
KASIM- 2001 

TOPLU 13 /L~$K~LER~N~N TEMEL KURUMLARI 
ACISINDAN ARAYl$LAR(*) 

Prof.Dr.Metin KUTAL 
Galatasaray Universitesi 

Ogretim Uyesi 

Biliyorsunuz toplu ig iligkileri bireysel ig kurumlarlnl en klsa biqirniyle huzurunuza 
iligkilerinden farkll olarak orgutlu igqi igveren getirmeye ve tartlgmaya aGmaya gayret 
iligkileri anlamlna gelmektedir. Cogulcu bir edecegim. 
demokraside ozgur sendikac~lrktan hareket 
eden, toplu sozlegme ozerkligi, grev lokavt 
haklarlyla iglerlik kazanan, barlgql ~ o z u m  
yollar~nl da beraberinde getiren bu sistem, 
toplu ig hukukunun konusunu tegkil 
etmektedir. 

Yine dunden beri teblig sunan 
arkadaglarlmrn belirttikleri gibi, son 25 yrldan 
beri devrim niteligindeki teknolojik 
geligmeler, yenilikler tum dunyada ig hukuku 
alanrnda da yerlegmig, tartlgmaslz kabul 
edilrnig birtaklm kururnlarr gilndeme getirmig, 
tartrgmaya a~mlgtlr. 

Ornegin i g ~ i  tanlmlnda yer alan 
baglrnllllk ogesi gunurnuzde tartrgrllr konuma 
dugrnug. Bunun gibi kitle uretimi yapan 
buyuk fabrikalarda ancak verimli 

Buna ge~meden once, zannediyorum 
tartlgmalar aqlsrndan onem tag~yabilir, Turk 
toplu ig hukukunun belirgin iki ozelligine 
deginmek istiyorum. Biliyoruz ki ozgur 
sendikaclllk, toplu pazarllk iki kogulu bir 
arada gorrnek ister. Bunlar, toplurnun 
sanayilegmesi, tabii sanayi otesi toplum ~ o k  
daha iyi ve ideal bir nokta. Arna, en azrndan 
belirli bir sanayilegme duzeyi ve ~ogu lcu  
demokrasi. Bunlar bir araya gelmedikqe 
sistern harekete ge~emernektedir. 

Bu iki temel faktor ulkernizde dogal 
geligmesini henuz tarnamlayarnam~gtrr. 
Sanayilegme sureci devarn etmektedir. 
Bunun gibi ~ogu lcu  demokraside de zarnan 
zaman birtaklm duraklamalar ortaya 
qkmaktadlr. 

qallgmalarrn yapllabilecegi gorugu ylkllrnlg. 
Bu kogullar altlnda Turk toplu sozlegme 

Yine bizim alanrmrzda gahsen benim de 
duzeninin kendine ozgu kurumlarr ve 

ylllardan beri savundugum en uygun toplu 
kurallarl yaratmasl, boylece yasal 

sozlegme modelinin ig kolu sozlegmesidir 
bi~imindeki gorugler gunumuzde dayanaglnl duzenlemeye daha az i h t i y a ~  duymasr 

buyuk olqude kaybetmig, toplu pazarllk 
bugun i ~ i n  mumkun degildir. Simdi burada 

duzeni giderek igyeriligletme duzeyine dogru Turk toplu sozlegme duzeninin iki ozelligine 

inmig. Boylece diger alanlarda oldugu gibi klsaca hernen igaret etmek istiyorum. 

toplu ig hukuku alanlnda da onemli Bunlardan birincisi, ulkemizdeki bu duzen 

degigmeler ister isternez gundeme gelmigtir. yasal kurallarla bi~imlendirilrnigtir b i r ~ o k  
Avrupa ulkesinin aksine. Bu yasal sistern 

Bu tebligin konusu kuresellegme olgusu esas itibariyle 1961 Anayasasrndan 
kargrsrnda tum ig hukuku alanrndaki yeni kaynaklanm~gtrr; 274, 275 sayrlr Yasalarla 
sorunlarl ortaya koymak degil. Zaten buna hayata geqirilmigtir. Daha sonra bunlar 12 
bazl arkadaglarrm degindi. Ben sadece EylOl doneminde yenilenmigtir. 
hukuki boyutlarryla toplu ig iligkilerinin ternel 

) Sendikam~z ile Ig Hukuku ve Sosyal Giivenlik Hukuku Tiirk Milli Komitesi taraf~ndan 19-20 Haziran 1998 tarihinde 
Ankara'da dijzenlenen "lg Hukukunda Degigim Geregi ve Yarg~da Aray~glar" Seminerinde sunulan teblig. 
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Bu yuzden Turk toplu ig hukuku kendi Tabii Tijrkiye Buyuk Millet Meclisi de 
kurumlar~n~, kazandlgl deneyimlerin lglglnda Anayasanrn getirdigi bu kisltlaylcl 
olugturma bagarlsln~ gosterememig, daha hukumlerden daha genig bir duzenlemeyi 
dogru bir ifadeyle bu flrsatl yakalayabilmek yapma olanaglnl bulamamaktad~r. 
iqin gerekli zamana sahip olamamlgtlr. Bu 
gozlem, ozellikle 1960'11 y~llar iqin daha da 
belirgindir ve daha dogrudur. Gerqekten 
1963 yasalar~ hazlrlanlrken Turk yasa 
koyucusu Bat1 Ulkelerindeki modelleri dikkate 
alarak, tahminen Turkiye'ye bunlarln en iyi 
cevap verebilecegini dugunerek yasalarl 
hazrrlamlgtlr. Halbuki 12 Eylul doneminde bu 
yasalar yenilenirken Turk endustri iligkileri 
sisteminin arkaslnda 17 y~l l lk bir deneyim 
oldugundan, yasa koyucu Turkiye 
kogullarlna daha uygun birtak~m 
duzenlemeleri yapabilmigtir. 17 y l l l~k  
deneyim buyuk olqude Turk yasa 
koyucusuna kolayllk saglarnlgtlr. 

lkinci ozellik, klsltlay~cl ve ayrlntlll bir 
yasal qerqeveye sahip olmasld~r. Dernek ki, 
hem yasal kurallarla biqimlendirilmig, aynl 
zamanda bu yasal kurallarln da ozelligi 
ayrlnttll olrnasl ve esasta yasaklaylcl 
olrnasldlr. 

Anayasadan bagladlglm~z zaman bunu 
hernen kanltlayabiliriz. Anayasanln onemi 
herkesqe belli. Sendikanln kurulmas~, tuzel 
kigilik kazanmasl agamaslnda yetkili 
mercilere bu belgelerin nasll verilecegi, igqi 
ve igverenlerin birden fazla sendikaya uye 
olarnayacaklar~, igqi sendikalarlnda yonetici 
olabilmek iqin 10 y~ll lk fiili igqilik kldemine 
sahip olrnasl gibi ayrrnt~lara dogrudan 
dogruya 1982 Anayasasl yer vermigtir. 
Herhalde Anayasal duzeyde bu konularln 
irdelenmesine ihtiyaq bulunmarnaktadlr. 
Bunlar, yasal duzeyde duzenlenebilecek 
hususlardlr. 

Bu ayrlntllar Turkiye Buyuk Millet 
Meclisinden -Anayasan~n 11. maddesine 
gore- turn vatandaglara kadar herkesi 
baglay~cl ternel hukuk kurallarl olduguna 
gore, hiq guphesiz bunlar yargl organlarlnl 
da baglarnakta ve dolay~slyla yargl belki 
daha serbest hareket etrne olanagln~ 
bularnamaktad~r. 

Simdi, tebligimin dilerseniz daha bir 
iqerisine dogru girelim ve once Turk 
sendikalar hukukunda yeni araylglarlar biraz 
soz edelim. Daha sonra Turk toplu pazarllk 
sistemindeki yeni araylglara yer vermeye 
qallgallm. Hukukqular~n allgtlgl bir aylrlrnla, 
2821'deki sorunlarla toplu pazarllk, toplu ig 
uyugrnazllgl ve barlgql qozum yollarlnl bir 
arada duzenleyen 2822'yi biz de tebligimizde 
bir birini izleyen iki bolurn halinde ele alrnayl 
tercih ettik. 

Turk sendikalar hukukunda yeni 
araylglarln kanaatirnce ilk onernli bagllgl; 
orgutlenme hakklndan soruna yaklagrnaktlr. 
Acaba orgutlenme hakkl aqlslndan durum 
nedir ve bu dururn yeni araylglarl gijndeme 
getirmekte rnidir? 

Evet, Turk hukukunda 50 yildan beri 
orgutlenrne ozgurlugu yasalarda yer almlgt~r. 
Bu 50 y111 5018 Say111 Yasanln kabul edildigi 
1947 yrll olarak kabul ediyorurn. 

Bu konuda Anayasalara hukurn 
konulmug -1 961 ve 1982 Anayasalarlna- 
ozellikle 1994 yrllnda onaylanan 87 ve 151 
say111 iLO sozlegrneleri hiq guphesiz qok 
onemli temel taglar olarak karglmiza 
qlkmlgtlr. Sendikalar Kanununda yaprlan son 
degigikliklerden sonra tum igqilerin 
sendikalagrna hakk~na sahip olduklarl 
soylenebilir. Cunku bir tek askeri gahlslar 
var. Bunlar da meslegi askerlik olanlar 
olduguna gore -yoksa askeri igyerlerinde 
qallgan igqilerin orgutlenrne hakkr aqrkqa 
yasada belirtildigine gore- bunlar da zaten 
igqi say~lrnadigrna gore, sonuqta herkesin 
orgutlenrne hakklna sahip oldugu gibi bir 
sonuca varllabilir. 

Ancak, bu soruna daha yaklndan 
bakl ld~gi zarnan, Turkiye'de orgutlenme 
ozgurlugunun san l ld~g~ kadar genig olmadlgl 
ortaya qlkrnaktad~r. Onun iqin once 
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orgutlenme hakklnrn kapsamlna biraz 
bakmak zannediyorum ki gerekmektedir. 
Once 1961 Anayasas~nrn ilk biqiminden 
farkl~ olarak 1982 Anayasaslnda sadece 
igqilerin ve igverenlerin orgutlenme haklar~ 
guvence altlna a l~nrn~gt~r.  1995 Anayasa 
degigikligi s~ras~nda da bunlara 128. madde 
kapsam~na giren kamu gorevlileri de 
eklenmigtir. 

Ancak Turk kamu personel rejimi her 
donemde sag l~k l~  esaslardan yoksun kalmlg, 
kamu gorevlisi statusunde qal~ganlarln 
tumunun Anayasan~n 128. maddesindeki 
tan~ma uyup uymadlgl uzerinde 
durulmamlgtrr. Bunun sonucu olarak kamu 
kesiminde gerqekte igqi oldugu halde bir 
kadroya atanmak suretiyle qal lgt~r~lan 
yuzbinlerce qal~gan ortaya q~ km~gtlr. 1 984 
ylllndan itibaren bunlara bir de ~ iT ' le rde 
qallgan sozlegmeli personel eklenmigtir. 

Bunlar~n hiqbirisinin yasalarlmlz 
qerqevesinde sendikalagma ve toplu pazarl~k 
haklar~ olmadlgl dikkate allnlrsa konunun 
zannedildigi kadar, 2821 Say111 Yasa 
qerqevesindeki kadar, basit olmadlgl ortaya 
q~kmaktadlr. 

1995 Anayasa degigikligiyle kamu 
personeline de orgutlenme hakkr tanlnmlgtlr. 
Ancak bilindigi gibi bu orgutlenme hakkl ve 
toplu gorugmeyle ilgili haklar ciddi 
bogluklarla dolu olarak Anayasaya girmigtir. 

Ama, bununla ilgili yasa bildiginiz gibi, 
tasarlnln yarrslna kadar gorugulmug, ama 
henuz sonuq al~narnam~gt~r. Allnsa ne olur? 
Eger bu kigiler gerqekten igqi ise biz bunlarln 
haklarrn~ 2821 ve 2822 qerqevesinde 
koruyamaylz. Cunku, 53. maddeye eklenen 
f~kranln bunlara qok slnlr l~ bir toplu pazarllk 
hakkr tanrdrgr bilinmektedir. Hatta buna toplu 
pazarllk dememiz de mumkun degil. Toplu 
gorugme hakklnl t a n ~ d ~ g ~  bilinmekte. 

mesleki haklar~nr savunma konusundaki 
haklarrn~ kullanmalarlna olanak vermektir. 
lgte bu nokta bizi 1965 yrl~ndan beri 
Turkiye'nin gundeminde bulunan igqi memur 
ayrlmrnrn onemine getirmektedir. 

Bizim meslek hayat~mlz bu sorunun 
tartrg~lmas~yla bagladl, meslek hayatlmlz~ 
bitirdik, sorun tartlg~lmaya devam ediyor. 
Ama, 1977'de itiraf edelim ki, konu agag~ 
yukar~ noktalanrnlgt~. 0 tarihte yazd~glm bir 
dergide nihayet igqi memur ayrlml 
gerqeklegti diye makale yazd~m. Cunku, bir 
say111 ve iki say111 cetvellerde tum kamu 
kurumlar~ ikiye ayrllmlg ve bunlardan 
hangilerinde qallganlardan, kimlerin igqi ve 
kimlerin memur oldugu Resmi Gazete'de 
yaylmlanmrgtr. Bundan sonra yaprlacak 
bagka bir ig kalmam~gt~.  Ama, bunlarln 
butqedeki kadrolar~nln kald~rllarak, bunlarrn 
hizmet akdi ile qal~gtlr~lrnas~ yerine, birkaq ay 
sonra gorduk ki yeni butqe kanununda 
bunlarln yine kadrolara intibak ettirilmesi 
esasl benimsendi. C ~ k a n  tum Personel 
Kanunlarlnda bunlarln nasll kadrolara intibak 
ettirilecekleri duzenlendi ve sonuqta yapllan 
bu qalrgma tam manas~yla bir hiq olarak 
kaldl. 

Sonuq; demek ki bir kere kamuda 
qallganlar~ Anayasanln 128. maddesindeki 
tanrma uygun bir biqimde ay~rmak ve bunlarl 
ayrl yeni q~kacak olan yasanln kapsamlna 
sokarken, digerlerini igqi kabul ederek onlara 
tam manas~yla igqilik statusunden dogan 
haklar~ tan~maktrr. Bu bir kere Turkiye'de 
qozumlenmedikqe orgutlenme h a k k ~ n ~ n  
gerqek anlamda sag land~g~ 
soylenemeyecektir. 

Konu bundan ibaret mi? Haylr degil. 
Clrakllk statusunde qal~ganlar aqlslndan da 
ciddi sorunlar var. Sendikalar Yasas~ 16 
yagrnl doldurmug igqilere, hatta b a z ~  
kosullarla daha kucuk vastakilere . 

Dolay~s~yla, onemli olan once kamuda orgutlenme hakklnl tanrmrgtlr. Ama gelin 
qallganlarrn gerqek anlamda igqi olanlar~nl gorun ki Turkiye'de qocuk igqi ile qrrak tam 
ay~rmak, ondan sonra geri kalanlara qlkacak olarak birbirinden ayr~lmadrgrndan do lay^, 
olan yasa qerqevesinde orgutlenme ve q~raklar da hizmet sozlegrnesiyle 
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~al lgt l r~ lmaylp,  ~ l rak l r k  sozlegmesiyle yeterince guvence altlna alamamlgtrr. Bunun 
~allgtlrlldlglndan do lay^, i g ~ i  niteligine sahip en bagta gelen nedeni bu guvencenin genel 
olmad~glndan dolay1 bunlar~n da orgutlenme bir ig guvencesiyle tamamlanamamrg 
haklar~ yoktur. olmas~drr. Klasik usul kurallar~ geregi davac~ 

G e r ~ i  Yargltayrmlz daha ~ e y r e k  yuzyll 
once, yani 28.3.1973 tarihinde ~al lgt~rr lan 
~ocuk lara  mesleki egitim verilmemesi 
halinde ~ l rak l r k  niteliginden soz 
edilemeyecegine karar vermig. Yargltay 
bagka bir kararrnda ise -1975- ~ l r a k l l k  
sozlegmesinin en belirgin ozelliginin mesleki 
egitim olduguna igaret etmig ve akitte yer 
alan ~ l r a k  ya da qrakllk sozcuklerinin bir 
yana blrakllarak igyerindeki g e r ~ e k  ~a l lgma 
b i~ im ine  bak~ lmas~nln  gerekli olduguna 
igaret etmigtir. 

Bu kararlar doktrinde ilgi uyandlrm~g ve 
tasvip edilmigtir. Ancak, Yarg~tay'ln butun bu 
qabalar~na kargln ve daha sonra ~ l k a n  
Clrakllk ve Mesleki Egitim Yasaslna ragmen 
ulkemizde ~ o c u k  i g ~ i  statusunde ~ a l ~ g a n l a r ~ n  
ve ozellikle bunlar~n da k u ~ u k  sanayide 
~a l~gan lar~n ln  orgutlenme baklmrndan ciddi 
sorunlarla bag baga bulunduklarl bir 
ger~ektir. 

Ayr~ca, 2495 say111 b a z ~  kurum ve 
kuruluglar~n korunmasr ve guvenliklerinin 
saglanmasl hakklndaki yasanrn 21. 
maddesine gore ozel guvenlik tegkilatl 
personelinin de sendikalara uye 
olamayacaklarr yasada a ~ ~ k ~ a  ifade 
edilmigtir. Bunlarln da sendikalagma 
ozgurlugu yoktur. 

Simdi gelelim orgutlenme hakkrnln 
guvencesine. Acaba slnrrlr olan bu 
orgutlenme hakkr ulkemizde guvence altlnda 
rn~dlr? once 3008 say111 lg Kanununda, daha 
sonra 274 ve bugunku 2821 say111 Yasalarda 
bu guvence saglanmaya ~ a l ~ g ~ l r n ~ g t ~ r .  
Ozellikle 1963'ten itibaren, yani 274 say111 
Yasadan itibaren Franslz mevzuatlndan 
esinlenerek sendikal tazminat ad1 altlnda 
ayrl bir tazminat getirilmigtir. 

Ne var ki yasa koyucunun iyi niyetli bu 
cabalan iilkemizde sendikal orgutlenmeyi 

ig~ iye  ispat yukunun yuklenmesidir. G e r ~ i  
Yargltay olayln cereyan tarz~na gore 
sendikal nedenlerle ig iligkisinin sona 
erdirildigini kabul etmektedir. Ancak b i r ~ o k  
Batr ulkesinde ge~er l i  olan ispat yukunun 
igverene ait oldugunu henuz yuksek 
mahkeme benimsemig degildir. 

ornegin Yargltay, 1988 tarihli karar~nda 
tan~k beyanlar~nda somut bir olaydan soz 
edilmediginden bu tazminata hukmedilemez 
denmigtir. Bir krs~m ig~in in topluca igten 
~lkarrlmaslnr protest0 etmek amaclyla igi 
blraklp direnige geFen ve aynl gun 
sendikaya uyelik i ~ i n  sendikaya bagvuruda 
bulunan ig~ilerin igten ~lkartl lmasl sendikal 
tazminatl gerektirmez. igten ~ l ka r l l an  
ig~i ler in buyuk ~ogunlugunun sendikal~ 
olmasl, feshin sendikal~ sendikasrz ayrlml 
yaplld~grn~ gostermez; (1 992) gibi kararlar 
vermigtir. Ama buna karglllk Yuksek 
Mahkeme, ig~i lerden bir k lsmln~n uyesi 
bulunduklarr sendikadan ~eki lerek bagka bir 
sendikaya uye olmalarlndan sonra bu 
ig~i ler in igten ~lkart l lmalarl  ve bunlarln 
yerine i g ~ i  a l ~ n m a s ~  halinde sendikal 
tazminata hukmedilmesi gerekir kararlnl da 
vermigtir; (1990). Yine bunun gibi toplu 
sozlegme sureci baglarken sendikaya uye 
olan ve uyelikten k ~ s a  bir sure sonra igten 
~lkar l lan i g ~ i  sendikal tazminata hak kazanlr 
demigtir; (1 994). 

Klsa bir sure once toplanan Uluslararas~ 
Cal~gma Konferanslnln Aplikasyon 
Komitesinde Uzmanlar Komisyonu 
raporunda yargl kararlarlyla nadiren ig~ iye  
bu tazminat hukmedilmektedir bi~iminde bir 
ibareye yer verilmigtir. Bu dogru degildir, yani 
nadiren degildir. Ama, tabii Bat1 ulkelerindeki 
anlamda geniglige de sahip degildir. Cunku, 
ispat yuku hSlS ig~ i ye  aittir, ki bunun ispat 
edilmesinin de kolay o l m a d ~ g ~  he rkes~e  
bilinmektedir. 
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2821 say111 Yasan~n 31. maddede sure once, bu uygulamayl onleyen isabetli 
getirilen guvencede bildiginiz gibi ig iligkisi bir karar vermigtir. 
kurulurken igverenin ayrlm yapmasl, ki bu da 
Uzmanlar Komitesi raporunda ozellikle 
vurgulanm~gt~, bir tazminatl 
gerektirmemektedir; sadece cezai yaptlr~mr 
vardrr. Bu cezai yaptlrrm~n da fevkalade 
sembolik oldugu bilinmektedir. Asgari ucretin 
yarlsl tutarrnda bir para cezasl. 

Halbuki kaynak Frans~z kanununda, 
cezai yaptlrlm hem daha agrrd~r, hem de tum 
maddeyi kapsayan bir ceza hukmu olarak 
konulmugtur. Sadece 31'in 1. f~k ras~  degil. 
31'in tumu i ~ i n  ceza hukmu konmug, bu da 
bugunku paraya ~evirdigimiz zaman olduk~a 
yuksek bir para cezasl anlamma 
gelmektedir. 

Demek ki, 31. madde kapsamrnda da 
Turk hukukunda birtaklm aray~glar~n 
gundeme gelmesi ka~lnrlrnazd~r, ama daha 
onemlisi ig guvencesiyle bunun tahkim 
edilmesi gerekmektedir. 

Sendikal orgutlenme a~rsindan ozel 
olarak korunmas~ gereken igyeri sendika 
temsilcileriyle sendika yoneticilerine iligkin 
guvenceler de Turk hukukunda yeterli 
degildir. Ozellikle Turkiye'nin onaylad~g~ 135. 
say111 sozlegme ~er~evesinde, igyeri sendika 
temsilcilerine getirilen guvenceler de yetersiz 
kalmaktadlr. Cunku 135 say111 sozlegmeye 
gore, sadece gu srrada sendika temsilciligi 
yapanlar degil, sendika temsilciligine talip 
olanlar ve daha once sendika temsilciligi 
yapmlg olanlar da t lpk~ gu slrada sendika 
temsilciligi yapanlar gibi korunmaya 
muhta~t~r lar  ve bunlar bu Sozlegme 
~ e r ~ e v e s i n d e  korunmuglard~r; Turkiye 
Cumhuriyeti de bu sozlegmeyi onaylamlgtlr. 

Turk hukukunda bu hususta en fazla 
aksayan yonlerden biri, igyeri sendika 
temsilcllerinin igverene ait bagka bir igyerine 
nakledilmesi halinde temsilcilik slfat~nrn 
ortadan kalkmas~ ve bunun dogal sonucu 
olarak igveren taraf~ndan 30. madde 
guvencesinden yoksun olarak igten 
qkar~lrnasld~r. Yuksek Mahkeme, k ~ s a  bir 

ikincisi, igyeri sendika temsilcilerinin 
mahkeme kararlyla igyerine donmeleri 
halinde, igverenin bunlarl igyerine kabul 
etmemesi halinde yaprlacak olan iglemdir. ig 
guvencesi bunlarln ige, ~ u n k u  feshi ge~ersiz 
saylyor mahkeme karar~. Bunlarln igyeriyle 
butunlegmesi yasanln bir zorunlulugu iken, 
Yarg~tay bunun, madem ki igveren beni igine 
kabul etmiyor, ihbar ve kldem tazminatlml 
istiyorum bi~imindeki davada, buna ihbar ve 
k~dem tazminat~ odenmigse yapllacak bagka 
bir gey yoktur. Hatta ihbar tazminatlna da 
gerek yoktur. Cunku, burada temsilci 
sozlegmeyi 16/11/e f~krasrna gore fesh 
etmigtir. Bu durumda sadece k ~ d e m  
tazminat~nr alabilir b i~ imde  kararlar 
vermektedir. Bunun yeterli bir guvence 
olmad~gl aqktlr. 

Sendika yoneticilerine saglanan 
guvencenin de yetersiz oldugu a~lkt l r .  Bir 
kere sendikada yoneticilik yapan, ama 
igyerindeki akdi iligkisini devam ettiren - 
bunlara amator yonetici ad1 verilmektedir 
bildiginiz gibi- bunlarln igveren karg~slnda 
h i~b i r  guvencesi yoktur. 274 say111 Yasada 
bunlara da igyeri sendika temsilcilerine 
saglanan guvence saglanmakta idi. Fakat 
1317 say111 Yasa ile bu yasada yapllan 
degigiklikle bu guvence ortadan kaldlrlldl. 
Dolayls~yla bunlar, igyeri sendika 
temsilcilerini sahip oldugu gijvenceye de 
sahip degildirler. 

Profesyonel sendika yoneticilerine 
gelince, burada da bir y~grn sorun var, ama 
buray~ musaade ederseniz atlryorum. Cunku 
dun yeterince bu konuda tar t~g~ld~.  

Yarg~tay 9. Hukuk Dairesinin ge~tigimiz 
y ~ l ~ n  son aylarrnda vermig oldugu ve 
doktrinde buyuk o l ~ u d e  tasvip goren bir 
karar. Yarg~tay Hukuk Genel Kurulu 
tarafrndan 4.2.1 998 tarihinde bozuldu. 
Dolay~s~yla o alanda da fazla umitli bir 
geligme saglanamad~. 
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Orgutlenmeyi olumsuz yonde etkileyen 
bagka nedenler yok mu? Var. Bunlarln hepsi 
hukuki mi? Degil. Daha birqok neden var. 
Bunlarr hukuk agrrllkll bir tebligde ayrlntilr 
biqimde incelemek istemedim. Ama, bunun 
yanrnda bunlara hiq olmazsa baglrklar 
halinde deginmek ihtiyacrnl duyuyorum. 

Geleneksel kuquk sanayi, modern 
teknolojiyi kullanan esnek ve modern 
kuruluglar haline gelememigtir. Bizde kuquk 
sanayi buyuk krsml itibariyle kaylt drgl 
ekonomiyi besleyen bir kaynak niteliginde 
maalesef devam etmektedir. Kendileri 
igveren sendikalarrna uye olmadlklarl gibi, 
yanlarrnda qalrgtlrdlklarl igqilerin sendikalara 
uye olmasrnr da kesinlikle imk ins~z hale 
qetirmektedirler. - 

Bu hiq guphesiz kirli bir rekabettir. Ve 
bunu artrk Gumruk Birligine giren Turkiye'nin 
ciddi biqimde onune koyarak dugunmesi 
zarnanr gelmigtir. Cunku, artlk Avrupa Turk 
mallarlnrn men9eini aragtrrmaktadlr. 
Turkiye'ye gonderdigi gizli birtaklm 
gorevlilerle Avrupa piyasasrna giren bu 
mallarm nasll bu kadar ucuza rnal edildiginin 
sebeplerini aragtrrmaktadlr. Cocuk igqi mi 
qalrgtlrryor, kaqak igqi mi qallgtrrlyor, yasaya 
aykrr~ bir tageronla mr bunu yaptrrlyor veya 
kaqak yabanc~ igqiye mi bu igi yaptlrlyor? 
Eger bunlarl tespit ederse Gumruk Birligi 
kapllarlnr kapat~yor ve kapatmaya yavag 
yavag baglamlgtrr. Bu sureq onumuzdeki 
yrllarda qok ciddi bir sorun olarak Turkiye'nin 
karglslna qlkacakt~r. Timdiden bunu 
dugunmek mecburiyetindeyiz. 

Sendika aleyhtarl tutuma son ylllarda 
yabancr sermayeye ait igyerleri de 
katrlmlgt~r. Bu qok yeni bir geligmedir. 1960'11, 
hatta 1970'li ylllarda yabancr sermaye Turk 
yasalarrna en fazla saygrlr, orgutlenme 
hakklna en fazla riayet eden igyerleri olarak 
bilinrnekteydi. 0 kadar ki, bunlar toplu 
pazarl~k slrasrnda igyerimizde grev olmasln, 
kamuoyunda boyle bir imaj brrakmayallm 
diye astronomik zamlar veriyorlardr ve bu 
dururn Turk igverenlerini tedirgin ediyordu. 

Bugun durum tamamen tersine donmugtur. 
Yabancl sermaye Turkiye'de sendikacrlrk 
olmayacak, bu kogullar altlnda ben 
Turkiye'ye gelerek yat~rrm yapacaglm 
demekte ve boylece Turk yasalarlna, hatta 
Turk Anayasasrnda belirtilmig haklarr 
ortadan kaldrrabilme kogulunu daha bagtan, 
belki de yerli ortaglna kabul ettirmektedir. 
Bunun da kabul edilebilir bir geligme 
oldugunu soyleyemeyiz. Turkiye herhalde 
Guney Asya ulkelerindeki bir samurge degil. 
Bir sosyal hukuk devleti. 

Devlet ya t~ r~mcr l~g~nrn  terk edilmesi, 
ozellegtirme hedefinin birqok siyasal iktidar 
taraflndan tartrgma konusu dahi 
yaprlmamasr Turk sendikac~llglnl qok 
yaklndan ilgilendirmektedir. Elbette 
sendikaclllk ayakta kalacak diye verimsiz 
birtaklm devlet kuruluglarrnl ayakta tutmak 
hiq kimsenin hatrrlndan geqmez. Ama, ille 
biz bunlar~ ozellegtirecegiz, yok pahaslna 
satacaglz ve bunun sosyal bedelini 
odeyecegiz dersek bunun qok aglr bir 
maliyeti oldugunu unutmamak laz~md~r .  
Cunku Turk sendikacrllglnda h i l i  onemli bir 
sendikalr grup kamu kesiminde 
qallganlardan olugrnaktadrr. 

Alt igveren uygulamalarrna sadece 
deginrnekle yetiniyorum. Dilerseniz 
tartlgmalarda buna gelebiliriz. 

drgutlenme ve bu orgutlenmenin 
guvencesine degindikten sonra, yine 
sendikalar bakrmrndan ele alacaglm ikinci 
konu, sendika i i  demokrasidir. Turk 
sendikalar~ aqrslndan bu sorun olaganustu 
onem taglmaktadlr. 1961 Anayasasrn~n 
kabulunden sonra qrkarllan yasalarda 
ulkemizde sendikalarln krsa surede 
guqlenmesi iqin qok saylda onlem allnmrgtlr. 
Check-off bunlardan biridir; profesyonel 
sendika yoneticiliginin tegvik edilmesi 
bunlardan bir bagkasrd~r. ~ y e l i k  aidatrnln 
herhangi bir srnrra tabi olmadan yasaya 
geqirilmesi bunun bir gostergesidir. lgqi 
temsilciliginin kaldrrlllp bunun yerine sendika 
temsilciliginin geqirilmesi bunun bir kanltldrr. 
Bunlarr artlrmak mumkun. 
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Amaq, sendikaclllgr k ~ s a  surede 
guqlendirmek. Bunun demokrasinin 
yerlegmesi aqrslndan, Turk toplumunun 
qogulcu bir toplum haline gelmesi aqlsrndan 
yararl~ bir politika oldugu kugkusuzdur. Guqlu 
sendikac~lrk aynl zamanda qogulcu 
demokrasinin de en saglam teminat~drr. 
Ancak, sendikalar k ~ s a  surede biraz da 
yasanln tegvikiyle guqlenmeye tegvik 
edilirlerken, sendika iqi demokrasi ciddi bir 
sorun halinde gundeme gelmigtir. 

Nitelikleri geregi demokratik olmak 
zorunda olan sendikalar~n giderek burokratik 
kuruluglar haline donugtugu goru1mugtur. iki 
ornek uzerinde sadece duracag~m zaman 
kaybetmemek iqin. Bir gube genel kurullarlna 
delege seqimi meselesi. ikincisi de, genel 
kurullarln toplanma periyodu. 

2821 say111 Yasa kabul edildikten k ~ s a  bir 
sure sonra yapllan ilk degigiklikte, yani 
28.8.1983 degigikliginde gube genel 
kurullarlna delege seqiminin yargl 
gozetiminde degil, sendika tuzugundeki 
hukumlere gore yap~ lmas~ kararlagt~r~lm~gt~r. 
Evet, birtak~m teknik guqlukler oldugu 
anlagrlmrgt~r. Ancak, bunun qok ciddi 
sorunlar~ beraberinde getirdigi 
unutulmamal~d~r. Cunku, sendika gubesinde 
yap~lan bir delege seqiminin, sadece o 
gubenin yonetimiyle ilgili oldugu 
sanllmamal~dlr. Sube genel kurulunda 
merkez genel kurulunun delegeleri 
seqilmekte, merkez genel kurulunun genel 
kurulunda da konfederasyona gidecek olan 
delegeler seqilmektedir. Dolaylsryla, sistemi 
daha gube genel kuruluna gidecek olan 
delegelerde anti demokratik bir biqimde 
yaptrnrz mi, sistem giderek konfederasyon 
genel kurulunun olugmas~na kadar sirayet 
etmektedir. 

4101 say111 Yasa hazrrlan~rken bilim 
~evrelerinin ortaya koydugu bu endigelerin 
etkisiyle dolay11 bir yargl denetimi ongoruldu. 
Denildi ki, gube genel kuruluna kat~lacak 
delegelerin seqimine uq ig gunu iqinde 
mahalli ig mahkemesinde itiraz edilebilir. Bu 

itirazlar uq ig gunu iqinde sonuca baglanlr. 
Hukmun temyiz edilmesi halinde de Yargltay 
bunu 15 gun iqinde karara baglar. Yani, k ~ s a  
vadede delege seqimlerinin s a g l ~ k l ~  
olabilmesi iqin bir yargl yolunun aqllmas~. 
Madem ki yargl gozetiminde biz bu seqimleri 
yapamlyoruz, hiq olmazsa boyle bir yargl 
denetimini getirelim. 

Gariptir, genel kurulda verilen 
onergelerle bu hukum tasarrdan ~~kar~lrnrgt lr .  
Ve dolay~s~yla Sendikalar Yasaslnrn 10. 
maddesindeki yasa degigikligi komik bir hale 
gelmigtir. Zannederim sadece "gore" kelimesi 
kalmlgtlr. 0 gore kelimesinin de sonuca 
hiqbir etkisi yoktur. Ama, yasaya bakarsanlz 
degigtirilen maddeler aras~nda 10. madde de 
vardlr. 

Genel kurullar~n toplanma zamanlna 
gelince; bu da fevkalade onemli. Dugunun ki 
2821 say111 Yasan~n en uzun maddesi 14. 
maddedir ve genel kurullarda seqimlerin 
nasrl yap~lacaglna iligkindir. Bu bir tesaduf 
eseri degildir. Demek ki Turk yasa koyucusu 
bunu qok ciddi bir sorun olarak gormug ve en 
ayrrntlll hukmu bu konuda getirmigtir. 

Durum boyle iken goyle bir geqmige 
bak~yoruz. 274 say111 Yasa muzakere edildigi 
zaman ve sonuqta kabul edilen yasa 
metninde 2 y~llrk sure soz konusu. 0 
zamanki Cal~gma Bakan~ diyor ki, "biz bu 
kanunla sendikalara toplum hayat~m~zda qok 
genig bir yer, hijrriyet ve kuvvet vermig 
oluyoruz" Boyle diyor o zamanki Cal~gma 
Bakanr ve devam ediyor. "Bunu da her 
geyden evvel demokratik bir qalrgma 
duzeninin geregi oldugu iqin yapryoruz. Bu 
dugunce ile bu kadar genig hurriyet ve kuvvet 
verdigimiz tegekkullerin kendi iq 
bunyelerinde demokratik kalmalar~n~ temin 
iqin her tedbiri almak mecburiyetindeyiz". 
Sure 2 yrl l~k qrklyor. Ama, 1317 sayrlr 
Yasayla Sendikalar Kanunu degigtirilirken 3 
yrla qlkryor. 

3 y ~ l l ~ k  sure 2821 say111 Yasa doneminde 
de benimseniyor, fakat her nasllsa 2821 
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say111 Yasada, 4.4.1995 tarihinde yapllan 
4101 say111 Yasada bu sure 4 yrla qlkartlllyor. 
Yasayl asarsanlz en fazla 4 yll diyor. 
Beklenir ki sendikalarln buyuk bir klsml bu 4 
y ~ l l ~ k  sureyi kabul etmemig de, h i l i  3 y ~ l l ~ k  
veya hi15 2 y ~ l l ~ k  genel kurul hukmunu 
tuzuklerde ongormug olsunlar. dyle bir gey 
yok. Benim bildigim hepsi, hangi 
konfederasyona baglr olursa olsun 4 yrlllk 
sureyi benimseyip, 4 yrlllk sureyi 
uygulamaya geqmiglerdir. Tabii istisnalar var 
mr benim bilgim dlglmda, olabilir. Ama, 
bunun buyuk bir sogunluk oldugu 
zannederim tartlgllmaz. 

Arkadaglarrm, zamanrn hlzla aktrgrnln 
farkrndaylm. Simdi de toplu ig hukukuna 
geqiyorum. 

once toplu ig sozlegmeleri aqrslndan 
soruna yaklagacaglm. Arayrglarr 
olabildigince ozetle huzurunuza getirecegim. 
Daha sonra barlga qozum yollarlyla ilgili 
araylglarl gundeme getirecegim. Son olarak 
da toplu ig mucadeleleri konusunuda krsaca 
o~etleyecegim. 

Toplu ig sozlegmeleri aqlsrndan benim 
ilk deginmek istedigim nokta, ~ o k  duzeyli 
toplu pazarllga Anayasamlzln izin 
vermemesidir. Bunu 274, 275 say111 Yasalar 
doneminde Turk endustri iligkileri yagamlgtrr. 
lgyeri sozlegmeleri yanrnda ig kolu 
sozlegmelerinin yapllmasrna da yasa izin 
vermigtir. Ama bu donemde ig kolu 
sozlegmeleri Fransa'daki slnlrlamalarla 
yaprlmadrg~ndan, yargl organlar~nrn da bu 
konuda yeterince etkili olamamasl sonucu, 
igyeri duzeyinde ikinci bir sozlegmenin 
yaprlmasr gibi bir sonuq ortaya qlkrnlgtlr. Bu 
da Turk endustri iligkileri sisteminde cidden 
haklr gikiyetlere neden olmugtur. 

Buna bir tepki olarak dogrudan dogruya 
Anayasaya hukum konulmugtur. Aynr 
zamanda aynr igyerinde birden fazla toplu ig 
sozlegmesi yapllamaz ve uygulanamaz 
denilmigtir. 

Gerqi bu Anayasa koyucunun gu veya 
bu diizeyde toplu sozlegme yapma 
konusunda bir zorlamasl degildir. 

Bat1 ulkelerinde, qok duzeyli toplu 
pazarlrk butun demokratik ulkelerde 
benimsenmig bir uygulamadlr. Ama bunlar 
elbette birbirlerinden farklldrr. Almanya'da 
farklldrr, Fransa'da farklrdlr vesaire. Bu 
demektir ki toplu pazarllk giderek igletme 
igyeri duzeyine dogru qapr kilqulerek devam 
ediyor ama, ig kolu sozlegmeleriyle tumuyle 
onemini kaybetmig degildir. Hatta 
konfederasyonlar arasl anlagmalar, onlarln 
qerqevesinde yaprlan ig kolu anlagmalarr, 
onlarrn uygulamaslnl gosteren igyeri veya 
igletme anlagmalarr qok duzeyli toplu 
pazarllk biqiminde dunyada cereyan 
etmektedir. 

Bizim Anayasamlz buna imkin 
vermemektedir. lkinci sorun, yetkili 
sendikanln belirlenmesidir. Turk endustri 
iligkileri sistemi ve Turk ig hukuku bu sorunun 
da cevabrnl maalesef bulamamlgtrr. 35 
seneden beri arayrglar devam etmektedir. 
Yasa koyucu elinden geleni yapmlgtrr. Noter 
mekanizmasrnl devreye sokmugtur, 
Anayasadan kaynaklanan bir hukumle igqiler 
ancak tek bir sendikaya uye olabilir denilmek 
suretiyle sistem sagllklr hale getirilmek 
istenmigtir. Zaman zaman Sendikalar 
Kanununda yaprlan degigiklikler, mevcut 
uyeler yeniden noterden ge~irilecektir 
denilmigtir, ama gelinen nokta arkaya 
dondugumiiz, baktrglmlz zaman maalesef 
yetki tespitinde h i l i  sistemin oturmadrgrnl 
aqlkqa gostermektedir. Bunun en somut 
ornegi Callgma Bakanllgl tarafrndan 
yayrmlanan resmi istatistiklerde gosterilen 
sendikalr igqi sayrsrnrn gerqegi 
yansltmamasrdrr. Bu da eldeki rakamlarln 
sagllkll olmadrglnr aq lk~a gostermektedir. 

ikinci onemli sorun, ki uluslararasr 
arenada ylllardan beri hep tartrgrlmaktadlr; 
qift baraj mekanizmasl. Bunun uluslararasr 
sozlegmeler aqlslndan bir sorun yarattlgrnl 
itiraf etmeliyim. iLO'da, Aplikasyon 
Komitesinde her sene tekrarlanan 
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konulardan birisi budur, bir hafta once, yine 
de aynl soru bir hafta once de gundeme 
getirilmigtir. Zannediyorum ki Hollanda 
delegesi. Acaba Turk hukumeti bu yuzde 10 
baraj~, i g ~ i  ve igveren kanatlarl mutabakat 
saglayamad~klar~ndan dolay1 ml muhafaza 
etmektedir, yoksa bunlar~n mutabakat 
saglayamamas~ndan ml Turk hukumeti 
ozgur toplu pazarl~k yapma hakklnl ig~ilere 
vermemektedir. Bunun cevablnl lutfen verin 
demigtir. 

Dolay~s~yla bu, 98 say111 sozlegme 
a~rsrndan soruna yaklagt~gln~z zaman 
ger~ekten ciddi bir sorundur. Cunku, yuzde 
10 baraj~ ge~memig olan bir igyerinde ig~iler 
belki de yuzde 100'e yakln bir orgiitlenme 
ger~eklegtirmig olabilirler ama, burada toplu 
pazarl~k hakkrna sahip olamazlar. Halbuki 98 
say111 sozlegmeyi 1951 'de onaylayan 
Turkiye, serbest pazarl~k o lanag~n~ 
olabildigince tegvik etmek mecburiyeti 
altlnda bulunmaktadlr. 

Buna karglllk % I  0 barajl benim 
kanaatimce Turk sendikacrllgl a p n d a n ,  
Turk toplu pazarllk sistemi a~lslndan da ~ o k  
onemli bir ihtiyaca cevap vermektedir. 
Meseleyi sadece 98 say111 sozlegme 
a~lslndan ele allrsanlz, bunu izah etmekte 
gu~luk ~ekersiniz ve ben de nitekim bunun 
s ~ k ~ n t ~ s ~ n ~  duymaktaylm. Ama bunu yeni bir 
modele baglamadlk~a yuzde 10 barajrnln 
kald~r~lmas~n~n Turk sendikacll~gl a~lslndan 
isabetli oldugu kanaatinde degilim. Bunun 
ozgur sendikac~llk a ~ ~ s l n d a n  da yararl~ 
olduguna inanmamaktay~m. 

d te  yandan kay~ t  igleri gibi yetki 
tespitinde esas allnan tum bilgi ve belgelerin 
Cal~gma Bakanl~g~nda to plan mas^ da 
kanaatimce saklncalldlr. Callgma Bakanllgl 
siyasi bir makamdlr. Dolayislyla burada 
siyasi birtak~m etkilerle yetki tespiti 
konusunda baz~  sendikalar~n kayrllmas~ 
durumu ortaya ~~kab i l i r .  Bundan dolay~ 
ylllardan beri, belki 30 sene once Cal~gma 
Bakanllgl bunyesinde olabilir, ama herhalde 
ozerk bir ayrl bur0 i~ inde  butun bu bilgi ve 

belgelerin daha ciddi b i~ imde gozden 
ge~irildigi, sendikalarla daha srkl temas 
halinde olan teknik bir kadro ile, kimler 
olmug, kimler ig kolu degigtirmig, butun 
bunlar~ daha guncel b i~imde takip edecek 
ozerk bir buronun Cal~gma Bakanl~gl 
bunyesinde kurulmaslnln yararll olacaglna 
inan  yor rum. 

Grup toplu ig sozlegmesi sorunu. 
Yargltay bunun ayrl bir sozlegme turu 
oldugunu pek benimsememektedir; 
doktrindeki goruglerin aksine. Cunku, yasada 
bununla ilgili ~ o k  aq~k hukumler vard~r, ama 
daglnlk hukumler bi~imindedir. Resmi 
arabuluculuk nas~l  olacak, grev sureci 
burada nas~ l  duzenlenecek filan. Ama, 
kanaatimce Turk endustri iligkileri sisteminin 
en bagarll~ oldugu ve yasal destek a ~ l k  
olmadlg~ halde kendi kendine geligtirdigi 
nadir kurumlardan biri grup toplu ig 
sozlegmeleridir ve ig kolu sozlegmelerine 
dogru gidigi de boylece saglamaktadlr. 

Onun i ~ i n ,  grup toplu ig sozlegmelerini 
olabildigince muhafaza etmek, tegvik etmek 
ve geligtirmek zannediyorum ki, Turk 
endustri iligkileri aqslndan yararll olacaktlr. 

Toplu ig sozlegmesinin degigen 
kogullara uyarlanmas~ sorunu. 1985 
tarihinde, 1984'de daha dogrusu gundeme 
giren, 1985'de ~ o k  saylda ig mahkemesi 
karar~yla birlikte, once 9. Hukuk Dairesinin 
daha sonra Yargltay Hukuk Genel Kurulunun 
ele a l d ~ g ~  bir konu. Burada da doktrinle yargl 
araslnda ~ o k  ciddi gorug ayrlllklarl vardlr. 
Hak grevinin tanlnmad~gl, tanlnmadlglndan 
dolayi da, yasada ayrl bir bolum i~ inde  
yorum ve eda davalarlnln duzenlendigi bir 
mevzuatta, yasanln aqk hiikmu geregince 
igletme kredilerine uygulanacak en yuksek 
faiz tutarlndaki bir faizin 1994 ekonomik 
bunallm~nda bir kriz niteliginde yorumlanarak 
uygulanmamas~ doktrinde gok ag~ r  
elegtirilere neden olmugtur. 

Bunun da ig Hukuku Milli Komitesinde 
son 2 yllda buyuk o l ~ u d e  tartlgrldlgrnr 
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biliyorum. Yarg~tay 1995 ylllndan itibaren 
verdigi kararlarda taraflar~n ozgur iradeleriyle 
imzaladrklarr toplu sozlegmelerin taraflarr 
baglamasln~ esas kabul etmekle beraber, 
olaganustu nedenlerle taraflardan biri i ~ i n  
dengenin katlanamayacak derecede 
bozulmas~ halinde sozlegmeye srkl s~kr 
baglrlrgln adalet, hakkaniyet ve objektif iyi 
niyet kurallar~yla bagdagamayacagr 
sonucuna varmrgt~r. Bu durumda yarglcln 
sozlegmeyi degigen kogullara 
uyarlayabitecegini kabul etmigtir. Doktrinde 
Yargrtayln ileri surdugu bu gerek~elerin 1994 
ekonomik bunal~mrnda uygulanmasrnln 
dogru o lmad~g~,  hatta mumkun olmadlgr 
gorugu hakimdir. 

Tegmil uygulamas~yla ilgili ciddi sorunlar 
vardrr. Bagl~klar~ zikretmekle yetiniyorum. 

Barlg~r ~ o z u m  yollarl ulkemizde 
maalesef bagarrs~z kalmrgtlr. 275 say111 Yasa 
donemindeki uzlagtrrma kurulu degigtirilmig, 

arabuluculuk, daha sonra da bir uzlagtlrma' 
agamasrndan ge~melidirler. Ama, bu sistemi 
aglrlagtlrmak, greve gitme a~rslndan sistemi 
daha da yokuga surmek anlamlnda kabul 
edilmemelidir. 

Soyle ki, arabuluculuk toplu pazarl~gln 
her agamasrnda taraflar~n anlagmasryla 
devreye girebilmelidir. Arabuluculuk resmi 
listeden kabul edilebilecegi gibi, resmi liste 
drglndan da taraflar~n anlagmasryla ilk 30 
gun filan gibi, herhangi bir beklemeye gerek 
kalmadan devreye girebilmelidir. 

Eger, arabulucu devreye girmemigse, 
uyugmazl~k devam ediyorsa, bu kez 
uzlagtrrma yoluyla taraflar aras~ndaki 
uyugmazlrk ~ozumlenmeye ~alrgllmalldrr. Bu 
bir kurul olmalrd~r. Kurulda taraflarrn 
temsilcisi, 275'deki gibi taraflar~n tarafs~z 
arabulucusu degil, taraflar~n dogrudan 
dogruya kendi temsilcileriyle u~uncu bir kigi, 
yani kurulun bagkanr bulunmalrdrr. 

bunun yerine, resmi arabuluculuk Tarafslz bagkan taraflar~n anlagmaslyla 
muessesesi getirilmig. fakat bunun da ondan resml listeden olabilecegi gibi, resmi liste 
daha fazla bagarrlr oldugu gorulmemigtir. dlgrndan da serbest~e sey lebilmelidir. Eger, 
Dolayrs~yla bugun elimizdeki birtak~m seGilemiyorsa raman yargl organl 
incelemelere gore arabuluculuk agamasrnda mudahale ederek tarafslz araclyl resmi 
~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~  u~u$mazlrkiarln yuzde listeden belirlemelidir. Bu bir arabuluculuk 
civar~nda oldugu, bunun da resmi agamasl degildir. Bu bir uzlagt~rma 
arabulucunun gayretiyle mi, yoksa tesadufen agamas~d~r. Dolay~slyla sonu~ta bir karar 
arabuluculuk doneminde taraflarln verilmekte ve kabulune veya ademi 
anlagmaslyla ml sagiandrgl h i l i  tartlgrlrr kabulune sunulmaktadlr. 
durumda kalmlg, dolayrs~yla burada da yeni 
birtak~m arayrglar iGinde bulunuyoruz. - Eger, taraflar anlagmak suretiyle 

arabuluculuk yoluna gitmiglerse, ar t~k 
Buradaf Gok 'aman'' ka'dlgrnl da uzlagtlrma mekanizmaslna ih t i ya~  

hissetmeme ragmen, bir model onerisinde kalmamaktadlr. Boyle bir modeli huzurunuza 
bulunmak istiyorum. getiriyorum. Tabii tart~~malarda daha uygun . . - - 

Tabii bu bir oneri, tart~g~lmaya muhtaq. ~ozumler bulunacaglna inanlyorum. 
Bir kere i g ~ i  sendikalarlnln bir k~smlnln en Tahkimden kaynaklanan sorunlar var. 
azlndan, mademki resmi arabuluculuk veya Bunlar uzerinde durmuyorum~ Toplu ig 
uzlagtlrma ige yaramlyor. Bunlarr tamamen mijcadelelerinde getirilen birtak~m 
ortadan kaldlrallm ve i g ~ i  sendikasl hemen slnlrlamalar var, Bunlar araslnda Gok 
greve gidebilsin gorugunu P ~ Y ~ ~ ~ ~ ~ Y ~ ~ ~ ~  kapsamll g r e ~  ve lokavt yasaklarl var, Grev 

bir Gozum yolunun greve gitmeden ve lokavt haklarlnln kullanllmaslndaki 
evvel devreye girmesinin luzumuna ayrlntrl~ hukumlerin, zannedildigi gibi grevleri 
inanl~orum. Ne 01malr7 Taraflar grev ve onlemedigi, aksine grevleri tahrik ettigi, grev 
lokavta bagvurmadan once, once bir 
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saylslnr artrrd~gr kanaatine sahip 
bulunuyorum. 

Serbest ticaret bolgeleri ki, bu sene 
iLO'da bu konuda cok b a g ~ m ~ z ~  agrrttr. 
Serbest ticaret bolgelerinde 10 ylllrk grev 
lokavt yasagrnrn bir esasa baglanmas~ 
mecburiyeti ortaya e~kryor. Bunlar~ sadece 
bagl~klar halinde soyluyorum. Hukumetin 
grevi veya lokavtr ertelemesinde Anayasa 
uyarlnca uyugmazlrg~n zorunlu olarak 
Yuksek Hakem Kuruluna intikal etmesinin 
uluslararas~ duzeyde ciddi sorunlar 
yaratt~grn~ ve bunlarla ilgili a~rklamalar~ 
yapamlyorum, sadece igaret etmekle 
yetiniyorum. 

igletme toplu pazarl~klar~nda grev 
h a k k ~ n ~ n  kullan~lmasr daima bir sorun 
yaratmrgt~r. Bu ig Hukuku Milli Komitesinde 
hemen her sene gundeme gelmigtir ve cok 
incelenmigtir. A y n ~  igletmeye dahil olan bir 
k ls~m igyerinde grev hakk~, bir k~smrnda grev 
yasagr var ise toplu sozlegme nasll 
olugacaktlr? Rahmetli Kemal OGUZMAN 
arkadaglmlz~n belirttigi gibi, sorunu hukuken 
tart~gma olanag~ yoktur. Cunku ~ozumsuzluk 
bagtan bellidir. Yasada degigiklik olmadrkca 
bir sonuca ulagmak mumkun degildir. 

Arkadaglar, b i r k a ~  saniyenizi rica ederek 
bir sonuc ~ ~ k a r m a k  istiyorum. 

Butun dunyada oldugu gibi ulkemizde 
de ig hukukunun temel kurumlarrnr yeni 
ihtiya~lara uydurabilme zorunlulugu ile kargr 
karg~ya bulunmaktay~z. Gerek bireysel, 
gerek toplu ig iligkilerinde yeni aray~glar icine 
girmemizi, hem dogal, hem de yararlr 
gormekteyiz. 

Toplu mucadele araclar~ olan grev ve 
lokavtlar da bir yandan Anayasada, ote 
yandan yasalardan kaynaklanan 
srn~rlamalarla kullanllmas~ guclegtirilmigtir. 
Bu s~nrrlamalar~n zaman zaman Turkiye 
Cumhuriyetinin onayladrgr uluslararas~ 
sozlegmelere ters dugmesi ise, bagta iLO 
olmak uzere uluslararas~ kuruluglarda 
ulkemiz aleyhine yorum ve kararlara neden 
olmaktad~r. 

Turkiye'de ~ a l ~ g m a  iligkilerinde yeni. 
aray~glar kan~m~zca  diger Avrupa 
ulkelerinden daha fazla onem tag~maktadrr. 
Batr ulkelerinde yeni aray~glar sadece 
kuresellegme olgusu kargrsrnda yeni 
aray~glar b i~iminde ortaya qkmaktadrr. 
Halbuki Turkiye, hem demokratiklegme, hem 
ozellegtirme, Gumruk Birligi ve nihayet diger 
ulkelerin tabi oldugu, karg~ karg~ya 
bulundugu ~ a g d a g  globallegme 
hareketleriyle aynl anda karg~ karg~ya 
bulunmaktad~r. 

Dolayrs~yla, Turk endustri iligkilerinin 
bunun ustesinden gelmesi o derece zordur 
ve onemlidir. Acaba bu tablo karamsar bir 
tablo mudur? Kesinlikle haylr. Hemen son 
cumleyi ilave ederek diyeyim ki, Turk 
endustri iligkilerinin sorunlarr, Turk endustri 
iligkilerinin sorunlar~ ~ozumundeki uyum 
gucu, yasama, yurutme ve yargl organlarlnln 
cabalarryla butunlegtirilebilirse, elverigli 
$ozumlere ulagman~n zor olmayacagrnl 
dugunmekteyim. Turk toplu ig hukukunun 35 
yrlda elde ettigi deneyimlerin de bu konuda 
ku$umsenmemesi gerektigine inan~yorum. 




