlerinin tümünün anlaşmaya taraf olmaması işveren kesiminin
devre dışında bırakılması sayılabilir (Tokol, 2012: 144-145).
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Sonuç
1960-1980 döneminde Dünyada gelişmiş ülkeler II. Dünya
Savaşı’nın etkilerinden kurtulmuş ve Batı ile Rusya arasında Soğuk
Savaş yaşanmıştır. Batılı Devletler refah devleti politikaları sayesinde
gelişmişlik düzeylerini korumuşlar ve yükseltmişlerdir. Türkiye’de aynı
tarih aralığında siyasi alanda üç kez yönetimin askeri güç ile el değiştirmesi söz konusu olmuştur. Bu durum ülke içerisinde ekonomik ve siyasi
istikrarsızlıkları yol açarken dönemin sonlarına doğru toplumsal huzurun
da bozulmasına yol açmıştır.
Sendikalar sivil toplum örgütleri olarak başta çalışanların hakları
olmak üzere bazı eylemler ile tüm toplumun sorunlarını dönem içerisinde dile getirmeye çalışmışlardır. Çorum Belediyesi İşçilerinin Yürüyüşü, Saraçhane Mitingi ve Kavel Direnişi çalışanların haklarını korumayı
amaçlarken, Türkiye İlkokul Öğretmenleri Sendikası (İlk-Sen) ile Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS)’ün boykotları ise genel amaçlı olarak
gerçekleştirilmiş ve toplumsal duyarlılığı yönlendirmeyi amaçlayan eylemlerdir.
İşveren örgütlerinin 1960-1980 döneminde toplumsal olaylar ile
ilgili eylemsiz kalmayı tercih ettikleri ve çatışmanın tarafı olmayı istemedikleri geçen süreç içerisinde gözlemlenmektedir. İşveren tarafı çalışma
ilişkilerinde ise iş uyuşmazlıklarının sebebi olan taraf olarak görülmeyi
istememişlerdir. Uyuşmazlıkların temel sebepleri arasında ise diğer dönemlerde de yaşanan ücret ve çalışma koşulları ile ilgili olarak çalışanların ortaya koyduğu hak talepleri yer almıştır.
Çalışmada genel olarak kamu işveren sendikacılığının üzerinde
durulmuştur. 624 Sayılı Kamu personeli sendikalar Kanunun geçerlilik süresinin 6 sene gibi az bir süreyle sınırlı kalması kamu personeli
sendikacılığının en azından 1965-1971 yılları arasında sınırlı kalmasına yol açmıştır. Bu dönemde vurgulandığı üzere devlet kamu personeli
ile arasında herhangi bir uyuşmazlık olamayacağından hareketle kamu
personeli tarafından kurulan sendikaların fonksiyonlarını mevzuatın iyileştirilmesi ve mevzuattan doğan hukuksal sorunların giderilmesi olarak
nitelendirmiştir.
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6.
BÖLÜM

Çok Partili Hayata Geçişin İşveren
ve Kamu İşveren Sendikalarına
Etkileri (1951-1960)
Dr. Öğr. Üyesi Hasan UZUN1

Giriş
Sendikalar, birinci sanayi devrimi ile çalışanların haklarını koruma ve çalışma şartlarını iyileştirmek için ortaya çıkmış örgütsel yapılardır. Özellikle 18. yy’ın ikinci yarısında İngiltere’de doğmuş, ilk dönemlerde işveren ve devletin çeşitli kurumlarınca meşrulukları tartışılmıştır.
Sendikacılık sosyo-ekonomik yapılardan etkilendiği gibi bu yapıların yeniden yapılanmasını da/şekillenmesini de sağlamıştır. Özellikle
teknolojiye bağlı yaşanan üretim süreçlerindeki değişim, sendikaların
temsil ettiği üye profillerini değişime uğratmış ve temsil yeterliliklerini
tartışmaya açmıştır. Başka bir ifade ile dördüncü sanayi devriminde (endüstri 4.0) sendikaların varlığı tartışılır duruma gelmiştir.
Endüstrileşme sürecini sağlıklı bir şekilde yaşayamayan Türkiye
bu duruma bağlı olarak endüstrileşmenin getirmiş olduğu birçok kurumlardan biri olan sendikalaşmayı sağlıklı bir yasal zemine oturtamamıştır.
Bunun sonucu olarak toplumsal zeminde oluşturamamıştır. Bu durumun
en önemli sebebi ise örgütlenmenin mücadeleden çok “demokratikleşme” (Koray, 1994: 155) süreci içeriyor olmasıdır.
Türkiye’de sendikacılık 1946’da yasallık kazanmıştır. 1946-1960
arası dönemde (birinci dönem) sendikalar ve siyasi partiler birbirleri ile
yakın ilişkiler kurmaktan kaçınmışlardır. Türk sendikacılığı, Batı sendikacılığı gibi işçi sınıfının mücadelesinin bir oluşumu değil, demokratikleşme sürecinin bir oluşumudur. Görülen o ki, Türk sendikacılığı
1
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sanayileşme düzeyimize bağlı olarak, tabandan değil tavandan gelen bir
değişim rüzgarı ile gerçekleşmiştir. Başka bir ifade ile, sosyolojik olarak
gelişmekte olan bir toplumsal yapıyı yansıtmaktadır.
Tek partili dönemde sendikalaşma ve sendikaların siyasi yapılanma ile ilişkileri keskin ve zorunluluk içermekteyken; çok partili dönemin
ilk yıllarında sosyal hukuk anlayışının kademeli olarak sendika, siyasi
Dünyanın gelişmiş ülkelerinde toplumsal zemin bulan sendikalar,
aynı zamanda bu toplumlarda siyasi parti kurmuş ve iktidar/iktidar ortağı olmayı başarmışlardır. “Ancak Türkiye’de ise sendikalar daha ziyade
siyasi partilerin öncülüğünde siyasi kaygı ve ideolojik temeller üzerine
kurulmuşlardır”(Taş, 2012:62). Bu nedenle de Türkiye’de sendikalar
tüm toplumu kucaklayıcı bir yapı içine girememiştir. Dolayısı ile sendikalar Türkiye’de hep ideolojik birer sivil toplum kuruluşu olarak algılanmışlardır (Özkiraz, A. & Talu, N., 2008: 120-122).
Bize göre sendikalar, toplumsal gelişmeyi sağlayan önemli aktörlerden biridir. Diğer toplumsal örgütlerde olduğu gibi sendikaların da
gündeminde toplumun geliştirilmesi hedefi vardır. Sendikaların toplumsal vizyonu her zaman, çalışanın hakları, çalışma şartlarının iyileştirilmesi, sivil ve demokratik haklar, yoksulluğun önlenmesi (Galin, 2004:
1) gibi konularla şekillenmiştir. Dolayısıyla, demokrasinin çok sayıdaki
tanımlarından biri de onun bir “müesseseler (kurumlar) rejimi” olduğudur (Demir, 2013: 19), öyle ki, “demokrasi ve sosyal devlet ilkelerine
uygun olarak, milli gelirin adil dağılımına ve dolayısıyla sosyal adaletin
gerçekleşmesine sendikaların katkısı takdirle karşılanmaktadır” (Çelik,
1999: 340). 1946-1952 yılları arasında Türkiye’de çok partili hayata geçiş girişimleri, rekabetçi siyaset demokrasinin temel özelliklerinden ve
önkoşullarından birisidir.
1951-1960 Yılları Arasında Sendikalaşmayı Etkileyen Unsurlar

Türkiye’de gerçek anlamıyla çok partili hayata geçişin kırılma noktası, 1939-1945 yılları arasında yaşanan İkinci Dünya Savaşıdır. Savaşa
fiilen katılmamış olmamıza rağmen, savaş ekonomisi Türkiye’yi sosyoekonomik açıdan etkilemiştir. Özellikle, dar gelirli birey ve ailelerin, bu
olumsuz durum karşısında tek partili hayata olumsuz, çok partili hayata
ise olumlu bir bakışı açısı geliştirmelerine yol açmıştır. Bu durumun yanında İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa’da oluşan demokratikleşme
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oluşumları ve Sovyet tehdidine karşı Birleşmiş Milletlere ve Batı Devletlerine yakınlaşma isteği süreci hızlandırmıştır.
Nitekim Batının Sovyetlere karşı “hür dünya” ve “demokrasi”
söylemi bizi de doğal olarak etkilemiştir. Kısacası Batı dünyasına kabul
edilebilmek için demokratik, çok partili bir hayata geçmek zorunda kalınmıştır. Bunun en önemli göstergesi 1947 yılında ABD kongresinde görüşülen Truman Doktrini ve Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün Associated
Press muhabirine verdiği demeçtir.
Ardından İsmet İnönü’nün de, desteklediği çok partili döneme 18
Temmuz 1945’te Nuri Demirağ’ın başkanlığında Milli Kalkınma Partisinin kurulmasıyla geçilmiştir. Dönemin en önemli partisi Demokrat Parti
ise, CHP’den ayrılan Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve
Refik Koraltan tarafından 7 Ocak 1946 yılında kurulmuştur.
Bu toplumsal değişimin bir süreci olarak; 1950-1960 yılları gerçek
anlamda çalışma hayatında bireysel iş ilişkilerine yönelik önemli kanunların yaşama geçtiği ve çalışanların sahiplenildiği bir dönemdir. Toplu
iş ilişkileri açısından ise bazı adımların atıldığı ancak istenilen seviyeye
ulaşılamadığı bir dönemdir. Demokrat Parti iktidarda bulunduğu süre
zarfında dönemin ekonomik ve toplumsal koşullarını iyi değerlendirerek
çalışma hayatında yaptığı düzenlemelerin bireysel kazanımları neticesinde sonraki dönemlerde gelişecek toplumsal hareketliliğin köklerini
oluşturmuştur. Bu oluşumlar; yapısal, siyasal, yasal ve sosyal-kültürel
oluşumlardır.
Yapısal Oluşumlar
Türkiye’nin sosyo-ekonomik ve siyasi yapısı, kuşkusuz sendikalaşma üzerinde etkili olan bir unsurdur. Her şeyden önce sendikal hareket, fabrikaların, bağımlı çalışanların ve sanayileşmenin bir ürünüdür.
Biliyoruz ki tarım ekonomisi sendikal faaliyetler için yeterli bir zemin
oluşturamamaktadır. Bu nedenle bir ülkede sendikal faaliyetlerden bahsedebilmemiz için öncelikle, o ülkenin sanayi düzeyine ve işçi varlığına
(bağımlı çalışan sayısına) bakmamız gerekmektedir.
1950 sonrası Türkiye ekonomisinin göstergeleri incelendiğinde görülen o ki;
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“Özel teşebbüs girişimciliği desteklenmesine rağmen ülkenin hala
tipik bir tarım ülkesi olduğu görülmektedir. Nitekim bir ülkenin sanayi
ya da tarım toplumu olduğuyla ilgili en önemli göstergelerden biri olan
istihdamın sektörsel dağılımı” (Şahin, 1993: 108) verileri, Türkiye için
bu durumu teyit etmektedir. 1950 yılında; iktisaden faal nüfusun %85.7’i
tarım kesiminde, %7.4’ü sanayi kesiminde, 6.9’u hizmetler kesiminde
çalışmaktadır. Dönemin sonlarına doğru 1960 verilerinde de büyük bir
değişikliğin olmadığı görülmektedir: Tarım kesimi, %74.9, sanayi %9.6,
hizmetler %10.3, bilinmeyen %5.2’dir” (Mahiroğlulları, 2002: 164).
1950’lerden sonra hizmet kesiminde istihdam edilenlerin büyük
çoğunluğunun memur olduğu göz önüne alınırsa, dönemin sonlarında
sendikalaşabilir kesimin, iktisaden faal nüfusa oranı %10’lar civarındadır. Kaldı ki, bu orandan, İş Kanunu kapsamına girmeyen işyerlerinde
çalışanlar düşülünce sendikalaşmanın kapsamı daha da daralmış olacaktır (Tuna, 1966: 12).
O dönemdeki sanayileşmiş ülkelerde ücretlilerin iktisaden faal
nüfusa oranı %50’lerden hiç de aşağı değildir. Sendikalaşma, kuşkusuz
yeterli sayıda bağımlı çalışanların sayısıyla yakından ilişkilidir. 19511960 yıllarının istihdamla ilgili verilerinden anlaşılacağı gibi, iktisaden
faal nüfusun büyük çoğunluğu sendikalaşmaya elverişsiz tarım kesiminde çalışmaktadır. Dolayısıyla, iktisaden faal nüfusun büyük bir kısmı,
“bağımlı çalışan“ olmaktan uzak kendi hesabına çalışan ücretsiz yardımcı aile işgörenleridir. Nitekim dönemin ortalarında 1955’te yasal olarak
sendikalaşabilir işçi sayısı sadece 550.000 kişi civarındadır.
Siyasal Oluşumlar
Doğal olarak bir ülkenin siyasi rejimi/yapısı/doktrini ve iktidar
partisinin rejimi/yapısı/doktrini o ülkenin kurumsal yapısını, oluşumunu
ve değişim hızını belirlemektedir. Türkiye’nin 1946 yılında başlayan çok
partili sisteme geçiş serüveni, 1960’a kadar bir emekleme dönemi olarak
geçmiştir. Bununda en önemli sebebi, manevi değişimin maddi değişime
göre daha yavaş ve sindirilerek gerçekleşiyor olmasıdır. Özelliklede tek
partili dönemin otoriter karakterinden sıyrılana mayısındandır. Dolayısıyla dönemin iktidar partileri sendikalar hakkında özgürlükçü bir davranış sergileyememişler (Tuna, 1966: 18), öyle ki, bu dönemlerde sendikalar siyasi iktidarın güdümünde şekillenmişlerdir (Demir, 1992: 342).
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Bu durumun en güzel örneği muhalefetteyken grev hakkının verilmesini ısrarla savunan DP, 1950 seçimleriyle iktidara geldikten sonra,
CHP gibi bu parti de “grev hakkın kolaylıkla verilemeyeceğini, derin
tetkiklere ihtiyaç olduğunu” vurgulamış olmasıdır (Işıklı, 1967:79). Başka bir değişle siyasi partilerin doktrini, bu süreci dizayn etmiş ve grevsiz
sendikacılığı desteklemiştir. Hatta, zaman içerisinde sendikalar üzerindeki baskılar artmış ve bazı sendikalar (iktidar yanlısı olmayan) kapatılmıştır. Sülker’in (1996: 155) bu durumu şu şekilde açıklamaktadır;
Anadolu’da sendikacılıkla uğraşmak komünistlikle eş değer tutuluyordu. Gülmez’de (1995: 266), Sülker’iyi destekler nitelikte şu tespiti yapmaktadır; o dönemde iktidar partisi sözcüleri grev hakkının Devletçilik
İlkesiyle bağdaşmayacağını, grevinde Bolşevizm’in bir silahı olduğunu
ısrarla savunmuşlardır (Mahiroğulları, 2002: 166).
Yasal Oluşumlar
Sendikacılığın yeni oluştuğu ülkelerde yasal “çerçeve sendikal hareket üzerinde büyük ölçüde etkili bir unsurdur. Ülkelerin iç hukuku,
sendikalaşma olgusu ile yakından ilgilidir. Hukuki mevzuat, en azından sendikaların faaliyet alanları ve tüm çalışanlara sendikalaşma hakkı verip vermemesi bakımından belirleyici olmaktadır” (Mahiroğulları,
2002:167).
Durum böyle iken, sendikacılığın olmazsa olmazı sayılan “grev
hakkının” yasaklanması, işçilerin gözünde işlevsiz bir sendikacılık anlamına gelir. Ayrıca 5018 sayılı Kanun, 3008 sayılı Kanun’da yer alan grev
yasağı hükmüne paralel olarak yedinci maddesinde greve teşvik” eden
sendika yöneticilerinin cezalandırılmasını ve sendikalarının kapatılmasını öngörmektedir.
5018 sayılı Kanun ikinci maddesinde, sendikaya üye olma hakkını
İş Kanunu’ndaki işçi tanımı doğrultusunda bir süre; Basın ve Deniz İş
Kanunları yürürlüğe girene kadar sadece bedenen çalışması fikren çalışmasına üstün sayılan işçilere tanımıştır. Dolayısıyla bu hüküm, başlangıçta sendikalaşmanın kapsamını daraltmıştır (Sunar, 1955: 365). “Diğer
taraftan, İş Kanunu’na tâbi bir işyerinin işvereni, esnaf odasına kayıt olduğu takdirde işveren sıfatına bakılmayarak, bu gibi işverenlerin yanında çalışan işçiler, sayısı ne olursa olsun sendika kuramaz, sendikalara
üye olamazlardı” (Mahiroğulları, 2002: 167). “Sendikalar Kanunu’nun 5.
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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 (Kutal, 1959: 249) “baskı işlevi”
kullandırılmamıştır. 5018 sayılı Kanun’da, sendikaların üyelerinden alacakları aidatlarla ilgili bir düzenleme yapılmamış; bu husus Medeni Kanun ve Cemiyetler Kanunu’ndaki aidatlar ile ilgili hükümler çerçevesinde
çözümlenmiştir. Ancak, Cemiyetler Kanunu’nda üyelik aidatlarının yılda
120 lira gibi bir miktarla sınırlandırılmış olması, keza üyelik aidatlarının
“kaynağında kesim” yoluyla tahsilinin öngörülmemesi, kuruluş aşamasında sendikacılığı mali açıdan güç durumda bırakmış (Kutal, 1959:135136), teşkilatlanmayı, dolayısıyla sendikalaşmayı olumsuz etkilemiştir.
Ne var ki, İş Kanunu’nun 78. maddesinde 25.1.1950 tarih ve 5518 sayılı
Kanunla yapılan değişiklikle “sendikalara toplulukla iş uyuşmazlığı çıkarma” yetkisinin verilmesi, bu tarihten sonra sendikacılığa kısmen de
olsa bir ivme kazandırmış, işçiler nazarında sendikalaşmaya bir ölçüde
anlam vermiştir” (Mahiroğulları, 2002: 167).
Kısacası yasal oluşumlar, bir kurumun ömrünü, temsil niteliğini,
varlık sebebine hizmet edebilmesini/edememesini belirleyen en önemli
etkendir. Nitekim 1951 yılında sendika sayısı 1950’dekinin iki katı ile
tam 162’yi bulmuştur. Bunun başlıca sebebi, toplu oy ve propaganda imkanlarının bol ve rahatça bulunabildiği sendikalara sempatik görünmek
isteyen hükümet ve muhalefetin her türlü destek ve teşvikleridir (Topkar,
1963: 284-285; İleri, 2009: 75).
Sosyo-Kültürel Oluşumlar
Sosyo-Kültürel açıdan sendikal hareketi anlamak/anlamlandırmak
istiyorsak öncelikle sınıf bilincini anlamamız gerekmektedir. Sınıf bilinci
pragmatik bir kavram değildir. Sınıf bilinci, proletaryanın, kendini ayrı
bir toplumsal sınıf olarak kavramasıdır. Dolayısıyla, sınıf bilinci, zaman
ve mekan içinde tariflenmek zorunda olan bir kavramdır. Sınıf bilinci,
sınıfı oluşturan zümrenin kantitatif ve kalitatif büyüklüğü, aidiyet duygusu, katı sınıf yapılarının varlığı, sınıflar arası çatışma ve çelişkilerin
mevcudiyeti ile oluşabilir.
Anlaşılan o ki, sendikal hareketlerin ivme kazanmasında, benimsenmesinde kuşkusuz “sınıf bilinci” önemli bir olgu olmuştur. Türk top-
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lumunda Batı’da görülen keskin boyutlu sınıf çatışmaları yaşanmamıştır.
Türk toplumu, sosyolojik olarak “sınıfsız, kaynaşmış bir kitle” olarak görülmektedir. Bu durumun en önemli sebebi sosyo-kültürel yapımız, Türk
töresinin bireyler arasındaki her türlü imtiyazı reddeden anlayışı (Turan,
2000: 109), Osmanlı döneminde “aristokrasi” sınıfının oluşmasını engelleyen “mirî arazi rejimin” varlığı ve sanayileşmemizi tam anlamı ile
tamamlayamayışımızdır (Mahiroğulları, 2002: 167).
1951-1960 Yılları Arasında Türkiye’de İşveren
Ve Kamu İşveren Sendikalarının Örgütlenmesi
Adam Smith’e göre “çok fazla bilinmese de işverenler işçi ücretlerini kontrol altında tutmak için sessizce, sürekli ve düzenli olarak bir
araya gelmişlerdir” (Tekerek, 2019:602). İşveren sendikalarının genellikle işçi sendikalarının güçlenmesine karşı bir reaksiyon olarak ortaya
çıktığı ve dolayısıyla işçi sendikalarından daha sonra ortaya çıkan bir
olgu olduklarından çokça söz edilir (Oechslin, 1982: 190; Tokol, 1989:
6-7; Tekerek, 2019: 603).
14 Mayıs 1950’de 27 yıllık tek parti iktidarını sona erdiren DP,
Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik seçimle iktidarı kazanan ilk siyasi
partisidir. Sırasıyla 1950, 1954 ve 1957 seçimlerini kazanmış ve on yıl
boyunca (1950-1960) iktidar olmuştur. 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi ile
iktidardan düşürülmüş ve 29 Eylül 1960’ta kapatılmıştır (Pıçak, 2011:5).
14 Mayıs 1950 genel seçimlerinde iktidara gelen DP, muhalefetteyken verilmesini savunduğu grev hakkıyla ilgili taahhüdünü yerine
getirmek için özel bir çaba sarf etmemiş; çeşitli bahanelerle konuyu zamana yaymaya çalışmıştır. Gerçi DP, iktidarlarının ilk yılında bazı girişimlerde bulunmuşsa da somut sonuç almak için özverili davranmamıştır. Örneğin, Hükümet’in, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) toplu
pazarlıkla ilgili “98 Sayılı Sözleşmesi”ni onaylama hazırlıklarını başlatması, 1951’de ara seçimlerin yapılacak olması, keza bazı sendikaların
grev hakkının verilmesi için hükümet nezdinde girişimde bulunmaları
Çalışma Bakanlığı’nı ister istemez bir “Grev ve Lokavt Kanunu Tasarısı”
hazırlatmaya itmiştir. Taslak, 1951 yılı Temmuz ayında sendikal üst örgütlerin bilgisine sunulmuştur (Sülker, 1976: 176; Fındıkoğlu, 1951: 17).
Fakat, grev hakkını oldukça sınırlı tutan taslak, bazı sendikacılar tarafından eleştirilince (Makal, 2002 :265), bu konuda zaten tereddütlü ve is-
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teksiz davranan DP Hükümeti tasarıyı meclis gündemine bile getirmeden
geri çekmiştir. Yinede bu durum, devletin özel teşebbüse daha çok önem
vermesine, dolayısıyla işveren kesiminin de güçlenmesi için bir kıvılcım
niteliği taşımaktadır. Öyle ki, Türkiye’de Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi
Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği (TOBB) 1950’de çıkarılan 5590 sayılı
yasa ile iki yıl sonra kurulan en büyük işveren kuruluşu olmuştur (Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi C. 2, 1998: 143; Tekerek, 2019:613). Yine
bu dönemde reform sayılabilecek 9 şubat 1951 tarihinde basın mesleğinde çalışanlarla çalıştıranlar arasındaki ilişkilerin düzenlendiği bir kanun
tasarısı hazırlanmıştır (Tuna, 2015: 477).
1952 yılına gelindiğinde ise sendika sayısı 248’e yükselirken,
sendikalı işçi sayısı 130 bine ulaşmıştır. Bu gelişme doğal olarak ulusal
düzeyde bir üst örgütlenmeyi gerektiriyordu, işçi sınıfının arayışları bu
doğrultuda bir çaba içindeydi (Özkiraz, A. & Talu, N., 2008: 120). Bu
birikimler, 31 Temmuz 1952’de TÜRK-İŞ’in kurulmasını ve buna bağlı
olarak sendikal hareketlerin kısmen etkinlik kazanmasını beraberinde
getirdi. TÜRK-İŞ’in kuruluşunda uluslararası düzeyde oluşan makro
dengelerin etkisi de olduğu bilinmektedir. Soğuk Savaş refleksleri sendikal alana da yansıdı. Bu bağlamda uluslararası düzeyde Latin Amerika
ve Doğu Asya’daki birçok ülkede aynı tarihlerde TÜRK-İŞ benzeri oluşumların kurulması dikkat çekmektedir. TÜRK-İŞ ağırlıkta kamu kesiminde örgütlenmiştir. 1952’de Basın-İş Kanunu ile basın mensuplarına
sendikalaşma hakkının tanınması, sendikalaşma süreci için olumlu bir
adım olarak görülmüştür. Çünkü o dönemde sanayinin de geliştiği alan
kamu kesimiydi. Bütün sanayi ve ticaret odaları ile borsaları bünyesinde
toplayan birlik, yasa gereği tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde
mesleki bir üst kuruluştur. Bunun dışında Türkiye’de dernek biçiminde
kurulmuş çeşitli işveren kuruluşları da vardır (Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi C. 2, 1998: 143).
1953 yılında CHP iktidarı kaybettikten sonra grev hakkının verilmesi parti tüzüğüne girmiştir. Kaybettikten sonra tüzüğe grev hakkının
alınması, muhalefet tarafından eleştirilmiştir. Dönemin CHP Genel Başkanı İsmet İnönü, Parlamento’da yaptığı konuşmada partisinin grev konusunda yaşadığı değişimi “tekamül” olarak ifade etmiş; bu hakkın verilmesinde artık sakınca kalmadığını, koşulların olgunlaştığını belirtmiştir
(Makal, 2002: 262; Meclis Tutanak Dergisi, 1956: 1122): “(...) Grev
hakkını evvelce tanımamıştık. 1950’de iktidar değişir değişmez
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grev hakkını ele almış da değiliz. İki sene bu meseleyi münakaşa
etmedik. Nihayet grev hakkının bizim memlekette kabul edilebileceğine ve kabul edilmesi lazım geldiğine kanaat getirmişizdir. Bu
bir politika meselesi değil, bir kanaat meselesinin geçirdiği tekamül safhalarıdır.” DP Hükümeti, daha sonraki yıllarda grev hakkının
verilmesi/verilmemesi arasındaki kararsızlığını ve isteksizliğini sürdürmüş; Çalışma Bakanı Samet Ağaoğlu 1953’te Meclis’te yaptığı konuşmada; “Bugün için grev hakkını verecek vaziyette değiliz; o vaziyete
gelmeye çalışıyoruz” (Makal, 2002: 267) demiştir.
Diğer taraftan, sendikalar cephesi, bu konuda birlik içinde hareket
edemediği için bu hakkın elde edilmesinde yeterli çabayı gösterememiş;
dolayısıyla ilgili mercileri lehte etkileyememiştir. Örneğin, 1954 Şubat’ında toplanan II. Çalışma Meclisi’ne katılan işçi temsilcileri, gündeme toplu iş sözleşmesi ve grev hakkının da alınması için girişimde bulunmuşlarsa da, gerek hükümet yetkilileri, gerekse işveren temsilcileri bu
konunun görüşülmesine engel olmuş, hatta işveren temsilcileri girişimi
fark edince salonu terk etmişlerdir. İşçi temsilcileri ise, Meclis’in dağılmaması için toplantıyı terk eden işçi temsilcilerini geri getirmeye aracı
olmuşlardır (Ağralı, 1967: 57). Dolayısıyla, toplantı bitiminde yayınlanan
II. Çalışma Meclisi I Numaralı Komisyon raporunda, sadece bir cümleyle
“grev kanunu tasarısının bir an önce yasalaşması” temennisinde bulunulmakla (Baydere, 1966: 221) yetinilmiştir. Bu olumsuzluklara rağmen
1954’de Deniz-İş Kanunu ile deniz adamlarına sendikalaşma hakkı tanınmıştır. Sülker’e göre 1954 yılında; Antalya bölgesinde 1, Balıkesir
bölgesinde 1, Bursa bölgesinde 3, Elazığ bölgesinde 1, Gaziantep bölgesinde 1, İstanbul bölgesinde 10, İzmir bölgesinde 1, Seyhan bölgesinde
4 işveren sendikası kurulduğunu belirtmiştir (Sülker, 1966: 161-163).
1955 yılına gelindiğinde ise o dönemin siyasi iktidarı TÜRK-İŞ’in
etkinliğini azaltmaya çalıştığı görülmektedir. Çalışma Bakanlığı’nın
1955’de verdiği bilgiye göre 55, 165 üyeli toplam 76 sendikanın bulunduğu İstanbul’dan, 472 sendika üyesinin ve iki sendikanın bulunduğu
Edirne’ye kadar sendikalar yer almıştı. Yedi ana ekonomik bölgede toplam üyenin üçte ikisi yer almaktaydı; İzmir, Seyhan (Adana) (Öztürk,
1996:174-175).
1956’da ise DP Hükümeti’nin Çalışma Bakanı Mümtaz Tarhan
ise, grev hakkını o güne kadar niçin tanıyamadıklarını ekonomik kay-
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gılara dayandırarak izah etmeye çalışmıştır (TBMM Tutanak Dergisi,
1956:1128-1129): (...) Grev hakkını şimdiye kadar niye realize etmedik? Grevi yapmak için evvela gelişmiş bir sanayie malik değiliz. Sanayimiz kundaktaki bebek idi. Sanayiyi kundakta iken öldüremezdik.(...)” Menderes Kabinesi’nin Samet Ağaoğlu’ndan sonraki
Çalışma Bakanı Hayrettin Erkmen, yıllar sonra partisi DP’nin bu konuda ihmalkar davrandığını itiraf etmiştir (Makal, 2002: 269): “Evet, DP
muhalefette iken işçiye grev hakkının verilmesini istemiş ama bu
gerçekleşememiştir. Bu bir ihmaldir. Bunu kabul ediyorum. Ben
Samet Bey’den sonra Çalışma Bakanı oldum. Bu dönemde grev
kanunu tasarısını hazırladım. O yıllarda işçi liderleri ziyaretime
gelmişlerdi. Rahmetli Seyfi Demirsoy, Ziya Hepbir, Bahir Ersoy
vardı. Bana ‘grev hakkı ne zaman verilecek’ diye sormuş-lardı.
Ben hazırlamış olduğum tasarıyı masanın üzerine çıkardım. ‘İşte
grev hakkı’ dedim. Sonra ekledim; ‘bu tasarı kanunlaşırsa siz bunu
nasıl kullanacaksınız? Grevdeki işçiyi nasıl besleyeceksiniz?’diye
sordum. ‘Bir hakkın verilmesi değil kullanılması önemlidir’ dedim.
Ben kendi hesabıma grev hakkını Bakanlar Kurulunda gündeme
getirdim. Bazı arkadaşlar karşı çıktılar. ‘Zamansızdır’ dediler.
‘Kalkınmakta olan bir ülkeyiz, bu zamanda işçinin grevi, boş yere
değer kaybı getirecektir.’ Epey tartışıldı; sonra rahmetli Adnan
Bey, ‘Hayrettin bunu sen şimdi sakla, zamanı gelince görüşürüz’
dedi. Bu hadise 1957’de oldu”. Erkmen’in yukarıdaki anılarından,
yeni bir hakkın verilmesinde o dönemin gelenekselleşmiş Devlet anlayışına hakim olan “uygun zaman ve zemini” kollama mantığının hala sürdüğü anlaşılmaktadır. Öte yandan 1957 yılında TÜRK-İŞ başkanlığına
Demokrat Parti üyesi bir başkanın seçilmesi, konfederasyonun hükümetle uyumlu politikalar geliştirmesine ve ilişkilerinin ılımlı yürütülmesine
yol açtı.
Ancak Hükümet’in bu konudaki fikrinin hala değişmediği, Çalışma Bakanı Halük Şaman’ın 26.12.1959’da bütçe görüşmelerinde yaptığı
konuşmasında bir kez daha görülmektedir. Bakan Şaman, konuşmasında,
Hükümeti’nin grev hakkının verilmemesindeki temel kaygılarından birinin “iktisadi bünye”ye verebileceği olumsuzluklar olduğunu vurgulamış;
bu hakkın gelişigüzel, iyice tetkik edilmeden verilmesinin sakıncaları
üzerinde durmuştur (TBMM Zabıt Ceridesi, 1959: 1043): “(…) Grev hakkını, memleketimizin içinde bulunduğu şartlara; bilhassa iktisadi

Dr. Öğr. Üyesi Hasan UZUN 143

bünyemizin kaydettiği gelişmelere göre tatbik mevkiine koymak zorundayız. Bu hususta bütün aklıselim sahibi müttefik olacaklarına
inanıyorum. Biz grev hakkına giderken bir takım merhalelerden
geçmemizi ve bastığımız yeri iyice kontrol ederek yürümemizi şart
görüyoruz. (…) Biz, iktisadi ve içtimai şartlarımız henüz oluşmakta olan bir cemiyet olmamız dolayısıyla grev işinde tatbik edilecek
şartları dikkatle tespit etmeye mecburuz. Ekonomik, sosyal gelişmemizi grev namı altında rahnedar (zarara uğratma) etmemeliyiz, felce uğratmamalıyız.”
1951-1960 yılları arasında grev hakkının verilip verilmemesi tartışılırken, öte yandan işveren sendikalarının örgütlenmesi de tabela sendikacılığının ötesine geçememiştir. “İlk işveren sendikasının 1949 yılında
kurulmasına karşın, işverenler arasında örgütlenmenin profesyonel bir
boyut kazanması 1960 sonrasında olmuştur”. İşçi sendikacılığı, emeğiyle
hayatını idame ettirmeye çalışan kişilerin güvencesi için oluşturulmuş
iken işveren sendikacılığı ise kar oranını olabilecek en üst seviyeye çıkarabilmek amacıyla oluşturulmuştur (Güler, 2006:64). Güler’e (2006:9)
göre; “Güçlü bir işveren sendikacılığının varlığının güçlü bir işçi sendikacılığının varlığına bağlı olması, aynı şekilde, güçlü bir işçi sendikacılığının varlığının da ancak güçlü bir işveren sendikacılığının varlığı halinde mümkündür”, Güler’in de ifade ettiği gibi her iki sendika temelde
bir birini tamamlar niteliktedir.
1959 yılına gelindiğinde 11 sanayici tarafından MESS kurulmuştur. MESS kurucuları o yıllarda üye kazanabilmek için sanayiciler ile
birebir iletişim kurulmuşlardır. Ancak o dönemlerde grev hakkının olmadığı koşullarda sendika kurmanın ya da üye olmanın bir anlam ifade etmediği düşüncesi ağırlıktadır. Nitekim MESS’in kurulmasına karar veren
işverenler (3 işveren), yedi sayısına ulaşmakta oldukça zorlanmışlardır
(Dünden Sonraki Gün, 2010: 17-18).
Sipahi (1999:23) 1951 ve 1960 yılları arasında çoğu İstanbul’da
kurulmuş olan işveren sendikalarının bazılarını şöyle sıralamıştır:
Tarsus ve Havalisi Rollergin ve Sawgin Sanayii İşverenler Sendikası - 1952 - Tarsus.
Türkiye Ayakkabı ve Çanta Sanayii İşverenleri Sendikası (Ayakkabı İşveren) - 1953 - İstanbul.
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Türkiye Tekstil Rollergin ve Sawgin Sanayii İşverenler Sendikası
- 1953 - Adana.
Yünlü Sanayi İşverenleri Sendikası - 1953 - İstanbul.
Türkiye Deri Sanayi İşverenleri Sendikası - 1954 - İstanbul.
Türkiye Gazete Sahipleri Sendikası - 1954 - İstanbul.
Bursa Simitçi Fırıncıları ve Benzerleri İşverenler Sendikası - 1956
- Bursa.
Turizm İşverenleri Sendikası (TİS) - 1959 - Ankara
Türkiye Madeni Eşya Sanayicileri Sendikası (MESS) - 1959 - İstanbul
Koray ve Topçuoğlu’na göre ise 1951-1960 yılları arasında işveren
sendikalarının sayısal gelişimi aşağıdaki gibidir:
Tablo 1: 1951-1960 Yılları Arasında Türkiye’de İşveren Sendika Sayısı
YIL
SAYI

1951
5

1952
10

1953
12

1954
17

1955
25

1956
28

1957
27

1958
29

1959
32

1960
33

Kaynak: Koray ve Topçuoğlu, 1987:83

Tablo 1, sosyo - ekonomik ve siyası konjonktüre bağlı olarak,
Türkiye’de işveren sendika sayısının sistematik olarak arttığını göstermektedir. Bu durumun aynı zamanda kaçınılmaz bir sosyal olgu ve sonuç
olduğunu da görmemiz gerekir.
Aşağıda 1951-1960 yılları arasındaki işçi sayısı, sendikalı işçi sayısı ve yıllara göre sanayi işçi sayısı ile alakalı tablolar paylaşılmıştır.
Amacımız bu dönemle alakalı zihinlerde bir alt yapı oluşturulmak ve dönemin daha iyi analizinin yapılabilmesini sağlamaktır.
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Tablo 2: Sendikalı İşçi ve Sendikalaşma Oranlarının Yıllara Göre Dağılımı
(1951-1960)
YILLAR

İŞÇİ SAYISI

1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

382.024
447.963
494.024
510.344
533.216
543.554
577.630
611.703
618.775
620.900

SENDİKALI İŞÇİ SENDİKALAŞMA
SAYISI
ORANI
110.000
%28.79
130.000
%29.02
140.000
%28.33
180.387
%35.34
189.595
%35.55
205.155
%37.74
244.853
%42.38
262.591
%42.92
280.786
%45.37
282.967
%45.57

Kaynak: Tokol, 1994:63

Tablo 3: Sanayi İşçilerinin Çoğalması (İstihraç dahil)
YILLAR
1950
1955
1960

İŞÇİ SAYISI
892.000
1.123.000
1.329.000

Kaynak: Tümertekin, 1968:56.

3. Türkiye’de İşveren Sendikaları ve Toplum
Bir toplumun sendikalaşma düzeyini, o toplumun kültürel yapısı,
siyasal ve sosyal yapısı, endüstrileşme düzeyi, bağımlı çalışan sayısı, işgücü yapısı, yasal oluşumları, işsizlik ve kayıt dışı istihdam oranları ve
işverenlerin tutumları gibi birçok toplumsal aktörler belirlemektedir. Bu
bağlamda, bir ülkedeki sendikalaşma sürecini o toplumun maddi ve manevi dinamiklerinden ayrı bir oluşum olarak göremeyiz.
Özellikle Türkiye›de sendikalaşma çabaları ne yazık ki işçi hareketinden gelmedi. Bu durum sendikalaşma sürecini olumsuz yönde
etkilemiştir. Bu olumsuzluğun ortadan kaldırılabilmesi yine toplumsal
eksenden yaklaşmakla mümkündür. Çünkü kurumsal oluşumlar toplumsal kabul gördükçe varlık sebebine hizmet edebilir. Özellikle
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gelişmiş toplumlarda sendikalaşma toplumsal mutabakatla/taleple gerçekleştiği için vücut bulmuştur. Bilinen o ki gelişmekte
olan veya az gelişmiş toplumlarda değişim yada yeni kurumsal
yapılar siyasi iktidar aracılığı ile birtakım sosyo-ekonomik ve siyasi kararlar doğrultusunda yapıldığı için varoluş amacına hizmet etmeye biliyor. Bu durum bize, toplumsal değişimin nedenli zor
olduğunu göstermektedir. Kısacası örgütler toplumsal kabul gördüğü sürece fonksiyoneldir.
Öte yandan sendikal hareketler sadece işyeri, devlet, işçi ve işverenle ile sınırlı bir örgütsel yapının ismi değildir. Aynı zamanda, işsizler,
yoksullar, öğrenciler gibi çok çeşitli toplumsal grupları da kapsayan bir
örgütsel yapının ismidir. Ayrıca işçi faaliyetleri olarak algılanan sendikal
faaliyetlerin, diğer bir yüzü de işveren sendikalarıdır. İşveren sendikaları
bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde daha belirleyici ve şekillendiricidir.
1952 Ağustosunda Türkiye’de 94 ticaret ve sanayi odası ile 220 esnaf
kuruluşu vardır (Taşçıoğlu, 1977: 27).
Öyle ki, loncalar bile işveren sendikası olarak kabul edilmektedir.
Öte yandan fütüvvet ve ahilik de kısmen işveren sendikaları olarak nitelendirilebilir (Esin, 1974: 39, Oechslin, 1982:190). Dolayısıyla bu oluşumların olumlu/olumsuz toplumsal yapı üzerindeki, ekonomi ve siyasi
yapılanma üzerindeki belirleyiciliği inkâr edilemez.
Nitekim işveren sendikaları veya örgütleri, ekonomik ve toplumsal
alanda kurulan çeşitli çıkar örgütleri içinde işveren olarak ve çalışma
ilişkileri alanlarında etkinlik göstermek üzere kurulan örgütlerdir. Ortaçağda ve 12-13. yy. Anadolu’daki işveren sendikaları gibi günümüz işveren sendikaları da, işveren çıkarlarının temsil edilmesi ve korunması açısından, kamuoyunda bir baskı grubu olarak rol oynamaktadır. Koray’ın
(1992:129-132) da ifade ettiği gibi işveren sendikaları; işverenlerin sesi
olarak, işverenleri, işçileri ve kamuoyunu geniş ölçüde etkileyebilmektedir. Nitekim, işveren sendikalarının büyük bir ekonomik güce sahip
olmaları, siyasi gücüde beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla, işveren
sendikaları ülke politikalarında belirleyici bir rol oynamaktadır (Oechslin, 1998: 67). Bu durum bizim ülkemiz içinde geçerlidir.
Diğer sendikal örgütler gibi işveren sendikalarının da amaçları
arasında öncelikli olarak kendilerine üye işverenlerin çıkarlarını işçi
sendikaları, yasama ve yürütme organları önünde korumak gelmektedir.

Dr. Öğr. Üyesi Hasan UZUN 147

Üyelerinin çıkarlarını koruyup destekleyen ve temsil edip kollayan işveren sendikaları değişik alanlarda çeşitli işlevler üstlenirler. Günümüzde
işveren sendikaları, üye sayılarının çokluğu ve büyük rakamlara varan
malvarlıklarıyla, toplu iş sözleşmesi, lokavt hak ve yetkileriyle, ekonomik, sosyal ve siyasal düzeni etkileyen baskı grupları olarak toplum hayatında ağırlıklarını koruyabilmektedirler.
1960 öncesi dönemde çok sayıda işveren sendikası kurulduğu halde, büyük bir bölümü varlığını sürdürememiştir. Bu durumun en önemli
sebebi işveren sendikalarının faaliyetlerini yerine getirememiş olmalarıdır. Varlığını koruyabilenler ise; Türkiye Gazete Sahipleri Sendikası,
Türkiye Turizm Sanayi İşverenleri Sendikası ve Türkiye Madeni Eşya
Sanayicileri Sendikası (MESS) dır (Makal, 2002: 298; Sipahi, 1999: 16).
İşveren sendikalarının toplumsal rolüne en güzel örnek olarak; Türkiye
Gazete Sahipleri Sendikasını, Türkiye Turizm Sanayi İşverenleri Sendikasını, Türkiye Madeni Eşya Sanayicileri Sendikasını (Lök, 1966: 238239; Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi, 1998: 144) ve Türkiye Tekstil
Sanayi İşverenleri Sendikasını verebiliriz. Çünkü ana tüzüklerinde, sosyal problemlerle ilgilenmeyi görevleri içinde tanımlamışlardır.
Kısacası Türkiye’de Esin’in (1974: 272) de ifade ettiği gibi birtakım yasal düzenlemeler yapılmış olsa da gerçek bir işveren sendikacılığına ortam hazırlayacak sosyal, ekonomik ve siyasal koşullar oluşturulamamıştır. Bu durumun en temel nedeni, sanayileşme hamlesinin
yapılamayışı ve buna bağlı olarak işveren sayısının yeterli olmayışıdır.
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Sonuç
1949 yılında sendika hayatına giren işveren sendikaları 1961’e
kadar gerçek anlamda varlıklarını hissettirememişlerdir. Bu durumun
en önemli sebepleri arasında işverenlerin böyle bir yapılanmayı gerekli/
elzem görmemeleri, sendikal benzeri meslek örgütlerinin varlığı, siyasi
konjonktür, ülkenin yapısal özellikleri, demokrasi tecrübesizliği, yasal
koruyuculuk, sanayileşme sürecini sağlıklı okuyamama ve bu duruma
bağlı yeterli girişimci sayısının olmayışı, ayrıca sendikacılığın daha kuruluş aşamasında olması gösterilebilir.
Bu olumsuzluklara rağmen bu dönemde birçok yeniliklerinde başlatıldığını söyleyebiliriz. 1951-1960 yılları arasında kurulmuş olan işveren sendikaları 1961 ve sonrası için bir tecrübe ve hafıza oluşturmuştur.
Ayrıca bu gelişmeler ileriye dönük büyük ve derin toplumsal dönüşümlere yol açmıştır. Bu sosyo-kültürel, ekonomik ve siyasal değişimler, önceki dönemlerden farklı olarak, sendikacılık kavramına yeni bir bakış acısı
kazandırmış, yeni yaşama ve çalışma koşulları oluşturmuştur.
Aynı zamanda sendikalaşma, sendika-siyasi iktidar ilişkisi; ülkenin siyasal, ekonomik ve yasal yapılarına göre şekillenmektedir. Sendikaların bu noktada siyasi iktidar veya partilerle ilişki kurma nedenleri;
ekonomik ve ideolojik beklentilerdir. Bu durum sadece sendikalar acısından değil iktidar partileri veya muhalefet partileri içinde geçerlidir.
Sendikalar üyelerine hak ve çıkar sağlamak için, siyasi partiler ise iktidar şansını yakalayabilmek veya sürdürebilmek için, karşılıklı etkileşim
içine girmektedirler.
Netice itibarıyla, 1951-1960 arası kurulan işveren sendikaları da
bu durumlardan olumsuz etkilenmiştir. Bunun en önemli bir diğer sebebi
ise; diğer sendikalar içinde geçerli olan, sendikal hakların mücadeleler
sonucunda kazanılmamış olmasıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Hasan UZUN 149

Kaynakça
Ağralı, S., (1967). Günümüze Kadar Belgelerle Türk Sendikacılığı, Son
Telgraf Matbaası, İstanbul.
Ahmad, F., (1995). Modern Türkiye’nin Oluşumu, Çev. Yavuz Alogan,
Sarmal Yayınevi, İstanbul.
Baydere, F., (1966). “İş Mevzuatına Tesirleri Bakımından Çalışma Meclisleri”, Sosyal Siyaset Konferansları, XII. Kitap, BZD Yayıncılık,
İstanbul.
Çelik, N., (1995). “Hak-İş Dinamik, Atak ve Farklı”, Hak-İş, Sayı:33,
Ankara.
Demir, F., (2013). Sendikaların Kuruluşu ve İşleyişi, Çalışma ve Toplum,
4, 17-26. Dünden Sonraki Gün-MESS 50. Yıl (2010). ss.17-18, İstanbul.
Esin, P., (1974). Türkiye’de İşveren Sendikacılığı, A.Ü. SBF Yayınları,
No: 373.
Fındıkoğlu, Z. F., (1951). “İzmir’de İşçi Sendikaları Hakkında Sosyolojik Bazı Müşahedeler”, Sosyal Siyaset Konferansları, V. Kitap,
İstanbul.
Galin, D. (2004). Trade Unions and NGOs in Social Development: a Necessary Partnership, htt://www.otherdavos.net/PDF/gallinengi pdf.
Güler, Ş., (2006). İşveren Sendikacılığı Bağlamında Kamu İşveren Sendikacılığı, TÜHİS, Şubat-Mayıs.
Gülmez, M., (1995). Meclislerde İşçi Sorunu ve Sendikal Haklar (19091961), Öteki Yayınevi, Ankara.
Işıklı, A., Toplu iş Sözleşmeleri ve Türkiye Ekonomisi içindeki Yeri, Ankara
İleri, Ü., (2009). Türkiye’de Toplumsal Değ İ Ş İmin Çalışma İlişkileri Üzerindeki Etkileri, TÜHİS Yayın, No:62/Ekim, Hermes
Ofset, K.Karabekir Cad., Murat Çarşısı, No:39/16 İskitler/Ankara.
İsmail, T., (1963). “Türkiye’de Sendikalizmin Gelişmesi ve İktisadi Hayata Tesiri”, İktisadi Kalkınmanın Sosyal Meseleleri, Ekonomik
ve Sosyal Etütler Konferans Heyeti Tarafından 4-24 Ağustos 1963
tarihinde yapılan Milletlerarası Konferansta Verilmiş Tebliğler, İstanbul Matbaası, ss. 284-285, İstanbul.

150

Çok Partili Hayata Geçişin İşveren ve Kamu İşveren Sendikalarına Etkileri (1951-1960)

Korat, M., (1994). Değişen Koşullarda Sendikacılık, TÜSES Yayını, İstanbul.
Koray, M. ve Alper T., (1987). Sosyal Politika, İzmir: y.y.
Koray, M., (1992). Endüstri İlişkileri, İzmir: Basisen Yayınları.
Kutal, M, (1959). Le Syndicalisme Devant la Législation turque et Le
Mouvement syndical en Turquie, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
Lök, İ., (1966). “Türkiye’de İşveren Teşekkülleri”, Sosyal Siyaset Konferansları 17. Kitap: 238.
Mahiroğulları, A. (2002).Türkiye’de Sendikalaşma Evreleri ve Sendikalaşmayı Etkileyen Unsurlar, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,
Cilt 2, Sayı 1, ss.161-190, Doç. Dr. Feramuz AYDOĞAN’ın Anısına.
Makal, A., (2002). Türkiye’de Çok Partili Dönemde Çalışma İlişkileri:
(1946-1963), Ankara: İmge Matbaası.
Meclis Tutanak Dergisi (1956). Dönem X, Toplantı 2, C. 10, 28.2. 1956.
Oechslin, J. J., (1998). “International Employers Organizations”, Comparative Labour
Oechslin, J.J., (1982). “Employers Organizations”, Comparative Labour
Law and Industrial
Özkiraz, A. & Talu, N., (2008). “Sendikaların Doğuşu; Türkiye ve Batı
Avrupa Ülkeleri Karsılaştırması”, Sosyal Bilimler Arastırmaları
Dergisi. 2, ss. 108-124
Öztürk, O., (1996). “1946 Sendikacılığı”. Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı Yayını, Birinci Cilt, İstanbul.
Pıçak, M., (2011). Türkiye’nin Çok Partili Parlementer Sisteme Geçiş
Sürecinde Siyasi Partilerin Ekonomi Politikaları, Akademik Bakış
Dergisi, Sayı: 25 Temmuz, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler
E-Dergisi, Issn:1694-528x İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi,
Türk Dünyası, Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat
- Kırgızistan.
Sipahi, İ., (1999). Gelenek ve Gelecek, MESS’in 40 Yılı, C. 1, İstanbul:
MESS Yayın No: 315.
Sunal, K.S., (1955). Türk Sendikalar Hukuku, Birinci Kitap, Ankara.

Dr. Öğr. Üyesi Hasan UZUN 151

Sülker, K., (1966).“Türkiye’de Sendikacılık”, Dünyada ve Bizde Sendikacılık, İstanbul: Varlık.
Sülker, K., (1976). Türkiye’de Grev Hakkı ve Grevler, Gözlem Yayınları,
İstanbul.
Şahin, H., (1993). Türkiye Ekonomisi, Uludağ Üniversitesi Yayını, Bursa.
Taş, H.Y., (2012). Toplumsal Sınıfların Değişim Sürecinde, Sendikalar
ve Sendikaların Geleceği, HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum
Dergisi, Cilt: 1, Yıl:1, Sayı:1, ISSN: 2147-3668.
Taşçıoğlu, M., (1977). Özellikle Gelişmekte Olan Ülkelerde Sendika
Hürriyeti ve İşçi-İşveren
TBMM Zabıt Ceridesi (1959). Dönem XI, İçtima: 2, Cilt:7, 46. Birleşim,
26.2.1959.
Tekerek, M., (2019). Türkiye’de İşveren Sendikacılığının Tarihi Seyri,
Ankara Üniversitesi, SBF Dergisi, Cilt 74, No.2, ss.601-629.
Tuna, I., (2015). Demokrat Parti Döneminde Çalışma Hayatına Yönelik
Düzenlemeler (1950-1960), Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 13, Haziran 2015, ss. 473-491.
Tuna, O., (1966). “Türk Sendikacılığının Başlıca Meseleleri ve Son Gelişmeler”, İktisat Fakültesi Mecmuası, C. 24, ss. 3-4, İstanbul.
Turan, K., (2000). “Başlangıcından Cumhuriyet’e Kadar Türk Çalışma
Hayatında İnsani Değerler Açısından Uygulamalar”, Nusret Ekin’e
Armağan, TÜHİS Yayını, Ankara.
Tümertekin, E., (1968). “Türkiye’de İç Göçler”. İstanbul Üniversitesi
Yayınları, Taş Matbaası, İstanbul.
Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi C. 2 (1998), İstanbul: Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı Yurt Üniversitesi Yayını, Ankara.

152

Çok Partili Hayata Geçişin İşveren ve Kamu İşveren Sendikalarına Etkileri (1951-1960)

Doç. Dr. Ramazan TİYEK 153

7.
BÖLÜM

Türkiye'de Yeni Bir Anlayış,
Avrupa Birliği Uyum Süreci
ve Yeni Yasalar Açısından
Kamu İşveren Sendikaları
Doç. Dr. Ramazan TİYEK1

Giriş
Sanayileşme süreci ile birlikte toplumsal hayatta daha önceleri olmayan, işçi ve işveren sınıfı olmak üzere, çıkarları çatışan iki farklı sınıfın ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. İşçi sınıfının homojen özelliklere sahip
olması ve çoğunluğu oluşturmasından dolayı örgütlenebilmeleri işveren
sınıfına göre daha hızlı başlamış ve ilerlemiştir. İşveren kesini ise önceleri örgütlenmeyi çok önemsememiş olmakla birlikte işçi sınıfına karşı
birlikte hareket etme düşüncesiyle sonraları “savunma amaçlı” hareket
etme güdüsüyle örgütlenmeye başlamıştır.
Bazı ülkelerde işveren yardımlaşma dernekleri, ticaret ve sanayi
odaları işveren sendikası gibi iş görürken Türkiye gibi bazı ülkelerde ise
bunlara ek olarak ayrıca işveren sendikalarının kurulduğu anlaşılmaktadır. Ülkemizde de işveren sendikaları Dünya’daki gelişmelere parallel
bir şekilde işçi sendikalarından sonra kurulmaya başlamış ve yaygınlaşmıştır. Cumhuriyet’in ilanından sonra sendikalaşmayı yasal hale getiren
1947 tarihli 5018 Sayılı İşçi ve İşveren Sendikaları ve Sendika Birlikleri Hakkında Kanun ile ilk işçi sendikaları kurulmaya başlanmış, daha
sonraları işveren sendikaları kurulmuştur. 1983 tarihli 2821 sayılı Sendikalar Kanunu çıkarılıncaya kadar kamu işveren sendikaları ile ilgili
doğrudan bir ifade kullanılmamış olsa da, ilgili dönemde kamu işveren
sendikalarının kurulduğu görülmektedir.
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Sendikalaşma ile ilgili yoğunlaşma durumlarına bakıldığında Türkiye’deki sendikalı çalışanların çoğunlukla kamu kurumlarında çalışanlar olduğu, özel sektör çalışanlarının sendikalaşma eğilimlerinin kamu
çalışanlarına göre daha az olduğu anlaşılmakadır. 1980 ve sonrası dönemde gelişen özelleştirme uygulamaları kamuda istihdam edilen sendikalı çalışan sayısının azalmasına da neden olmuştur. Buna karşılık 2001
yılında çıkarılan 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ile kamu kurumlarında çalışan sendikalı personel sayısının artması ile birlikte kamu işveren sendikaları da önemli hale gelmeye başlamıştır. 2017 yılında alt işveren olarak da isimlendirilen taşeron
şirket çalışanlarının kadroya alınması uygulaması da kamu işverenlerini
önemli hale getiren bir diğer uygulama olarak değerlendirilebilir.
Türkiye’nin Avrupa Birliği Üyelik Süreci
Avrupa Birliği’ne girme süreci Türkiye açısından yeni başlayan bir durum olmanın aksine tarihsel geçmişi olan bir süreçtir. Roma
Antlaşması’nın yürürlüğe girmesinden sonra 15 Temmuz 1959’da Yunanistan, 31 Temmuz 1959’da da Türkiye Topluluğa katılmak için müracaat etmiştir. Türkiye’nin amacı, uzun dönemde Batı Avrupa’da kurulabilecek siyasal bir birliğin dışında kalmamak ve Gümrük Birliği
içinde Yunanistan’a verilecek ticari tavizlerden yoksun olmamaktı. 4
yıl süren görüşmelerden sonra 12 Eylül 1963’te, Türkiye ile o dönemki adı olan Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) arasında “bir ortaklık”
kuran Ankara Anlaşması imzalandı. 1 Aralık 1964 tarihinde yürürlüğe
giren Anlaşmanın amacı, Türkiye ekonomisinin kalkınmasını hızlandırma, Türk halkının istihdam seviyesi ve yaşama şartlarının yükseltilmesini sağlamak için taraflar arasındaki ticari, ekonomik ilişkileri aralıksız
ve dengeli olarak güçlendirmeyi teşvik etme şeklindedir. Ayrıca Türk
ekonomisinin kalkınmasına yardımcı olmak üzere topluluğun belli bir
sürede Türkiye’ye ekonomik yardımda bulunması da kararlaştırılmıştır
(Somuncuoğlu, 2002: 22; Özer, 2006: 319).
Avrupa Birliği’ne tam üyelik başvurusu ile ilgili müzakereler 20
Haziran 1979’da başladı (Akman, 2002: 69). Bu duruma tam üyelik müzakerelerinden ziyade bir “giriş imtihanı” da denilebilir. Avrupa Birliği
(AB) müktesebatı bir bütündür ve bu bütünün pazarlık yapmadan aday
ülke tarafından üstlenilmesi gerekmektedir. Ayrıca tam üyelik kararının
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mevcut durumda AB üyesi olan ülkelerin oy birliği ile alındığı düşünüldüğünde üye olmak isteyen ülkelerin AB’nin müzakere ettikleri konularda başarılı uygulamaları yerine getirmesi gerekmektedir. Bu durumda
her bir AB üyesinin söz konusu aday ülkenin tam üyeliği ile igili olarak
ikna edilmesi gerekmektedir. Bu ikna zorunluluğu aday ülkenin kendi
tercihlerini gündeme taşıması ve karşı tarafa kabul ettirmesini büyük ölçüde imkansızlaştırmaktadır (Ülgen, 2005: 13-14).
12 Eylül 1980 Askeri Darbesi, Avrupa Topluluğu (AT) ile Türkiye
arasındaki ilişkilerin dondurulmasına yol açtı. 1983 yılında çok partili
seçimlerin yapılması üzerine Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkiler yeniden canlandı. 14 Nisan 1987 tarihinde Türkiye resmen tam üyelik
başvurusunda bulundu (Reçber, 2004: 40). Topluluk, Türkiye’nin, Topluluğa katılmaya ehil bir ülke olduğunu, ancak ekonomik, siyasi ve sosyal nedenlerle Topluluk ve Türkiye’nin bu katılıma hazır olmadığı şeklinde görüş bildirmiştir. AT Dışişleri Bakanları Konseyi, Komisyon’un
hazırladığı bu görüşü, 5 Şubat 1990 tarihinde kabul etmiştir. Görüşte,
öncelik ve ağırlık, Türkiye ekonomisinin yapısı ve gelişmesine verilmiştir (Somuncuoğlu, 2002: 23; Özer, 2006: 321).
21-22 Haziran 1993 tarihinde Kopenhag’ta yapılan AB Hükümet
ve Devlet Başkanları Zirvesi sonrasında yayınlanan Sonuç Bildirgesi’nde
tam üyelik için gerekli şartlar yeniden belirlenmiştir. Bir ülkenin Avrupa
Birliği’ne tam üye olabilmesi, Kopenhag Kriterleri olarak adlandırılan
değerler bütününe uyum sağlayacak seviyede olmasını gerektirir. Bu kriterler üç ana başlık altında sıralanabilir (Karluk, 2003: 94):
1. Siyasi Kriterler: Demokrasinin güvence altına alındığı istikrarlı bir kurumsal yapı, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve
azınlık haklarına saygı.
2. Ekonomik Kriterler: İşleyen bir pazar ekonomisi ile AB
içindeki piyasa güçlerine ve rekabet baskısına karşı koyabilme
kapasitesi.
3. Topluluk Müktesebatına Uyum: Avrupa Birliği’nin çeşitli
siyasi, parasal, ekonomik hedeflerine bağlılık.
Kopenhag Kriterlerinin açıklandığı yıl, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında “Gümrük Birliği” müzakereleri başlamıştır. 1995 yılında Türkiye-AB Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Antlaşması (AKÇT)
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Brüksel’de imzalanmıştır. Gümrük Birliği uygulaması ise 1 Ocak 1996
tarihinde yürürlüğe girmiştir. 1999 Avrupa Konseyi, Komisyonun Türkiye hakkındaki ikinci Düzenli Raporundaki tavsiyelerine uyarak Aralık
ayındaki Helsinki Zirvesinde Türkiye›ye AB üyeliği için aday ülke statüsünü vermiştir. Avrupa Konseyi 8 Mart 2001 tarihinde Türkiye›nin
AB katılım süreci için bir yol haritası sağlayan “AB-Türkiye Katılım
Ortaklığı”nı kabul etmiştir. 19 Mart’ta Türk Hükümeti, Katılım Ortaklığını yansıtan, Müktesebatın Üstlenilmesi için Ulusal Programı (NPAA)
kabul etmiştir. 2001 Eylül ayındaki Kopenhag Zirvesinde, Avrupa Konseyi, “Katılım Öncesi Malî Yardım Aracı” olarak bilinen mekanizma
vasıtasıyla malî desteği kayda değer şekilde arttırmaya karar vermiştir
(Özer, 2006: 322-323; http://avrupa.info.tr/tr/ab-ve-turkiye.html).
2000’li Yıllar Sonrası Türkiye’nin AB Üyelik Süreci
Türkiye’nin AB üyeliği ile ilgili ilk başvurusunu 1959 yılında
yapmasından kısa bir süre sonra imzalanan Ankara Antlaşması ile gelişmeler olmuş olsa da önemli gelişmelerin çoğunluğu 2000’li yıllarda
gerçekleşmiştir. Bu dönemde AB ile ilişkileri detaylı bir şekilde aşağıdaki gibidir (Bulut, 2006: 40-43; Dağı, 2010: 134; www.ab.gov.tr; Özer,
2006: 326-462).
12-13 Aralık 2002: Kopenhag’da gerçekleştirilen Avrupa Konseyi Zirve Toplantısı’nda “Türkiye’nin Kopenhag siyasi kriterlerini karşıladığına karar verilmesi halinde, 2004 Aralık ayında toplanacak olan
Avrupa Konseyi’nin, Türkiye ile AB arasındaki müzakereleri gecikme
olmaksızın başlatacağı” ifadesine yer verilmiştir.
19 Nisan 2003: Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde “AB Uyum
Komisyonu” kurulmuştur.
19 Mayıs 2003: AB Bakanlar Konseyi Türkiye için Gözden Geçirilmiş Katılım Ortaklığı Belgesi’ni kabul etmiştir.
24 Temmuz 2003: AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin
Türkiye Ulusal Programı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
6 Ekim 2004: Avrupa Komisyonu, 2004 Türkiye İlerleme Raporunda Türkiye’nin siyasi kriterleri gerekli ölçüde karşıladığı belirtilerek,
Birliğe katılım müzakerelerinin başlatılması tavsiyesinde bulunulmuştur.
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17 Aralık 2004: Avrupa Konseyi, Türkiye’nin Kopenhag siyasi kriterlerini yeterince karşıladığına karar vererek üyelik görüşmelerini
başlatmaya karar vermiştir.
3 Ekim 2005: Türkiye›nin AB›ye katılım müzakereleri başlamıştır.
20 Ekim 2005: Müktesebatla uyumun analitik incelemesi olan
“Tarama Süreci” 35 başlık altında başlamıştır.
12 Haziran 2006: Taraması tamamlanan 25. Bilim ve Araştırma
faslı, Lüksemburg’da düzenlenen Hükümetlerarası Konferans’ta açıldı.
Türkiye’nin gerekli kriterleri yerine getirdiği belirtildi ve bu fasıl aynı
toplantıda geçici olarak kapatıldı.
13 Kasım 2006: Avrupa Konseyi, İstanbul’un 2010 yılında Avrupa Kültür Başkenti olmasını onayladı.
11 Aralık 2006: AB Genel İşler Konseyi’nde bir araya gelen
AB üye ülkelerinin Dışişleri Bakanları, Türkiye’nin Ek Protokol’e ilişkin taahhütlerini yerine getirdiğini doğrulayana kadar, 8 fasıl başlığının
açılmayacağını ve hiçbir faslın geçici olarak kapatılamayacağını kararlaştırdı.
17 Nisan 2007: Türkiye›nin AB Müktesebatına Uyum Programı
açıklandı
26 Haziran 2007: 18. İstatistik ve 32. Mali Kontrol fasılları müzakerelere açıldı.
31 Aralık 2008: Avrupa Birliği Müktesebatının üstlenilmesine
ilişkin Türkiye Ulusal Programı ile bunun uygulanması, koordinasyonu
ve izlenmesine dair karar Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
10 Ocak 2009: Avrupa Birliği makamları ile yapılacak tüm üyelik müzakerelerini yürütmek üzere yeni “Baş müzakereci” görevlendirilmiştir.
29 Haziran 2011: Türkiye’nin Avrupa Birliği Üyeliği sürecine
ilişkin faaliyetleri koordine etmek amacıyla Avrupa Birliği Bakanlığı kurulmuştur.
16 Aralık 2013: Vize serbestisi diyaloğunun başlatılmasına paralel olarak AB ile Türkiye arasında Geri Kabul Anlaşması imzalanmıştır
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18 Eylül 2014: Türkiye›nin Yeni Avrupa Birliği Stratejisi açıklanmıştır.
İşveren ve Kamu İşveren Sendikaları
Cumhuriyetin ilanından sonraki süreçte sendikalarla ilgili yapılan
ilk yasal düzenleme 1947 yılında çıkarılan 5018 sayılı İşçi ve İşveren
Sendikaları ve Sendika Birlikleri Hakkında Kanun’dur. Bu kanunun ilk
maddesinde, “Aynı iş kolunda veya bu iş kolu ile ilgili işlerde çalışanların yardımlaşmaları ve ortak menfaatlerini korumaları ve temsil etmeleri
amaçlariyle kendi aralarında kurabilecekleri dernekler işçi sendikalarıdır” şeklinde tanımlanmış olup aynı maddenin devamında “Bir işkolunda
işverenlerin aynı maksatlarla kendi aralarında kurabilecekleri dernekler
de işveren sendikalarıdır” şeklinde işveren sendikaları tanımına yer verilmiştir (26.02.1947 tarih ve 5018 sayılı İşçi ve İşveren Sendikaları ve
Sendika Birlikleri Hakkında Kanun).
1963 yılında çıkarılan 274 sayılı Sendikalar Kanunu’nda işveren
sendikası ile ilgili tanımlama 5018 sayılı kanun’da olduğu gibi değil 3.
Maddede ayrı olarak yapılmıştır. “1. 2 nci maddeye göre işçi sendikası
kurmak ve bu sendikalara üye olmak hakkına sahip kimseleri çalıştıran
gerçek ve tüzel kişilere, bu kanun bakımından işveren denilir. Bu kanun bakımından işveren sayılan gerçek ve tüzel kişiler, işveren sendikası kurmak ve işveren sendikalarına üye olmak hakkına sahiptirler”
(24.07.1963 tarih ve 274 sayılı Sendikalar Kanunu). Bu dönemde özellikle kamu işverenleri doğrudan ilgilendiren bir başka düzenleme ise
1965 yılında çıkarılan 624 sayılı Devlet Personeli Sendikaları Kanunu
olmuştur (17.06.1965 tarih ve 624 sayılı Devlet Personeli Sendikaları
Kanunu). 1961 Anayasası ile sendikalaşma alanında yaşanan iyileştirici
düzenlemelerin bir yansıması olarak sadece işçi statüsünde çalışanlar
değil, kamu görevlisi olarak çalışan memurların da sendika kurabilecekleri ve sendika üyesi olabilecekleri neticesi elde edilmiştir. 1971 yılında
1488 sayılı yasal düzenleme ile, sendika üyesi olabilecekler sıralanırken
“çalışanlar” ifadesinin yerine “işçiler” ifadesi getirilirken kamu görevlilerinin sendikalaşması engellenmiştir (22.09.1971 tarih ve 1488 sayılı
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve
Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Anayasa Değişikliği).
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1983 yılında çıkarılan 2821 sayılı Sendikalar Kanunu 2. maddesinde “İşveren: İşçi sayılan kimseleri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye
ve tüzel kişiliği olmayan kamu kuruluşlarına denilir. Bir adi şirkette fiziki veya fikri emek arzı suretiyle ortak olanların dışındaki ortaklar da
bu Kanun bakımından işveren sayılırlar” tanımı yapıldıktan sonra daha
önceki kanuni düzenlemelerde yer almayan kamu işveren sendikalarına
aynı kanunun 3. maddesinde yer verilmiştir. “İşveren sendikaları, işkolu
esasına göre bir işkolunda ve Türkiye çapında faaliyette bulunmak amacı
ile bu işkolundaki işverenler tarafından kurulur. Kamu işveren sendikalarının, aynı işkolundaki kamu işverenleri tarafından kurulması ve aynı
işkolunda faaliyette bulunması şartı aranmaz. Bir işkolunda birden fazla
sendika kurulabilir” (07.05.1983 tarih ve 2821 sayılı Sendikalar Kanunu). 5018 ve 274 sayılı kanunlarda işveren sendikaları ile ilgili tanımlayıcı bilgilere yer verilmekle birlikte kamu işveren sendikaları hakkında
herhangi bir ifade kullanılmamış olup ilk olarak 2821 sayılı Sendikalar
Kanunu’nda kamu işveren sendikalarına yer verilmiştir.
Yürürlükte olan 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu Sözleşme
Kanunu’nun birinci maddesinde “Bu Kanunun amacı, işçi ve işveren
sendikaları ile konfederasyonların kuruluşu, yönetimi, işleyişi, denetlenmesi, çalışma ve örgütlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile işçilerin ve
işverenlerin karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumları ile çalışma
şartlarını belirlemek üzere toplu iş sözleşmesi yapmalarına, uyuşmazlıkları barışçı yollarla çözümlemelerine, grev ve lokavta başvurmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir” şeklinde ifade edilmiş olup kanunun
amacı içerisinde işçi sendikaları ile birlikte açıklanmıştır (07.11.2012
tarih ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu Sözleşme Kanunu).
Kamu İşveren Sendikaları, “Kamu iktisadi teşebbüsleri ve
bağlı ortaklıkları (iştirakler hariç), birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin %50’sinden fazlası kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan
her türlü işletme ve şirketler, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun çerçevesinde özelleştirme kapsamında veya programında bulunanlardan sermayesinin
%50’sinden fazlası kamuya ait kuruluşlar” şeklinde tanımlanmaktadır
(07.11.2012 tarih ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu Sözleşme Kanunu).
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Kamu İşveren Sendikalarının Çalışma Yaşamındaki Yeri
İşveren Sendikası, işverenleri örgütlenmiş işgücünün taleplerinden korumak, işverenlerin çıkarlarını hükümet, bürokrasi ve kamuoyu
önünde temsil etmek ve korumak amacıyla işverenler tarafından kurulan
ve yürütülen örgüt olarak tanımlamaktadır.
Gönüllü üyelik esasına dayanan işveren sendikaları, işverenlerin
sosyal sorunlarını ele alan örgütlerken; zorunlu üyelik esasına dayanan
sanayi ve ticaret odaları, işverenlerin ekonomik sorunlarını ele alan örgütlerdir. Ancak Belçika, Fransa, İtalya ve Japonya gibi bazı ülkelerde
işveren sendikaları, işverenlerin hem ekonomik, hem de sosyal çıkarlarını temsil etmekte ve korumaktadır.
Genel olarak işverenler, işçilerin örgütlenerek bir baskı grubu
oluşturmalarından sonra örgütlenme ihtiyacı duymuştur. İşverenlerin sayılarının sınırlı olması, dayanışma bilinçlerinin zayıf olması, sınai, ticari
ve ekonomik sorunlarını çözmek amacıyla kurulmuş çeşitli meslek örgütlerinin faaliyet göstermesi sendikalaşmanın gecikmesinde önemli bir rol
oynamıştır.
İşveren sendikalarının fonksiyon ve faaliyetleri ise şu şekildedir:
1. Savunma ve Kamuoyu Oluşturma Faaliyetleri: Siyasi partiler
üzerinde lobi faaliyetleri ve medya ile iyi ilişkiler kurma
2. Temsil Faaliyetleri:
2.1. Siyasal ve Toplumsal Platformda Temsil Faaliyetleri: Türkiye’de TİSK üyelerini, yurtiçinde Ekonomik ve Sosyal Konsey’de, Asgari
Ücret Tespit Komisyonu’nda, Yüksek Hakem Kurulu’nda, Devlet Planlama Teşkilatı’nda, Sosyal Sigortalar Kurumu’nda ve Milli Prodüktivite Merkezi’nde temsil ederken; yurtdışında IOE’de, BusinessEurope’da
BIAC’da temsil etmektedir.
2.2. Endüstri İlişkilerinde Temsil Faaliyetleri: Endüstri ilişkileri
alanında doğrudan toplu pazarlık sürecine katılarak üyelerini temsil edebilmekte veya toplu pazarlık sürecinde üyeleri arasında koordinasyonun
sağlanmasına yardımcı olabilmekte veyahut toplu pazarlık süreci sırasında üyelerine bilgi ve uzman desteği sağlayarak dolaylı olarak temsil
işlevini yerine getirebilmektedir.
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3. Üyelerine Yönelik İçsel Faaliyetler: İşveren sendikalarının üyelerine hukuki gelişmeler ve yargı kararları konusunda bilgi sunmaları,
bireysel ve toplu iş uyuşmazlıklarında yardımcı olmaları, çeşitli konularda eğitim vermeleri, konferans ve seminer düzenlemeleri, tavsiye ve
danışmanlık hizmeti sunmaları, ekonomik, sosyal ve hukuki konularda
teknik destek sağlamaları üyelerine yönelik başlıca içsel faaliyetler arasındadır.
Kamu İşveren Sendikalarını Etkileyen Faktörler
Türkiye’de faaliyette bulunan kamu işveren sendikaları 1963 yılından itibaren kurulmaya başlanmış olup günümüzdeki örgütlenmeleri
kamu kurumlarına bağlı işletmeler ile daha çok yerel yönetimler düzeyinde gerçekleştirilmiştir. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonuna (TİSK) bağlı olarak faaliyetlerini yürüten kamu işveren sendikaları
aşağıdakilerden oluşmaktadır:
1. Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (KAMU-İŞ)
2. Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası (MİS)
3. Mahalli İdareler Kamu İşveren Sendikası (MİKSEN)
4. Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası (YERELSEN)
İşçi sendikalarının talepleri karşısında üyelerinin çıkarını korumak için faaliyette bulunan Kamu İşveren Sendikaları’nın faaliyetlerini
son dönemlerde yaşanan birçok gelişme etkilemiştir.
Özelleştirme Uygulamaları ve Sendikalaşmaya Etkileri
Neo-liberal politikaların 1970’li yıllarda yayılmaya başlaması ile
birlikte özelleştirme uygulamaları yaygınlaşmaya başlamıştır. Kamu kurumlarının yapmış olduğu işlerin bir kısmının özel sektör tarafından yapılması olarak değerlendirilen özelleştirme bir tür taşeron çalışma olarak
da değerlendirilebilir (Koç, 2001: 12; Gün, 2013: 66).
Kamu kesiminde sendikalaşma düzeyinin yüksek olmasında, devletin paternalist işveren yaklaşımının yanında, kamu kesimi işyerlerinin
çoğunlukla çok sayıda işçi çalıştıran büyük işyerlerinden oluşmasının da
önemli etkisi vardır. Bu durum kamu kesiminde sendikalaşmanın daha
güçlü olmasını sağlamaktadır. Özelleştirme süreci ile birlikte sendikalar
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açısından uygun koşulların bulunduğu kamu işyerlerinin özel işverenlere
devredilmesi sendikaları ciddi şekilde etkilemiştir. Özelleştirmeye neden oluşturan kamu kesiminde istihdam fazlası kişilerin özelleştirme
sonrasında işsiz kalmaları neticesinde sendikalı çalışanların sendikasızlaştırılması söz konusu olabilmektedir. Böylece, sendikalaşma düzeyinde
bir düşüş yaşandığı gibi, istihdam düzeyinde de bir daralma olmuştur
(Müftüoğlu, 1996: 498). Özelleştirme neticesinde büyük ölçekli işyerlerinin bir kısmının daha küçük parçalara ayrılması sendikalaşmaya olumsuz
etki etmektedir. Özelleştirme süreciyle beraber, özel sektör işverenlerine
devredilen işyerlerinde örgütlenmiş olan sendikalara ve sendikalı işçilere
baskı uygulanması, işlerin taşeronlara verilmesi ve üretimin bir bölümünün fason veya ev işi verme gibi yöntemlerle işyeri dışına taşınmasıyla
sendikaların devre dışı bırakılmasına yönelik yollar aranmaktadır. Böylece sendikalar örgütlenmede büyük sorunlarla karşılaşmakta, bu da
sendikalaşmayı olumsuz etkilemektedir (Müftüoğlu, 1996: 498-499).
Özelleştirmenin sendikal faaliyetlere yapacağı olumsuz etkiler
yanında, kamu kesimi toplu sözleşmelerinin uygulanma aşamasındaki birtakım olumsuzlukların ortadan kaldırılabileceği ve sendikal mücadelenin daha sağlıklı bir zemine oturmasının mümkün olabileceği de
düşünülebilir. Kamu kesimi toplu sözleşmelerinde işveren tarafının, işletme koşulları ve işkollarının özelliklerini dikkate almadan sadece siyasi iktidarın benimsediği ekonomi ve sosyal politikalar doğrultusunda
karar verdiği görülmektedir. Kamu kesimindeki bu tavır, toplu pazarlığın özgür bir ortamda yapılmasını engellemektedir. Böylece sendikalar,
ideolojik kendilerine karşı olan iktidarlar zamanında zorlu bir mücadele
içine girerken, ideolojileri kendilerine yakın olan iktidarlar zamanında
atalete düşebilmekte, bu da sendikal mücadelenin zarar görmesine ve
gelişememesine neden olmaktadır (Müftüoğlu, 1996: 500). Özelleştirme
neticesinde sendikalı çalışan sayısının azalması ve özel sektör işverenlerinin sendikalaşmaya karşı sahip olduğu olumsuz bakış açısı, sendikaların kendilerini özelleştirme karşıtı olarak konumlandırmalarına neden
olmaktadır (Çiçek, 2016: 142). Çalışanlar açısından sendikalaşmanın
düşük olması yada olmaya başlaması, kendisini işçi sendikalarına karşı
konumlandıran kamu işveren sendikaları açısından da birlikte hareket
etme duygusuna zarar verebilmesi nedeniyle olumsuz bir durum olarak
değerlendirilebilir.
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6356 sayılı Sendikalar ve Toplu Sözleşme
Kanunu’nun Sendikalaşmaya Etkileri
2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nda olduğu gibi 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda da kamu işveren sendikalarının, aynı işkolundaki kamu işverenleri tarafından kurulması ve faaliyette
bulunması şartı aranmayacağı ifade edilmektedir (07.11.2012 tarih ve
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu Sözleşme Kanunu).
Yürürlükteki sendikalarla ilgili kanun olan 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamında oluşturulan 8 kişilik Yüksek
Hakem Kurulu üyelerinden bir tanesini de kamu işveren sendikası oluşturmaktadır. Kanunun 54. maddesinde yer verilen düzenleme çerçevesinde “İşverenler adına en çok işveren mensubu olan işveren sendikaları
konfederasyonunca biri kamu işverenlerinden olmak üzere seçilecek iki
üyeden oluşur” ifadelerine yer verilmiştir (07.11.2012 tarih ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu Sözleşme Kanunu). Taraflar arasında anlaşmazlık
olması durumunda aktif olan Yüksek Hakem Kurulu’nda kamu işveren
sendikalarına yer verilmesi, kamu işverenlerinin endüstri ilişkilerindeki
etkin durumu ile ilgilidir.
6356 sayılı kanun’da, önceki sendikalarla ilgili kanunlardan farklı
olarak “Çerçeve Sözleşmesi”2 kavramına yer verilmiş olup bu çerçevede
işveren sendikaları süreç içerisine dahil edilmiştir (07.11.2012 tarih ve
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu Sözleşme Kanunu).
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda 2014
yılında yapılan düzenleme ile işveren sendikalarının işçilerin sigorta
primlerinin ödenmesinde dayanışma ve yardım fonu oluşturabilecekleri
ifade edilmiştir. (Ek: 10/9/2014-6552/19 md.) İşveren sendikaları,
tüzüklerinde hüküm bulunmak ve şartları genel kurul kararıyla belirlenmek kaydıyla, işçilerin sigorta primlerinin işveren payının ödemelerinde kullanılmak ve nakit mevcudunun yüzde yirmi beşini aşmamak
üzere karşılıksız yardıma dayalı dayanışma ve yardım fonu oluşturabilir
(07.11.2012 tarih ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu Sözleşme Kanunu).

2

Çerçeve sözleşme: Ekonomik ve Sosyal Konseyde temsil edilen işçi ve işveren konfederasyonlarına üye işçi ve işveren sendikaları arasında işkolu düzeyinde yapılan sözleşmeyi ifade
etmektedir.
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Önceki paragraflarda ifade edilen değişiklikler haricinde AB
Normları ve ILO Sözleşmelerine uyum amacıyla 6356 sayılı Sendikalar
ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile işçi ve işvrenleri ilgilendiren aşağıdaki
ilerlemeler sağlanmıştır (AB İlerleme Raporu, 2012: 145-147):
•

Endüstri ilişkileri siteminin iki temel kanunu olarak nitelendirilen, 68 maddeden oluşan 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile
84 maddeden oluşan 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve
Lokavt Kanunu kısa, sade ve daha anlaşılabilir olmasına özen
gösterilerek tek bir metin altında birleştirilmiştir.

•

Sendika ve konfederasyonların Kanunda belirtilen sınırlamalara uymak ve tüzüklerinde belirtmek kaydıyla faaliyetlerini
serbestçe yapmalarına imkân tanınmıştır.

•

Kanundaki tanımlar 4857 sayılı İş Kanunundaki tanımlara
uygun hale getirilerek çalışma hayatının düzenleyen kanunlar
açısından paralellik sağlanmıştır.

•

Sendikanın kuruluşu, organların oluşumu, kuruculuk koşullarını ve sendikaların işleyişinin önündeki sınırlamalar kaldırılmıştır. Sendika organlarının oluşturulması ve sendikaların kuruluş usulü kolaylaştırmıştır.

•

Sendika kuruculuğu için Türk vatandaşı ve Türkçe okuryazar
olma koşulu kaldırılmıştır.

•

İşkolu sayısı dünya uygulamaları ve uluslararası standartlar
dikkate alınarak azaltılmış ve 28’den 20’ye indirilmiştir.

•

İşkollarının hangi işi kapsayacağına ilişkin düzenlemenin ise,
işçi ve işveren konfederasyonlarının görüşü alındıktan sonra
uluslararası normlar göz önünde bulundurularak yönetmelikte
düzenlenmesi öngörülmüştür.

•

Sendikaların uluslararası işçi ve işveren kuruluşlarının kurucusu olabilmesi, üye ve temsilci gönderebilmesi, dış temsilcilik
açabilmesi düzenlenmiştir.

•

Kanunda Toplu iş sözleşmesi yapabilmek için yetki alınabilmesi için, sendikanın sahip olması gereken üye sayılarına dair,
işletme barajı %50’den %40’a düşürülmüştür. İşletme barajında yapılan söz konusu düzenleme ile aynı işkolunda aynı
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işverene ait olan işyerlerinde sendikaların yetki alabilmesi
kolaylaştırılmıştır. İşkolu barajı %10’ dan %3’e daha sonra da
%1 seviyesine düşürülmüştür.
•

İşçilerin sendikal güvenceleri artırılmıştır. Bu kapsamda, tüm
işçilere işe girişte, işin devamında ve işten çıkarmada sendikal
güvence getirilmiştir.

•

Sendika özgürlüğünün güvencesine ilişkin olarak, sendikal nedenlerden dolayı iş sözleşmesinin feshi halinde işçi 4857 sayılı
Kanunun, 18, 20 ve 21’inci madde hükümlerine göre dava açabilmektedir.

•

Kanunda, özel sektörde işletme toplu iş sözleşmelerinin yanı
sıra, grup toplu iş sözleşmeleri ve çerçeve sözleşmeler yapılması imkânı sağlanmıştır.

•

Grev ve lokavt yapılamayacak iş ve yerleri zaruri olanlarla
sınırlandırılmıştır. Eski kanunda grev yasağı bulunan, noterlik
hizmetleri ile aşı ve serum imal eden müesseseler, klinik, sanatoryum, prevantoryum, dispanser ve eczane gibi işyerleri, eğitim
ve öğretim kurumları, çocuk bakım yerleri ve huzurevleri, bu
kanunda grev/lokavt yasağı kapsamından çıkarılmıştır. ayrıca
sivil havacılık iş kolundaki grev yasağı kaldırılmıştır.

•

Sendikaya üyelik aidat miktarında üst sınır kaldırılmıştır. Üyelik aidatının miktarının kuruluşların tüzüklerinde belirtilen
usul ve esaslara göre genel kurul tarafından belirlenmesi esası
getirilmiştir.

•

Greve katılan ancak kendi üyesi olmayan işçilerin neden
olduğu zararlardan sendika sorumlu tutulmayacaktır.

•

Sendikaların uluslararası kuruluşlardan izinsiz bağış alması,
faaliyetinin durdurulma sebebi olmaktan çıkarılmıştır.

•

“Siyasi amaçlı grev, genel grev ve dayanışma grevi ile işyeri
işgali, işi yavaşlatma, verimi düşürme” türü bazı grev ve grev
benzeri eylemleri yasaklayan hüküm Anayasa’da yapılan
değişikliklere paralel olarak kanun metninden çıkarılmıştır.
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4688 Sayılı Kamu Görevlileri ve Toplu Sözleşme Kanunu
Kamu İşveren Sendikası kurulabilmesi için kamu görevlileri olarak ifadelendirilen memurların sendikalı çalışan olmaları şartı bulunmamakla birlikte kamu kurumlarında çalışanların çoğunluğunun memur
olduğu düşünüldüğünde memurların sendikalaşmasının kamu işveren
sendikaları açısından da önemli olacağı anlaşılmaktadır. Türkiye’de ilk
olarak 1965 yılında 624 sayılı Devlet Personeli Sendikaları Kanunu ile
kamu görevlilerinin sendikalaşmasının yasal zemini oluşturulmuşken
bu durum çok fazla uzun sürmemiş ve 1971 yılında memurların sendikalaşması yasaklanmıştır. Kamu görevlilerinin sendikalaşması ile ilgili
çalışmaları her ne kadar 1990’lı yıllarda başlamış olsa da resmi olarak
sendikalaşmalarını sağlayan kanuni düzenleme 2001 yılında çıkarılan
4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu
çerçevesinde olmuştur.
Kamu işverenleri açısından önemli bir düzeneleme olarak da değerlendirilebilecek olan 4688 sayılı Kanun’un 22. Maddesinde şu şekilde bir düzenleme yapılmıştır: “Kurum düzeyinde kamu görevlilerinin
çalışma koşulları ve kanunların kamu görevlilerine eşit uygulanması
konularında görüş bildirmek üzere, eşit sayıda kamu işveren vekili ile
en çok üyeye sahip sendikaca, üyeleri arasından belirlenen temsilcilerin
katıldığı kurum idarî kurulları oluşturulur. Bu kurullar yılda iki kez toplanır” (25.06.2001 tarih ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve
Toplu Sözleşme Kanunu).
Ilk olarak 2001 yılında çıkarılan ve 11 Nisan 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile memurlar ile birlikte kamu işverenlerini de ilgilendiren aşağıdaki değişiklikler gerçekleştirilmişti (AB
İlerleme Raporu, 2012: 147-148):
•

100 ve daha fazla kamu görevlisi olan işyerlerinde en üst amirler ve yardımcıları ile kamu kurum ve kuruluşlarının özel güvenlik personelleri sendika üyesi olamayan gruplardan çıkarılarak kendilerine sendika üyesi olma hakkı tanınmıştır.

•

Kamu görevlilerine Anayasa değişikliğine paralel olarak
toplu sözleşme hakkı verilmiştir. Yeni düzenlenen toplu
sözleşmenin kapsamı, yerine geçtiği toplu görüşmenin kapsamı
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ile örtüşmektedir. Emekli devlet memurları da yapılacak genel
toplu sözleşmeden yararlanabilir hale gelmişlerdir.
•

Toplu sözleşme tarafları, sözleşme akdedilmesine ilişkin yöntem ve ilkeler, Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun kuruluş ve
işleyiş hükümleri ile düzenlenmiştir.

•

Kamu görevlilerine toplu iş sözleşmesine ilişkin anlaşmazlık
hallerinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na başvurma hakkı verilmiştir.

•

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmazlık çıkması halinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararları geçerlidir ve
toplu sözleşme hükmü niteliğindedir.

•

Genel toplu sözleşmenin yanı sıra, hizmet kolu düzeyinde
sözleşme yapılması da mümkün kılınmıştır. Mahalli idarelerin
de prensipte isteğe bağlı olarak sosyal denge tazminatı kapsamında çalışanları için sözleşme yapabilmeleri sağlanmıştır.

•

Sendika ve konfederasyonların kuruluş ve işleyişine ilişkin
prosedürler sadeleştirilmiştir. Sendika ve konfederasyonların
kuruluşu için istenen belgelerin sayısı azaltılmış ve bürokratik
süreç kolaylaştırılmıştır.

•

İşyeri sendika temsilcisinin yasal güvenceleri arttırılmış ve
işyeri sendika temsilcisinin hak ve görevleri belirlenmiştir.

Alt-İşveren İşçilerinin Kadroya Alınması ve
Kamu İşveren Sendikalarına Etkileri
2017 yılında yapılan bir düzenleme ile alt-işveren işçilerinin daimi statülü kadroya aktarılması gerçekleştirilmiştir. 696 sayılı Olağanüstü
Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 127. Maddesinde 375 sayılı KHK’nın ilgili maddelerinde değişiklik yapılarak bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli
(I) sayılı listede yer alan idarelerin merkez ve taşra teşkilatlarında çalışanlardan 04.12.2017 tarihi itibariyle çalıştırılmakta olanların, sürekli
işçi kadrolarına geçişleri sağlanmıştır (04.12.2017 tarih ve 696 sayılı
Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname).
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Yürürlükte olan 4857 sayılı İş Kanunu’nun 2. Maddesinde alt işveren şu şekilde tanımlanmıştır: Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal
veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu
işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında
kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir. Bu ilişkide asıl
işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur
(22.05.2003 tarih ve 4857 sayılı İş Kanunu).
Kamuda yada özel sektörde kadrolu olarak çalışanların kadrolu olmalarından kaynaklanan bir iş güvenceleri söz konusudur. Belirsiz süreli
iş sözleşmesine sahip olamamak taşeron çalışanların iş güvencesinden
yararlanamamasında doğrudan etkili olmaktadır. Buna ek olarak altişveren şirketlerinde çalışanların sendikalaşma oranları da düşük kalmaktadır (Akyiğit, 2006: 222-224; Mütevellioğlu, 2013: 185).
Devletin kamu sektöründe işgücünün önemli bir kısmını istihdam
eden bir işveren durumunda olması, endüstri ilişkilerindeki rolünü artırmaktadır. Endüstri ilişkilerinde devletin işveren olarak oynadığı rol
iki alanda önem kazanmaktadır. Birincisi devlet, izlediği istihdam politikalarıyla endüstri ilişkilerinde etkin bir rol oynamaktadır. Devlet,
benimsediği politikalara bağlı olarak ülkenin istihdam düzeyinden sorumlu ve bu yönde etkili olabilecek bir kurumdur (Mahiroğulları, 2000:
160; Koray, 2000: 67). İkincisi, devletin işveren olarak kamu sektöründe yaptığı toplu iş sözleşmeleri ve kendisine bağlı çalışanlara sağladığı
ücret ve çalışma koşulları özel sektördeki toplu iş sözleşmelerini de etkilemektedir. Devletin toplu pazarlıkları etkin bir sosyal politika aracı
olarak görmesi ve pazarlıkların bu şekilde ilerlemesi sonucu elde edilen
kazanımların daha sonra tüm toplu pazarlık kapsamındakiler için örnek
oluşturması da kaçınılmaz olmaktadır (Koray, 2000: 67). Alt-işveren işçilerin kadroya alınması devletin dolayısıyla kamu işverenlerin rolünü,
diğer işverenler için örneklik teşkil etmesi açısından, daha da önemli
hale getirmektedir. Özelleştirme yoluyla kamuda çalışanların özel sektörde çalışmalarına neden olunurken, alt-işveren çalışanlarının daimi
statülü kadroya alınmasıyla da kamunun işveren pozisyonunun güçlendirildiği görülmektedir. Kamuda çalışanların sayılarının artması kamu
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işverenlerinin önemini de artırmakla birlikte yeni taktik ve stratejilerin
oluşturulmasını gerekli kılmaktadır.
Toplu Pazarlık ve Grevler (2001-2019)
Toplu İş Sözleşmesi imzalanmadan önce toplu pazarlık yapılmaktadır. Toplu pazarlık özetle işçi sendikası yada sendikaları ile işveren yada
sendikası arasında istihdam ve çalışma koşullarının belirlenmesi amacıyla yapılan görüşmeler için kullanılan bir ifadedir. Toplu pazarlık görüşmeleri neticesinde tarafların anlaşması ile görüşme sonuçlarının yazılı
hale getirildiği belgeye ise toplu iş sözleşmesi ismi verilmektedir. Hem
işçi sendikasının hem işveren sendikasının etkinliğini gösteren önemli
faktörlerden bir tanesi de toplu iş sözleşmesinden yararlanan çalışan sayılarıdır ki aşağıdaki tabloda 2000-2017 yılları arasında gerçekleştirilen
toplu iş sözleşmeleri sayısı yer almaktadır.
Tablo 1. 2000-2017 Yılları Arasında Gerçekleştirilen Toplu İş Sözleşmesi
Sayısı
Yıllar

2000

2001

2002

2003

2004

Sektör
Kamu
Özel
Toplam
Kamu
Özel
Toplam
Kamu
Özel
Toplam
Kamu
Özel
Toplam
Kamu
Özel
Toplam

Toplu İş
Sözleşmesi
Sayısı
985
661
1.646
1.193
3.261
4.454
1.113
660
1.773
793
814
1.607
849
633
1.482

Kapsadığı İşyeri
Sayısı

Kapsadığı İşçi
Sayısı

2.173
4.671
6.844
9.578
4.633
14.211
4.741
2.712
7.453
5.800
2.006
7.806
3.093
4.829
7.922

103.124
105.471
208.595
473.845
301.633
775.478
131.852
123.207
255.059
391.526
237.714
629.240
122.018
203.368
325.386
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2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Kamu
Özel
Toplam
Kamu
Özel
Toplam
Kamu
Özel
Toplam
Kamu
Özel
Toplam
Kamu
Özel
Toplam
Kamu
Özel
Toplam
Kamu
Özel
Toplam
Kamu
Özel
Toplam
Kamu
Özel
Toplam
Kamu
Özel
Toplam

1.176
2.801
3.977
1.133
571
1.704
1.430
545
1.975
1.190
514
1.704
1.417
578
1.995
1.219
443
1.662
1.313
821
2.134
1.172
331
1.503
1.808
838
2.646
1.167
514
1.681

10.302
4.086
14.388
3.309
2.147
5.456
1.430
8.308
9.738
3.328
6.295
9.623
8.912
2.632
11.544
4.528
4.505
9.033
8.524
7.654
16.178
5.137
1.528
6.665
12.199
5.158
17.357
6.567
5.901
12.468

382.992
204.464
587.456
117.377
187.015
304.392
122.031
344.398
466.429
107.258
155.528
262.786
288.531
216.265
504.796
166.294
172.377
338.671
194.322
308.609
502.931
100.416
127.256
227.672
228.116
433.813
661.929
105.577
263.846
369.423

Kamu
Özel
Toplam

881
756
1.637

12.897
5.666
18.563

240.278
420.276
660.554
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2016

2017

Kamu
Özel
Toplam
Kamu
Özel
Toplam

788
1.937
2.725
833
3.639
4.472

4.795
4.936
9.731
12.171
10.880
23.051

60.552
421.685
482.237
235.720
564.568
800.288

Kaynak: https://www.ailevecalisma.gov.tr/

Tabloda da görüldüğü üzere toplu iş sözleşmesinden yararlanan
çalışanların çoğunluğunun özel sektör işyeri çalışanları olduğu anlaşılmaktadır. Kamu kurumlarında toplam çalışan sayısının 3.390.738 olduğu ve bu rakamın sadece 1.000.000 kişisinin daimi ve geçici statülerde
işçi kadrosunda yer aldığı düşünüldüğünde kamu işveren sendikalarının
imzalamış olduğu toplu iş sözleşmesi ve bunlardan yararlanan çalışan
sayısının özel sektörde çalışanlarla kıyaslandığında oransal olarak çok
daha etkili olduğu ifade edilebilir. Kamu kurumlarında çalışan işçilerin de dahil edildiği Türkiye’deki toplam işçi sayısı ise 13.411.983’tür
(https://www.dpb.gov.tr).
Tablo 2. 2000-2015 Yılları Arasında Gerçekleşen Grev ve Lokavt Sayıları
Lokavt
Greve Greve Grevde
Lokavta
Nedeniyle
Grev Katılan Katılan Kaybolan Lokavt İşyeri Uğrayan
Yıllar Sektör
Kaybolan
Sayısı İşyeri
İşçi
İşgünü Sayısı Sayısı İşçi
İşgünü
Sayısı Sayısı
Sayısı
Kaybı
Sayısı
Kamu
19
187 11.879 132.990
0
0
0
0
33
46
6.826 235.485
2
5
2.483
32.760
2000 Özel
Toplam

52

233

18.705 368.475

2

5

2.483

32.760

Kamu
Özel

4
31

14
52

737
9.174

18.617
267.398

0
0

0
0

0
0

0
0

Toplam

35

66

9.911

286.015

0

0

0

0

Kamu
2002 Özel
Toplam

8
19
27

37
25
62

2.735
1.883
4.618

15.450
28.435
43.885

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2001
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2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Kamu
Özel

2
21

3
27

8
1.527

184
144.588

0
2

0
6

0
888

0
110.415

Toplam

23

30

1.535

144.772

2

6

888

110.415

Kamu
Özel

1
29

3
44

283
3.274

1.981
91.180

0
1

0
5

0
801

0
20.826

Toplam

30

47

3.557

93.161

1

5

801

20.826

Kamu
Özel

1
33

12
45

437
3.092

874
175.950

0
1

0
2

0
118

0
590

Toplam

34

57

3.529

176.824

1

2

118

590

Kamu
Özel

4
22

15
29

948
1.113

2.394
163.272

0
1

0
1

0
66

0
3.894

Toplam

26

44

2.061

165.666

1

1

66

3.894

Kamu
Özel

2
13

2
791

268
4.246
25.652 1.349.312

0
0

0
0

0
0

0
0

Toplam

15

793

25.920 1.353.558

0

0

0

0

Kamu
Özel

1
14

8
30

610
4.430

610
145.115

0
1

0
1

0
1.256

0
16.328

Toplam

15

38

5.040

145.725

1

1

1.256

16.328

Kamu
Özel

0
13

0
34

0
3.101

0
209.913

0
0

0
0

0
0

0
0

Toplam

13

34

3.101

209.913

0

0

0

0

Kamu
Özel

1
10

10
27

406
402

2.030
35.732

0
0

0
0

0
0

0
0

Toplam

11

37

808

37.762

0

0

0

0

Kamu
Özel

0
9

0
26

0
557

0
13.273

0
0

0
0

0
0

0
0

Toplam

9

26

557

13.273

0

0

0

0

Kamu
Özel

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Toplam

8

19

768

36.073

0

0

0

0

Kamu
Özel

2
17

59
139

186
9.300
16.446 298.594

0
0

0
0

0
0

0
0

Toplam

19

198

16.632 307.894

0

0

0

0
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2014

2015

Kamu
Özel

1
11

56
54

0
6.880

0
365.411

0
1

0
10

0
205

0
25.420

Toplam

12

110

6.880

365.411

1

10

205

25.420

Kamu
Özel

3
24

75
120

276
7.664

3.208
125.593

0
1

0
1

0
42

0
168

Toplam

27

195

7.940

128.801

1

1

42

168

Kaynak: https://www.ailevecalisma.gov.tr/

Grev ve lokavt çalışma hayatında çok istenmeyen durumların neticesinde gerçekleştiği için olmasından ziyade olmaması daha faydalı olacağı düşünülen faaliyetlerdir. Son yıllarda ülkemizde çok sayıda grev ve
lokavtın gerçekleşmemiş olması çalışma barışı açısından önemli olarak
değerlendirilebilecek istatistiki verilerdir. Tabloda da görüldüğü üzere son yıllarda grevlerin büyük çoğunluğunun özel sektör işyerlerinde
oluştuğu görülmektedir. İstenmeyen sonuçları doğursa da çalışan hakları
açısından yapılmak zorunda kalındığında doğal bir hak olarak değerlendirilen grevlerin kamu işverenlerinin olduğu işyerlerinde çok fazla gerçekleşmemesinde kamu kurum ve kuruluşlarının özel sektör işyerlerine
göre özellikle mali boyutu açısından değerlendirildiğinde çalışanların taleplerini karşılayabilecek esnekliğe sahip olmasından dolayıdır. Özellikle iyi uygulama örneklerini barındırması açısından kamu işverenlerinin
imzalamış olduğu toplu iş sözleşmeleri ne kadar fazla ise kötü uygulama
örneği olarak değerlendirilebilecek grev sayılarının da o kadar az olması
özel sektör işyerleri ve çalışanları açısından önem taşımaktadır.
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Sonuç
İşveren sendikaları, işçi sendikaları karşısında işverenlerin birlikte hareket etmeleri, kendi çıkarlarını korumaları açısından önemlidir.
Ülkemizde işçilerin sendikalaşmasının gecikmesi işverenlerin de sendikalaşmasını olumsuz etkilemiştir. Cumhuriyet’in ilanından sonra sendikalaşma ile ilgili çıkarılan ilk kanun olan 5018 sayılı kanun’da hem işçi
hem de işveren sendikalarına yer verilmiş olmakla birlikte kamu işveren
sendikalarının yasada yer alması 1983 yılında çıkarılan 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile olmuştur.
Kamu işveren sendikaları her ne kadar yasalarda sonradan ifade
edilmiş olsa da çalışanların sendikalaşma yoğunluklarına bakıldığında
özel sektör çalışanlarına göre kamuda çalışan kamu görevlileri ve işçi
kadrosunda çalışanların daha ağırlıkta olduğu görülmektedir. Kamu görevlilerinin 2018 yılı Temmuz verilerine göre sendikalaşma oranı %67,65
iken (1.673.318 kişi), işçi kadrosunda yer alan çalışanların sendikalaşma
oranı 2019 Ocak verilerine göre %13,86’dır (1.859.038 kişi). İşçi statüsünde yer alan sendikalı çalışanların büyük çoğunluğunu kamu kurumlarında veya iştiraklerinde çalıştıkları bilinmektedir. Sendikalaşma yoğunlukları açısından bakıldığında kamu kurum ve iştiraklerinde çalışanların
çoğunluğunun sendikalı çalışanlardan oluştuğu düşünüldüğünde kamu
işveren sendikalarının önemi daha da artmaktadır.
Özellikle 2000’li yıllar sonrasında artan Avrupa Birliği uyum süreci ile birlikte sosyal diyalog mekanizmaları da önemli hale gelmeye
başlamıştır. Türkiye’de sosyal diyalog kurumu olarak oluşturulmuş olan
Ekonomik ve Sosyal Konsey’in aktif bir şekilde çalışması ve meydana
gelen iş kaybı günlerinin azaltılması sürecinde kamu işveren sendikalarının çalışmaları önemli hale gelmeye başlamıştır. İlk olarak 1995 yılında Başbakanlık Genelgesi ile oluşturulan (Ruhi, 2003: 8) ve daha sonra
2001 yılında 4641 sayılı Ekonomik ve Sosyal Konseyin Kuruluşu, Çalışma Esas ve Yöntemleri Hakkında Kanun ile kurulan Ekonomik ve Sosyal
Konsey’in zaman içerisinde çok da aktif olmadığı değerlendirilmekle birlikte çalışma barışının sağlanması ve sürdürülmesinde Konsey’in önemli
aktörlerinden birisi olan işverenlerin daha etkin olması beklenmektedir.
Kamu işverenlerini etkileyen bir diğer önemli husus ise özellikle
1980’li yıllarda benimsenen ve günümüzde de etkisini sürdüren neo-liberal ekonomi politikaların varlığını devam ettiriyor olmasıdır. Neo-libe-
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ral ekonomi politikalarının uygulandığı bir sistemde aktörleri ilgilendiren kararların pazarlık süreci sonunda alındığı bilinmektedir. Aktörlerin
sahip oldukları rekabet güçleri de pazarlık derecelerini etkileyebilmekle
birlikte özellikle kamu işverenleri sendikasının toplu pazarlık süreçlerinde takınacağı tavrın özel sektör işyerleri için de bir örneklik teşkil
edeceği gerçeğini akılda tutarak kamunun taleplerini karşılayabilecek
kararların alınmasına katkı sunmaları beklenmektedir.
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Koç, Y. (2001), Taşeronluk ve Fason Üretim: Sorunlar, Çözümler, Ankara: Türk-İş Eğitim Yayınları, No: 61.
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BÖLÜM

Kamusal Reformlar
Işığında Dünyada Kamu
İşveren Sendikaları
Doç. Dr. Doğa Başar SARIİPEK1

Giriş
Çalışma hayatına ilişkin karşılaştırmalı ve uluslararası çalışmaların sayısı özellikle 1990’lı yıllardan itibaren gözle görülür bir şekilde
artmıştır (örneğin Hyman and Ferner, 1994; Van Ruysseveldt and Visser,
1996; Ferner and Hyman, 1998; Bamber and Lansbury, 1998 gibi). Ancak bu çalışmalar içinde özel olarak kamu sektörü istihdam ilişkilerine
yoğunlaşanların sayısı hala son derece yetersizdir.
Bunda kuşkusuz kamu çalışma ilişkilerinin taraflara daha dar sınırlar içinde hareket imkanı tanıyan kendine has yapısının etkisi büyüktür. Nitekim kamu çalışma ilişkilerinde bir taraftan memurların çalışma
hakları ve koşulları tek taraflı olarak kanunlarla belirlenmekte, diğer
taraftan ise doğrudan bağlayıcı toplu sözleşmelerle sonuçlanan toplu pazarlık düzeninin bulunduğu özel sektöre kıyasla çok daha “rijit” koşullar
bulunmaktadır. Ancak söz konusu bu klasik düzen ve kurallar son dönemlerde gözle görülür değişimler geçirmeye başlamış ve adeta özel sektör ile kamu sektörü arasında bir “yakınlaşma” veya “benzeşme” eğilimi
kendini göstermiştir.
Bu eğilimin kaçınılmaz bir sonucu olarak, çalışma hayatına ilişkin analiz ve değerlendirmeler kamu istihdam ilişkilerini gittikçe daha
fazla dikkate almaya başlamıştır. Örneğin, tüm ülkelerde kamu istihdam
ilişkilerinin en yoğun yaşandığı ve en doğrudan gözlemlenebileceği bir
alan olan kamu hizmetlerinde Avrupa genelinde toplu pazarlık düzeni1
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ne doğru hızlı bir yönelme şeklinde genel bir eğilim göze çarpmaktadır
(Neal 2001; Ferner 1995; Bach 1999; Treu 1987, 1997). Bu genel eğilime başka bazı eğilimler de eşlik etmektedir. Bunlar arasında istihdam
koşullarının ve hakların adem-i merkezi bir biçimde belirlenmeye başlaması, daha çok özel sektörde uygulanan yasal çerçeveye oldukça benzeyen bir yasal çerçevenin oluşmaya başlaması ve sendikal hakların ve
grev hakkının tanınması en başta sayılabilecek olanlardır. Kamu ve özel
sektör arasında giderek daha da kuvvetlenmekte olan yakınlaşma veya
benzeşme tezi ile asıl olarak kastedilen de bu tür örneklerdir.
Ülkeler arasındaki bu tür genellemelerden kamu ve özel sektör çalışma ilişkileri mantığı arasında yaşanan bu yakınlaşmanın, ulusal kamu
çalışma ilişkileri arasında da gerçekleştiği sonucu çıkarılmamalıdır.
Daha doğrudan bir ifadeyle, hala ülkeler kendilerine has kamu sektörü
çalışma düzenlerini sürdürmektedir. Bunun nedeni, bu eğilimlerin hızının ve ölçeğinin ülkeler arasında oldukça farklılaşmasıdır. Nitekim ülkeler her ne kadar benzer ya da ortak geçmişlere sahip olsalar da aralarında
yasal, sosyolojik, kültürel, siyasal ve ekonomik farklılıklar hala devam
etmektedir. Bu nedenle, kamu kesimi çalışma ilişkileri her bir ulus devletin kendine has koşulları bağlamında gelişmektedir.
Kendi içinde üç ana bölümden oluşan bu çalışma, kamu çalışma
ilişkilerine ve özellikle de kamu işveren sendikacılığına ilişkin dünyadaki belli başlı örnekleri bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda,
çalışmanın ilk bölümü devletin değişen rolü ve kamu yönetimi reformları konusunda genel bir çerçeve çizmekte ve kamu çalışma ilişkilerinde
son dönemin hakim eğilimlerini tartışmaktadır. İkinci bölüm ise kamu
sektörü çalışma ilişkilerindeki değişim ve dönüşümlerin sendikacılık
üzerindeki etkilerini kamu sektörü işverenleri ve örgütleri özelinde ele
almaktadır. Üçüncü ve son bölüm ise ilk iki bölümdeki teorik arka plan
ışığında önde gelen ülke örneklerini içermektedir.
Devletin Değişen Rolü ve Kamu Yönetimi Reformları
Klasik kamu yönetimi çalışma düzeninde ücret ve maaşlar tek taraflı olarak hükümet tarafından belirlenmektedir. Bu konuda verilebilecek en güzel örnek, kamu kesimi kariyer sistemleridir. Kamu kesimi
kariyer sistemi ile esas olarak kastedilen, insanların eğitimlerini bitirir
bitirmez kamu kesiminde çalışmaya başlayacakları ve emekli olana ka-
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darki tüm profesyonel çalışma hayatlarını kamu sektöründe geçirecekleri
varsayımıdır. Bu sistem, bazı ülkelerde vardır, bazılarında ise mevcut
bulunmamaktadır. Bu tür bir kariyer sistemine sahip olan ülkelerde işe
alım, ödeme sistemleri, terfi, iş güvencesi ve emeklilik programları bu
ömür boyu istihdam modeline göre şekillendirilmektedir. Çalışma ilişkileri bakımından, ideal kamu kesimi kariyer sistemi, ödemelerin ve diğer
çalışma koşul ve haklarının tek taraflı olarak belirlendiği bir modelden
oluşmaktadır (Bossaert vd., 2001).
Ancak uygulamada, birçok AB üyesi ülkede de görüleceği üzere,
her ne kadar tek taraflı belirleme usulü hala yasal olarak mevcut bulunsa da bu süreç sendikalarla koordineli bir şekilde ve onlara danışılarak
yürütülmektedir. Hatta bu konuların toplu pazarlıklar aracılığıyla kamu
işveren sendikalarının da doğrudan dahil olduğu bir süreç vasıtasıyla yürütülmesi yöntemi giderek yaygınlaşmaktadır. Bu çerçeveden bakıldığında, kamu kesimi çalışma ilişkilerinin yasal düzenleme düzeyi bir tarafta
Belçika ve Fransa gibi örneklerde görülen son derece detaylı kurallardan, diğer tarafta Birleşik Krallık ve İrlanda gibi örneklerin bulunduğu
çok daha genel ve çerçeve düzenlemelere doğru bir çeşitlilik göstermektedir (Bach, 1999).
Bu geniş çeşitlilik içinde kesin olan bir konu, devletin geleneksel
rollerinde gözle görülür değişikliklerin yaşanmakta olduğudur. Bu kapsamda, kamu kesimi istihdamı da önemli baskılara hedef olmakta ve esas
olarak finansal maliyetler açısından tartışma konusu yapılmaktadır. Bu
doğrultuda, kamu kesimindeki ücret ve maaş ödemeleri daha sıkı kamu
maliyesi politikaları yürütülmesi şeklindeki dış baskılara maruz kalarak devletin büyüklüğü sürekli sorgulanmaktadır. Devletin rolü, kamu
hizmetlerinin özelleştirilmesi nedeniyle bu tür baskıları şiddetli biçimde
hissetmektedir (Bossaert vd., 2001).
Bu kapsamda ortaya atılan kavramların en önde geleni şüphesiz
“yönetişim”dir. Yönetişim olgusunun merkezinde, hükümetlerin şiddetli
içsel ve dışsal baskılar altında toplum hayatındaki rollerinde ve kamusal
menfaatleri gözetme kapasitelerinde meydana gelen değişimler bulunmaktadır (Pierre ve Peters 2000: 7).
Yönetişim ilkelerinin genel kamu yönetimi uygulamaları üzerinde
doğrudan etkileri olmuş ve bu kapsamda birçok ülkede “yeni kamu yönetimi” anlayışı hayata geçirilmeye başlamıştır. Bu yeni anlayışın, kamu
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kurumlarının yönetimleri üzerinde doğrudan etkileri de olmuştur. Yeni
kamu yönetimi anlayışı yasal güvence, hukuk önünde eşitlik gibi geleneksel yönetim değerleri ve ilkelerinden çok çıktı düzeyi, performans
göstergeleri, tasarrufun arttırılması gibi ekonomik ölçütler üzerine yoğunlaşmıştır. Dolayısıyla hükümetler nezdindeki personel yönetimi uygulamalarının bu genel çerçeve dahilinde incelenmesi ve analiz edilmesi
gerekmektedir. Örneğin, bu yeni anlayış çerçevesinde geleneksel kamu
personel rejimleri çok daha esnek bir hal almaya başlamıştır (Pierre ve
Peters 2000: 7-10)
Kamu işveren sendikacılığı da esas itibariyle kamu personel rejimi reformlarına ve yönetim biçimlerine bağlı bir değişken olduğu için
bu değişim ve dönüşümlerden doğrudan etkilenmektedir. Daha açık bir
ifadeyle, kamu personel rejimi geleneksel korumacı kimliğinden sıyrılıp,
özel sektördeki esneklik uygulamalarına benzer yeni nitelikler kazandıkça, kamu işveren sendikacılığı da bunun en başta gelen uygulama
araçlarından biri olmaktadır.
Bu kapsamda ele alınması gereken en önemli dönüşüm, esneklik
hareketidir. Esneklik özellikle istihdam güvencesinin zayıflaması, ücret
ve maaş ödemeleri ile terfilerin kıdeme bağlı olmaktan yavaş yavaş çıkarak, performans düzeyine ve yetkinliklere çok daha duyarlı hale gelmesi
bakımından kamu kesiminde de giderek yaygınlaşmaktadır (Pollitt ve
Bouckaert 2000). Sonuç olarak bakıldığında, klasik kariyer sisteminin
kendine has bazı unsurlarının ciddi bir baskı altına girdiği kesindir.
Ülkelerin bu esneklik baskılarına verdikleri karşılıklar değişiklik
göstermektedir. Nitekim bazı ülkeler bu esneklik baskısına, mevcut kamu
yönetimi süreçlerini tamamen dönüştürerek ve ayrı bir “esnek” kamu hukuku sistemi benimseyerek karşılık verirken, diğer ülkeler geleneksel
sistemden tam olarak vazgeçmeyip, mevcut sistemlerini belli bir düzeye kadar esnekleştirmek gibi bir ara çözüm bularak karşılık vermiştir.
Kamu personel rejimlerini radikal bir şekilde dönüştüren ülkelere verilebilecek en iyi iki örnek İtalya ve İsviçre’dir. İtalya’da hükümet ile kamu
görevlileri arasındaki istihdam ilişkisi 1993 yılında “özelleştirilmiş”tir.
Bu özelleştirilmiş istihdam ilişkisinden sadece hakimler, diplomatlar,
vali gibi yüksek rütbeli memurlar ve üniversite öğretmenleri hariç tutulmuştur. 1997 yılında da benzer bir uygulama yaşanmış ve devletin çeşitli birimlerindeki genel müdürler sözleşmeli hale getirilmiştir (Bordogna
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vd., 1999). İsviçre de İtalya’ya benzer adımlar atmış ve 2002 yılında yeni
bir federal personel yasası çıkararak, o güne kadar geçerli olan kamu memurluğu statüsünü sona erdirmiş ve çok daha esnek bir istihdam ilişkisi
benimsemiştir.
Bu somut örnekleri daha genelleştirmek mümkündür. Nitekim tüm
dünyada ülkeler az veya çok bir kamu personel rejimi reformu süreci
uygulamaktadır. Bu reformların şiddeti ülkeden ülkeye değişmekle birlikte, yönü hepsinde benzerdir: Kıdemin yerini performans, istihdam güvencesinin yerini güvenceli esneklik ve merkezi uygulamaların yerini de
adem-i merkezi uygulamalar giderek daha çok almaktadır. Ancak burada
ilginç olan bir nokta, bu dönüşüm sürecinin asıl olarak çok daha ileri ve
olgun çalışma düzenine sahip gelişmiş ülkelerde daha yaygın olmasıdır.
Daha net bir ifadeyle, zaten gelişmiş ve güvenceli bir istihdam düzenine
henüz sahip olamamış ülkelerde esneklik ve performansa dayalı uygulamaların yaygınlaşması daha beklenebilir bir sonuçtur. Ancak klasik ve
geleneksel anlamda güvenceli kamu personel rejiminin daha kökleşmiş
olduğu gelişmiş ülkelerde bu tür esnekleşme çabaları arttıkça, çalışma
haklarında belli bir gerileme göze çarpmaktadır.
Kamu Sektörü Çalışma İlişkileri ve
Sendikacılık Üzerindeki Etkileri
Kamu kesiminde taraflardan birinin doğrudan devlet olması, gerçek anlamda endüstri ilişkilerinin ortaya çıkmasını belli açılardan güçleştirmektedir. Çünkü kamu hizmetleri ve kamu yönetimi esas olarak
kamu hizmetlerinin sunumuyla ve kamu politikalarının hazırlanması,
uygulanması ve takip edilmesiyle ilgilidir. Ayrıca, genel olarak vatandaşlık hizmetleri sistemi bir ülkenin siyasal yönetim sisteminin bir alt
sistemidir ve onun ışığında şekillenmektedir. Bu ve benzeri sebeplerden
hareketle, aşağıdaki Tablo 1’den de açıkça görüleceği üzere, kamu kesimindeki istihdam düzeninin özel sektördeki istihdam düzenine göre çok
daha kendine has bir yapısı bulunmaktadır.
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Tablo 1. Kamu Kesimi İstihdam Düzeni ile Özel Sektör İstihdam Düzeni
Kıyaslaması
FARK YARATAN
ÖLÇÜTLER

KAMU KESİMİ

ÖZEL SEKTÖR

Rol ve Sorumluluk

Hem işveren hem kamu
otoritesi

Sadece işveren

İstihdam

Siyasi koşullara tabi

Piyasa koşullarına tabi

Hizmetin/Üretimin
Hedef Kitlesi

Vatandaşlar, bakanlar,
meclis üyeleri, işletmeler
ve STÖ’ler gibi çok sayıda
paydaş

Piyasa koşullarında satın
alabilenler

Fayda Türü

Kamusal

Bireysel

Rekabet

Yoğun değil

Son derece yoğun

Kamu sektörü çalışma ilişkilerinin özel sektör çalışma ilişkilerinden ayrıştığı en belirgin noktalardan biri, kadın istihdam oranının çok
daha yoğun olmasıdır. Genel olarak bakıldığında, çalışanların yarıya yakını kadınlardan oluşmaktadır. Özellikle de hastane ve okul gibi belli alt
hizmet birimlerinde, çalışanların çok büyük bir çoğunluğunu kadınlar
oluşturmaktadır (Bach, 1999). Kamu sektörünün kendine has bir başka özelliği de kamu sektörü çalışanlarının büyük bir bölümünün beyaz
yakalı ve profesyonel meslek sahibi bireylerden oluşmasıdır. Birleşik
Krallık ve Yeni Zelanda gibi bazı ülkelerde birçok çalışan örgütü, meslek örgütlerinden doğmuş ve gelişmiştir. Geleneksel olarak, bunlar kamu
çalışanlarının istihdam koşullarının geliştirilmesinden çok statü, hizmet
kalitesi ve devletin kamu istihdam politikalarını etkilemek gibi mesleki
kaygılara öncelik veren örgütlerdir. Özellikle de öğretmen, hemşire ve
posta hizmetleri gibi meslek gruplarının örgütlendiği sendikalarda hala
mesleki kaygılar öncelikli önemini korumaktadır (Ozaki, 1990).
Çıkar temsilinin yasal dayanakları, toplu pazarlık düzeni veya tek
taraflı karar alma mekanizmaları ve işveren örgütlerinin konumu ülkeden
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ülkeye ve dönemden döneme değişmektedir. Tüm ülkelerde sendikal aktiviteleri kısıtlayan az veya çok düzenleme bulunmaktadır.
Kamu sektörü işverenlerinin başlıca temsil biçimlerinde, dikey ve/
veya yatay kuvvetler ayrılığı ilkesine bağlı çeşitli örgütler en başta dikkati çekmektedir. Bu örgütler ya yerel, bölgesel, federal hükümet gibi farklı
idari düzeylere göre ya da sağlık ve eğitim gibi farklı görev ve sorumluluk alanlarına göre örgütlenmektedir. Dışarıdan gelecek siyasi müdahalelere açık ya da kapalı olma düzeyi ülkeden ülkeye, idari teşkilatlanma
düzeyine ve zamana göre farklılaşmaktadır. Ülkelerin büyük çoğunluğunda gönüllü üyelik sistemi geçerli olsa da üye yoğunlukları genellikle
oldukça yüksektir ve özel sektörle kıyaslandığında çok ciddi bir fark göze
çarpmaktadır. Gönüllü üyeliğin bulunduğu örgütlerde, klasik sendikal
örgütlere zıt olarak, üye oranlarında bir gerileme son derece nadir bir
durumdur. Bireysel üyelerin çıkarlarını bir araya getiren ve farklı çıkarları bir arada gözeten yerel ve bölgesel işverenlerin üst düzey örgütleri
veya konfederasyonları hala güçlü bir şekilde varlıklarını sürdürmektedir (Ferner, 1995).
Kamu Sektörü İşverenleri ve Örgütleri
Sendikalar esas itibariyle çalışma ve istihdam ilişkilerinin bir
uzantısıdır. Bu nedenle, kamu istihdam düzeni ile özel sektör istihdam
düzeni arasındaki farklılıklara bağlı olarak, her iki sektör arasında çok
ayrışan bir sendikacılık anlayışı olduğu varsayılabilir. Ancak çoğu ülke
örneğinde görüleceği üzere, kamu sektöründeki sendikal yapılar genel
özellikleri itibariyle özel sektördeki örgütsel şablondan çok da ayrışmamaktadır.
Kamu sektörü sendikaları, bunların örgütsel yapıları ve yakın dönemlerde yaşadıkları sorunlar uzun bir süredir geleneksel araştırmaların
ana gündemini oluşturmaktadır. Özel sektörde olduğu gibi, kamu sektöründe de işverenlere ve bunların örgütlerine nispeten daha az ilgi gösterilmiştir. Bunun bazı temel nedenleri bulunmaktadır. İlk olarak, özel
sektöre nazaran kamu sektöründe kimin işveren olduğunu saptamak çok
daha karmaşıktır. Kamu sektörü tipik olarak yönetim sorumluluklarının
karmaşık bir yayılımı ile karakterize edilmektedir. Bu karmaşık yayılım,
kamu görevlerinin ve kamusal olarak sağlanan mal ve hizmetlerin anayasal ve siyasal bölünmesiyle yakından ilişkilidir. Bu son derece karmaşık
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işbölümü koşulları altında, kamu işverenliği yerel ve merkezi kontrol ve
çoğu kamu sektörü örgütünün çeşitli finansman kaynakları gibi birçok
değişkenden etkilenmektedir.
İkinci olarak, endüstri ilişkileri teorisi geleneksel olarak devlet,
işverenler ile örgütleri ve çalışanlar ile sendikaları şeklinde üç önemli
aktöre yoğunlaşmıştır (Dunlop, 1958). Kamu sektörüne bakılacak olursa,
devlet (örneğin hazine veya iç işleri bakanlığı) genellikle çıkar temsilinin
farklı alanlarında sendikalara doğrudan muhalif veya muadil bir pozisyona sahiptir. Daha farklı bir ifadeyle, devlet çift yönlü bir role sahiptir:
hem gittikçe gerileyen ancak hala son derece yüksek sayıda kamu çalışanının gerçek anlamda işvereni hem de kurumsal ve yasal çevre bakımından kilit aktör durumundadır. Toplu pazarlık sistemleri ile daha tek
taraflı çıkar temsili biçimleri bu belirgin koşullar altında işlemekte ve
yasal müdahaleler sonucunda çok daha şiddetli değişimler gösterebilmektedir. Bu çift yönlü rolün bir başka önemli sonucu, siyasi partilerin
temel çıkarlarının devletin işveren rolü üzerinde doğrudan ve son derece
şiddetli bir etki yaratabilecek olmasıdır. Bu etki özellikle de sendikaların mevcut hükümette bir bakanlık sahibi olduğu zamanlarda belirgin
bir hal almaktadır. Diğer yandan, bazı ülkelerde siyasal sistem ve kamu
çalışanlarının çıkarlarının temsil edilmesi arasında çok net bir ayrım da
bulunmaktadır. Meselenin tamamı bir arada düşünüldüğünde, böyle bir
yapı karmaşık bir analitik çerçeve oluşturmakta ve geleneksel endüstri
ilişkileri teorisi kapsamında tüm yönleriyle incelenememektedir.
Üçüncü olarak ABD, Birleşik Krallık ve Avustralya gibi bir grup
ülkede görülen adem-i merkezi sistemlerde örgütlerin görevlerinin ve işlevlerinin oldukça sınırlı olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda, bireysel
işverenler ve/veya bunların “yönetim” mekanizmaları geleneksel olarak
çalışma ilişkilerinin kurulmasında ve yönetişimin sağlanmasında çok
daha önemli bir hale gelmektedir; işverenleri yaygın bir şekilde kapsayan
örgütler ya son derece güçsüzdür ya da hiç mevcut bulunmamaktadır. Diğer taraftan, örneklerine özellikle Kıta Avrupasının büyük çoğunluğunda
rastlanabilen az çok merkezileşmiş sistemlerde, örgütler sadece mevcut
bulunmakla kalmamakta, aynı zamanda “çok işverenli pazarlıklar”ın
farklı biçimleri üzerinde de yoğun bir etkiye sahip olmaktadırlar. Üstelik
sağlık, eğitim, yerel yönetim ve merkezi hükümet gibi belli alt sektörler
arasında önemli farklılıklar da meydana gelebilmektedir. Çünkü farklı
kamu işverenlerinin olması durumunda, bunlar faaliyetlerini yeterince
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koordine edememekte ve bunun kurumsal düzeyde gözle görülür yansımaları olmaktadır (Bordogna, 2007).
Ulus devletlerin anayasal yapıları ve güçler ayrılığı içeren siyasal
sistemler işveren örgütlerinin oluşumunda doğrudan ve büyük bir etki
yapmaktadır. Bununla kastedilen, örneğin Fransa’daki merkezileşme ile
Almanya’daki veya İspanya’daki federalizmin, işveren örgütlerinin sorumluluk, etki ve işlevlerinin sınırlarını doğrudan belirlemesidir. Almanya veya Kanada’da olduğu gibi, yerel ve/veya bölgesel düzeylerde yüksek
bir otonominin bulunması bağımsız örgütlerin ortaya çıkmasını ve etkinlik kazanmasını desteklemektedir. Bu tür bir yapı, örgütlerin rolünün
örneğin Fransa’da merkezi endüstri ilişkileri sisteminin bulunmasına
rağmen neden oldukça zayıf olduğunu açıklamada önemli bir gerekçe
oluşturmaktadır (Crouch, 1993; Behrens ve Traxler, 2004).
Tüm bunlardan başka, ülkelerin yüzölçümü bakımından büyüklükleri de örgütsel yapıların önemli belirleyenleri arasında sayılmaktadır. Avustralya ve Almanya gibi sınırları nispeten geniş ülkeler daha
çeşitlendirilmiş yapılara sahip olma eğilimindedir. Örneğin bu ülkelerde
iki düzey yerine yerel, bölgesel ve merkezi olmak üzere üç düzey bulunmaktadır. Tüm bunlara ek olarak, bazı ülkelerde kamu çalışanlarının
belli bir kısmı özel bir statüye sahiptir. Bu durumun en bilinen iki örneği,
Almanya’daki Beamte veya Fransa ve İspanya’daki “itibari kadro” ayrıcalıklarıdır (Crouch, 1993; Behrens ve Traxler, 2004).
Avrupa’da İşveren Örgütleri
Avrupa’nın birçok ülkesinde kamu sektörü istihdamı ve bu sektördeki çalışma ilişkileri, genellikle özel sektörde geçerli olan iş hukuku kural ve uygulamalarından farklı yasal ve kurumsal yapılara sahiptir.
Birçok ülkede kamu çalışanları özel sektör çalışanlarıyla aynı toplu sözleşme haklarına sahip değildir ve başta grev olmak üzere, endüstriyel
eylem gerçekleştirmek için çok daha kısıtlı imkanlara sahiptir. Kamu
çalışanlarının bu çok daha kısıtlı toplu pazarlık hakları Avrupa Sosyal
Şartı, Temel Hak ve Özgürlükler Sözleşmesi ve ILO’nun 87, 98, 151 ve
154 sayılı sözleşmeleri gibi uluslararası hukuk metinleri ile desteklenmeye çalışılmaktadır.
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Bir ülkedeki merkezileşme veya adem-i merkezileşme düzeyi,
toplu pazarlıkların kapsamını da belirlemektedir. Bu bağlamda, örneğin
sendika tarafının merkezileşme düzeyi işveren tarafında da benzer örgütsel yapıların ortaya çıkmasını ve gelişmesini teşvik etmekte ve sonuç
olarak ortaya çok daha geniş kapsamlı sözleşmeler çıkmaktadır.
Bir genelleme yapmak açısından, özellikle Avrupa ülkeleri arasında uzun bir süreden bu yana toplu pazarlık haklarının tanındığı ve kamu
çalışanlarının çalışma koşul ve haklarının toplu müzakereler neticesinde
uygulandığı bir yapının ortaya çıktığı görülmektedir. Bu çalışma koşul ve
hakları, müzakere edildikten sonra bazı ülke örneklerinde doğrudan bağlayıcılık kazanmakta, bazılarında ise mevcut yasal metinlere aktarıldıktan sonra bağlayıcı olmaktadır (Neal, 2001: 242-248). Ancak ne şekilde
uygulanırsa uygulansın, kesin olan bir gerçek kamu çalışanlarının artık
mutlak bir istihdam güvencesine sahip olmak gibi belli başlı ayrıcalıklar
karşılığında toplu pazarlık haklarından mahrum bırakılacak özel bir çalışan grubu olarak görülmedikleridir.
Almanya, Danimarka ve Birleşik Krallığın da dahil olduğu
Avrupa’nın kuzeyinde, yerel ve bölgesel işverenlerin üst düzey örgütleri
veya konfederasyonları yetki sahibidir ve üyeleri adına toplu pazarlık
yürütebilmektedir. Bu kapsamda, Almanya’daki geleneksel ve temelleri
değişmeden kalmış olan ulusal düzeyde toplu pazarlık sistemi, bu düzenin ilk ve en gelişmiş örneği olma özelliğini taşımaktadır (Andersen ve
Masden, 1999; Van Ruysseveldt ve Visser, 1996).
Fransa ve İtalya gibi Avrupa’nın güney ülkelerinde ise işveren tarafında pazarlık hakkı ulus devlet düzeyinde merkezileşmiş durumdadır.
Bu tür bir spesifik güç ve yetki aktarımı, yerel ve bölgesel işverenleri
temsil eden üst düzey örgütlerin toplu pazarlık sürecine doğrudan dahil
olmadıklarını göstermektedir (Bordogna vd, 1999; Sheldon ve Thornthwaite, 1996).
Birleşik Krallıkta yerel hükümet işverenlerini temsil eden üç farklı
örgüt 1997 yılında bir araya gelerek Yerel Hükümet Birliği’ni (Local
Government Association-LGA) oluşturmuştur. Yine Birleşik Krallıkta
sağlık sektöründe işverenlerin çıkarlarının temsili hala bir sorun alanı
olarak göze çarpmaktadır. Muhafazakâr hükümetin 1980’li yılların tamamı ile 1990’lı yılların başlarındaki temel reform taahhütlerinden birini
de oluşturan hizmeti alanlar ile sağlayanlar arasındaki fikir ayrılıklarını
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reformlarla düzeltme iddiası, rakip işveren örgütlerinin doğup gelişmesine neden olmuştur (Winchester ve Bach, 1999). Bu kapsamda meydana
gelen bir diğer gelişme de 1997 yılında önemli bir birleşme olarak Ulusal
Sağlık Hizmetleri Konfederasyonunun kurulmasıdır.
Birleşik Krallıkta 1979 ile 1997 yılları arasındaki farklı muhafazakar hükümetler tarafından istihdam ilişkilerinin adem-i merkezileştirilmesi, genel kanının ve beklentilerin aksine, kamu sektöründeki ücret
ve maaş rejiminin belirlenmesi sürecinin parçalanması sonucunu doğurmamıştır. Tam tersine, ulusal maaş yapıları, derecelendirme ve istihdam
uygulamaları yetki devri ve parçalanma baskılarına karşın ayakta kalmayı başarmıştır (Winchester ve Bach, 1999).
İsveç’te merkezi hükümeti kapsayan toplu sözleşmeler, çerçeve anlaşmalardır. Merkezi düzeyde bağıtlanan sözleşmeler genel ücret ve maaş
artış koşullarını değil, eklerindeki ve yan ödemelerdeki artışları belirlemektedir. Daha sonrasında ise bu yan ödemelerdeki ve ücret eklerindeki
artışların detayları adem-i merkezi düzeyde müzakere edilmektedir. Bu
tür bir adem-i merkezileşmenin en tipik örneği, çalışma süresinin uygulanmasını birim düzeyine indiren 1995 tarihli sözleşmedir. Bu sistemde,
belli standartlar ulusal düzeyde belirlendikten sonra, çok daha belirgin
ve detay konular adem-i merkezi düzeyde müzakere edilmektedir (Schager ve Andersson, 1996).
Danimarka’da da benzer bir yapı bulunmaktadır. Adem-i merkezileşmeye yönelik en radikal adım 1997 yılında atılmıştır. Bu tarihte, sosyal taraflar kamu sektöründeki maaş sistemini reforma tabi tutacak yeni
bir sürecin başlatılması konusunda uzlaşmıştır. Bu süreç dahilinde, maaş
toplamının %15-25’i kadarlık bir kısmının adem-i merkezi düzeyde müzakere edilmesi sağlanmıştır. Benzer şekilde, iş analizleri ve her bir işin
temel işlevleri, vasıf düzeyi gereksinimleri ve performans gösterge ve değerlendirmeleri adem-i merkezi düzeyde müzakere konusu sayılmıştır.
Bu reform, otomatik, kıdem temelli maaş artış sisteminin sona erdirilmesi için kararlı bir adım olmuştur (Andersen vd., 1999).
İtalya’da da benzer bir durum söz konusudur. Ulusal düzeyde
imzalanan toplu sözleşmeler bir yere kadar çerçeve anlaşma olarak nitelendirilebilmektedir. Ulusal hükümet tarafından belirlenen bütçe kısıtlamaları ve diğer sınırlamalar dahilinde, pazarlıklar yerel düzeyde
gerçekleştirilebilmektedir. Adem-i merkezi düzeyde müzakere edilen
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başlıklar tipik olarak içsel ve dışsal mobilite tedbirlerini, mesleki eğitim
ve en önemlisi de toplu ve bireysel verimliliği teşvik etmek ve arttırmak
için sistemler tasarlamayı ve bunları yönetmeyi kapsamaktadır. Bunlar,
başarı ödüllerini de kapsamaktadır (Bordogna vd., 1999).
İsveç, Danimarka ve İtalya örneklerinde açık bir şekilde görülen
bu yakın dönem adem-i merkezileşme eğilimleri, endüstri ilişkileri sistemlerinin veya işveren çıkarlarının parçalanması anlamına gelmemektedir. Daha çok, “planlı ve organize bir adem-i merkezileşme” süreci olarak (Traxler, 1995) veya “merkezileşmiş adem-i merkezileşme” olarak
(Due vd., 1994) görülmesi gerekmektedir.
Her iki kavramlaştırmanın arkasındaki temel fikir aynıdır ve
“adem-i merkezi düzeyde daha fazla esneklik yaratma ihtiyacı” olarak
özetlenebilir. Bu ihtiyaç, en azından belli bir yere kadar, ulusal düzeyin
denetimi altında süreçler geliştirilmesine neden olmuştur. Bu gelişme,
“işyeri ve işletme düzeyi pazarlık” düzenine ve dolayısıyla adem-i merkezi düzeydeki işverenlere yenilenmiş bir vurgu yapmaktadır. Bu işverenler, adem-i merkezi düzeydeki pazarlık süreçlerinin bir parçası olmanın da dahil olduğu yeni idari talepleri karşılamak zorundadır (Traxler,
1995; Traxler, 1995).
Adem-i merkezileşmeye yönelik bu yakın dönem eğilimlerine karşın, kamu işverenlerinin merkezi düzeyde temsil edilme eğiliminin sürdüğü ortadadır. Belli bir yere kadar ulusal düzeyde denetim sahibi olma
ihtiyacı, işverenlerin merkezi çıkarlarının varlığını sürdürdüğü önceki
yapıların devamlılığını sağlamaktadır.
ABD’de Kamu İşveren Örgütleri
ABD endüstri ilişkilerinin temel özelliklerinden biri olan pragmatizmin ve meslek sendikacılığının yansımaları, işveren sendikacılığında
da görülmektedir. Bu çerçevede, ABD’de kamu işverenleri birbirleriyle olan mesleki diyaloglarını esas olarak ulusal meslek örgütleri yoluyla
sürdürmektedir. Ancak bu örgütlerin resmi bir karar alma rol ve sorumlulukları bulunmamaktadır. Nitekim karar alım süreçlerinde birbirleriyle veya sendikalarla nadiren etkileşimde bulunmaktadır. Bu gruplar
bilginin ve başarılı yeniliklerin hızla yayılmasına yardımcı olmakta ve bu
sayede, reform eğilimlerinin kolaylaşmasında da faydalı olmaktadırlar.
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Bu kapsamda valilerin, ilçe veya kasaba yöneticilerinin, belediye
başkanlarının, şehir idarecilerinin, emniyet sorumlularının, itfaiye müdürlerinin, belediye meclis üyelerinin ve diğer hükümet yetkililerinin
meslek örgütleri zaman zaman kamu istihdam ilişkilerindeki yasal tartışmalara dahil olmaktadır. Ancak bu örgütlerin çalışma koşullarına olan ilgisi son derece kısıtlıdır. Gündemlerinin genel olarak çok yoğun olması,
sürekli sıcak ve acil gündem maddelerinin çıkması, üye tabanlarının büyük bir çeşitlilik göstermesi, toplu pazarlık mekanizmasının bulunduğu
ve bulunmadığı alanların iç içe geçmiş olması gibi nedenler bu örgütlerin
çalışma koşulları konusunda toplu hareket etmelerine engel olmakta ve
bu konularla yeterince ilgilenememelerine neden olmaktadır. Kamu çalışanlarının çalışma koşullarına odaklanan az sayıdaki işveren örgütü de
genellikle personel sistemi yöneticilerinden ve toplu görüşmelerdeki baş
müzakerecilerden oluşmakta ve son derece kısıtlı bir etki alanına sahip
olabilmektedir (Traxler, 1995; Brock, 2001).
Bu örgütlerin resmi bir politika yapma gücü ve yetkisi yoktur. Esas
olarak fikir beyan etme, mesleki eğitim faaliyetinde bulunma ve kendi
faydalarına olacak politikaları savunma gibi konulara odaklanmaktadır.
Büyük oranda gönüllülük esasına dayanan bu örgütler finansman açısından nadiren başarılı bir performans sergilemekte ve uygulanan politika
ve yeniliklerin etkilerinin araştırılması ve analiz edilmesi konusunda başarılı ve etkili bir performans gösterememektedir (Brock, 2001).
Kanada’da İşveren Örgütleri
Kanada’da çalışma mevzuatı, yönetimin güç paylaşımı anlayışı
çerçevesinde sahip olduğu yetkileri ve sınırlarını belirlemektedir. Kamu
hizmeti çalışma ilişkileri mevzuatı, hem federal hem de il düzeyinde işverenlerin temsil edileceği örgüt yapısını ve işleyişini belirlemektedir.
Çalışma mevzuatı belediyeleri, okullardaki öğretmen olmayan çalışanları ve hastaneleri ayrı ve bağımsız işverenler olarak tanımlamakta ve
bunların özel sektör işverenleriyle aynı haklara ve yükümlülüklere sahip
olduklarını kabul etmektedir. Endüstri ilişkilerinde bireysel örgütlerin
rolü, pazarlık yapısına bağlı olarak şekillenmektedir (Ponak ve Thompson, 1995).
Kamu sektörü işverenleri çalışma ilişkileri konularında genellikle profesyonel yöneticiler tarafından temsil edilmektedir. Kamu sektörü
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endüstri ilişkilerinde yönetim otoritesi yasal hakların ötesinde bazı faktörlere bağlıdır. Genel olarak bakıldığında, kamu sektörü yönetim otoritesi, özel sektörde olduğundan çok daha fazla bir yaygınlık ve çok parçalı
bir yapı göstermektedir. Yönetim otoritesindeki bazı sınırlamalar kasti
olarak konulmuştur ve kuvvetler ayrılığı ilkesinin bir yansıması olarak
kabul edilmektedir. Aynı zamanda, siyasi ve siyasi olmayan kararlar arasındaki çekişmenin ve yerel kontrole karşılık merkezi kontrol arasındaki
üstünlük mücadelesinin de bunda doğrudan etkisi bulunmaktadır (Haiven, 1995).
Kamu işveren örgütlerinin endüstri ilişkileri kararları üzerindeki
siyasi etki düzeyleri örgütler arasında değişkenlik göstermektedir ve siyasi liderler nadiren süreçlere dahil olmaktadır. Ancak Quebec kamu
hizmetleri ve Saskatchewan eğitim planlaması gibi büyük oranda merkezileşmiş müzakere süreçlerinde, maliye bakanı veya kabineden konuyla ilgili bir bakan kaçınılmaz olarak müzakerelere katılmaktadır. Kamu
sektörü sendikaları siyasiler ve kamuoyu nezdinde lobi faaliyetinde bulunmakla birlikte, önemli endüstri ilişkileri kararları alınırken işveren
tarafındaki müzakerecilerin yetkisini ve gücünü nadiren kırabilmektedir
(Thompson, 2001).
Merkezi hükümetin ve yerel yönetimlerin yetki sınırları sürekli bir
gerilim ve çatışma üretmektedir. Örneğin, 1993 yılında British Columbia ilçe yönetimi ilçe sınırları içindeki tüm müzakereleri koordine etmek
için bir “kamu hizmeti işverenleri konseyi” oluşturmuştur. Çoğunluğunun kabinedeki bakanlardan oluştuğu bu konsey, tüm kamu işverenleri
için “maaş ve yan ödeme rehberi” yayınlamıştır. Her ne kadar konseyin
müzakere sonuçlarını denetleme yetkisi olmasa da ilçe yönetiminin gücü
sebebiyle bu rehber kamu işverenleri açısından “bağlayıcı” bir nitelik
kazanmıştır. Bu tür bir denetim hali, her bir kamu sektörü hizmet kolunda belli müzakere kısıtlamaları getirdiği ve sınırları çizdiği için işveren
örgütlerinin sayısının artmasına yol açmıştır (Haiven 1995).
Kanada’da işveren örgütleri geleneksel olarak okul ve hastanelerdeki yönetim kadrosunu temsil etmektedir. Ancak daha az sayıda olmakla birlikte belediyelerde örgütlenmiş işveren örgütleri de bulunmakta ve
bu örgütler bazı bölgelerdeki müzakereleri koordine etmektedir. Ulusal
düzeyde özel olarak çalışma ilişkilerini ve koşullarını belirlemek üzere
kurulmuş örgütler bulunmakta ve bunlar birçok alanda işveren çıkarla-
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rını temsil etmektedir. Bunların haricinde, tek işlevli ve amaçlı örgütler
de bulunmaktadır ve bunların tek misyonu üyeleri için müzakere birimi
olmaktır. Bu örgütlerin imzaladığı toplu sözleşmeler, üye örgütler bakımından bağlayıcı nitelik taşımaktadır. İlçe mevzuatına ve çalışma ilişkileri konsey kararlarına bağlı olarak, örgütler tüm üyeleri kapsayan tek bir
anlaşma veya bireysel işverenler için geçerli olan birden çok anlaşmalar
serisi müzakere edebilir. Ancak bu anlaşmalar serisinin hemen hemen
birbirinin aynısı olduğunu da belirtmek yerinde olacaktır. Bu örgütler
aynı zamanda toplu sözleşmelerin yürütülmesi konusunda tavsiyeler verebilir ve destek sunabilir (Ponak ve Thompson, 1995).
Çok amaçlı örgütler ise endüstrilerini hükümet, kamuoyu ve diğer
çıkar grupları karşısında temsil eden sözcülerdir. Genellikle üyelerine
idari konularda yardımcı olurlar. Bunlar arasında bilgi teknolojisi, satın
alma, mesleki eğitim gibi konular bulunmaktadır. Bu nedenle, çalışma
ilişkilerinin, üyelerine sundukları uzmanlık hizmetlerinden biri olarak
değerlendirilmesi yerinde olacaktır. Tek amaçlı örgütlerin aksine bu örgütlerin üyeleri adına bağlayıcı toplu sözleşmeler müzakere etme hakkına
sahip olması daha düşük bir ihtimaldir. Başta geniş ölçekli veya uzmanlaşmış kuruluşlardaki bireysel üyeler, sözleşmeleri reddetme veya ayrı
bir sözleşme bağıtlama konusunda ısrar etme hakkına sahiptir. Örneğin
Alberta’da, büyük ölçekli araştırma hastaneleri toplu sözleşmelerde daha
küçük ölçekli kuruluşlardan farklı koşullara tabi olma konusunda yoğun
bir ısrar sergilemiştir (Wetzel ve Gallagher, 1984).
İşveren örgütlerinin faydaları en çok kamu sektörü müzakerelerinin son derece merkezi bir şekilde yürütüldüğü Quebec’te gelişmiştir.
Sağlık ve eğitim çalışanlarının yanı sıra yerel hükümet işverenlerinin
tamamı, müzakere birimi olarak kendi örgütlerine bağlıdır. Alberta, İngiliz Kolombiyası ve Saskatchewan gibi birçok başka eyalette özellikle de
sağlık sektöründe uzun bir süredir örgütlülük bulunmaktadır (Thompson,
2001).
Japonya’da İşveren Örgütleri
Japonya’da ulusal kamu çalışanlarının bütün olarak temsilinden sorumlu tek bir örgüt veya birim bulunmamaktadır. Her bir bakanlığın veya
hükümet biriminin personel işleri sorumluları “kariyer personelleri” arasından seçilmekte ve atanmaktadır. Kariyer personelleri ise her birimin
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kendi “İşe Alma Sınavı I” isimli sınavını başarıyla geçenler arasından
atanmaktadır. Bu kişiler personel yönetimi konusunda profesyonelleşmiş
kişiler olmamakla birlikte, klasik insan kaynakları yöneticileri de değildir. Sadece bu görevlerini birkaç yıl için personel işleri pozisyonunda
çalışmalarını sürdürürken yerine getirmektedirler (Koshiro, 2001).
Bu yöneticilerin atanmasında siyasi bir etki bulunmamaktadır.
Benzer şekilde, ulusal kamu hizmet alanı dışından personel yönetimi uzmanları olarak da atanmamaktadırlar. Aynı durum yerel kamu hizmetleri
için de geçerlidir. Dolayısıyla, ABD’de olduğu gibi bir “şehir yöneticisi”
fikri veya müessesesi Japonya’da bulunmamaktadır (Koshiro, 2001).
Japonya’da kamu çalışanı sendikalarıyla ilişki kurmak ve kamu
işverenlerini bunlar karşısında temsil etmek üzere kurulmuş resmi bir
işveren örgütü bulunmamaktadır. Bunun yerine, her bir bakanlık veya
hükümet birimi kendi çalışan örgütleriyle doğrudan ilişki kurmakla sorumludur. Ancak bu çok parçalı ve esnek yapı, 1950’lerin başından 1965
yılına kadar Japon hükümetleri için ciddi sorunlar doğurmuştur. Hükümetler ILO’nun 87 sayılı Örgütlenme Özgürlüğü Sözleşmesinin tam anlamıyla uygulanması için baskı yapan sendikal hareketle baş etme amacıyla, kamu işletmelerinin özelleştirilmesi sürecinin tamamlandığı 1980’li
yıllara kadar kamu çalışanlarının grev haklarının yeniden düzenlenmesi
ve genişletilmesi arayışları çerçevesinde çok sayıda çalışma komitesi ve
konseyi oluşturmuştur. Ancak günümüz itibariyle bakıldığında, Japon
İşveren Birlikleri Federasyonunda (NIKKEIREN) hükümet örgütlerini
temsilen hiçbir işveren yer almamaktadır (ILO, 1996).
Avustralya’da İşveren Örgütleri
Diğer birçok ülkenin aksine, Avustralya’da kamu işverenlerini
temsilen sendikalarla toplu pazarlık yürütecek işveren örgütleri bulunmamaktadır. Bunun yerine, hem federal hem de merkezi devlet düzeyindeki hükümet birimlerinin tepe yöneticileri, o birimin tüm çalışanlarından sorumlu bakana raporlar hazırlayıp sunmaktadır. Her bir birimdeki
istihdam koşullarını koordine etme ve denetleme ihtiyacı nedeniyle,
Avustralya hükümetleri bu amaçla ve kamu hizmet komisyonları adı altında kamu tüzel kişilikleri oluşturmuştur (Weeks, 2007).
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Bununla birlikte, eğitim ve sağlık gibi kamusal alanlarda ayrı işveren örgüt tipleri bulunmaktadır. Üniversiteler, 1988 tarihli Uluslar Birliği Endüstri İlişkileri Yasası altında kendisi de bir işveren örgütü olarak
kayıtlı bulunan Avustralya Yüksek Eğitim Endüstri Birliğine (AHEIA)
bağlıdır. Bunun sadece birkaç istisnası vardır ve bu istisna üniversiteler
Parlamento Yasasına tabidir ve esas olarak federal hükümet tarafından
finanse edilmektedir (Smith, 2001).
AHEIA 1990 yılında kurulmuştur ve daha önceki iki büyük örgütün bir araya gelmesinden oluşmuştur. Bu iki örgüt Avustralya Üniversiteleri Endüstriyel Birliği ve Avustralya İleri Eğitim Endüstriyel Birliğidir. AHEIA üyelerinin hem merkezi hem de federal düzeydeki endüstri
ilişkileri çıkarlarını korumaktan sorumludur. Üyelerine genel endüstri
ilişkileri konularında tavsiyelerde bulunmakta ve endüstriyel davalarda
ve temyiz davalarında hem bireysel hem de toplu olarak temsil edilmelerini sağlamaktadır. Bunların yanı sıra, AHEIA üyelerine danışarak belirlediği politikalar ışığında sendikalarla müzakereler de yürütmektedir
(Smith, 2001).
Öte yandan, bazı büyük ölçekli hükümet işletmeleri Avustralya İşletme Konseyine (BCA) üyedir. BCA sendikalarla üyeleri adına merkezi
ve kolektif müzakereler yürütmek yerine, işyeri düzeyinde pazarlıkların
yürütülmesini ve yine işyeri düzeyli iş sözleşmeleri yapılmasını destekleyen bir politika izlemektedir. 1983 yılında kurulan ve günümüzde 80 civarı büyük ölçekli işletmeyi temsil eden BCA, özellikle de 1980’li yıllar
süresince federal hükümet üzerinde Avustralya çapında pazarlık düzeninin çok daha adem-i merkezi bir yöne doğru yeniden şekillendirilmesi konusunda gözle görülür bir etki yapmıştır (Sheldon ve Thornthwaite,
1996).
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Sonuç
Son yıllarda başta ileri endüstrileşmiş ülkeler olmak üzere çok sayıda ülke kamu kesimi çalışma ilişkileri alanında birçok reform hayata
geçirmiştir. Bu reformlar sayesinde özel sektör ile kamu sektörü çalışma
ilişkileri arasında daha önceleri çok daha belirgin olan farklılıklar, özellikle son 20-30 yıllık süre içinde azalmaya başlamıştır. Ancak her ne
kadar kamu sektörü özel sektör mantığına yaklaşıyor görünse de kesin bir
benzeşmeden bahsetmek mümkün değildir. Bunun nedeni, hayata geçirilen reformlar ne kadar radikal ve köklü olursa olsun, devletin en temel rol
ve sorumluluklarında kesin bir dönüşümün meydana gelmesinin oldukça
güç, hatta neredeyse imkansız olmasıdır. Çünkü kamu faydasının asli
savunucusu ve takipçisi olarak devletin, özel sektör işvereni gibi hareket
etmesi ve kararlar alıp uygulaması varlık sebebine aykırıdır. Dolayısıyla,
bu reform süreçlerini klasik kamu sektörü çalışma ilişkilerinde belli bir
değişim yaratmakla birlikte, geleneksel misyonların varlığını hala sürdürdüğü gerçeği çerçevesinde değerlendirmek yerinde olacaktır.
Hayata geçirilen bu reformlar çok ayaklı düzenlemeler içermekle
birlikte, esas olarak çalışma koşullarının tayininde giderek daha fazla
adem-i merkezileşme, esnek çalışma türlerinin artması, istihdam güvencesinin zayıflaması gibi belli başlı uygulamalar ekseninde gerçekleştirilmiştir. Tüm bu uygulamalardan kamu işveren sendikaları da doğal olarak
doğrudan etkilenmiştir.
Ancak devletin asli ve geleneksel rol ve sorumluluklarının tüm
reform çabalarına rağmen değişmeden kaldığı düşünüldüğünde, kamu
sektörü işveren sendikacılığı konusunda özel sektör ve kamu çalışma
ilişkileri düzenleri arasında kıyaslamalar yapmak yanıltıcı sonuçlara yol
açabilir. Nitekim devletin aynı anda kamu işvereni, ulusal ekonominin
idarecisi, kamu menfaatlerinin koruyucusu ve siyasi kontrol mekanizması olmak gibi çok sayıda ve çoğu zaman da birbiriyle çelişen rolleri ve
sorumlulukları bulunmaktadır. Bu da devletin çok yönlü doğasını yansıtmaktadır. Devletin bu çok yönlü sorumlulukları çerçevesinde işveren
kimliğine yöneltilen talepler, zaman zaman onun kamu otoritesi olma
kimliği ile çelişebilmektedir.
Bu çerçevede kamu sektörü işverenleri kamu sektöründe hayata
geçirilen yönetimin modernleştirilmesi ve yeniden yapılandırılması süreçlerinin gönüllü ve çoğu zaman da hevesli uygulayıcıları olmuşlardır.
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Yeni Kamu Yönetimi tekniklerinin çok boyutlu yapısı bu dönemde büyük bir önem kazanmıştır. Bu süreçte asıl ilgi çeken nokta, kamu işveren örgütlerinin siyasal tartışmaların ve yönetim süreçlerinin odağında
olmaktan uzaklaşmasıdır. İstihdam ilişkilerinin adem-i merkezileşmesi
şeklinde devam eden süreçte bu örgütlerin değişen oranlarda güç kaybı
yaşadıkları görülmektedir
Kamu çalışma ilişkilerindeki reform sürecinin kamu işveren sendikaları üzerindeki net etkisi, esas olarak her bir toplumun kendi içsel
ve öz dinamikleri tarafından belirlenmektedir. Bunların başında da her
bir toplumun kendi gelenekleri, kültürü, ekonomik, sosyal ve siyasal mirası ve hatta yüzölçümü gelmektedir. Dolayısıyla her ne kadar ülkelerin
maruz kaldığı çalışma ilişkileri reformlarının niteliği ve yönü birbirine
benzer olsa da bunların sonuçları ülkeden ülkeye değişmektedir.
Bu kapsamda bakıldığında, örneğin Almanya, Danimarka ve Birleşik Krallık gibi Kuzey Avrupa ülkelerinde, yerel ve bölgesel işverenlerin
üst düzey örgütleri veya konfederasyonları yetki sahibiyken, Fransa, İtalya gibi Güney Avrupa ülkelerinde ise işverenlerin toplu pazarlık sürecine daha merkezi örgütler aracılığıyla dahil oldukları görülmektedir
ABD’de ise genel endüstri ilişkilerinin temel bir özelliği olan bireycilik ve meslek temelli örgütlenme anlayışının doğrudan bir yansıması
görülmekte ve kamu işveren örgütleri nispeten daha pragmatist amaçlar
güderek, üyeleri için daha çok danışma ve koordinasyon rolü üstlenmektedir. Kıtanın bir başka önemli ülkesi olan Kanada’da ise çok daha gelişmiş ve karmaşık bir yapı söz konusudur. Öncelikle ülke içinde bile
kesin genellemeler yapmak mümkün değildir ve eğitim, sağlık gibi belli
sektörlerde kamu işveren örgütleri çok daha etkin bir durumdadır. Benzer bir ayrımın, eyaletler arasında yapılması da mümkündür. Kanada’yı
diğer gelişmiş ülkelerden ayıran bir başka önemli özelliği de kamu sektörü işverenlerinin çalışma ilişkileri konularında genellikle profesyonel
yöneticiler tarafından temsil edilmekte oluşudur.
Japonya istihdam ilişkilerinin belirlenmesinde adem-i merkeziliğin en yoğun biçimde uygulandığı ülke örneklerinden biridir. Nitekim
Japonya’da ulusal kamu çalışanlarının bütün olarak temsilinden sorumlu tek bir örgüt veya birim bulunmamaktadır. Benzer biçimde, bu tür
bir parçalı yapının net bir şekilde gözlemlenebileceği bir diğer ülke de
Avustralya’dır. Avustralya’da hem kamu işverenlerini temsilen sendika-
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larla toplu pazarlık yürütecek işveren örgütleri bulunmamaktadır hem de
eğitim ve sağlık gibi kamusal alanlarda birbirinden farklı işveren örgüt
tiplerine rastlanmaktadır.
Kısaca özetlemek gerekirse, dünyanın farklı coğrafyalarından seçilmiş örneklerin de gösterdiği gibi, kamu işveren sendikacılığı her toplumun kendine has dinamikleri ışığında şekil almaktadır. Kesin olan bir
konu, karar alım süreçlerinde yerele daha fazla yetki ve sorumluluk aktarılmakta olduğudur. Bu da ister istemez, merkezi kamu işveren örgütlerinin güçlerinde bir zayıflamaya yol açmaktadır. Çoğu merkezi kamu
işveren örgütü bu güç kaybını telafi etmek için kendilerine yerel veya birim örgütleri arasındaki eşgüdümü ve koordinasyonu sağlamak gibi yeni
misyonlar üstlenmiştir.
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9.
BÖLÜM

Kamu İşveren Sendikacılığı’nda
Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri
Sendikası (Yerelsen) Örneği
Dr. Mustafa ÇÖPOĞLU1

Giriş
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş sözleşmesi Kanuna göre sendika; işçilerin veya işverenlerin çalışma ilişkilerinde, ortak ekonomik ve
sosyal hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için en az yedi işçi veya
işverenin bir araya gelerek bir işkolunda faaliyette bulunmak üzere oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kuruluşları ifade etmektedir.
İşveren sendikalarının ortaya çıkışı ve kurulması ile ilgili çeşitli
gerekçeler ileri sürülse de, yaygın olarak kabul edilen görüş, en azından
başlangıçta, “işveren sendikalarının işçi sendikalarının artan gücünü
dengelemek için kurulduğu” gerçeğidir. (Alper, 2006, s.8)
İşçilerin örgütlenerek bir baskı grubu haline gelmelerinden sonra işverenler de güçlü, uzmanlaşmış işçi sendikaları karşısında, hak ve
menfaatlerini korumak için, sendikacılık alanında uzmanlaşmış, daha
profesyonel örgütler kurma gereği duymuşlardır. İşçi ve işveren sendikalarının kurulmasındaki ortak etken Sanayi Devrimidir. İşçilerin sanayi
devrimi ile birlikte artan ücret artışı ve grev talepleri işveren sendikalarını bir çatı altında toplanmaya ve talepleri makul düzeyde karşılama ve
kendilerini savunma ihtiyaçlarına yönelik birlik kurmaya itmiştir. İşçi
sendikasının doğuşunda olduğu gibi işveren sendikacılığı da sanayi devrimin kalbinin attığı yer İngiltere’de işçi sendikacılığına karşı tepki olarak doğmuştur. (As, 2010, s.81)

1
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Türkiye’de işveren sendikacılığını anlamak için işçi sendikacılığının gelişim seyrine öncelikle bakmamız gerekir. Çünkü işçi sendikalarının kurulmasından sonraki konjonktürler Türkiye’de işveren sendikalarının kurulmasını ve gelişimini sağlamıştır. İşçi sendikaları karşısında
tepki olarak varlığını bulan işveren sendikaları; karşıt görüşler olarak
algılansa da aslında işçi-işveren sendikaları ortak paydada çalışma hayatında sosyal diyaloğun sağlanmasında, karşılıklı hak ve menfaatlerin
geliştirilmesinde birbirlerinin itici güçleri olacaktırlar.
Sendikacılığın dönemsel itibariyle gelişim seyri incelendiğinde
1923-1930 döneminde endüstri piyasalarının istenen düzeyde gelişmemesi, ekonomik ivme kazanmak için yeni teşebbüslerin özendirilmesinin
işveren sendikacılığının doğuşunu ve gelişimini o dönem itibariyle ertelemesine sebep olduğunu görmekteyiz. “İşveren” kesimi olma yolunda ki
adımlardan en büyüğü şüphesiz 1923 yılında toplanan, Türkiye’nin iktisadi bakış açısını belirleyen “İzmir İktisat Kongresi’dir”. İşveren kesimi
bu politikalar doğrultusunda teşebbüslerde bulunarak piyasada bir ses
olmaya başlamıştır. Devamında Ticaret ve Sanayi Odalarının kurulması,
Teşvik-i Sanayi kanunun yürürlüğe girmesi ve İş Bankası’nın (1924) kurulması ekonomik canlanmanın bileşenleri olmuştur. 1930-1940 döneminde devletçilik politikalarının etkisi ve o dönem çıkarılan 1936 tarihli
İş Kanunu ile birlikte işçi-işveren sendikalarının kurulmasına yönelik
hükme yer verilmemesi sebepleriyle sendikacılık alanında bir gelişim
sağlanmamıştır. 1940-1960 dönemi sendikacılık alanında ilk adımların
atıldığı dönemler olmuştur. 1946 yılında sendika kurma yasağının tarihe karışmasını sağlayan 1938 tarihli Cemiyetler Kanununun sınıf esasına dayanan dernek kurma yasağını içeren hükmünün kaldırılması ve
1947 yılında çıkarılan ve hem işçilere hem de işverenlere sendika kurma
hakkı veren “İşçi ve İşveren Sendikaları ve Sendika Birlikleri Hakkında
Kanun”un kabul edilmesi dönemin sendikal gelişime fırsat tanıdığı en
önemli gelişmelerdir. 1960-1980 dönemi işveren sendikalarının örgütlendiği dönem olarak kabul edilmektedir. Karma ekonomik politikaları
ile birlikte 1963 yılında 274 sayılı sendikalar kanunu ve 275 sayılı Toplu
İş sözleşmesi Grev ve Lokavt kanununun yürürlüğe girmesiyle sendikalaşmanın önü açılmıştır.
1963 yılına kadar kurulmuş bir “kamu işveren sendikası” bulunmamakta, 1963 yılında çıkarılan 274 sayılı Sendikalar Kanununda
“kamu işveren” ibaresine de yer verilmemektedir. Bununla birlikte, üye-
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lerinin tamamı kamu kuruluşları olan işveren sendikaları sırf bu özelliklerinden dolayı “kamu işveren sendikası” olarak tanımlanmıştır. Bu
açıdan, kamu işveren sendikalarının 1963 yılından itibaren var oldukları
ifade edilmektedir.
1980 sonrası dönem itibariyle ise 1983 yılında yürürlüğe giren
2821 sayılı Sendikalar Kanunun, ilk defa, “ Kamu İşveren” tabirini kullanarak, kamu işverenlerinin “işkolu şartı aranmaksızın” Türkiye genelinde örgütlenebileceğini düzenlemesinden sonra, kamu işveren sendikacılığında yeni ve güçlü bir döneme girildiği söylenebilir.
Kamu işveren sendikacılığının yerel yönetimlere özgü olması hasebiyle özel bir alanı olarak kabul edilen, aynı zamanda Türkiye’de kamu
işveren sendikacılığının bu gün itibariyle geldiği son aşamayı da temsil
eden “Yerel Yönetim İşverenleri Sendikacılığı” ya da “Belediye İşveren Sendikacılığı” da; 2821 sayılı yasanın sağladığı bu avantajla örgütlenerek, gelişimini sürdürmüştür. Günümüzde 2012 tarihli 6356 sayılı
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, Ana tüzük ve diğer mevzuat
hükümleri çerçevesinde faaliyetlerini yürütmektedir.
Bakanlık kayıtlarına göre, Türkiye’de kurulan ilk Belediye İşveren Sendikasının 1972 yılında kurulan “Türkiye Belediye İşverenleri
Sendikası” olduğu anlaşılmaktadır. Fakat bu sendika, genel kurulunu
toplayamaması üzerine 1980 yılında münfesih sayılmıştır. Daha sonra,
Belediyeler, bağlı kuruluşları ve şirketleri 1986 yılından itibaren Başbakanlık tarafından çıkarılan genelgelerin de etkisiyle mevcut kamu İşveren sendikalarına üye olmuşlar, 1989 yerel seçimlerinin ardından ise,
kamu işveren sendikası üyeliğinden ayrılmışlardır. (Aslan, 1999, s.82)
1995 yılı, Kamu İşveren Sendikacılığında farklı ve yeni bir dönemin başlangıcı olmuş, bu tarihten itibaren yalnızca Belediyelerin, bağlı
kuruluş ve şirketlerinin katılımı ile “Yerel Yönetim İşverenleri Sendikaları” nın kurulduğu ve kurumsallaştığı farklı bir süreç başlamıştır.
Bu süreçte, 1995 yılında Belediye İşverenleri Sendikası (BİS),
1998 yılında Mahalli İdareler Kamu İşverenleri Sendikası (MİKSEN) ve
1999 yılında Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası (MİS) kurulmuş, en
son 2005 yılında (bu çalışmamızın da konusu olan) Yerel Yönetimler
Kamu İşverenleri Sendikası (YERELSEN) kurulmuştur.
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Türkiye’de belediyeleri, bağlı kuruluşlarını ve şirketlerini bir araya toplayan “ilk belediye işveren sendikası” olan Belediye İşverenleri
Sendikası (BİS); Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası’ na (YERELSEN) katıldığı 2013 Aralık ayına kadar faaliyetlerini sürdürmüştür.
MİKSEN; İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluş ve şirketleri ile İstanbul’daki bazı ilçe belediyelerinden müteşekkil üye yapısı ile
yalnızca İstanbul ili sınırları içerisinde faaliyet göstermekte iken, MİS’in
ayırt edici özelliği ise, tek bir siyasi partiye mensup belediye işverenlerini bünyesinde barındıran bir yapıya sahip olmasıdır.
Günümüzde, yerel yönetimler alanında MİKSEN, MİS ve YERELSEN aktif olarak faaliyetlerini sürdürmektedirler.
Bu çalışmanın konusu olan Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri
Sendikası (YERELSEN), 25 Temmuz 2005 tarihinde Türkiye genelinde faaliyette bulunmak üzere Kocaeli’de kurulmuş, çok kısa bir süre
içinde teşkilatlanmasını tamamlayarak üye sayısını artırmıştır. Zamanla
Kocaeli’nin yanı sıra pek çok çevre belediyenin üye olması ile üye portföyünü genişleten YERELSEN, bugün itibari ile Ankara, Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa,
Çanakkale, Çankırı, Denizli, Erzurum, Erzincan, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Manisa, Ordu, Rize,
Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat, Uşak ve Yalova illerinde altısı Büyükşehir on biri il Belediyesi olmak üzere 98 üyesi bulunan bir işveren
sendikasıdır.
KURULUŞ ÖNCESİ DÖNEM VE YERELSEN’İN KURULUŞU

Kuruluş Öncesi Dönemin Özellikleri
Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası YERELSEN’in nasıl bir ortamda, hangi süreçlerin yaşanmasıyla kurulduğunu anlamlandırabilmek için, YERELSEN’in kurulduğu 2005 yılına kadar gelinen
süreci öncelikle incelenmelidir. Kocaeli kentindeki endüstri ilişkileri,
sendikacılık, işçi-işveren ilişkileri ve belediyecilik alanında yaşananlar
ile birlikte, Türkiye genelinde 2005 öncesi çalışma hayatı ve yerel yönetimlerde; işçi-işveren ilişkilerine ve belediyelerin görev-yetki, hizmet
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alanlarına farklı bir nitelik kazandıracak şekilde yön veren mevzuat
değişikliklerine de değinmek gerekmektedir.
2004 yılının son aylarında Özelleştirme Yüksek Kurulu Seka Kağıt Fabrikasının kapatılması kararını vermiş, bundan sonraki süreçte,
Seka işçileri işyerini terketmeme kararı alarak 51 gün süreyle grev yapmışlardır.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Selülöz-İş Sendikası ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı arasında imzalanan 10.03.2005 tarihli protokol
esas alınarak 06.04.2005 tarih ve 2005/46 sayılı Özelleştirme Yüksek
Kurulu kararı ile Seka işletmesinin tüm makine, teçhizat, arazi ve çalışanları ile birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesi kararlaştırılarak, devir işlemi 14.05.2005’te tamamlanmıştır. Protokollere
göre devir sırasındaki çalışanlardan memur olanlar çeşitli kurumlarda,
işçi olanlar ise Büyükşehir Belediyesi’nde istihdam edilmişlerdir. (Güven, 2017,s.1970)
Bunun yanında, 5286 sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün
Kaldırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
ile Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü kaldırılmış, bu kurumun hizmetleri,
çalışanları, araç-gereç, bina ve arazileri Kocaeli ve İstanbul’da Büyükşehir Belediyelerine devredilmiştir.
Yine bu dönemde, 2003 yılında yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanunu ile, çalışma hayatına, işçi-işveren ilişkilerine farklı bir nitelik kazandırılmıştır.
Diğer taraftan, Türkiye’de 2000’lerin ortasından itibaren aşırı merkeziyetçi bir yapıdan daha adem-i merkeziyetçi bir yapıya dönüşme yönünde yerelleşme çabaları yoğun görülmüştür. Kamu yönetiminde yaşanan bu dönüşümde, bir yandan özelleştirme ile kamu yönetiminin etkin
olmadığı alanlardan çekilmesi ve küçültülen kamu yönetiminin işletme
veri teknikleri ile daha etkin şekilde çalışması gerektiği savunulurken,
diğer yandan kalkınmada yerel yönetimlerin sahip olduğu potansiyelin
farkına varılmıştır. Bu nedenle, yerelleşme reformları kapsamında önemli yasal düzenlemeler yapılmıştır. (Ömürgönülşen, 2017, s.183)
YERELSEN’in kurulduğu ve daha sonra kurumsallaştığı dönemi
de kapsayan bu süreçte, 2004 tarihli 5216 sayılı Büyükşehir Belediye
Kanunu, 2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu ile, sonraları bunla-
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rın devamı niteliğindeki 2008 tarihli 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi
Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması Hakkında Kanun ve en son 2012 tarihli 6360 sayılı, On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe
Kurulması Hakkındaki Kanunlar, Belediyelerin “hizmet alanları” ve
“hizmet çeşitlerine” yeni boyutlar kazandırdığı gibi çalışma hayatına,
işçi-işveren ilişkilerine de farklı boyutlar kazandırmıştır.
Öyle ki; Bu kanunlar, gerek uygulama süreçleriyle, gerekse kapatılan ve yeni kurulan birimlerin varlığı ile, belediyelerin personel yapısını
ve personel yönetimi işlevlerini doğrudan ilgilendirmektedir. Hizmet sunumları genişleyen belediyelerde görev yapan personelin hizmet tanımlarında ve koşullarında meydana gelen nitel ve nicel değişim, tüzel kişiliği kaldırılan yerel yönetim birimlerinin kapatılması neticesinde yaşanan
personel devri ile ilgili hukuki ve teknik sorunlar, devredilen personelin
yeni yönetim/yönetsel yapı ve mevcut personelle entegrasyonu bu dönemin önemli konuları arasındadır. (Ömürgönülşen, 2017, s.184)
2005 yılında, 5286 sayılı yasa ile kaldırılan Köy Hizmetleri Genel
Müdürlüğü ile yine aynı yıl kapatılan Seka Kağıt Fabrikası’ndan Kocaeli
Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen işçiler bakımından da yukarıda anlatılanların benzeri durumlar yaşanmıştır.
Öte yandan, 1999 Depremi ile altyapı, ulaşım, konut, sanayi gibi
şehir donatıları yara almış olan Kocaeli kentinde, tüm Türkiye’yi etkisi
altına alan 2001 ekonomik krizi daha da derinden hissedilmiştir. Şehrin
yeniden inşasında önemli görevler üstlenmesi beklenen Kocaeli belediyeleri en temel hizmetleri dahi yerine getirmekte güçlükler yaşamakta,
sıklıkla belediyelerin SGK’ ya ve işçilere olan borçları ile yapılan işçi
eylemleri gündemde yer almıştır.
Ulusal ve yerel basın, Kocaeli`ndeki belediyelerin sigorta, prim ve
vergi borçlarının 64 trilyon liraya ulaştığını ve vergi borçları nedeniyle başlatılan icra işlemini; “Maliye Bakanlığı, başta İzmit Büyükşehir
Belediyesi ile alt kademe belediyeleri Saraybahçe ve Bekirpaşa Belediyesi olmak üzere Derince, Kuruçeşme, Maşukiye, Uzunçiftlik, Köseköy,
Alikahya, Arslanbey, Suadiye, Bahçecik, Büyükderbent, Hisareyn, Acısu, Eşme, Sarımeşe, Yuvacık, İhsaniye ve Dereköy belediyeleri hakkında icra işlemi başlattı. … vergi borcunu ödemeyen belediyelerin, İller
Bankası`ndan gelen paylarının yüzde 25`ine el konuldu.” şeklinde okurlarına duyurmuştur. (Hürriyet Gazetesi, 15.01.2002)
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Bununla birlikte; “Bekirpaşa ve Saraybahçe belediyelerinde çalışan yaklaşık 1.600 işçinin birikmiş alacaklarının ödenmemesi üzerine
yeniden iş bırakma eylemine başladıkları ve çöplerin toplanamadığı”,
(Türkiye Gazetesi, 1999) “Yalakdere Belediyesi’nde yıllardır ücretlerini
alamayan işçilerin başlattığı iş bırakma eyleminin 33.gününü doldurduğu”, (Özgür Kocaeli, 2006) “Sendikanın Saraybahçe Belediyesinin gayrimenkullerini haczettirdiği” (Özgür Kocaeli, 2006) şeklinde ve benzeri
haberler gazetelerin manşet/sayfalarında mütemadiyen yer almaktadır.
Esasında, Belediye-İş Sendikası Kocaeli 2 no’lu şube başkanı Bayram Özkan’ın Yerelsen 1. Olağan Genel Kurulunda yaptığı konuşma bütün bu süreci özetleyecek niteliktedir:
“Bizim yaptığımız araştırmalarda, çevre Belediyelerde yaklaşık 6
trilyona yakın işçi alacağı var. Özellikle, 1988’de zorla bizden kesilen
tasarruf teşvik paralarını Belediye çalışanlarımız henüz alamadı. Bunun
yanı sıra, gerek sosyal haklarda gerekse maaşlarda hala tıkanıklık yaşanan Belediyeler var. Ben burada, Büyükşehir Belediye Başkanımızdan,
çevre Belediyeler için de bu soruna el atmalarını istiyorum…… Benim
özellikle Büyükşehir Belediye Başkanından bir isteğim var. Yaklaşan
Kurban Bayramı dolayısıyla, Belde Belediyelerimize ve İlçe Belediyelerimize parasal yardım yaparak, işçilerimizin yüzünün güldürülmesini
istiyorum.” (1.Olağan Genel Kurul Tutanağı, 2005, s.5-6)
İşçi ve işverenlerin buluştuğu değişik ortamlarda ve yerel kamuoyunda sıklıkla konuşulan diğer bir konu ise, Mart 2004 seçimleri öncesinde imzalanan, ödenebilirliği olmayan afakî toplu iş sözleşmeleridir.
Bu konu, 1.Olağan Genel Kurul’da Yerelsen kurucu Genel Başkanı Münir Karaloğlu ve dönemin Saraybahçe Belediye Başkanı Halil
Vehbi Yenice tarafından da dile getirilmiş, H.Vehbi Yenice, toplu iş sözleşmesindeki disiplin kurulundan bahisle; “üç kişi işverenden, üç kişi
sendikadan oluşuyor. Disiplin kurulu oybirliği ile karar alacak. Oybirliği
nasıl olacak!.. Arkadaşlar iyi niyetli yapılmayan sözleşmeler var.” demiştir. (1.Olağan Genel Kurul Tutanağı, 2005, s.13) M. Karaloğlu ise, toplu
iş sözleşmeleri ile ilgili; “Öyle sözleşmeler imzalanmış ki, az önce Divan
Başkanımın da söylediği gibi, gerçekten altından kalkılması mümkün
olmayan hükümler var. Bunun işçi hakkıyla falan ilgisi yok. Nimet külfet dengesini kurmadığınız hiçbir konuda sağlıklı sonuç alamazsınız. …
Arkadaşlar, işçinizin hakkını koruduğunuz kadar, işyerinizin de hakkını
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korumadığınız sürece, iş barışı sağlanamaz. Seçim gecesi, denize düşen
yılana sarılır misali, son nefesinde olan bir başkana götürdüğünüz sözleşmeyi imzalatmış olmak; ne işçiye, ne işverene, ne de işçi sendikasına
hiçbir şey kazandırmıyor. Kazandırmadığını şimdi görüyoruz. İmzalatıyorsunuz, işte alacaklar ortada… Ödenmeyen bu paranın altına imza attırılmış olması başarı olarak görülmemelidir.” demiştir. (1.Olağan Genel
Kurul Tutanağı, 2005, s.13)
Benzer şekilde, 2006 Mart ayında sendikacıların Kocaeli Valisi
Erdal Ata’yı ziyaretlerinde, Ata tarafından “yapılan yanlış sözleşmelerin
belediyeleri zora soktuğu”, (Kırmızı Kocaeli Gazetesi, 2006) “belediyelerin ayağını yorganına göre uzatmaları gerektiği”, (Özgür Kocaeli, 2006)
dile getirilecektir.
Sendikanın Kuruluşu
Yukarıda özellikleri bahsedilen dönemle birlikte, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yönetiminde, belediyelerde örgütlü bulunan bir işveren
sendikasına mı üye olalım, yoksa ayrı bir sendika mı kuralım fikri noktasında önceleri kararsızlık yaşanmış, daha sonra en azından kuruluş
aşamasında bölgenin kendi sosyo-ekonomik yapısına uygun, kararların
daha hızlı ve etkin alınabileceği, Büyükşehir dışındaki 42 ilçe ve belde
belediyesinin de bu konudaki eksiklikleri/ihtiyaçları da dikkate alınarak
yeni bir sendika kurulması gerektiği görüşü benimsenmiştir.
2005 Nisan ayında sendikanın kuruluş çalışmalarına başlanılmış,
Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası YERELSEN, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Münir KARALOĞLU’nun inisiyatifi
ve Kocaeli ilindeki yerel yöneticilerin desteğiyle; 25 Temmuz 2005 günü
14 Belediye, Bağlı Kuruluş ve Belediye Şirketlerinin yöneticileri tarafından, Türkiye genelinde faaliyette bulunmak üzere kurulmuştur.2
YERELSEN, 2005 yılı Aralık ayına kadar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Münir KARALOĞLU ile birlikte sendikanın ku2

Yerelsen Kurucu Üyeleri:
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İSU Genel Müdürlüğü, İZAYDAŞ Genel Müdürlüğü; ANTİKKAPI AŞ. ve ALTINNAL AŞ. Genel Müdürlüğü, Belde AŞ. Genel Müdürlüğü,
İZGAZ AŞ. Genel Müdürlüğü, Darıca Belediye Başkanlığı, Körfez Belediye Başkanlığı, Gölcük Belediye Başkanlığı, Karamürsel Belediye Başkanlığı, Saraybahçe Belediye Başkanlığı,
Bekirpaşa Belediye Başkanlığı, Kullar Belediye Başkanlığı ve Yazlık Belediye Başkanlığı
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ruluş çalışmalarını yürütmüş olan Teftiş Kurulu eski Başkanı Dr. Mustafa ÇÖPOĞLU ve İSU eski Genel Müdürü Mustafa SARIGÜL’den oluşan
geçici yönetim kurulunca idare edilmiştir.
SENDİKA ORGANLARI VE YÖNETİMİ
Ana Tüzük gereği YERELSEN’in organları;3 Genel Kurul, Yönetim
Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu ve Danışma Kurulu’ndan
oluşmaktadır.
YERELSEN, ilk Genel Kurulunu yaptığı 2005 Aralık ayından,
2018 Aralık ayına kadar sekiz defa Genel kurulunu toplamış, yönetim,
denetim ve disiplin kurulu üyelerini belirlemiştir.
2013 yılında tüzük değişikliği olana kadar, üyelerini üç yılda bir
belirleyen YERELSEN, bu tarihten itibaren üyelerini dört yılda bir belirlemektedir.
Sendika organlarının Olağanüstü Genel Kurullarla belirlenmesinin
ise, üye değişimlerine bağlı olarak seçim dönemlerinde yoğunlaştığı görülmektedir.
YERELSEN’in Genel Başkanlığını kuruluşundan itibaren 2009
Mayıs ayına kadar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Münir
KARALOĞLU, sonrasında ise 2019 yılının Mart ayına kadar Sakarya
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU yapmış, bu süre zarfında
Yerelsen Genel Başkan Vekilliği görevi ise Dr. Mustafa ÇÖPOĞLU tarafından yürütülmüştür.
YERELSEN ilk Olağan Genel Kurulunu 2005 yılı Aralık ayında
yapmış ve yönetim kurulu, denetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini belirlemiştir. Olağan Genel Kurulda belirlenen Yönetim Kurulu da,
ilk toplantısında, kendi içinde görev taksimi yaparak Genel Başkanlığa
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğini de yürüten Münir
KARALOĞLU’nu, seçmiştir.
20-21 Aralık 2008 tarihlerinde gerçekleştirilen YERELSEN II.
Olağan Genel Kurulu sonucunda Münir KARALOĞLU yeniden Genel
Başkanlığa seçilmiş, Vali olarak atanıp, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
3

Ayrıntılı bilgi için bkz. Yerelsen Ana Tüzüğü, “Sendikanın Organları ve Görevleri” başlıklı
II. Bölüm
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Genel Sekreterliği görevini bıraktığı tarihe kadar Genel Başkanlık görevini yürütmüştür.
11-12 Mayıs 2009 tarihlerinde gerçekleştirilen I. Olağanüstü Genel
Kurul sonucunda Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU
Yerelsen Genel Başkanlığı’na seçilmiş, bu görevine 31 Mart 2019 Yerel
seçimlerine kadar devam etmiştir.
Kuruluşunun ilk gününden itibaren YERELSEN, sırasıyla;
- 10-11 Aralık 2005 tarihinde I. Olağan Genel Kurulunu,
- 20-21 Aralık 2008 tarihinde II. Olağan Genel Kurulunu,
- 11-12 Mayıs 2009 tarihinde I. Olağanüstü Genel Kurulunu,
- 10-11 Eylül 2009 tarihinde II. Olağanüstü Genel Kurulunu,
- 17-18 Aralık 2011 tarihinde III. Olağan Genel Kurulunu,
- 20-21 Aralık 2014 tarihinde IV. Olağan Genel Kurulunu,
- 15 Ağustos 2017 tarihinde V. Olağanüstü Genel Kurulunu,
- 20 Aralık 2018 tarihinde V. Olağan Genel Kurulunu, gerçekleştirmiştir.4
KURULUŞ AMAÇLARI
Anlatılanların rehberliğinde YERELSEN’in kuruluş amaçlarını
özetleyecek olursak;
- Hızlı değişim ve gelişimlerin yaşandığı bilgi çağı olarak adlandırılan günümüz dünyasında herkesin her şeyi bilmesi beklenemez. Gerek sendikacılığın halen en önemli fonksiyonu olan toplu sözleşme konusunda, gerekse üyelerini ilgilendiren diğer tüm
konularda uzman bir ekiple hareket ederek asıl görevi hizmet
üretmek olan üye kuruluşların, uzun vakitler alan ve ayrı bir uzmanlık gerektiren bu faaliyetlerle zaman kaybetmesini önlemek,
insan kaynakları ve personel birimlerine hukuki ve uygulamaya
yönelik destek sağlamak,
4

Ayrıntılı bilgi için bkz. Yerelsen Kitapçığı ve http://yerelsen.org.tr/index.php/genel-kurullarimiz/
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- Bilindiği gibi, işçi sendikaları özel sektörde işverenin karşısına
genellikle işverenin katlanabileceği taleplerle gelmektedir. Zira,
aksi durumda işyerinin kapanması ve işçinin işsiz kalması söz
konusu olabilmektedir. Ancak, kamu sektöründe mali kaynakların devlet bütçesinden karşılanması gerekçesine ve rahatlığına
dayanarak işçi sendikaları aynı hassasiyeti göstermemektedirler.
İşçi sendikalarının bu politikalarının kamu işverenlerini karşı
karşıya bırakacağı durumlarla ilgili bilgilendirmede bulunarak
işçi sendikalarının bu bilinci kazanmalarına yardımcı olmak,
- Üyelere ait bilgilerin bir merkezde toplanması neticesinde oluşacak işbirliği ve güç birliği ile daha verimli sonuçların elde
edilmesini sağlamak,
- Yerel Yönetimlerin karar organlarının seçimlerle oluşması, öte
yandan sermaye yoğun işletmeler olma özellikleri ile çok sayıda
işçi çalıştırmaları ve bu işçilerin sendikalaşma yoğunluklarının
fazla olması gibi nedenlerle işçi sendikalarının ideolojik amaçlarla gerçekleştirebilecekleri hareketlere karşı daha güçlü karşılık verebilmek,
- Belediye yönetimlerinin özellikle siyasal etki altında kalarak
toplu sözleşmelerle işyerinin gücünün çok üstünde ödemelere
imza atmalarını önlemek amacıyla işçi sendikalarının karşısına seçimle göreve gelmeyen bir kurum olarak çıkmak, (As,
2010,s.119-120)
MİSYON, VİZYON VE İLKELERİ
YERELSEN, hedeflerinin gerçekleştirilmesi sürecinde uyacağı ilkeler ile vizyon ve misyonunu aşağıdaki şekilde belirlemiştir (Yerelsen
Kitapçığı, 2009, s.9);
Vizyonu
Yerel yönetimlerde, üyelerin ve çalışanların müşterek yararları doğrultusunda, işyerlerinde çalışma barışını temin etmek, sürekli ve
yaygın kılmak.
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Misyonu
Yerel yönetimlerde, işvereni ve çalışanı ile işbirliği ve dayanışma
içerisinde, kamu yararını, verimliliği ve rekabet edebilirliği gözeterek,
adil, dengeli ve sürekli bir çalışma barışını tesis etmek, güven ve diyaloğa dayalı hizmet sunmak.
İlkeleri
- Emeğin en kutsal değer olduğuna inanarak, işçinin alın teri kurumadan emeğinin karşılığının verilmesi,
- Kamu yararı ve işverenin bütçe imkanları doğrultusunda elde
olanın çalışanlar ile paylaşılması, bütçe imkanlarını aşan, uygulanabilirliği de olmayan konularda söz verilmemesi,
- Tüm karar ve eylemlerde, katılımcı, güvenilir, şeffaf ve hesap
verebilirlik,
- Liyakat, verimlilik ve rekabet edebilirlik temeli ile hareket etmek,
- İşbirliği, dayanışma ve diyalogdan yana olmak,
- Yapılan faaliyetlerde, gençler, kadınlar ve engelli çalışanlara
öncelik tanımak,
- Üyelerin ve çalışanların mesleki ve sosyal gelişimini desteklemek,
- Hizmetlerin sunumunda bilimin rehberliğini önder edinerek,
profesyonellikten ve adaletten ayrılmamak,
FAALİYET KONULARI
Bilindiği üzere, YERELSEN diğer Kamu İşveren Sendikaları gibi
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, Ana tüzük ve
diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde faaliyetlerini yürütmekte, üyesi
kuruluşlara kuruluş amacı doğrultusunda hizmetler sunmaktadır. Bu hizmetlerin hangi alanlarda verilebileceği ise Ana tüzüğün 4.maddesinde
belirlenmiştir (Yerelsen Ana Tüzüğü, md.4):
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a) İşkolları Tüzüğü’nde belirtilen tüm işkollarında, bu işkollarının
gerektirdiği maddi ve manevi korumayı sağlamak üzere, bu iş
kollarını temsilen resmi makamlarla, gerçek ve tüzel kişilerle
gereken her türlü temasları yapmak ve söz konusu işkollarında
faaliyet gösteren üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak.
b) Üyeleri adına toplu iş sözleşmesi yapmak ve toplu iş uyuşmazlıklarının doğmasını önlemek amacıyla üyelerine tavsiyelerde
bulunmak ve aracılık etmek.
c) Mevzuat hükümleri çerçevesinde, amacıyla ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye göndermek, Sosyal Güvenlik Kurumu,
Çalışma ve İş Kurumu ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığının Kuruluşu Hakkındaki Kanun hükümlerine göre
toplanan kurullara, ulusal ve uluslararası kuruluşlara temsilci
göndermek.
d) Üyelerine her türlü adli ve hukuki yardımda bulunmak.
e) Mevzuattan, örf ve adetten, toplu iş sözleşmesinden ve üyelerinin ortak menfaatlerinden doğan hususlarda 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun hükümleri dahilinde
üyelerini temsil etmek ve davalarda taraf olmak.
f) Kanunun cevaz verdiği hallerde lokavt5 ilan etmek ve benzeri yetkileri kullanmak. Kanuna aykırı olarak yapılan grevlerde
idari ve adli mercilere müracaat etmek ve üyelerinin haklarını
korumak.
g) Sendikalar Kanunu hükümleri çerçevesinde sendika mensuplarının ve üyesi kamu işverenleri çalışanlarının yararlanması için
kooperatif kurulmasına yardımcı olmak.
h) Sendika mensuplarının ve üyesi kamu işverenleri çalışanlarının;
mesleki bilgilerini artıracak, milli tasarruf ve yatırımın gelişmesine, reel verimliliğin artmasına hizmet edecek kurs ve konferanslar düzenlemek, sağlık ve spor tesisleri, kütüphane, basım

5

Lokavt: İşyerinde faaliyetin tamamen durmasına neden olacak tarzda, işveren veya işveren
vekili tarafından kendi kararıyla veya bir kuruluşun verdiği karara uyarak, işçilerin topluca
işten uzaklaştırılmasına denir.
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işleri için gerekli tesisleri kurmak, boş zamanlarını iyi ve nezih
şekilde geçirmeleri için imkanlar sağlamak.
i) İş uyuşmazlıklarında ilgili makam ve mercilere, hakem, resmi
arabulucu ve uzlaştırma kurullarına, İş Mahkemelerine ve diğer
kurullara kanun hükümlerine göre görüş bildirmek; onlardan talepte bulunmak ve bu kurullarda üyelerini temsil etmek.
j) İş Kanunu, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve Sosyal
Güvenlik Kanunu gibi kanunlara ait mevzuatın hazırlanması ve
uygulanması ile yakından ilgilenmek, kanaat ve fikirlerini ilgili
merci ve makamlara duyurmak.
k) Çalışanların sosyal durumlarının ve çalışma şartlarının ıslahı ve
sağlıklarının daha iyi korunmasının çarelerini araştırmak ve bu
yolda üyeleri bilgilendirmek.
l) Amacı ile ilgili, mevzuatla ve ihtiyacıyla sınırlı olmak şartı ile;
basılı bülten, gazete, mecmua, kitap gibi yayınların alımı, basımı-yayını ve diğer her türlü işlem, teşebbüs ve görevleri yapmak.
m) Amacı ile ilgili, mevzuatla ve ihtiyacıyla sınırlı olmak şartı ile
her türlü taşınır veya taşınmaz mallar iktisap etmek ve bunlar
üzerinde her türlü tasarrufta bulunmak.
n) Üyelerinin İş Hukukundan ve Tüzük’ten doğan münasebetleri
üzerinde koordinasyon ve işbirliği sağlamak.
o) Amacı ile ilgili diğer her türlü teşebbüs ve faaliyette bulunmak.
Toplu İş Sözleşmesi Faaliyetleri
Önceleri, sosyal ve fikirsel nitelikli kulüp ya da örgütler şeklindeki işveren sendikaları, işçi sendikalarının yasal olarak tanınması, grevli
toplu pazarlık hakkının serbest hale gelmesi ve işçi hareketinin güçlenmesi karşısında, işçi-işveren ilişkileri alanında uzmanlaşan örgütler
haline gelmişlerdir. (Aydın, 2000, s.2)
İşveren sendikalarının ortaya çıkışı ve kurulması ile ilgili ise çeşitli gerekçeler ileri sürülse de, yaygın olarak kabul edilen görüş, en azın-
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dan başlangıçta, işveren sendikalarının işçi sendikalarının artan gücünü
dengelemek için kurulduğu gerçeğidir. (Alper,2006,s.8)
Sendikalar konusunda en kapsamlı çalışmalardan birini yapan
Webb’lere göre sendikalar işçilerin çalışma koşullarını iyileştirmek için
oluşturdukları sürekli birliklerdir ve amaçlarına; “işverenlere karşı tek
taraflı kurallar koymak, toplu pazarlık yoluyla işverenlerle ortak kurallar
belirlemek ve çalışma hayatını düzenleyen yasama faaliyetlerini etkilemek” suretiyle ulaşmaktadırlar. (Koray, 1992, s.83)
Koray’ın ifadesiyle “sendikalar, başlangıçtan bu yana en büyük
mücadeleyi “varolma” ve işçilerin temsilcisi olarak “tanınma” konusunda vermişlerdir. Varolmak ve tanınmak ise sendikaların işçiler adına
sözleşme yapma yetkisiyle anlam ve işlev kazanmaktadır. Bu nedenle,
sendikalar için en önemli işlev, dün olduğu gibi bu gün de toplu pazarlık
yapmak ve pazarlık sonunda bireysel sözleşmelerin yerini alacak, yasalar
gibi işyerlerinde bağlayıcı bir niteliğe sahip olan toplu iş sözleşmeleri
bağıtlamaktır.” (Koray, 1992,s.134)
Taşıdığı özellikler ve doğurduğu sonuçlar itibariyle toplu pazarlık,
bünyesinde farklı nitelikleri barındırmaktadır;
Her şeyden önce, toplu pazarlık bireysel pazarlık gibi bir alış-veriş
olmanın ötesinde bir “kural koyma etkinliği” dir ve bu niteliğiyle, öncelikle ücret ve çalışma koşullarını belirlemede bireysel sözleşmelerin
yerini almakta, hatta kimi zaman sözleşmenin tarafı olmayanlar için de
geçerli olacak çalışma koşullarını uygulamaya koymaktadır.
Çalışma koşullarına ilişkin kuralların (ekonomik olsun ya da olmasın) konulmasında işverenlerin tek taraflı yönetim yetkisini sınırlayan,
yönetimin paylaşılmasına yol açan toplu pazarlık, bu niteliği ile bir “yönetime katılma” yoludur. Ayrıca, işçi ve işveren olarak ayrı menfaatleri
bulunan taraflar arasında menfaat çatışmalarını çözmeye yönelik bir “sorun çözme” aracıdır. (Koray, 1992, s.137)
Sırf bu yüzden toplu pazarlığı, karşıt menfaatleri savunanları bir
araya getiren bir pazarlık ilişkisinin ötesinde menfaatler arası çatışmayı
çözen bir yapı olarak da görmek gerekmektedir.
Alper’in de belirttiği gibi; “toplu pazarlık işçi ve işveren sendikalarının hala en tanımlayıcı faaliyetidir ve o şekilde de kalacaktır”. (Alper,
2006, s.9)
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YERELSEN, kurulduğu günden beri aktif bir şekilde işverenleri
temsilen toplu pazarlık süreçlerinde yer almış ve üye işverenler adına
örnek Toplu İş Sözleşmelerine imza atmıştır. İlk sözleşmesini 16.02.2006
tarihinde imzalayan YERELSEN, bu güne kadar onlarca toplu iş sözleşmesi imzalamıştır.
Sendikanın asıl amacı olan toplu iş sözleşmesi akdetme görevi
daha önce belirlenen ilkeler doğrultusunda yürütülmektedir.
Muhatap işçi sendikaları tarafından sunulan teklif taslaklarındaki
idari ve mali hükümler sendika uzmanları tarafından titiz bir şekilde incelenmekte, uygulamadan kaynaklanan problemler tespit edilerek, sendika ve işverenin görüş ve teklifleri yazılı olarak bildirilmektedir. Ayrıca,
üye kuruluşların bildirdiği işveren yetkililerinin de katıldığı toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde, belirlenen ilkeler doğrultusunda düzenlemeler
yapılmasına gayret edilmektedir.
Her şeyden evvel, üyelere ait uygulanmakta olan sözleşmeler birinci madde’den başlanarak yeniden düzenlenmektedir. Sözleşmelerde yer
alan ve üyeleri bağlayıcı yasal dayanağı bulunmayan, uygulama imkanı
olmayan hükümler sözleşmelerden çıkarılmaktadır. Toplu iş sözleşmesi
müzakere sürecinde, üye işyeri ve işletmelerin özellikleri ve ekonomik
durumları ayrı ayrı değerlendirilerek çözüm üretme cihetine gidilmekte,
sosyal ve ortak hükümlerde ise, bir iki hüküm istisna, yeknesaklık sağlamaya çalışılmaktadır.
Öte yandan, Toplu iş sözleşmesi dönemi dışında, YERELSEN’e
üye kuruluşların insan kaynakları ve personel birimlerine danışmanlık
hizmeti verilerek uygulamaya yönelik destekler sağlanmaktadır. Toplu
iş sözleşmesi ile ilgili uygulamada karşılaşılan problemler konusunda
mütâlaalar verilerek, üye kuruluşlar arasında uygulama birlikteliği tesis
edilmeye çalışılmaktadır.
YERELSEN tarafından daha önce belirlenen ilkeler doğrultusunda örnek sözleşmelere imza atılmıştır. İmzalanan toplu iş sözleşmeler ile
getirilen düzenlemeler hakkında bilgi verilecek olursak (2.Olağan Genel
Kurul Tutanağı, 2008, s.5-7);
a) Karar organları seçimle işbaşına gelen üye kuruluşların seçim
ortamından ciddi manada etkilenen yapıları sebebiyle, sözleşme
tarihleri seçime denk gelmeyecek şekilde düzenlenerek, seçim
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baskısının olmadığı bir ortamda, popülist yaklaşımlardan uzak,
“kamu yararı” ve “işverenin ödeme kabiliyeti” prensibi ile daha
reel sözleşmelerin imzalanması hedeflenmiştir.
b) Sözleşmelerde yer alan, sendika baş temsilcisi ve amatör şube
yöneticilerinin “haftanın 5 günü izinli” olduğuna ilişkin hükümler ile “baştemsilci ve şube yöneticileri çalışmaz, çalışıyor addedilir” şeklindeki hükümler sınırlandırılarak, sendika yetkililerinin çalışmadan ücret almaları engellenmiştir.
c) Sözleşme veya yasa hükümlerine uyulmaması halinde ödenmesi
öngörülen 12 aydan 36 aya kadar varan cezai şart hükümleri
kaldırılarak, yasal hükümlere uygun düzenlemeler yapılmıştır.
d) Yıllık ücretli izinlerin, önceki sözleşmelerde 35-40 işgünü şeklinde düzenlendiği, 2 gün hafta tatili günü ilavesi ile 50-60 güne
kadar yıllık izin kullanıldığı tespit edildiğinden, Cumartesi gününün “akdi tatil” olduğu ifadesi sözleşmelere yazılarak, izine
ilave edilmesi önlenmiş ve yıllık izin süreleri azaltılarak makul
seviyelere getirilmiştir. Bir taraftan, üye işyerleri için standart
izin süreleri belirlenirken, diğer taraftan yüksek izin sürelerinin
işgücü kaybına sebep olan verimliliği azaltıcı etkisi kaldırılarak,
iş verimine önemli katkılarda bulunulmuştur.
e) Hafta tatili, Ulusal Bayram ve Genel Tatil günlerinde çalışma
yapıldığında, 5 güne kadar ödenen günlük ücretlerde 1-2 yevmiye tutarında indirimler yapılarak normal seviyelere çekilmiş
ve işverenin mali yükü azaltılmıştır. Bazı sözleşmelerde hafta
içinde izin uygulaması getirilerek kısmen esnekleştirme sağlanmıştır.
f) Gece çalışmaları için %50 - %100 arasında zamlı ücret ödenmesini öngören hükümler %10 - %20 oranları arasında düzenlenmiş, amacı aşan ödemeler önlenmiştir.
g) İşyerlerindeki fazla çalışmalara ilişkin ödemeler, yeni iş mevzuatına uygun olarak “Fazla Çalışma” ve “Fazla Sürelerle Çalışma” şeklinde ikili bir ayırıma tabi tutularak düzenlenmiş, önceki toplu iş sözleşmelerinde yer alan %100 zamlı ödemeler, ikili
ayrımın gereği olarak 45 saatin altındaki çalışma süreleri için
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%50 zamlı olarak belirlenmiş, işveren maliyeti önemli ölçüde
azaltılmıştır.
h) İş mevzuatının 2-8 hafta arasında belirlemiş olduğu ihbar sürelerinin, her sözleşmede farklı farklı (8-48 hafta arasında) düzenlendiği görülmüş, bu sürelerin yasanın iki katını aşmayacak
şekilde, 3-16 haftaya düşürülerek yeniden düzenlenmesi sağlanmıştır.
ı) Sözleşmeler ile 90 güne kadar belirlenen kıdem tazminatı gün
sayılarında da indirimler yapılmıştır.
i) Arızi olaylara bağlı olarak (evlenme, doğum, ölüm, vb.) verilen
sosyal izinlerin sözleşmelerle 15 işgününe kadar arttırıldığı ve
iki gün “hafta tatili” ilave edilerek kullanıldığı tespit edildiğinden, sözleşmelerdeki “işgünü” ibareleri çıkarılarak, sosyal
izinlerin olayın vuku bulduğu tarihten itibaren kullanılması sağlanmış, makul seviyelere çekilen sosyal izinler üye işyerlerinde
standart günlere bağlanmıştır.
Diğer taraftan, evlenme, doğum, ölüm ve tabii afet gibi sosyal
hadiselerin vukuu halinde ödenmesi öngörülen 6 aylık -12 aylık
gibi afaki ödemeler ile amacı aşan diğer bazı sosyal ödemeler
kaldırılarak, sınırlandırılarak veya dondurulmak suretiyle, standart hale getirilmiştir.
j) Bazı sözleşmelerde yer alan, sendika kuruluş ödemesi vb. gibi
amaç dışı düzenlemeler kaldırılmıştır.
k) Düzenlenişi itibariyle amacını aşmış (işçi yıllık izinde iken yemek ücreti verilmesi gibi) veya yeni yasal düzenlemeler karşısında uygulama imkanı kalmamış (yeni işe alınacak işçiler ile
ilgili düzenlemeler gibi) toplu iş sözleşmesi hükümleri mevzuata
uygun hale getirilmiştir.
l) Üye kuruluşların ihtiyaç duyması halinde yapması muhtemel “iş
ve işyeri değişiklikleri” ile ilgili, sözleşmelerde yer alan “değişiklik yapılamayacağına dair” katı düzenlemeler ya kaldırılarak, ya da 3-4 ay gibi sürelerle geçici görevlendirme yapılmasına imkân tanınarak, esnetilmiştir.
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m) Önceki sözleşmelerin çoğunda, “tutukluluk ve hükümlülük
hallerinde işçinin 180 güne kadar ücretli izinli sayılacağına”
ilişkin düzenlemelerin bulunduğu görülmüş, Mevzuata uygun
olarak “tutukluluk ve hükümlülük” halleri bildirim süreleri ile
sınırlı hale getirilmiştir.
n) Toplu iş sözleşmelerindeki, işçinin işyerindeki “her hizmet yılı”
için “geriye dönük” olarak yevmiyelere ilave edilmek suretiyle
ödenen “kıdem zammı” uygulamasının “gizli bir ücret zammı”
şeklinde, farklı bir ücret zammı enstrümanı olarak kullanıldığı ve aynı zamanda ücretler arasındaki dengeyi bozduğu tespit
edilmiştir. Bu sebeple, kıdem zammı oranları düşürülmüş ya da
çoğu sözleşmeden kaldırılmış, kaldırılamayanlar da yapılacak
ücret zamlarından mahsup edilerek, gizli/öngörülemeyen maliyetlerden kaçınılmıştır.
o) Bazı sözleşmelerdeki disiplin hükümlerinde yer alan “oybirliği
ile karar alma” ve disiplin kurulunun başkanlığını “altı ay işverenin, altı ay da işçi tarafının yürütmesi” şeklindeki dönüşümlü
başkanlık gibi, işverenin yönetim hakkını sınırlayan, hatta zaman zaman ihlal eden hükümler sözleşme metinlerinden çıkarılmıştır.
Ayrıca, Disiplin ceza cetvelleri gözden geçirilerek, suç ve ceza nispetleri kurulmuştur.
İmzalanan toplu iş sözleşmelerinde burada değinilemeyen birçok
düzenleme yeniden yapılmıştır. Diğer bir ifade ile, tüm sözleşme hükümleri yeniden yazılarak, makul, Türkiye standartlarında uygulanabilir, örnek sözleşmeler ortaya çıkartılmıştır.
YERELSEN tarafından, yeni dönem toplu iş sözleşmelerinde de
“kamu yararı”, “işverenin ödeme kabiliyeti” ve “önce iş güvencesi”
prensipleri doğrultusunda, üye işverenlerin ekonomik hak ve menfaatlerinin korunması yanında toplu iş sözleşmelerinde zaman ve kaynak israfına sebep olan ve amacı dışına çıkan uygulamalar konusunda gerekli
incelemelerin yapılıp, taraflarca kabul edilebilecek makul düzenlemelerin yapılması hedeflenmektedir.
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Eğitim, Proje ve Çalıştay Faaliyetleri
YERELSEN, profesyonel anlamda yürüttüğü Toplu İş Sözleşmeleri
görüşmeleri ve uygulanmasındaki danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra,
işveren, üye işveren işçileri ve halka yönelik pek çok eğitsel ve sosyal
faaliyete de imza atmıştır. Kuruluş amacına yönelik seminerler ve konferanslar düzenlemiştir.
EĞİTİM SEMİNERLERİ
Yurt Dışı Eğitim Programları
- İtalya Eğitim ve Bilgilendirme Programı
YERELSEN, 23-27 Ekim 2008 tarihlerinde, üyelerine İtalya’nın
Venedik, Milano, Padova ve Verona kentlerini kapsayan bir eğitim ve
bilgilendirme programı düzenlenmiş, Program kapsamına Como ve Brescia gibi Belediyeler ziyaret edilerek, Yerel yönetim uygulamaları hakkında bilgi edinilmiştir. (Yerelsen Kitapçığı, 2009,s.14)
- Avusturya Eğitim ve Bilgilendirme Programı
2008 yılındaki İtalya Eğitim ve Bilgilendirme Programının bir benzeri 2-6 Aralık 2009 tarihleri arasında Avusturya’da düzenlenmiştir.
Avusturya’nın Viyana, Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck ve
Almanya’nın Münih kentlerini kapsayan eğitim ve bilgilendirme programı kapsamında; Viyana, Graz ve Peiting Belediyeleri ziyaret edilerek
belediyecilik alanında uzman kişiler ile görüşmeler yapılmış, Viyana Büyükelçiliğimiz ziyaret edilmiş ve Graz İşveren Sendikalarınca katılımcılara brifing verilmiştir. (URL-1, 2019)
- Rusya Eğitim ve Bilgilendirme Programı
30 Kasım- 4 Aralık 2010 tarihleri arasında, sendika üyelerine yönelik Rusya’nın Moskova ve St. Petersburg kentlerini kapsayan bir eğitim
ve bilgilendirme programı düzenlenmiş, program kapsamında bu kentlerin belediyecilik alanındaki çalışmaları incelenmiş, konusunda uzman
kişilerle görüşmeler yapılmış, St. Petersburg Başkonsolosluğumuz ziya-
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ret edilerek, konsolosluktan o bölgedeki şehircilik ve belediye hizmetleri
hakkında bilgi alınmıştır. (URL-3, 2019)
- Bosna-Hersek Eğitim ve Bilgilendirme Programı
YERELSEN tarafından üyelerine yönelik 20-24 Temmuz 2011 tarihleri arasında, Bosna Hersek’in Saraybosna, Travnik ve Mostar kentlerini kapsayan bir eğitim ve bilgilendirme programı düzenlenmiştir.
Program kapsamında bu kentlerdeki tarihi mekanlar ziyaret edilmiş,
belediyecilik alanında yapılan çalışmalar incelenmiş, konusunda uzman
kişilerle yapılan görüşmelerde, şehircilik ve belediye hizmetleri hakkında bilgi alınmıştır. (URL-4, 2019)
Yurt İçi Eğitim Programları
- Balıkesir /Altınoluk Eğitim Semineri
Sendika, 31 Ağustos – 4 Eylül 2007 tarihleri arasında, BalıkesirAltınoluk’ta üyelerine “Yerel Yönetimlerde İnsan Kaynakları ve Endüstriyel İlişkiler” konulu bir Eğitim Semineri düzenlemiştir. Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nihat ERDOĞMUŞ ve Sakarya Üniversitesi
öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet BARCA konuşmacı olarak katılmıştır.
(Yerelsen Kitapçığı, 2009,s.13)
- Antalya Eğitim Semineri
Antalya’da 30 Ocak-3 Şubat 2008 tarihleri arasında düzenlenen
eğitim seminerine, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluş ve iştirakleri, Kocaeli´de bulunan ilk kademe ve ilçe belediyelerinin yanı sıra
yurdun dört bir yanındaki belediye ve il özel idarelerinden Belediye Başkanı, Genel Sekreter ve Genel Genel Müdürler ile diğer yetkililer katılmışlardır.
30 Ocak günü başlayan program süresince, alanında uzman kişiler
tarafından “İş Kanunu ve bağlı mevzuat”, ‘657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu, “Norm Kadro Uygulamaları” “5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” ile ‘Kişisel Gelişim, Yönetim ve Yöneticilik´,
gibi konularda katılımcılara bilgi verilmiştir. (Yerelsen Kitapçığı, 2009,
s.13-14)
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- Alanya Eğitim Semineri -1
YERELSEN tarafından 26-30 Kasım 2008 tarihleri arasında Antalya/Alanya’da yine Belediye Başkanları ve Belediye Görevlilerine
yönelik olarak “Siyaset ve Ahlak”, “Siyaset ve Marka Yönetimi”, “Siyasal Reklam”, “Siyasal İletişim”, “AB Sürecinde Yeni Belediyecilik
Vizyonu”, “Seçmen Davranışına Etki Eden Faktörler”, “Medya İlişkileri
Yönetimi”, “İhale Mevzuatı”, “Yıllara Sari Yapım İşlerinin Muhasebeleştirilmesi” ve “SGK Mevzuatı” konularını içeren bir hizmet içi eğitim
semineri düzenlenmiştir.
Eğitim seminerine, sendika üyeleri ile birlikte ülke genelindeki
Yerel Yönetim birimlerinin yetkili ve görevlilerin katılımı sağlanmıştır.
(Yerelsen Kitapçığı, 2009, s.14-15)
- Alanya Eğitim Semineri -2
YERELSEN, 2008 yılının ilk ve son aylarında Antalya ve Alanya’da
düzenlediği eğitim seminerlerinin bir benzerini 15-19 Ocak 2010 tarihleri arasında yine Alanya’da gerçekleştirmiştir. Sendika üyeleri ile birlikte, Türkiye genelindeki belediyelerden ve il özel idarelerinden; Belediye Başkanları ve üst düzey yöneticilerin katıldığı seminerde ‘‘Siyaset
ve Ahlak’’, ‘‘Medya İlişkileri Yönetimi’’, “ Siyaset ve Marka Yönetimi”,
‘‘İletişim’’, “İhale Mevzuatı’’, ‘‘İş Hukuku ve SGK Mevzuatı’’, konularında eğitim verilmiştir. (URL-2, 2019)
- Afyonkarahisar Eğitim Semineri -1
Afyonkarahisar’da 30 Kasım-4 Aralık 2011 tarihleri arasında, Sendika üyeleri ve Türkiye genelindeki belediyelerden ve il özel idarelerinden; belediye başkanları ve üst düzey yöneticilerin katıldığı bir seminer
düzenlenmiş, “Kriz Yönetimi”, “Siyaset ve Ahlak”, “Sosyal Güvenlik
Mevzuatı”, “İhale Mevzuatı” ve “Toplu İş Sözleşmeleri” konularında
alanında uzman kişilerce eğitim verilmiştir. (URL-5, 2019)
- Kuzuluk Eğitim Semineri
17-19 Şubat 2012 tarihleri arasında, Sakarya Kuzuluk’ta, üye
belediyelerin birim müdürleri ve diğer uygulayıcı personellerine yönelik, Sayıştay Başmüfettişi Ferhat Gündüz’ ün eğitimci olarak katıldı-
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ğı “Kamu İhale Mevzuatı” konulu bir eğitim semineri düzenlenmiştir.
(URL-6, 2019)
- Bolu Eğitim Semineri-1
13-15 Aralık 2012 tarihlerinde Bolu’da düzenlenen eğitim seminerinde Sosyal Güvenlik Kurumu uzmanlarından Sezgin Çoban tarafından
“Sosyal Güvenlik Mevzuatı” çerçevesinde bir dizi eğitim verilmiş, Doç.
Dr. Halil İbrahim Sarıoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Hasan Şenocak ise, insan
kaynakları yöneticilerine, yeni yürürlüğe giren “İş Sağlığı ve Güvenliği
Mevzuatı” ile “Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu” hakkında detaylı bilgiler vermişlerdir. (URL-7, 2019)
- Afyonkarahisar Eğitim Semineri-2
23–27 Ocak 2013 tarihleri arasında Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen eğitim seminerinde “İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı” ile “Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu” yeniden ele alınmış, gerek
Belediye Kanunu ve gerekse Büyükşehir Belediye Kanununda yapılan
değişiklikler değerlendirilmiş, ayrıca Kişisel Gelişim uzmanı Oğuz Saygın tarafından etkili iletişim konusunda eğitim verilmiştir. (URL-8, 2019)
- Afyonkarahisar Eğitim Semineri-3
YERELSEN, 4-7 Aralık 2014 tarihlerinde Yerel Seçmen Davranışları, Yerel Yönetim Süreciyle birlikte Medya İlişkileri Yönetimi ve
Medya Performansı konularında sendika üyelerine yönelik Afyon’da eğitim ve bilgilendirme toplantısı düzenlemiş, programa sendikaya üyesi belediye başkanları ve çok sayıda davetli katılmıştır. (URL-9, 2019)
- Afyonkarahisar Eğitim Semineri-4
YERELSEN, üye Belediye Başkanlarını 10–13 Aralık 2015 tarihleri arasında Afyonkarahisar’da Av. Hayati İnanç’ın katıldığı “Şiir ve
Gelenekte Yöneticilik” konulu eğitim seminerinde ağırlamıştır.
YERELSEN Onursal Başkanı Bursa Valisi Münir Karaloğlu’nun
da katıldığı programda Başkanlar, yerel yönetimlerle ilgili konularda “yapacağı ya da yaptıracağı çalışmalar ve hazırlayacağı raporlarla
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YERELSEN’in merkezi hükümete yardımcı olması” gerektiğini ifade etmişlerdir.
Yine, program dahilinde Başkanlar tarafından Afyonkarahisar’ın
tarihi ve kültürel mekânları ile Kocatepe ve şehitlikler ziyaret edilmiştir.
(URL-10, 2019)
- Bolu-Abant Eğitim Semineri-2
19-22 Nisan 2016 tarihlerinde sendika üyesi belediyelerin insan
kaynakları ve mali hizmetler yönetici ve personeline yönelik Sayıştay uzman denetçileri tarafından, “Yeni Sayıştay Mevzuatı Çerçevesinde Belediye ve Şirketlerinin Denetimi” konulu bir eğitim verilmiştir. (URL-11,
2019)
- Bolu-Abant Eğitim Semineri-3
22-24 Mayıs 2017 tarihleri arasında üye kuruluşların insan kaynakları ve mali hizmetlerdeki yönetici ve personeline yönelik, iş hukuku yygulamalarını konu alan bir eğitim semineri gerçekleştirilmiştir. Bu
bağlamda, “İş Sözleşmesinin Sona Ermesinin Sonuçları”, “Çalışma Süreleri”, “İş Kanunu’nda Düzenlenen İzin ve Tatiller” ile “İş Sağlığı ve
Güvenliği Uygulamaları” hakkında bilgi verilmiştir. (URL-12, 2019)
- Afyonkarahisar Eğitim Semineri-5
23-26 Kasım 2017 tarihlerinde Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen
eğitim seminerinde İş Hukuku Uygulamalarını içeren “İş Sözleşmesinin
Sona Ermesinin Sonuçları”, “Çalışma Süreleri”, “İş Kanunu’nda Düzenlenen İzin ve Tatiller” ile “İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları” yeniden ele alınmış, ayrıca, Prof. Dr. Arif YAVUZ tarafından “Dünyada ve
Türkiye’de yaşanan politik ve ekonomik gelişmelere ilişkin” değerlendirmelerde bulunulmuştur. (URL-13, 2019)
- Afyonkarahisar Eğitim Semineri-6
Geleneksel hale gelen Afyon eğitim seminerlerinden bir diğeri 1114 Ocak 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Seminerde “Yerel
Yönetimlerde Stratejik İletişim”, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Hiz-
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met Alımı Sözleşmeleri ile Çalışanların Mahalli İdare Şirketlerinde Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar’’ konusunda
eğitim verilmiş, ayrıca Prof. Dr. Hamza ATEŞ, daha önce YERELSEN’in
düzenlemiş olduğu “6360 sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları Değerlendirme Projesi Çalıştayları” hakkında katılımcıları bilgilendirmiştir. (URL-14, 2019)
- Afyonkarahisar Eğitim Semineri-7
21-23 Kasım 2018 tarihlerinde insan kaynakları ve mali hizmetler
birimlerinin yönetici ve personeline yönelik düzenlenen seminerde, Eski
İş Baş Müfettişi Mehmet KOÇAK, “Çalışma Hayatı ile İlgili Güncel Meseleler” ile “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet
Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli
İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23.
ve Geçici 24. maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasları” belirleyen yönetmelik hakkında bilgi vermiş, Prof. Dr. Sedat MURAT ise,
“Çalışma Hatayı ve Sendikal İlişkilerde Etik” konusunda katılımcıları
bilgilendirmiştir. (URL-15, 2019)
- Yalova Eğitim Semineri
10-12 Mayıs 2013 tarihlerinde belediye personellerine yönelik
Yalova’da düzenlenen eğitimde, Sayıştay Baş denetçisi Ferhat GÜNDÜZ
tarafından Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde sık sık değiştirilen Kamu
İhale Yasasının yeni dönemdeki getirileri hakkında çeşitli değerlendirmelerde bulunarak yasa kapsamında ele alınan düzenlemeler hakkında
önemli bilgiler verilmiştir. (URL-16, 2019)
- İstanbul Eğitim Semineri
21-23 Ekim 2015 tarihlerinde İstanbul’da, “Çalışma Mevzuatı”,
”İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı” ve 6552 sayılı Kanunla “Alt İşveren
konusunda yapılan yeni düzenleme ve değişiklikler” ile ilgili sendika
üyesi insan kaynakları yönetici ve personeline yönelik eğitim semineri
gerçekleştirilmiştir. (URL-17, 2019)
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Proje, Panel ve Çalıştay Faaliyetleri
- Hayat Umuttur Projesi
YERELSEN, kuruluşunun ilk günlerinde Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi’nin Türkiye Çalışma ve İş Kurumu ile birlikte yürüttüğü Hayat Umuttur Projesi’ne iştirakçi olarak katılmış ve destek vermiştir. Bu
proje ile Kocaeli’de bulunan 60 özürlü ve 20 eski hükümlüye bilgisayar,
sekreterlik ve büro yönetimi eğitimleri verilmiş, bu kişilerin özürlü ve
eski hükümlü açığı bulunan belediye birimlerinde istihdam edilmeleri
sağlanmıştır. (Yerelsen Kitapçığı, 2009, s.11)
- Yerel İş Barışı Projesi
YERELSEN’in koordinatörlüğünde, Hizmet-İş Sendikası ortaklığı
ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki ile yürütülen AB destekli
Yerel İş Barışı Projesi, 30 Kasım 2006 itibariyle başlamış, 10 ay süren
proje, 8-9 Eylül 2007 tarihlerinde gerçekleştirilen Yerel İş Barışı Kongresi ile sona ermiştir. Yerel İş Barışı Kongresine kadar gelinen süreçte
proje kapsamında; “60 işyeri kurul üyesinin katıldığı eğitim seminerinde
“İşyeri Kurullarının Çalışma Esasları” ile “Sosyal Diyalogun AB ve Türkiye Uygulamaları” konuları değerlendirilmiştir.
Yine, 30 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul üyesine “İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Standartları”, “İş Kazaları” gibi konuları içeren bir eğitim semineri verilmiştir.
Son olarak 100 sendika yöneticisi, işveren ve işyeri sendika temsilcisinin katıldığı seminerde ise; “Yönetimde Yeni Yaklaşımlar”, “İletişim
Teknikleri ve Sosyal Diyalog”, “AB ve Türkiye Uygulamaları” konularında eğitim verilmiştir.
Diğer taraftan, Kongre sürecinde; “İşyeri Kurullarının Etkinleştirilmesi”, “Sosyal Diyalog; Kurumsallaşma Çabaları ve İşyeri Barışı”,
“Mesleki Gelişim”, “Türkiye´de Sendikacılık; Yapısal Sorunlar ve Çözüm Yolları”, “İş Sağlığı ve Güvenliği” başlıkları altında 5 ayrı konu
çalıştaylarda müzakere edilmiştir.
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Ayrıca, “AB Müzakere Süreci ve Türk Çalışma Yaşamına Etkileri”
konulu bir panelin de düzenlendiği Yerel İş Barışı Kongresi’ne değişik
üniversitelerden öğretim üyeleri konuşmacı olarak katılmıştır.
Yerel İş Barışı Projesi kapsamında sunulan tebliğler “Yerel İş
Barışı Kongre Tebliğleri” adıyla kitaplaştırılarak üyelerinin ve çalışma
hayatının istifadesine sunulmuştur. (Yerelsen Kitapçığı, 2009, s.12-13)
- Kocaeli’de İş Sağlığı ve Güvenliği Projesi
YERELSEN, üye belediye ve belediye iştirakleri bünyesinde çalışanların “İş Sağlığı ve Güvenliği” konularında bilinçlendirilmesi amacıyla 01 Ocak – 30 Haziran 2009 tarihleri arasında “Kocaeli’de İş Sağlığı
ve Güvenliği” adlı bir proje yürütmüştür.
Belirtilen tarihlerde devam eden proje süresince, işyeri temsilcilerinden oluşturulan gruba İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanları tarafından,
“İş sağlığı ve güvenliği genel prensipleri, işverenin sorumlulukları ve çalışanların hakları, gürültüden sakınılması, yangından ve zararlı gazlardan
sakınılması, ilk yardım ve kurtarma, güvenlik ve kaza önleme” gibi konularda eğitim verilerek, “formen” vasfı kazandırılan işçi temsilcilerinin,
iş sağlığı ve güvenliği konusunda aldıkları eğitimler ile edindikleri bilgi
ve tecrübeleri çalıştıkları kurumlardaki İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları
üyelerine aktarması, her işyerinde iş kazalarına karşı gerekli hassasiyetin oluşturulması ile iş kazalarının en aza indirilmesi amaçlanmıştır.
Ayrıca, proje süresince sağlanan kazanımların diğer sendikalara ve
işyerlerine aktarılarak Kocaeli’deki tüm çalışanların bilinçlenmesi ile iş
kazalarının önüne geçilmesi konusunda farkındalık sağlanmıştır.
Kocaeli’de İş Sağlığı ve Güvenliği Projesi’nde sunulan tebliğler “İş
Sağlığı ve Güvenliği El Kitabı” adıyla kitaplaştırılarak, üyelerin ve çalışma hayatının istifadesine sunmuştur. (Yerelsen Kitapçığı, 2009, s.15-16)
- Engellilere Eşit İş Fırsatları İçin Danışmanlık Ağı Projesi
YERELSEN, kuruluşunun ilk günlerinde yürüttüğü “Hayat
Umuttur Projesi” nden sonra Engellilere yönelik ikinci önemli adımını,
01.11.2009–31.10.2011 tarihleri arasında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koordinatörlüğünde; Gülen Yüzler, Bulgaristan’dan Marie Curie
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Derneği, Danimarka’dan Djurslands Erhvervsskoler, İspanya’dan Federacion Provincial de Asociaciones de Minusvalidos Fisicos de Cordoba
ortaklığında yürütülen AB destekli Engellilere Eşit İş Fırsatları İçin Danışmanlık Ağı- (M-NET EOP) Projesi’ne katılarak atmış, bu Proje ile
fiziksel engelli gençlerin çalışma hayatına kazandırılması sağlanmıştır.
(URL-17, 2019)
- Panel
YERELSEN, kuruluşunun 1.yıldönümünde Kocaeli Üniversitesi
öğretim üyelerinden Doç. Dr. Yusuf BAYRAKTUTAN ve Yrd. Doç. Dr.
İbrahim SUBAŞI’nın panelist olarak katıldığı “Yerel Yönetimlerde Endüstri İlişkileri ve Kamu İşveren Sendikacılığı” konulu bir panel düzenlemiştir. (Yerelsen Kitapçığı, 2009, s.12)
- Yerel Yönetim Reformları Çalıştayı
5-27 Kasım 2016 tarihlerinde düzenlenen Çalıştay’da başta 6360
sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu olmak üzere, son 15 yılda yerel
yönetimler alanında gerçekleştirilen reformların uygulama sonuçları masaya yatırılmıştır.
Sakarya, Ordu ve Antalya’da düzenlenen Çalıştay’a, ülkemizdeki
tüm büyükşehir belediyeleri ile büyükşehirlerdeki ilçe belediyelerinin
temsilcilerinin yanı sıra, yerel yönetimler konusunda paydaş durumunda
olan merkezi yönetim kurum ve kuruluşları ile bunların taşra birimleri,
valilik ve kaymakamlıklar ile yatırım, izleme ve koordinasyon birimlerinden temsilciler katılmıştır.
“Personel Sorunları ve Çalışma Hayatı”, “Yerel Mali Yönetim Sorunları ve Çözüm Önerileri”, “Belediye Şirketleri, İşletmeler ve İştirakler”, “Sosyal Belediyecilik”, “Kırsal Alan Yönetimi ve Kent Vizyonu”,
“Hal Yönetimi”, “İtfaiye ve Afet Yönetimi”, “Zabıta, Ruhsat ve Denetim
Hizmetleri”, “İmar ve Planlama Hizmetleri”, “Çevre ve Atık”, “Kırsal
ve Kentsel Ulaşım, Toplu Taşıma ve Ulaşım Koordinasyon Merkezleri
(UKOME)”, ”Altyapı Koordinasyon Merkezleri (AYKOME)”, “Mülki
İdare-Belediye İlişkileri”, “Büyükşehir Belediyeleri ve Büyükşehir İlçe
Belediyeleri İlişkileri”,“Su ve Kanalizasyon Hizmetleri” ile “6360 sayı-
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lı Kanun Ekseninde Reformlara Akademik Bakış” başlıkları altında 16
ayrı konu Çalıştaylar’da müzakere edilmiştir.
Üç ildeki toplam 16 farklı oturumda yerel yönetim reformlarının
felsefesi, nitelikleri ve uygulama sonuçları çeşitli paydaşların gözünden
detaylı bir şekilde tartışılarak rapor halinde yetkili birimlere ulaştırılmıştır.
Proje kapsamında, gerçekleştirilen bilimsel etkinliklere ilişkin nihai çıktılar, “6360 sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları”,
“Belediye Yönetimi ve Kamusal İlişkiler” ve “Yerel Hizmetler” adlarında üçlü seri kitap şeklinde yazılı hale getirilerek politika oluşturucular/
uygulayıcılar ile paylaşılmış, çalışma hayatının istifadesine sunulmuştur.
(URL-18, 2019)
- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Çalıştayı
27 Nisan-13 Mayıs 2018 tarihlerinde, YERELSEN tarafından,
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş ile birlikte gerek merkezi gerekse yerel yönetimlerde meydana gelen ve yakın gelecekte olması
muhtemel değişim ve dönüşümlerin çeşitli boyutları ile tartışılarak somut, uygulanabilir öneriler oluşturmak amacıyla, “Cumhurbaşkanlığı
Hükümet Sisteminde Merkezi İdare ve Yerel Yönetimlerin Gelecek Projeksiyonu” konulu bir çalıştay gerçekleştirilmiştir.
Düzenleme Kurulu Başkanlığını Dr. Mustafa ÇÖPOĞLU’nun,
Bilimsel Koordinatörlüğünü Prof. Dr. Hamza ATEŞ’in üstlendiği
Çalıştay’da, 24 Haziran seçimleri öncesi Cumhurbaşkanlığı Hükümet
Sistemine geçilmesiyle Merkezi ve Yerel Yönetimlerde Gerçekleşecek
Dönüşüm, Sakarya ve Afyonkarahisar’da toplamda 11 ayrı oturumda ele
alınmıştır.
Bu oturumlarda; “Merkezi İdare ve Yerel Yönetimler Arasında Görev, Yetki ve Bütçe Paylaşımı”, “Merkezi İdare ve Yerel Yönetimlerin
Denetimin Etkinleştirilmesi Stratejileri”, “Merkezi İdare ve Yerel Yönetimlerin Dönüşümü İçin Uluslararası İyi Uygulama Örnekleri”, “Merkezi
İdarenin ve Yerel Yönetimlerin Dönüşümüne Akademik Bakış”,“Merkezi
Yönetimin Yapısal Dönüşümü”, “Yerelleşme ve Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi Stratejileri”, “Yerel Paydaşlarla İşbirliği Stratejileri”,“Yerel
Yönetimlerin Dönüşümde Kalkınma Ajansının Rolü”, “Devletin Rolü ve
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Sınırları”, “Yerel Yönetimlerin Seçim, Temsil ve Meşruiyet Sorunlarına
İlişkin Çözüm Önerileri”, “Yerel Yönetimlerde Yöneticilerin ve Personelin Niteliklerinin Arttırılması Stratejileri” konuları görüşülmüştür.
Merkezi İdare Kurumları, Sayıştay, Kamu Denetçiliği Kurumu,
Belediyeler, İşçi ve İşveren Sendikaları ile Muhtarların en üst düzeyde
bizzat ya da temsilci göndermek suretiyle katıldıkları Çalıştay; alanında
duayen olan çok sayıda akademisyenin dahil olması ve yabancı akademisyenlerin de katılımı ile uluslararası bir nitelik kazanmıştır.
Durum tespiti ve gelecekteki uygulama süreçlerine yön vermesi
planlanan Çalıştay’da öneriler geliştirilerek, elde edilen sonuçların daha
istikrarlı bir kamu yönetimi yapısı ve daha güçlü yerel yönetimler oluşturulmasına katkı vermesi amacıyla çalıştay sonuçları, uzman akademisyenler tarafından değerlendirilerek, bir politika öneri raporu halinde
politika oluşturuculara ve kamuoyuna sunulmuştur. (URL-19, 2019)
Yayın Faaliyetleri
Çalışmanın toplum adına doğurduğu faydaları en üst seviyeye çıkarma ilkesiyle hareket eden YERELSEN, bunun ancak etkili bir bilgilenme, eğitim ve iletişim sayesinde olacağına inanmaktadır.
Bu amaçla, daha önce Yerel İş Barışı Projesi Kongresinde, tebliğ
sahiplerince sunulan tebliğleri “Yerel İş Barışı Kongre Tebliğleri”
adıyla; Aynı şekilde, Kocaeli’de İş Sağlığı ve Güvenliği Projesi’nde tebliğ
sahiplerince sunulan tebliğleri ise, “İş Sağlığı ve Güvenliği El Kitabı” adıyla kitaplaştırılarak, üyelerinin ve çalışma hayatının istifadesine
sunmuştur.
2009 yılında, YERELSEN’in yapısı, işleyişi ve çalışmaları hakkında detaylı bilgilerin yer aldığı YERELSEN tanıtım kitabını çıkararak
üyelerinin ve çalışma hayatının istifadesine sunmuştur.
2017’de Yerel Yönetim Reformları Çalıştayı kapsamında, gerçekleştirilen bilimsel etkinliklere ilişkin nihai çıktılar, “6360 sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları”, “Belediye Yönetimi
ve Kamusal İlişkiler” ve “Yerel Hizmetler” adlarında üçlü seri kitap
şeklinde yazılı hale getirilerek politika uygulayıcılar ile paylaşılmış, yayın hayatına kazandırılmıştır.
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Son olarak, 2018 yılında Yeni Hükümet Sisteminde başta yerel yönetimler olmak üzere idari yapıdaki dönüşümü, olası karşılaşılabilecek
sorunları ve çözüm önerilerini kapsamlı bir şekilde ele alan ilk çalışmalardan biri olarak “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Merkezi İdare ve Yerel Yönetimlerin Geleceği - Yeni Sistemde Yerel
Yönetimler” adlı kitap, çalışma hayatının istifadesine sunulmuştur.
Söz konusu çalışmaların dışında, 2013-2014 yıllarında sırasıyla;
- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve İlgili Yönetmelikler (Mayıs 2013),
- Belediye Organları Rehberi (Mayıs 2013),
- Çalışma Mevzuatı (Mayıs 2013),
- Büyükşehir Belediyesi Yönetici Rehberi (Nisan 2014), adlı kitaplar çıkarılmıştır.
Ayrıca, 2013 Ocak ayından itibaren “Yerelden Değerler” dergisini çıkarmaya başlayan YERELSEN yayın hayatına farklı bir boyut
kazandırmıştır. Bu süreçte, Yerelden Değerlerin;
- 2013 Ocak-Nisan-Temmuz ve Aralık aylarında 1-2-3 ve 4. sayıları,
- 2014 Haziran ayında 5. sayısı,
- 2015 Ocak ve Ağustos aylarında 6 ve 7. sayıları,
- 2016 Ocak ve Temmuz aylarında 8 ve 9. sayıları,
- 2017 Ocak ve Temmuz aylarında 10 ve 11. sayıları,
- 2018 Ocak ve Temmuz aylarında 12 ve 13. sayıları,
Son olarak, 2019 Ocak ayında 14.sayısı, çıkarılmış, çalışma hayatı
ve sendikal haberlerin yanı sıra sosyal ve kültürel hayata da değinen birbirinden değerli birçok konuyu gündeme taşıyarak alanındaki farklılığını
ortaya koymuştur.

234 Kamu İşveren Sendikacılığı’nda Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası (Yerelsen) Örneği

Sonuç
Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası (YERELSEN), 25
Temmuz 2005 tarihinde Türkiye genelinde faaliyette bulunmak üzere
Kocaeli’de kurulmuş, çok kısa bir süre içinde teşkilatlanmasını tamamlayarak üye sayısını artırmıştır. Zamanla Kocaeli’nin yanı sıra pek çok
çevre belediyenin üye olması ile üye portföyünü genişleten YERELSEN,
bugün itibari ile Ankara, Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Erzurum, Erzincan, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kırşehir,
Kocaeli, Konya, Manisa, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat,
Uşak ve Yalova illerinde altısı Büyükşehir on biri il Belediyesi olmak
üzere 98 üyesi bulunan bir işveren sendikasıdır.
Kamu işveren sendikacılığının yerel yönetimlere özgü olması hasebiyle özel bir alanı olarak kabul edilen, aynı zamanda Türkiye’de kamu
işveren sendikacılığının bu gün itibariyle geldiği son aşamayı da temsil
eden “Yerel Yönetim İşverenleri Sendikacılığı” ya da “Belediye İşveren
Sendikacılığı” da; 2821 sayılı yasanın sağladığı bu avantajla örgütlenerek, gelişimini sürdürmüştür.
YERELSEN, kurulduğu günden bu yana imzaladığı onlarca toplu
iş sözleşmesinde üyeleri adına önemli kazanımlara imza atmış, daha önce
yapılmış olan toplu iş sözleşmelerindeki yasal dayanağı bulunmayan, uygulama imkânı da olmayan ancak üyeleri bağlayıcı hükümlerin sözleşmelerden çıkarılması sağlanmıştır.
Diğer bir ifade ile, tüm sözleşme hükümleri yeniden yazılarak,
makul, Türkiye standartlarında uygulanabilir, örnek sözleşmeler ortaya
çıkarılmıştır.
Toplu pazarlık sürecinde, üye işyeri ve işletmelerin özellikleri ve
ekonomik durumları ayrı ayrı değerlendirilerek çözüm üretme cihetine
gidilmiş, sosyal ve ortak hükümlerde ise, bir iki hüküm istisna, yeknesaklık sağlanmıştır.
YERELSEN tarafından, yeni dönem toplu iş sözleşmelerinde de
“kamu yararı” ve “işverenin ödeme kabiliyeti” prensipleri doğrultusunda, üye işverenlerin ekonomik hak ve menfaatlerinin korunması
yanında toplu iş sözleşmelerinde zaman ve kaynak israfına sebep olan
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ve amacı dışına çıkan uygulamalar konusunda kabul edilebilecek makul
düzenlemelerin yapılması hedeflenmektedir.
Günümüzde, Sendikacılık anlayışının değiştiğinin, artık sendikaların ilgi alanlarının sadece ücret pazarlığı yapmak olmadığının ve
sendikaların içinde bulunduğu topluma ve temsil ettiği üyelerine karşı
da sorumlulukları olduğunun bilincinde olan YERELSEN, profesyonel
anlamda yürüttüğü Toplu İş Sözleşmeleri görüşmeleri ve uygulanmasındaki danışmanlık hizmetinin yanı sıra, başta AB destekli Yerel İş Barışı
Projesi olmak üzere işveren, üye işveren işçileri ve halka yönelik pek
çok eğitsel ve sosyal faaliyete de imza atmıştır. Kuruluş amacına yönelik
seminerler ve konferanslar düzenlemiştir.
Yerel İş Barışı Projesi, işyerlerinde çalışma barışını diyalog ve uzlaşıyla kurmak ve sürekli hale getirebilmek için yürütülen ilk projelerden biri olması hasebiyle önem arz etmektedir.
Bilindiği gibi sosyal diyaloğun en önemli araçlarından biri işyeri
kurullarıdır. İşçi ve işverenin işyeri sorunlarını tartıştığı ve çözdüğü bu
kurulların etkin çalışması hizmet üretiminde verimi ve kaliteyi artıracaktır.
Bu amaçla projelerin yürütümünde işyeri kurullarının etkinleştirilmesine ayrıca önem verilmiş, işveren ve işçi temsilcilerine buna yönelik
bir eğitim programı uygulanmıştır.
Kocaeli’de İş Sağlığı ve Güvenliği Projesi ile, “İş Sağlığı ve Güvenliği” özelinde işveren ve işçi temsilcilerine eğitim verilmiş, temsilcilerin
edindikleri bilgi ve tecrübeleri çalıştıkları kurumlardaki İş Sağlığı ve
Güvenliği Kurulları üyelerine aktarıp, her işyerinde iş kazalarına karşı
gerekli hassasiyetin oluşturulması ile iş kazalarının en aza indirilmesi
amaç edinilmiştir. Ayrıca, proje süresince sağlanan kazanımlar diğer
sendika ve işyerlerine aktarılarak iş kazalarına karşı tüm çalışanların
bilinçlenmesi sağlanmıştır.
Çalışmanın toplum adına doğurduğu faydaları en üst seviyeye çıkarma ilkesiyle hareket eden YERELSEN, bunun ancak etkili bir bilgilenme, eğitim ve iletişim sayesinde olacağına inanmaktadır.
Yapılan her faaliyette bilimi rehber edinmiş, gerek projelerin yürütümü esnasında gerekse proje çalışmalarının kitaplaştırılması esnasında
bilim insanlarıyla sürekli istişare ve irtibat içinde olunmuştur.
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Bu amaçla, projelerin bitimini müteakip yapılan çalışmaların tamamı kitaplaştırılarak, başta katılımcılar olmak üzere, üye işverenler,
tüm işçi ve işveren sendikaları ve belediyelere gönderilerek bilim insanlarının bilgi ve tecrübeleri en geniş bir biçimde paylaşılmıştır.
Bu projeler ile, muhatap işçi sendikaları ile çok olumlu ilişkiler
geliştirmenin yanında, birlikte iş yapabilme becerisi de kazanılmıştır.
Bu projeler bir kez daha göstermiştir ki, işçi ve işveren sendikaları
birbirlerine düşman iki kuruluş değil, olsa olsa farklı kesimlerin çıkarlarını savunan birer rakiptir. Bu projeler bu iki rakibi “İş Barışı” ve
“Sosyal Diyalog” ortak paydasında buluşturmuştur.
Ayrıca, eğitsel ve sosyal faaliyetler, sendika üyeleri adına yerel
yönetimlerin “sorunlarının tartışıldığı ve çözümlerin üretildiği” bir platform olmuştur.
YERELSEN tarafından yürütülen bütün bu faaliyetlerin, üye kuruluşlar nezdinde memnuniyetle karşılandığı, bir sonraki etkinliğe katılma
noktasında onları teşvik ettiği, üyelik bilincini artırdığı ve nihai olarak
üyelerin aidiyet duygusunu güçlendirdiği, diğer taraftan, üye işyerlerinde “iş barışının tesisine” ve “sosyal diyaloğun geliştirilmesine” katkıda
bulunduğu gözlenebilmektedir.
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