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ÝNÞAAT ÝÞKOLUNDA 
ENDÜSTRÝ ÝLÝÞKÝLERÝ **

Ülkü ÝLERÝ*

GÝRÝÞ

Ekonominin lokomotif sektörü olan inþaat sektöründeki olumsuzluklar
geliþmekte olan ülkelerin ve ülkemizin en temel sorunlarýndandýr. Bu olumsuzluklarýn
baþýnda konut sorunu gelmektedir. Ülkemizde 1950'lerde þehirleþmenin artmasýyla
baþlayan konut açýðý kooperatifçilik ve yap-satçýlýkla kapatýlmaya çalýþýlmýþ, ancak
saðlýksýz ve teknik bakýmdan yetersiz yapýlar ortaya çýkmýþtýr. Bu ise çeþitli zamanlar-
da gerçekleþen depremlerde önemli ölçüde can kaybýna yol açmýþtýr. 

Olumsuzluklarýn bir diðeri ise ulaþým sorunudur. Ulaþýmda Cumhuriyetin ilk
dönemlerindeki demiryolu politikasýnýn 1950'lerde terk edilmesiyle karayolu politikasý-
na aðýrlýk verilmiþ, bu ise petrole baðýmlýlýðý dolayýsýyla dýþa baðýmlýlýðý beraberinde
getirmiþtir.

Diðer bir olumsuzluk ise enerji sorunudur. Ülkemizde inþaatý tamamlanmýþ
barajlar henüz ulaþýlmasý gereken hedefin altýndadýr. 
Ülkemizde inþaat sektöründe önemli ölçüde iþsizlik sorunu mevcuttur. Kayýtdýþýlýk da
hatýrý sayýlýr bir orandadýr.

Ýnþaat iþkolunda sendikalaþma 1950'li yýllarda baþlamýþtýr. Bugün bu iþkolunda
iþçiler arasýnda sendikalaþma oraný diðer iþkollarýna oranla oldukça zayýftýr. Memurlar
arasýndaki sendikalaþma oraný ise iþçilere oranla daha yüksektir. Sendikalaþma
oranýnýn düþük olmasý hakkýný alamamýþ bir iþçi kitlesinin varlýðýný ortaya çýkarmak-
tadýr. Bu durum da beraberinde ekonomik ve psikolojik sorunlar getirmektedir. 
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Birinci Bölüm

ÝNÞAAT SEKTÖRÜNDE TARÝHÇE, SOSYO EKONOMÝK YAPI VE GÜNÜMÜZ
ÝNÞAAT ÝÞKOLUNDA ENDÜSTRÝ ÝLÝÞKÝLERÝ

1.1. OSMANLI ÝMPARATORLUÐUNUN SON DÖNEMLERÝNDEN 
GÜNÜMÜZE ÇALIÞMA YAÞAMINDA YASAL DÜZENLEMELER, 
ÝNÞAAT SEKTÖRÜ VE BU SEKTÖRDEKÝ ENDÜSTRÝ ÝLÝÞKÝLERÝ

1.1.1. 1876-1920 Dönemi

Osmanlý Ýmparatorluðu'nda "loncalar" bir ekonomik ve sosyal sistem olarak
uzun asýrlar boyu üretim ve çalýþma iliþkilerini düzenlemiþtir.

19. asrýn ikinci yarýsýnda çalýþma hayatý ile ilgili yasalardan 1876 yýlýnda
Mecelle'nin kabulü loncalarýn çöküþünü hýzlandýrýrken, Mecelle liberal ekonomik
düþüncenin etkisiyle iþçi-iþveren iliþkilerini her türlü müdahaleden uzak, bireysel akit
sistemi içinde düzenlemek istemiþtir.

Ýmparatorluk devrinde çalýþma iliþkilerinin düzenlenmesi ile ilgili ilk yasalar
1863 tarihli "Maden Nizamnamesi" ile 1865 yýlýnda çýkarýlan fakat uygulama olanaðý
bulunmayan "Dilaverpaþa Nizamnamesi"dir. 1869 yýlýnda ise maden ocaklarýnda iþçi
saðlýðý ve iþ güvenliðini saðlamaya yönelik 1869 tarihli "Maadin Nizamnamesi"ni
görüyoruz. Böylece II. Meþrutiyet'e (1908) kadar olan dönemde esas itibariyle maden
iþçilerini korumaya yönelik sýnýrlý ve oldukça ilkel yasalaþtýrma faaliyetleri dýþýnda bir
devlet müdahalesine rastlanmamaktadýr.

Ýttihat ve Terakki iktidarý döneminde yoðunlaþan grev hareketleri sonucu
1909'da "Tatil-i Eþgal Kanunu" çýkarýlmýþtýr.

Bu yasanýn sadece kamu hizmetlerinde sendikalaþmayý yasaklamasýna rað-
men, bu sektörler dýþýnda o gün için önemli miktarda iþgücü istihdamý söz konusu
olmadýðýndan sendikacýlýk geniþ ölçüde zayýflamýþtýr1.

Osmanlý Devleti'nin son döneminde inþaat sektöründe baþlýca yatýrýmlar Ýstan-
bul'da inþa edilen Tünel ve Hicaz Demiryoludur. Özellikle Hicaz Demiryolu inþaatýnda
çalýþtýrýlan iþçilerin saðlýk ve emeklilik sorunlarýnýn çözülmesi, içinde bulunulan
dönemde endüstri iliþkileri açýsýndan atýlan önemli bir adýmdýr2.
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1Nusret EKÝN, "Endüstri Ýliþkileri", Beta Yayýnlarý, 6. Basý, Ýstanbul 1994, s. 211-213-214.
2Ufuk GÜLSOY, "Hicaz Demiryolu", Eren Yayýncýlýk ve Kitapçýlýk LTD. Þti., Ýstanbul 1994, s. 138.
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1.1.2. 1920-1940 Dönemi

Kurtuluþ Savaþý'nýn son yýllarýnda kömür iþçileri ile ilgili olmak üzere "Ereðli
Havza-i Fehmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun"la "Kömür Tozlarý
Kanunu" (1921) çýkarýlmýþtýr.

Yeni Türkiye Cumhuriyeti 1923 Ýzmir Ýktisat Kongresi'nden baþlayarak inþaat
sektöründe önemli kararlar almýþ ve bu sektörü desteklemiþtir3.

1923'lerden itibaren birbiri peþisýra tedbirlerle devletçilik uygulamasý süratle
geniþlemiþ alt yapý yatýrýmlarý ve sanayileþme hýzý büyümüþtür. Böylelikle devleti bir
yandan iþletmeci olarak, öte yandan da iktisadi hayatý düzenleyen güç olarak görü-
yoruz. 

1924 Anayasasý toplanma ve dernek kurma hakkýný getirmiþ, ayný yýl "Hafta
tatili Kanunu" kabul edilmiþ ve çalýþma iliþkilerinde önemli etkileri olan "Medeni kanun"
(1926) da yasalaþmýþtýr.

1931'deki Cumhuriyet Halk Fýkrasý Programý'nda Endüstri Ýliþkileri ve Ýnþaat
sektörü üzerinde önemli durulmuþtur4.

1930 yýlýnda "Umumi Hýfzýssýha Kanunu" 1935 yýlýnda "Ulusal Bayram ve
Genel Tatil Günleri Kanunu" çýkarýlmýþtýr. Daha önce Takrir-i Sükun Kanunu ile dernek
kurmak güç, hatta hemen hemen imkansýz hale gelmiþtir5.

1932 yýlýndan itibaren hazýrlanan Ýþ Kanunu tasarýlarý 1936 yýlýnda 3008 sayýlý
Ýþ Kanunu'nun kabulüne yol açmýþtýr. Bu arada 1932 yýlýnda Türkiye "Uluslar arasý
Çalýþma Örgütü"ne üye olmuþtur6.

Cumhuriyetin ilk yýllarýnda kamu harcamalarýnýn çoðu, ulaþtýrmaya, özellikle de
demiryolu devletleþtirme ve yapýmýna gitmiþtir. Karayolu ulaþýmý bütün tek parti döne-
mi boyunca ikincil önemde olacak, ancak Ýkinci Dünya Savaþý'ndan sonraki yýllarda
hýzlý bir büyüme gösterecektir7.
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3Hilmi KARTAY, "Sanayileþmemiz Açýsýndan Ýþçi Ýþveren Ýliþkileri", Ankara Sanayi Odasý Yayýný, Ankara
1978.
4Mete TUNÇAY, "T.C.'nde Tek Parti Yönetiminin Kurulmasý (1923-1931)", 3. Basým Cem yayýnevi, Ýstan-
bul 1992, s. 450.
5EKÝN, s. 217.
6EKÝN, s. 220.
7TUNÇAY, T.C.'de Tek Parti yönetiminin Kurulmasý, s. 196.
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1923 tarih ve 1525 sayýlý Þose Köprüler Kanunu, Cumhuriyet Hükümeti'nin
esas inþaat çalýþmalarýnýn baþlangýcý olmuþtur.

Cumhuriyet Dönemi'nin içmesuyu konusunu düzenleyen ilk yasa 1926 tarihli
"Sular Hakkýndaki Kanun"dur. Ýlk baraj, 1936 yýlýnda Ankara'ya içme suyu temini için
inþa edilen Çubuk Barajý'dýr.

Sanayi Devrimi sýrasýnda nüfusun artmasý ve üretim tesislerindeki atýk sularýn
tahliyesi bir kanalizasyon sistemi kurma görevini ortaya çýkarmýþtýr. Kanalizasyon tesisi
denetlenmesinin belediyelere verilmiþ bir görev olduðu 1930 yýlýnda çýkan 1580 sayýlý
Belediyeler Kanunu ile 1593 sayýlý Umumi Hýfzýssýha Kanununda belirtilmiþtir8.

Bu dönemde 1922 yýlýnda Ýstanbul'da Beynelmilel Ýþçiler Ýttihadý örgütlenmiþtir.
Beynelmilel Ýþçiler Ýttihadý 9 þubeli "Beynelmilel Bina Ýþçileri Ýttihadý"nýn kurulmasýna
önayak olmuþtur (Çoðunluðurum 500 kadar Türk 2000'den fazla Üyeli)9.

Daha sonraki yýllarda inþaat iþçilerinin örgütlenmesine yerel bazda iþçi-esnaf
birliklerinden baþka rastlayamýyoruz.

1.1.3. 1940-1960 Dönemi

II. Dünya Savaþý'nýn bitiþinden itibaren Türkiye yepyeni bir devreye tanýklýk
etmiþ ve çalýþma iliþkilerinde yeni bir sayfa baþlanmýþtýr. Türkiye'nin bir demokratik
ülke olarak Birleþmiþ Milletler Örgütü'ne girme çabalarý, 1945'lerden itibaren siyasi li-
beralleþme hareketinin baþlamasý çalýþma iliþkilerini de köklü bir þekilde etkilemiþtir10.

Savaþ sonrasý devrede iktisat politikasýnda da önemli deðiþikliklerin oluþtuðunu
görüyoruz. 1960'lara kadar uzanan bu devrin, özellikle devletçilikten hýzla uzaklaþarak,
özel kesim giriþimlerine doðru keskin bir dönüþ devri olduðu söylenebilir.

Çalýþma Bakanlýðý (1946)'da kurulmuþtur. Ayný yýllarda Ýþçi Sigortalarý Kurumu
(1946), Ýþçi ve Ýþçi Bulma Kurumu (1946) ile Ýþ Mahkemeleri (1951) tesis edilmiþtir11.

Bu devrede ülkemizde ilk defa Ýþ Kazalarý ve Meslek Hastalýklarý ile Analýk
Sigortalarý (1945) kurulurken, Ýhtiyarlýk Sigortalarý (1949), Hastalýk ve Analýk Sigortasý
(1950) kurulmuþtur. Sendikalar Kanunu (1947), Hafta Tatili ve Genel tatilde Ücret
Ödenmesi (1951), Basýnda Çalýþma ve Çalýþtýranlarla ilgili Yasa (1952), Öðle Tatili Ka-
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8http://www.intes.org.tr/dosyalar/insaatsanayii 28.02.2004
9Mete TUNÇAY, Türkiye'de Sol Akýmlar-I (1908-1925)" BDS Yayýnlarý, Ýstanbul 1991, s. 499.
10EKÝN, s. 221.
11EKÝN, s. 222.
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nunu (1954), Deniz Ýþ Kanunu (1954) ve Yýllýk Ücretli Ýzin Kanunu (1960) çýkarýlmýþtýr.
1952 yýlýnda "Türkiye Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu" kurulmuþtur12.

Gördüðümüz gibi bu dönem çalýþma yaþamý ile ilgili yasalarýn yoðun bir þekilde
çýkarýldýðý ve sendikal faaliyetlerin baþladýðý bir dönemdir.

Bu dönemde karayolu yapýmýna hýz verilmiþtir. Yine bu dönem D.S.Ý. ve T.C.
Karayollarý kurulmuþtur.

1923 yýlýndan 1950 yýlýna kadar nüfus ve kentleþme hýzý yavaþtýr. 1950 yýlýndan
sonra kentleþme hýzý yükselmeye baþlamýþ, konut biçimleri ve kurumsal yapýlar,
kentleþme hýzýnýn gerektirdiði konut gereksinimini karþýlayamaz duruma gelmiþtir.
1958 yýlýnda Ýmar ve Ýskan Bakanlýðý kurulmuþtur13.

Bu yýllarda inþaat iþçilerinde ilk örgütlenmeler baþlamýþtýr. Nihayet 9 Eylül 1963
günü Türkiye Bayýndýrlýk ve Karayollarý Ýþçi Sendikalarý Federasyonu'nun oluþturul-
masý gerçekleþmiþtir (Bugünkü YOL-ÝÞ Sendikasý)14.

1.1.4. 1960-1980 Dönemi

27 Mayýs 1960 askeri darbeden sonra 1963 tarihli 275 sayýlý Toplu Sözleþme
Grev ve Lokavt Kanunu ile 274 sayýlý Sendikalar Kanunu çalýþma yaþamýyla ilgili baþlý-
ca düzenlemelerdir. Gene bu dönemde 1965 yýlýnda Kamu Personeli Sendikalar
Kanunu çýkarýlmýþtýr. Ancak daha sonra bu yasa kaldýrýlmýþtýr. 1971 yýlýnda 1475 sayýlý
Ýþ Kanunu çýkarýlmýþtýr. 1964 yýlýnda Sosyal Sigortalar Kanunu, 1971 yýlýnda Esnaf ve
Sanatkarlar ve diðer Baðýmsýz Çalýþanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu (Bað-Kur
Kanunu) çýkarýlmýþtýr15.

Bu dönemde 1952 yýlýnda kurulan Türk-Ýþ Federasyonu yanýnda (1952'de fe-
derasyon) 1967 yýlýnda kurulan Devrimci Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu-DÝSK bulunmak-
tadýr. Daha sonra 1970 yýlýnda Milliyetçi Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu-MÝSK kurulur. 

Ýþveren kesiminde de örgütlenmelerin yaygýnlaþmasý 1960'lardan sonra olmuþ-
tur. 1962 yýlýnda Türkiye Ýþveren Sendikalarý Konfederasyonu kurulmuþtur16.

Ülkemizde sanayileþme ile birlikte ortaya çýkan sosyo-ekonomik deðiþmeler,
kentleþme ve kentlere göçün hýzlandýrýlmasý, inþaat sektöründe konut yapýmcýlýðýna
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12EKÝN, s. 222.
13-http://www.intes.org.tr 28.02.2004 
14Yol-Ýþ Tarihi, Ankara 1999, s. 11.
15Meryem KORAY, Endüstri Ýliþkileri, Ýzmir 1996, s. 181.
16KORAY, s. 184.
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önem kazandýrmýþtýr. Ancak planlý bir üretime geçiþe imkan bulamadan ortaya çýkan
konut açýðýnýn denetimsiz bir biçimde karþýlanmasý, konut üretiminde kârlýlýðý tek amaç
haline getirmiþ, kentlerde plansýz ve kalitesiz konut üretimleri yaygýnlaþmýþtýr17.

1.1.5. 1980 Sonrasý Dönem

1983 yýlýnda 2821 sayýlý Sendikalar Kanunu ile gene 1983 yýlýnda 2822 sayýlý
Toplu Ýþ Sözleþmesi Grev ve Lokavt kanunu yürürlüðe girmiþtir.
1990'lý yýllarda memurlarýn örgütlenmesi baþlamýþtýr. 

1.2. ÝNÞAAT SEKTÖRÜNDE ÝÞGÜCÜNÜN SOSYO-EKONOMÝK YAPISI

1.2.1. Ýnþaat Sektöründe Ýstihdam

Ýstatistiki verilerden 1996'dan 2001'e istihdamýn düþtüðünü söyleyebiliriz18.
Ýstihdamýn en yoðun olduðu yaþ grubu 25-39 yaþ grubudur19.
Ýstihdamýn yaklaþýk yüzde 59'u yevmiyeli (mevsimlik, arýzi, geçici) iþçilerdir.

Ücretli ve maaþlýlar yüzde 2320.
Ýstihdamýn yüzde 74'ü yasal çalýþma süresinin üzerinde çalýþýyor21.

1.2.2. Ýnþaat Sektöründe Ýþsizlik

Ýnþaat sektöründeki iþsizlerin % 80'ini geçici iþte çalýþanlar oluþturuyor22.
2001 yýlýnda iþsizlik oraný % 21,523,24.

Geçici bir iþte çalýþýp da iþsiz kalanlar en fazla kýrsal kesimde görülüyor (% 88)25.
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17http://www.intes.org.tr 28.02.2004
18T.C. Baþbakanlýk Devlet Ýstatistik Enstitüsü 2001 Hanehalký Ýþgücü Ýstatistikleri, Devlet Ýstatistik
Enstitüsü Matbaasý, Ankara 2003, s. 20-21.
19T.C. Baþbakanlýk Devlet Ýstatistik Enstitüsü 2001 Hanehalký Ýþgücü Ýstatistikleri, Devlet Ýstatistik
Enstitüsü Matbaasý, Ankara 2003, s. 59
20T.C. Baþbakanlýk Devlet Ýstatistik Enstitüsü 2001 Hanehalký Ýþgücü Ýstatistikleri, Dev. Ýst. Ens. Matbaasý,
Ankara 2003, s. 71.
21T.C. Baþbakanlýk Devlet Ýstatistik Enstitüsü 2001 Hanehalký Ýþgücü Ýstatistikleri, Dev. Ýst. Ens. Matbaasý,
Ankara 2003, s. 77.
22T.C. Baþbakanlýk Dev. Ýst. Enst. 2001 Hanehalký Ýþgücü Ýstatistikleri, Dev. Ýst. Enst. Matbaasý, Ankara
2003, s. 116.
23T.C. Baþbakanlýk Dev. Ýst. Enst. 2001 Hanehalký Ýþgücü Ýstatistikleri, Dev. Ýst. Enst. Matbaasý, Ankara
2003, s. 20-21.
24T.C. Baþbakanlýk Dev. Ýst. Enst. 2001 Hanehalký Ýþgücü Ýst.leri, Dev. Ýst. Enst. Matbaasý, Ankara 2003,
s. 116.
25T.C. Baþbakanlýk Dev. Ýst. Enst. 2001 Hanehalký Ýþgücü Ýst.leri, Dev. Ýst. Enst. Matbaasý, Ankara 2003,
s. 118.
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1.2.3. Ýnþaat sektöründe Kayýtdýþýlýk

Ýnþaat sektöründe 2001 yýlýnda toplam 315.784 kayýtdýþý çalýþan bulunmak-
tadýr. Kayýtdýþýnýn toplam istihdama oraný % 29.426,27,28.

1.2.4. Ýnþaat Sektöründe Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði

Ýþ kazalarý 1999'dan 2001'e yaklaþýk % 22 mertebesinde azalmýþtýr. 2001'den
2002'ye yaklaþýk % 6 azalmýþtýr. Meslek hastalýðý 1999'dan 2002'ye yaklaþýk % 143
azalmýþtýr. Ölüm 1999'dan 2002'ye yaklaþýk % 28 azalmýþtýr. Sürekli iþ görmezlik sayýsý
yaklaþýk % 62 azalmýþtýr29,30,31.

Bu deðerlerin gittikçe azalmasýnýn nedenlerini teknolojinin geliþmesi ile birlikte
giderek artan biçimde otomasyona geçilmesi, iþveren tarafýndan uygulanan iþ saðlýðý
ve güvenliði eðitimlerinin artmasý, iþveren ve iþçilerin daha bilinçlenmesi olarak sayabiliriz. 

1.3. GÜNÜMÜZ ÝNÞAAT ÝÞKOLUNDA ENDÜSTRÝ ÝLÝÞKÝLERÝ 

Ýþkollarý Tüzüðü'ne32 göre 15'inci sýra numaralý Ýnþaat Ýþkoluna giren iþler þunlardýr:

Bina, yol, köprü, demiryolu, tünel, metro, kanalizasyon, liman, dalgakýran,
havuz, istihkam, havaalaný, dekovil ve tramvay yolu, spor alanlarý yapýmý gibi her çeþit
yapýcýlýk iþleri ile bunlarýn etüd, proje, araþtýrma, bakým, onarým ve benzeri iþleri.

1.3.1. Ýnþaat Ýþkolunda Ýþçi Sendikalarý

Ýnþaat Ýþkolunda sendikalaþma diðer iþkollarýndaki sendikalaþmaya göre
zayýftýr33. 2003 yýlýnda % 26,68 sendikalaþma oraný görülmektedir34. Sendikalaþma gi- 
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26T.C. Baþbakanlýk Dev. Ýstatistik Enst. 2001 Hanehalký Ýþgücü Ýst.leri, Dev. Ýst. Enst. Matbaasý, Ankara
2003, s. 104.
27T.C. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Sosyal Sigortalar Kurumu Baþkanlýðý Ýstatistik Yýllýðý 2001, s. 45.
28T.C. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Sosyal Sigortalar Kurumu Baþkanlýðý Ýstatistik Yýllýðý 2002, s. 193.
29T.C. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Sosyal Sigortalar Kurumu 1999 Ýstatistik Yýllýðý, Sosyal
Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüðü Yayýný, Ankara 1999, s. 56.
30T.C. Çal. ve Sos. Güv. Bakanlýðý Sosyal Sigortalar Kurumu 2001 Ýstatistik Yýllýðý, Sos. Sig. Kur. Genel
Md.lüðü Ankara 2001, s. 66.
31T.C. Çal. ve Sos. Güv. Bakanlýðý Sosyal Sigortalar Kurumu 2002 Ýstatistik Yýllýðý, Sos. Sig. Kur. Genel
Md.lüðü Ankara 2002, s. 70.
32Ýþkollarý Tüzüðü, R.G. Tarihi: 06.12.1983, R.G. Sayýsý: 1824.
33T.C. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Çalýþma Hayatý Ýstatistikleri, Ankara 2002, s. 112.
34T.C. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý 2002 Çalýþma Hayatý Ýstatistikleri, Çalýþma Genel
Müdürlüðü Yayýný, Ankara 2003, s. 107.
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derek azalmaktadýr35,36,37. Bunun nedeninde bu iþkolunda geçici iþçilerin çokluðu
olduðu söylenebilir. Toplu iþ sözleþmesi yapmaya yetkili tek sendika YOL-ÝÞ
sendikasýdýr. TÜRK-ÝÞ Konfederasyonu çatýsý altýnda örgütlenmiþtir.

1.3.2. Ýnþaat Ýþkolunda Ýþveren Sendikalarý

Ýnþaat Ýþkolunda baþlýca iþveren sendikalarý Türk Aðýr Sanayi ve Hizmet
Sektörü Kamu Ýþverenleri Sendikasý (TÜHÝS)38 ve Türkiye Ýnþaat Sanayicileri Ýþveren
Sendikasý (ÝNTES)39 dir. Ýki sendika da Türkiye Ýþveren Sendikalarý Konfederasyonu
(TÝSK) çatýsý altýnda örgütlenmiþtir.

1.3.3. Ýnþaat Ýþkolunda Memur Sendikalarý

7 Numaralý Hizmet kolu olan Bayýndýrlýk, Ýnþaat ve Köy Hizmetleri'nde40,41

sendikalaþma oraný giderek artmaktadýr. 2003 yýlýnda bu hizmet kolunda sendikalaþ-
ma oraný yaklaþýk % 72'dir42,43. Baþlýca konfederasyonlar T. KAMUSEN ve KESK'dir. 

1.3.4. Ýnþaat Ýþkolunda Sendikasýzlaþtýrma

Sendikasýzlaþtýrma, yasal düzenlemelerle sendikalaþma hakkýnýn kullanýl-
masýnýn engellenmesi ve çeþitli yollara baþvurarak sendikalarýn üye sayýlarýnýn azaltýl-
masý demektir. Ýnþaat iþkolunun mevsim ve hava koþullarýna baðlý niteliði ülkemizde
süresi belirsiz hizmet akdiyle çalýþanlarýn sayýsýný devamlý olarak azaltmaktadýr. Bu da
örgütlenmenin zayýflamasýna yol açmaktadýr. Kayýtdýþýlýðýn da önemli oranda olmasý
gene örgütlenmeyi zayýflatmaktadýr. Bu durumda gerçek anlamda bir sendikasýzlaþtýr-
ma olmasa da inþaat iþkolunun niteliði gereði bir örgütlenme zayýflýðýndan söz edebi-
liriz44.
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35T.C. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý 1998 Çalýþma Hayatý Ýstatistikleri, Çalýþma Genel
Müdürlüðü Yayýný, Ankara 1997, s. 91.
36T.C. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý 1998 Çalýþma Hayatý Ýstatistikleri, Çalýþma Genel
Müdürlüðü Yayýný, Ankara 2002, s. 115.
37T.C. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý 2002 Çalýþma Hayatý Ýstatistikleri, Çalýþma Genel
Müdürlüðü Yayýný, Ankara 2003, s. 107.
38TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Kasým 2002 - Þubat 2003, Sayý: 6, Sayý: 1; Ankara, s. 157.
39ÝNTES Ýnþaat Sanayi Dergisi, Sayý: 74, Kasým-Aralýk, Ankara 2002, s. 73.
404688 sayýlý Kamu Görevlileri Sendikalarý Kanunu; R.G. Tarihi: 12.07.2001, R.G. Sayýsý: 24460.
41Kamu Görevlileri Sendikalarý Kanunu Kapsamýna Giren Kurum ve Kuruluþlarýn Girdikleri Hizmet
Kollarýnýn Belirlenmesine Ýliþkin Yönetmelik, R.G. Tarihi: 07.09.2001, R.G. Sayýsý: 24516.
42T.C. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý 2002 Çalýþma Hayatý Ýstatistikleri, Ankara 2003, s. 195.
43http://www.calisma.gov.tr/CGM/kamu_görevlileri_sendikalarý_üye_sayýsý.htm 09.02.2004
44YOL-ÝÞ Genel Kurul Çalýþma Raporu 1989-1992 Ankara.
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Ýkinci Bölüm

ÝNÞAAT SEKTÖRÜNDE YASALARIN VE 
TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMELERÝNÝN ENDÜSTRÝ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN

GELÝÞMESÝNE ETKÝSÝ

Memur sendikalarýnýn 657 sayýlý Kanuna baðlý çalýþmalarý nedeniyle bu
bölümde iþçi sendikalarýnýn yaptýðý toplu iþ sözleþmelerini ve 4857 sayýlý Ýþ Kanununu
belirli baþlýklar altýnda inceleyebiliriz. Bu baþlýklar "Ýþ Görme Borcu", "Ücret", "Ýþin
Düzenlenmesi", "Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði", "Ýþçinin Yönetime Katýlmasý" ve "Ýþ
Sözleþmesinin Feshedilmesi ve Ýþ Güvencesi"dir.

2.1. ÝÞ GÖRME BORCU

2.1.1. "Ýþ Görme Borcu" Konusunda 4857 sayýlý Ýþ Kanununda Yer Alan 
Hükümler

Sözleþmede iþçinin yapacaðý iþin konusunun belirlenmesi halinde, iþveren tek
taraflý olarak iþçinin iþinin konusunu deðiþtiremez. Ancak sözleþmede iþverene iþçinin
iþini deðiþtirebilme konusunda yetki verilmiþse, bu durumda iþveren tek taraflý deðiþik-
lik yapabilir45. "Ýþ Görme Borcu" konusunda 4857 sayýlý Kanunda "Ýþçinin Sözleþmede
Belirtilen Ýþi Yapmasý" md. 22 ile hükme baðlanmaktadýr. Buna göre iþveren iþ
koþullarýnda esaslý deðiþikliði ancak durumu iþçiye yazýlý olarak bildirmek ve  yine
iþçinin rýzasýný yazýlý olarak almak suretiyle yapabilir. Yazýlý olarak yapýlmayan ve iþçi
tarafýndan altý iþ günü içinde yazýlý olarak kabul edilmeyen deðiþiklikler iþçiyi baðlamaz.
Ýþçinin kabul etmediði deðiþiklik önerisi üzerine iþveren, "deðiþikliðin geçerli bir nedene
dayandýðýný" veya "iþ sözleþmesini fesih için baþka bir geçerli nedenin bulunduðunu
yazýlý açýklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iþ sözleþmesini feshedebilir." (md 22/I).

2.1.2. "Ýþ Görme Borcu" Konusunda Toplu Ýþ Sözleþmelerinde Yer Alan 
Hükümler

Bu bölümde kamuya46,47 ait ve özel sektöre ait48,49 toplu iþ sözleþmeleri ince-
lenmiþtir. 
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45Fevzi DEMÝR, "Ýþ Hukuku ve Uygulamasý", 4857 sayýlý Ýþ Kanunu ile Yeniden Düzenlenmiþ 3. Baský,
Anadolu Matbaacýlýk,  Ýzmir 2003, s. 60-61.
46Köy Hizmetleri Genel Müdürlüðü adýna TÜHÝS ile YOL-ÝÞ arasýnda imzalanan Toplu Ýþ Sözleþmesi,
YOL-ÝÞ yayýnlarý 2003-2005.
47Karayollarý Genel Müdürlüðü adýna TÜHÝS ile YOL-ÝÞ arasýnda imzalanan Toplu Ýþ Sözleþmesi, YOL-
ÝÞ Yayýnlarý 2003-2005.
48YOL-ÝÞ ile Yapý Merkezi Ýnþaat ve Sanayi Anonim Þirketi arasýnda yapýlan Toplu Ýþ Sözleþmesi, ÝNTES,
4.Cadde 84. sok. No: 3 Yýldýz-Çankaya/Ankara 2004.
49YOL-ÝÞ ile Koray Yapý Endüstrisi ve Ticaret A.Þ. arasýnda yapýlan Toplu Ýþ Sözleþmesi, ÝNTES, Ankara
2004.
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Kamuya ait iþyerlerinde imzalanan toplu iþ sözleþmelerinde "iþçinin pozis-
yonunda çalýþtýrýlmasý" baþlýðý altýnda iþçilerin mevsim ve iþ þartlarý gereði tayin
edildikleri pozisyon dýþýnda ünvaný ve niteliði benzer veya üst pozisyonda çalýþtýrýla-
bileceði, izin, hastalýk, iþten ayrýlma gibi sebeplerle ayrýlan iþçilerin iþlerinin aksama-
masý için iþverenin geçici olarak iþçileri meslekleriyle ilgili olmak þartýyla ayrýlan iþçinin
iþinde çalýþtýrabileceði, ancak bu sürenin 3 aydan fazla olamayacaðý, üç ayý aþmasý
halinde iþçinin hangi iþte çalýþtýrýlacaðýnýn Taþra Ýþbirliði Kurulunda50 karara
baðlanacaðý hükme baðlanmýþtýr. Burada dikkati çeken husus geçici iþ iliþkilerinin 3
ayla sýnýrlandýrýlmasý ve pozisyon deðiþikliklerinin bir kural kararýna baðlanarak
"endüstriyel demokrasi" konusunda bir adým atýlmýþ olmasýdýr.

Gene kamuya ait iþyerlerinde imzalanan toplu iþ sözleþmelerinde "iþçilerin iþ-
yeri içinde veya ayný þehir içindeki çalýþma yerlerinin geçici veya sürekli olarak iþveren
veya iþveren vekillerince deðiþtirilebileceði, bu nakillerde iþçinin rýzasýnýn alýnmaya-
caðý, bu nakli kabul etmeyen iþçinin hizmet akdini feshetmiþ sayýlacaðý, çeþitli neden-
lerle ihtiyaç fazlasý kalan veya hizmetine ihtiyaç duyulan iþçilerin, iþverenin iþgücü ihti-
yacý olan diðer þehirlerdeki iþyerlerine nakledilebileceði, ancak iþçi nakli kabul
etmediðini 5 iþgünü içinde iþverene bildirdiði takdirde 4857 sayýlý Ýþ Kanununun 24/II,
f maddesine göre hizmet akdini feshetmiþ sayýlacaðý" hükme baðlanmýþtýr. 4857 sayýlý
Ýþ Kanununda bu süre daha önce de belirttiðimiz gibi 6 gündür. Durum iþçiye yazýlý
olarak bildirilir. Ýþçi buna yazý ile cevap verir. Ýþçi kabul etmez ise iþverenin iþ
sözleþmesini feshetme hakký doðar.

Özel sektöre ait iþyerlerinde imzalanan toplu iþ sözleþmelerinde "Ýþ Görme
Borcu" konusunda yer alan hükümlerin yasa hükümlerinin ve yargý kararlarýnýn tekrarý
niteliðinde olduðu; Ýþ Kanunu hükümlerine göre bir ilerleme veya gerilemenin söz
konusu olmadýðý görülmektedir.

2.2. ÜCRET

2.2.1. "Ücret" Konusunda 4857 sayýlý Ýþ Kanununda Yer Alan Hükümler

4857 sayýlý Ýþ Kanununda ücretin Türk parasý ile iþyerinde veya özel olarak
açýlan bir banka hesabýna ödeneceði, ücretin gününde ödenmesinin gerektiði,
gecikme süresinin yirmi gün olabileceði, iþçinin bu süre sonunda iþgörmekten kaçý-
nabileceði, iþçiye ücret ekleri ve kesintilerini gösterir hesap pusulasýnýn verileceði
hükme baðlanmýþtýr.
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50Taþra Ýþbirliði Kurulu: Köy Hizmetleri Bölge müdürlüklerinde kurulacak Taþra Ýþbirliði Kurulu bölge
dahilinde Müdürlükleri de kapsamaktadýr. Bu kurullarýn öneri ve kararlarý genel müdür tarafýndan onay-
landýktan sonra uygulamaya konulur. 



TÜHÝS KASIM 2005

2.2.2. "Ücret" Konusunda Toplu Ýþ Sözleþmelerinde Yer Alan Hükümler

Kamuya ait iþyerlerinde imzalanan toplu iþ sözleþmelerinde ücretin gündelik
esasýna göre ödeneceði ücretin çalýþýlan ayý takip eden ayýn 3. günü akþamýna kadar
ödeneceði hükme baðlanmýþtýr. Ayrýca "Ýþçiye Ýþ Kanununun 37 inci maddesine göre
ücret hesap pusulasýnýn verileceði, iþverenin iþçinin istihkakýnýn zamanýnda eline
geçmesini saðlayacak þekilde uygun tedbirleri alacaðý ve mutemetlere gerekli vasýtayý
temin edeceði" de hükme baðlanmaktadýr. Bunun yanýnda sözleþme süresi boyunca
her altý ayda bir belirli bir miktar zam yapýlacaðý, 6772 sayýlý Kanun uyarýnca verilmek-
te olan ilave tediye esaslarý dahilinde hesaplanmak üzere yýlda 60 günlük ücretleri
tutarýnda ek ödeme, ölüm yardýmý, yemek bedeli, giyim bedeli, sakat çocuk yardýmý,
evlenme yardýmý, doðum yardýmý gibi sosyal yardýmlar ödeneceði toplu iþ
sözleþmelerinde hükme baðlanmýþtýr.

Özel sektöre ait iþyerlerinde imzalanan toplu iþ sözleþmelerinde kamuya ait iþ-
yerlerine göre "iþçi ücretlerinin her ayýn en geç 10. gününe kadar bankamatik ile veya
iþyerinde ve iþ saatleri içinde ödeneceði" farký getirilmektedir. Kamuya ait iþyerlerinde
her ayýn en geç 3. günü akþamýna kadar ödeme yapýlýyordu. Görüldüðü gibi özel sek-
töre ait iþyerlerinde ödeme daha ileri bir tarihe atýlmaktadýr.

2.3. ÝÞÝN DÜZENLENMESÝ

2.3.1. 4857 Sayýlý Ýþ Kanununda "Ýþin Düzenlenmesi" Konusunda Yer 
Alan Hükümler

"Ýþin Düzenlenmesi" konusunda 4857 sayýlý Kanunda "fazla çalýþma" baþlýðý
altýnda "fazla çalýþmanýn Kanunda yazýlý koþullar çerçevesinde haftalýk kýrkbeþ saati
aþan çalýþmalar olduðu, her bir saat fazla çalýþma için verilecek ücretin normal çalýþ-
ma ücretinin saat baþýna düþen miktarýnýn yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödeneceði,
fazla çalýþma için iþçinin onayýnýn alýnmasý gerektiði, fazla çalýþma süresinin toplam bir
yýlda ikiyüzyetmiþ saatten fazla olamayacaðý" hükme baðlanmýþtýr.

4857 sayýlý Ýþ Kanununda ulusal bayram ve genel tatil günlerinde iþ yerlerinde
çalýþýlýp çalýþýlmayacaðýnýn toplu iþ sözleþmesi veya iþ sözleþmeleri ile kararlaþtýrýla-
caðý, bu olmadýðý takdirde söz konusu günlerde çalýþýlmasý için iþçinin onayýnýn gerek-
li olduðu hükme baðlanmýþtýr.

"4857 sayýlý Ýþ Kanunu kapsamýna giren iþyerlerinde tatil gününden önce 63.
maddeye göre belirlenen iþ günlerinde çalýþmýþ olmalarý koþulu ile 7 günlük bir zaman
dilimi içinde kesintisiz en az 24 saat dinlenme (hafta tatili) verileceði" hükme baðlan-
mýþtýr. "Çalýþýlmayan hafta tatili günü için iþveren tarafýndan bir iþ karþýlýðý olmaksýzýn 
o günün ücretinin tam olarak ödeneceði" de Kanunda belirtilmiþtir.
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4857 sayýlý Ýþ Kanunu kapsamýna giren iþyerlerinde çalýþan iþçilere ulusal
bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalýþmazlarsa bir iþ karþýlýðý
olmaksýzýn o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalýþýrlarsa ayrýca çalýþýlan
her gün için bir günlük ücretin ödeneceði Kanunda hükme baðlanmýþtýr.

"Ýþçilere verilecek yýllýk ücretli izin süresinin, hizmet süresi bir yýldan beþ yýla
kadar (beþ yýl dahil) olanlara ondört günden, hizmet süresi beþ yýldan fazla onbeþ yýl-
dan az olanlara yirmi günden, hizmet süresi onbeþ yýl (dahil) ve daha fazla olanlara yir-
mialtý günden az olamayacaðý" Kanunda belirtilmektedir.

"Günlük çalýþma süresinin ortalama bir zamanýnda, o yerin gelenekleri ve iþin
gereðine göre ayarlanmak suretiyle iþçilere ara dinlenmesi verileceði" Kanunda hükme
baðlanmýþtýr.

"Kadýn iþçilerin doðumdan önce sekiz ve doðumdan sonra sekiz hafta olmak
üzere toplam onaltý haftalýk süre için çalýþtýrýlmamalarýnýn esas olduðu, kadýn iþçilerin
bir yaþýndan küçük çocuklarýný emzirmeleri için günde toplam birbuçuk saat süt izni
verileceði" ayný Kanunda hükme baðlanmaktadýr.

2.3.2. Toplu Ýþ Sözleþmelerinde "Ýþin Düzenlenmesi" Konusunda Yer Alan 
Hükümler

Kamuya ait iþyerlerinde imzalanan toplu iþ sözleþmelerinde "fazla çalýþma
ücretinin % 75 zamlý ödeneceði, ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günlerindeki
çalýþmalarda 3 gündelik üzerinden ödeme yapýlacaðý" hükme baðlanmýþtýr. Kamuya ait
iþyerlerinde imzalanan toplu iþ sözleþmelerinde Kanunun belirlediði asgari sýnýrlar
üzerindeki uygulamalara rastlýyoruz.

Kamuya ait iþyerlerinde imzalanan toplu iþ sözleþmelerinde yýllýk ücretli izinler
konusunda da Kanunun belirlediði asgari sýnýrlar üzerinde uygulamalar bulunmaktadýr.
Analýk halinde çalýþma izni konusunda sözleþmeler Kanun hükümlerinin tekrarý
mahiyetinde hükümler içermekte, fazladan bir hakka yer vermemektedir. 

Özel sektöre ait iþyerlerinde imzalanan toplu iþ sözleþmelerinde fazla çalýþma
konusunda "fazla çalýþma ücretinin % 50 zamlý ödeneceði, ulusal bayram, genel tatil
ve hafta tatili günlerinde çalýþtýrýlan iþçilere de 3 gündelik ödeneceði" hükme baðlan-
maktadýr. Kanunda bu 2 gündelik idi. Fazla çalýþma ücreti Kanunda da % 50 zamlý
ödeniyor idi.

Özel sektöre ait iþyerlerinde imzalanan toplu iþ sözleþmelerinde yýllýk izinler
konusunda da Kanun hükümlerinin tekrarý söz konusu olmaktadýr.
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"Ýþin Düzenlenmesi" konusunda kamuya ait iþyerlerinde imzalanan toplu iþ
sözleþmelerinde 4857 sayýlý kanun ile belirlenen asgari deðerlerin üstünde uygula-
malara rastladýðýmýz halde, özel sektöre ait iþyerlerinde imzalanan toplu iþ
sözleþmelerindeki uygulamalarda genellikle 4857 sayýlý Ýþ Kanunundaki asgari deðer-
lerin üzerine çýkýlmadýðýný söylemek yanlýþ olmaz.

2.4. ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ

2.4.1. 4857 Sayýlý Ýþ Kanununda "Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði" Konusunda Yer 
Alan Hükümler

4857 sayýlý yeni Ýþ Kanununda "Ýþverenlerin iþyerlerinde iþ saðlýðý ve güven-
liðinin saðlanmasý için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansýz
bulundurmak, iþçilerin de iþ saðlýðý ve güvenliði konusunda alýnan her türlü önleme
uymakla yükümlü olduklarý" hükme baðlanmýþtýr (md. 77).

4857 sayýlý yeni Ýþ Kanunu "Sanayiden sayýlan, devamlý olarak en az elli iþçi
çalýþtýran ve altý aydan fazla sürekli iþlerin yapýldýðý iþyerlerinde her iþverenin bir Ýþ
Saðlýðý ve Güvenliði Kurulu kurmakla yükümlü olduðu" hükme baðlanmýþtýr (md. 80).
Gene devamlý olarak en az elli iþçi çalýþtýran iþverenlerin Sosyal Sigortalar Kurumunca
saðlanan tedavi hizmetleri dýþýnda kalan, iþçilerin saðlýk durumu ve alýnmasý gereken
iþ saðlýðý ve güvenliðinin saðlanmasý, ilk yardým ve acil tedavi ile koruyucu saðlýk
hizmetlerini yürütmek üzere iþyerindeki iþçi sayýsýna ve iþin tehlike derecesine göre bir
veya daha fazla iþyeri hekimi çalýþtýrmak ve bir iþyeri saðlýk birimi oluþturmakla yüküm-
lü olduklarý" 4857 sayýlý Ýþ Kanununda hükme baðlanmýþtýr.

4857 sayýlý yeni Ýþ Kanununa göre "Sanayiden sayýlan, devamlý olarak en az
elli iþçi çalýþtýran ve altý aydan fazla sürekli iþlerin yapýldýðý iþyerlerinde iþverenler, iþ-
yerinin iþ güvenliði iþlemlerinin saðlanmasý, iþ kazalarý ve meslek hastalýklarýnýn önlen-
mesi için alýnacak önlemlerin belirlenmesi ve uygulanmasýnýn izlenmesi hizmetlerini
yürütmek üzere, iþyerindeki iþçi sayýsýna, iþyerinin niteliðine ve tehlikelilik derecesine
göre bir veya daha fazla mühendis ve teknik elemaný görevlendirmekle yükümlüdürler
(md. 82).

2.4.2. "Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði" Konusunda Toplu Ýþ Sözleþmelerinde Yer 
Alan Hükümler

Kamuya ait iþyerlerinde imzalanan toplu iþ sözleþmelerinde Ýþ Saðlýðý ve
Güvenliði Kurullarýnýn kurulmasý, iþyeri hekimlerinin yeni Ýþyeri Hekimliði
Yönetmeliðinin51 gerekli kýldýðý sürenin üstünde çalýþmalarýnýn saðlanmasý hükümleri 
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yer almaktadýr. Ayrýca iþçiye özel giyim eþyasýnýn da verileceði hükümleri toplu iþ
sözleþmelerinde yer almaktadýr. Bu haliyle kamuya ait iþyerlerinde imzalanan toplu iþ
sözleþmelerinin bu konuda yer yer yeni Ýþ Kanununun sýnýrlarý içinde kaldýðý halde yer
yer bu sýnýrlarýn üstüne çýktýðý söylenebilir.

Özel sektöre ait iþyerlerinde imzalanan toplu iþ sözleþmelerinde iþçilere yaptýk-
larý iþin mahiyetine göre baret, koruyucu gözlük, yüz siperi, emniyet kemeri, iþ eldiveni
verileceði bunlarýn ayrýca "Kiþisel Koruyucu Donanýmlarýn Ýþyerlerinde Kullanýlmasý
Hakkýnda Yönetmelik"52 in ilgili maddelerinin tekrarý niteliðinde olduðu keza burada da
Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kurullarýnýn ve iþyeri hekimlerinin bulunacaðý hükme baðlan-
mýþtýr. Özel sektöre ait iþyerlerinde imzalanan toplu iþ sözleþmelerinin "Ýþ Saðlýðý ve
Güvenliði" konusunda Kanun ve Yönetmelik hükümlerinin tekrarý niteliðindeki hüküm-
ler içerdiði görülmektedir.

2.5. ÝÞÇÝNÝN YÖNETÝME KATILMASI 

"Ýþçinin Yönetime Katýlmasý" konusunda makro düzeyde Yüksek Hakem
Kurulu, Çalýþma Meclisi ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu yer almaktadýr.

Kanunda "Ýþçinin Yönetime Katýlmasý" konusunda mikro düzeyde (iþletme
düzeyinde) yer alan kurullar arasýnda baþta Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kurullarý olmak
üzere Ýzin Kurullarý ve Sendika Temsilcileri gelmektedir.

2.5.1. 4857 Sayýlý Ýþ Kanununda "Ýþçinin Yönetime Katýlmasý" Konusunda 
Yer Alan Hükümler 

Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kurullarý, Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kurullarý Hakkýnda
Yönetmelik53 uyarýnca 4857 sayýlý Ýþ Kanununun 80. maddesine göre düzenlenmekte-
dir. Bu kurullar iþveren veya iþveren vekili, 4857 sayýlý Ýþ Kanununun 82. maddesi
uyarýnca iþ güvenliði ile görevli mühendis veya teknik eleman, iþyeri hekimi, insan kay-
naklarý, personel, sosyal iþler veya idari ve mali iþleri yürütmekle görevli memur, varsa
sivil savunma uzmaný, iþyerinde görevli formen, ustabaþý veya usta, iþyeri sendika
temsilcilerinin kendi aralarýnda seçecekleri bir kiþi, saðlýk ve güvenlik iþçi temsilcisin-
den oluþmaktadýr.

Ýzin Kurulu, Yýllýk Ücretli Ýzin Yönetmeliðine54 göre "Ýþçi sayýsý yüzden fazla
olan iþyerlerinde iþveren veya iþveren vekillerini temsilen bir, iþçileri temsilen iki olmak
üzere toplam üç kiþiden oluþan bir kuruldur.
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54Yýllýk Ücretli Ýzin Yönetmeliði; R.G. Tarihi: 03.03.2004, R.G. Sayýsý: 25391.



TÜHÝS KASIM 2005

Sendikalarýn iþyeri düzeyindeki faaliyetlerinin düzenlenmesinde çok önemli rolü
olan iþyeri sendika temsilciliði uygulamada en çok tartýþma çýkaran ve uyuþmazlýk
konusu olan kurumlardan biridir55.

2.5.2. "Ýþçinin Yönetime Katýlmasý" Konusunda Toplu Ýþ Sözleþmelerinde 
Yer Alan Hükümler

Kamuya ait iþyerlerinde imzalanan toplu iþ sözleþmelerinde "Ýþçinin Yönetime
Katýlmasý" konusunda Sýnav Kurullarý, Ýzin Kurulu, Ýþyeri Sendika Temsilciliði, Disiplin
Kurullarý, Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kurulu, Hasar ve Zarar Kurulu, Merkez Ýþbirliði
Kurulu, Taþra Ýþbirliði Kurulu  bulunmaktadýr.

Kamuya ait iþyerlerinde imzalanan toplu iþ sözleþmelerinde iþçinin yönetime
katýlmasý iþyeri sendika temsilcileri ve disiplin kurullarý kanalýyla olmaktadýr. Ýþ Saðlýðý
ve Güvenliði Kurulu ve Ýzin Kurulu vasýtasýyla da ayrýca iþçi yönetime katýlmaktadýr.
Görüldüðü gibi özel sektöre ait iþyerlerinde "Ýþçinin Yönetime Katýlmasý" kamuya ait
iþyerlerindeki gibi geniþ bir yelpazede gerçekleþmemektedir. 

2.6. ÝÞ SÖZLEÞMESÝNÝN FESHÝ, ÝÞ GÜVENCESÝ

2.6.1. 4857 Sayýlý Ýþ Kanununda "Ýþ sözleþmesinin Feshi, Ýþ Güvencesi" 
Konusunda Yer Alan Hükümler

4857 sayýlý Yeni Ýþ Kanunundaki düzenlemelerin baþýnda "Süreli Fesih"
konusunda yapýlan düzenleme gelmektedir. Belirsiz süreli iþ sözleþmesinin feshinden
önce durumun diðer tarafa belirli bir süre önce bildirilmesi gerekmektedir. Ýþi altý aydan
az sürmüþ iþçi için bildirimin diðer tarafa yapýlmasýndan baþlayarak iki hafta sonra; iþi
altý aydan bir buçuk yýla kadar sürmüþ olan iþçi için, bildirimin diðer tarafa yapýlmasýn-
dan baþlayarak dört hafta sonra; iþi bir buçuk yýldan üç yýla kadar sürmüþ olan iþçi için,
bildirimin diðer tarafa yapýlmasýndan baþlayarak altý hafta sonra, iþi üç yýldan fazla sür-
müþ olan iþçi için, bildirimin yapýlmasýndan baþlayarak sekiz hafta sonra iþ sözleþme-
si feshedilmiþ sayýlabilmektedir (md. 17).

4857 sayýlý Ýþ kanununa göre "bildirim süreleri içinde iþveren, iþçiye yeni bir iþ
bulmasý için gerekli olan iþ arama iznini iþ saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan
vermeye mecburdur" (md. 27/I). Kanun "Ýþ arama izninin günde en az iki saat, iþçi iste-
diði takdirde toplu olarak kullanýlabileceðini belirtmiþtir.

Kanuna göre "otuz veya daha fazla iþçi çalýþtýran iþyerlerinde en az altý aylýk
kýdemi olan iþçinin belirsiz süreli iþ sözleþmesini fesheden iþveren, iþçinin yeterliliðin-
den veya davranýþlarýndan ya da iþletmenin, iþyerinin veya iþin gereklerinden kay-
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naklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadýr. Ayrýca iþveren fesih bildirimini
yazýlý olarak yapmak ve fesih sebebini açýk ve kesin bir þekilde belirtmek zorundadýr
(md. 18). Hakkýndaki iddialara karþý savunmasý alýnmadan bir iþçinin belirsiz süreli iþ
sözleþmesi, o iþçinin davranýþý veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez" (md. 19/II). 

4857 sayýlý Ýþ Kanununa göre "Muvazzaf askerlik ödevi dýþýnda manevra veya
herhangi bir sebeple silah altýna alýnan veyahut herhangi bir kanundan doðan çalýþma
ödevi yüzünden iþinden ayrýlan iþçinin iþ sözleþmesi iþinden ayrýldýðý günden baþla-
yarak iki ay sonra iþverence feshedilmiþ sayýlmaktadýr" (md. 31/I). Ýþçinin bu haktan
faydalanabilmesi için o iþte en az bir yýl çalýþmýþ olmasý gerekmektedir.

4857 sayýlý Yeni Ýþ kanununda "Herhangi bir askeri ve kanuni ödev dolayýsýyla
iþinden ayrýlan iþçilerin bu ödevin sona ermesinden baþlayarak iki ay içinde iþe girmek
istedikleri takdirde iþverenin bunlarý eski iþleri veya benzeri iþlerde boþ yer varsa der-
hal, yoksa boþalacak ilk iþe baþka isteklilere tercih ederek o andaki þartlarla almak
zorunda olduðunu, aranan þartlar bulunduðu halde iþveren iþ sözleþmesi yapma
yükümlülüðünü yerine getirmezse, iþe alýnma isteðinde bulunan eski iþçiye üç aylýk
ücret tutarýnda tazminat ödeyeceði" hükme baðlanmýþtýr (md. 31/IV).

Ýþçiye ödenecek kýdem tazminatý her geçen tam yýl için 30 günlük ücret tutarý
olarak belirlenmiþtir (1475 sayýlý Ýþ Kanunu md. 14/I).

2.6.2. "Ýþ Sözleþmesinin Feshi, Ýþ Güvencesi" Konusunda Toplu Ýþ 
Sözleþmelerinde Yer Alan Hükümler 

Kamuya ait iþyerlerinde imzalanan toplu iþ sözleþmelerinde ihbar önelleri
(bildirimli fesihte) iþi bir yýla kadar sürmüþ olan iþçi hakkýnda ihbarýn diðer tarafa
bildirilmesinden baþlayarak 4 hafta sonra, iþi bir yýldan üç yýla kadar sürmüþ olan iþçi
hakkýnda ihbarýn diðer tarafa bildirilmesinden baþlayarak 6 hafta sonra, iþi üç yýldan
beþ yýla kadar sürmüþ olan iþçi hakkýnda ihbarýn diðer tarafa bildirilmesinden baþla-
yarak 8 hafta sonra, iþi beþ yýldan on yýla kadar sürmüþ olan iþçi hakkýnda ihbarýn diðer
tarafa bildirilmesinden baþlayarak 10 hafta sonra, iþi on yýldan fazla sürmüþ olan iþçi
hakkýnda ihbarýn diðer tarafa bildirilmesinden baþlayarak 12 hafta sonra iþçinin hizmet
akdinin feshedilmiþ olacaðý" hükme baðlanmýþtýr. Kanunun belirlediði asgari sýnýrlarýn
üzerinde bir uygulama görülmektedir. 

Kanunun yeni yürürlüðe girmesi sebebiyle olacak "fesih sebebini belirtme
zorunluluðu" ile ilgili bir hükme toplu iþ sözleþmelerinde rastlanmamaktadýr. 
"Kanunda öngörülen nedenlerle kýdem tazminatý almaya hak kazanan iþçilere her tam
yýl karþýlýðý 36 günlük ücret tutarýnda kýdem tazminatý hususunda kanun hükümlerinde
belirtilen esaslara göre ödeme ve uygulama yapmak þartýyla kýdem tazminatý
ödeneceði" hükme baðlanmýþtýr. Kanunun belirlediði asgari sýnýrlar üzerinde bir uygu-
lama görülmektedir.
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Kamuya ait iþyerlerinde imzalanan toplu iþ sözleþmelerinde "ihtiyat askerliðine
giden iþçiye, 90 güne kadar ücretli mazeret izninin verileceði, askerliðin üç aydan fazla
devam etmesi halinde fazlasý için ücretsiz izinli sayýlacaðý, iþçinin ihtiyat askerliðinin
hitamýnda ayrýldýðý þartlar dahilinde iþine devam edeceði, iþçinin ölümünde sözleþme-
den doðan haklarýnýn kanuni varislerine verileceði" hükme baðlanmýþtýr. Böylece
Kanunda "ücretsiz" hükme baðlanan 90 günlük sürenin toplu iþ sözleþmeleri ile ücretli
hale getirildiði, ayrýca Kanunda belirtilen iki aylýk sürenin (askerliðin bitiminden sonra-
ki iþe baþvurmak için geçen sürenin) toplu iþ sözleþmeleri hükmünde yer almamasý
nedeniyle askerden dönen iþçinin eski iþine dönmesi için bir süre kýsýtý olmadýðý, bu
haliyle sözleþmelerin Kanuna göre bir hayli iþçi lehine düzenleme getirdiðini söyleye-
biliriz. 

4857 sayýlý Ýþ Kanununda "Ýþçinin gözaltýna alýnmasý ve tutuklanmasý halinde
devamsýzlýðýn 17. maddedeki bildirim sürelerini aþmasý halinde iþverenin haklý neden-
le fesih hakký doðmaktadýr" (md. 25/IV). Ýþçinin kýdemine göre 2 hafta ile 8 hafta
arasýnda deðiþen bu süreler incelediðimiz toplu iþ sözleþmelerinde ayrýntýlý bir incele-
meye tabi tutulmuþtur. Buna göre "gözaltýna alýnan iþçiler, bunu belgeledikleri takdirde;
yasal gözaltý süresinde ücretsiz izinli addedilmektedir. Ancak gözaltýndan sonra tutuk-
lanma halinde gözaltýnda geçen süre ile tutukluluk süresi toplamý 60 günü aþtýðý
takdirde iþçilerin hizmet akidleri münfesih sayýlmaktadýr. 60 güne kadar süren tutuklu-
luk hallerinde tutuklu bulunan süreler kadar iþçi ücretsiz izinli kabul edilmektedir.
Kanunda kýdemi 3 yýlý aþan iþçiler için getirilen 8 haftalýk (56 günlük) sürenin 60 güne
çýkarýldýðý düþünülecek olursa, kýdemi üç yýldan az iþçiler için toplu iþ sözleþmelerinin
bu hükmünün yasaya nazaran önemli avantajlar saðladýðý görülmektedir. 

Özel sektöre ait iþyerlerinde imzalanan toplu iþ sözleþmelerinde bildirimli fesih-
te ihbar önelleri kanunun 17. maddesi ile sýnýrlandýrýlmýþtýr. Kýdem tazminatý da
Kanunun asgari deðeri ile sýnýrlandýrýlmýþtýr.

Özel sektöre ait iþyerlerinde imzalanan toplu iþ sözleþmelerinde "iþçinin her-
hangi bir suçtan tutuklandýðý ve tutukluluðu 4857 sayýlý Ýþ Kanununun 17. maddesinde
belirlenen ihbar süresini aþtýðý takdirde hizmet akdinin münfesih sayýlacaðý (md.
25/IV), ihbar süresinin tamamlanmasýna kadar süren tutukluluk hallerinde, tutuklu kalý-
nan süreler kadar iþçinin ücretsiz izinli kabul edileceði" hükme baðlanmýþtýr. Ayrýca
"gözaltýna alýnan iþçilerin bunu belgeledikleri takdirde kanuni gözaltý süresinde ücret-
siz izinli addedileceði, ancak gözaltýnda geçen süre ile tutukluluk süresi toplamý ihbar
sürelerini aþtýðý takdirde hizmet akidlerinin münfesih sayýlacaðý" da hükme baðlan-
mýþtýr. 
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SONUÇ VE ÖNERÝLER

Ýnþaat sektörü içinde çeþitli sorunlarý barýndýrmaktadýr. Bunlar konut sorunu,
ulaþým sorunu, enerji sorunu; sosyo-ekonomik boyutta istihdam sorunu, iþsizlik
sorunu, kayýtdýþýlýk, iþ saðlýðý ve güvenliði sorunlarýdýr. 

Ülkemizde konut açýðý giderek büyümektedir. Bu açýðýn kapatýlmasý için yýllar
boyu teknik donanýmdan yoksun kalitesiz yapýlar üretilmesi, açýðý kapatmak bir yana
ülkemize çok pahalýya malolmuþ, binlerce can kaybýna yol açmýþtýr. Bugün bu yönde
tedbir alýnmasýna raðmen alýnan tedbirlerin yetersiz olduðu düþüncesindeyiz. Ayrýca
konut açýðýný kapatmak için konut üretimine devletin ciddi biçimde el atmasý gerektiði-
ni düþünüyoruz. 

Ulaþýmda Cumhuriyet'in ilk yýllarýnda benimsenin ulaþým politikalarý daha son-
raki yýllarda terk edilmiþ, uygulanan karayolu politikalarý ülkemizi gün geçtikçe daha
fazla dýþa baðýmlý hale getirmiþtir. Karayolunun demiryoluna nazaran yatýrým ve
iþletme maliyetinin daha yüksek olmasý, beraberinde tamamen dýþa baðýmlý oluþu da
göz önüne alýndýðýnda vakit geçirilmeden demiryollarýna dönmemiz gerektiði
düþüncesindeyiz. 

Ülkemizdeki enerji açýðý da inþaat sektöründeki önemli sorunlardan birisidir.
Akarsu potansiyelimiz açýsýndan zengin olmamýza raðmen inþaatý tamamlanan baraj-
lar ne yazýk ki hedeflenenin altýndadýr. Barajlarýmýzýn inþasýna hýz verilmesi, yeni baraj-
larýn devreye sokulmasý gerekmektedir.

Yaptýðýmýz çalýþmada gördük ki, 1996'dan 2001'e istihdam önemli ölçüde
düþmüþtür. 2001 yýlýnda iþsizlik oraný yüzde 21.5 civarýndadýr. Ýstihdamýn 1996-2001
arasý azaldýðýný düþünürsek, iþsizliðin arttýðýný söyleyebiliriz. 2001 yýlýnda kayýtdýþýlýk
yüzde 29 civarýndadýr. Bu hiç küçümsenmeyecek bir orandýr. Ýnþaat sektöründe, iþin
niteliði gereði mevsimlik, geçici iþçiler çoðunluktadýr. Bunlar iþsizler arasýnda önemli bir
yer iþgal etmekte, kayýtdýþýlýðý da tetiklemektedir. Öncelikle mevsimlik, geçici iþçilerin
kayýt altýna alýnmasý bu sektörde çözülmesi gereken en önemli sorunlardan birisidir. Ýþ
kazalarý ve meslek hastalýklarý giderek azalmaktadýr. Üretimde otomasyona geçilmesi,
iþverenlerin iþçileri eðitme yükümlülüklerinin bu geliþmede önemli rol oynadýðýný
düþünüyoruz. 

Ýnþaat iþkolunda endüstri iliþkileri Osmanlý Ýmparatorluðu'nun son dönem-
lerinde birkaç münferit uygulamadan öteye gidememiþ, Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde
de kayda deðer birkaç uygulama dýþýnda asýl geliþmesini 1950'li yýllarda baþlamýþ,
bugün bu iþkolunda toplu iþ sözleþmesi yapmaya yetkili tek sendika olan YOL-ÝÞ
sendikasý 1963 yýlýnda kurulmuþtur. Bugün bu iþkolunda iþçiler arasýnda sendikalaþma
oraný yüzde 27 civarýndadýr. Bunu diðer iþkollarýndaki sendikalaþma oranlarýna
kýyasladýðýmýzda oldukça düþük olduðunu görmekteyiz. Bunu da gene bu iþkolunda
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mevsimlik ve geçici iþçilerin varlýðýna baðlamak yanlýþ olmaz diye düþünüyoruz. Birçok
sorunu içinde barýndýran geçici ve mevsimlik iþçilerin varlýðý inþaat sektörünün adeta
bir kanayan yarasý olmakta ve vakit geçirilmeden bu iþçilerin kayýt altýna alýnmasý
gerekmektedir diye düþünüyoruz. 

Bu hizmet kolundaki memurlarýn örgütlenmesi 1990'lý yýllarda baþlamýþtýr.
Bugün inþaat hizmet kolunda memurlar arasýnda sendikalaþma oraný yüzde 70 civarýn-
dadýr. Bu da küçümsenmeyecek bir orandýr diye düþünüyoruz.

Yeni 4857 sayýlý Ýþ Kanunu yeni bazý hükümler içermektedir. Son yýllarda
yapýlan toplu iþ sözleþmeleri (kamuya ait ve özel sektöre ait iþyerlerinde) 4857 sayýlý
yeni Ýþ Kanununa göre incelendiðinde farklýlýklar içermektedir. Kamuya ait iþyerlerinde
imzalanan toplu iþ sözleþmeleri Kanunun belirlediði asgari sýnýrlarýn bir hayli ötesinde
hükümler içermektedir. Özel sektöre ait iþyerlerinde imzalanan toplu iþ
sözleþmelerindeki hükümler ise yer yer Kanunun ötesine geçmekle birlikte genellikle
Kanundaki asgari sýnýrlar seviyesinde kalmaktadýr. 
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