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1.Giriþ
Toplu olarak kullanýlmasýndan dolayý kolektif sosyal haklar arasýnda yer alan
sendika hakký1; bir devlete sosyal niteliðini veren demokratik haklar arasýnda yer
almaktadýr. 19. yüzyýlda geniþ iþçi kitlelerinin haklarýný topluca koruyabilmek amacýyla
örgütlenmesi sonucunda ortaya çýkan sendika hakký, günümüzde çaðdaþ demokratik
devletin vazgeçilmez unsurlarýndan biri olmuþtur2.
Ülkemizde sendikalar, özellikle 1961 Anayasasý'nýn yürürlüðe girmesinden bu
yana çalýþma yaþamýnda vazgeçilmez bir yer edinmiþtir. 1924 Anayasasý'nda sadece
derneklerle ilgili düzenlemeler yer alýrken, 1961 Anayasasý'nda sendikalara özel bir yer
ayrýlarak anayasal güvenceye alýnmýþ, Anayasa'nýn üçüncü bölümünde, "Sosyal ve
Ýktisadi Haklar ve Ödevler" baþlýðý altýnda sendikalara yer verilerek, sendikal haklar
alanýnda önemli bir adým atýlmýþtýr3. Anayasa'nýn ilk þeklinde (m.46) "çalýþanlar ve iþverenler, önceden izin almaksýzýn, sendikalar ve sendika birlikleri kurma, bunlara
serbestçe üye olma ve üyelikten ayrýlma hakkýna sahiptirler" þeklinde bir düzenlemeye
yer verilerek, "sendika" ve "üst birlik kurma hakký" düzenlenmiþtir. Sendikal faaliyetler
konusu ise, Anayasa'da 20.09.1971 tarih ve 1488 sayýlý Kanunla yapýlan deðiþiklikle
gündeme gelmiþtir. Getirilen düzenlemede, "Kanun, Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüðünün, millî güvenliðin, kamu düzeninin ve genel ahlâkýn korunmasý maksadýyla
sýnýrlar koyabilir" denilerek, temelde serbestçe faaliyetlerini düzenleyecek sendikalarýn
bir takým sýnýrlamalara baðlý tutulabilmesinin yolu açýlmýþtýr.
1982 Anayasasý'nda sendikalar, 1961 Anayasasý'nda olduðu gibi, Anayasa'nýn
üçüncü bölümünde, "Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler" baþlýðý altýnda düzenlenmiþtir. Anayasa'nýn 51. maddesinde sendika ve üst birlik kurma hakký anayasal
güvenceye baðlanmýþtýr. Anayasa'nýn 51. maddesinde, "sendika kurma hakký" baþlýðý
altýnda, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatleri korumak ve geliþtirmek amacýyla
çalýþanlarýn ve iþverenlerin önceden izin almadan sendika ve üst kuruluþlar kurabilecekleri, bunlara serbestçe üye olabileceði ve üyelikten serbestçe çekilebilecekleri ve
hiç kimsenin bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrýlmaya zorlanamayacaðý
(*)Kýrýkkale Üniversitesi, Ý.Ý.B.F.
1Sendika hakký ayný zamanda "sendika özgürlüðü" olarak kabul edilmektedir. Bkz. (ÇELÝK, 2004:352); Bu
çalýþmada sendika hakký deyimi, sendika özgürlüðü anlamýnda kullanýlmýþtýr.
2Sendika hakkýnýn geliþimi konusunda bkz. (SABUNCU, 2001:118-119).
31924 Anayasasý dönemindeki sendikal geliþmeler ve sendikalarla ilgili çýkarýlan ilk kanun (20.02.1947
tarih ve 5018 sayýlý Ýþçi ve Ýþveren Sendikalarý ve Sendika Birlikleri Hakkýnda Kanun) hakkýnda ayrýntýlý
bilgi için bkz: (GÜLMEZ, 1981-1982: 76-108; MAKAL, 1999:481-482; 2002:273-334).
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açýkça belirtilmiþtir. Buna karþýlýk Anayasa'da, sendikalarýn demokratik baský grubu
olma niteliði ve siyasal iþlevleri üzerinde durulmayarak, "üyelerin çalýþma iliþkileriyle"
sýnýrlý bir faaliyet alaný çizilmiþtir. Baþka bir deyiþle Anayasa'da, "ücret bilinci" üzerine
kurulu bir tür sendikacýlýðýn benimsendiði görülmektedir (IÞIKLI, 1996:119-120). Söz
konusu anlayýþ, kolektif sosyal hak ve özgürlüklere karþý duyulan tedirginlikten kaynaklandýðýndan, bu tür bir düzenlemeyle çalýþan kitlelerin politik faaliyetlerini asgari
düzeyde tutmak amaçlanmýþtýr (TANÖR, 1994: 142).
Sendika kurma hakkýnýn sýnýrlama nedenleri ise, 51. maddenin ikinci fýkrasýnda, millî güvenlik, kamu düzeni, suç iþlenmesinin önlenmesi, genel saðlýk ve genel
ahlâk ile baþkalarýnýn hak ve özgürlüklerinin korunmasý þeklinde sayýlmýþtýr. Ayrýca,
sýnýrlamanýn kanunla yapýlacaðý açýkça belirtilmiþtir. Söz konusu sýnýrlamalar, Avrupa
Ýnsan Haklarý Sözleþmesi (AÝHS) ile uyumludur. Ancak, 51. maddenin dördüncü
fýkrasýnda, "ayný zamanda ve ayný iþ kolunda birden fazla sendikaya üye olunamayacaðýna" ve altýncý fýkrasýnda, "sendika ve üst kuruluþlarýnýn tüzükleri, yönetim ve iþleyiþlerinin Cumhuriyetin temel niteliklerine ve demokrasi esaslarýna aykýrý olamayacaðýna" yönelik yasaklamalarýn AÝHS'nde yer almadýðý görülmektedir. Sendika ve üst kuruluþlarýnýn tüzükleri, yönetim ve iþleyiþlerinin, Cumhuriyetin temel niteliklerine ve
demokrasi esaslarýna aykýrý olamayacaðýnýn belirtilmesi, ülkemizde farklý bir sýnýrlandýrma rejiminin de söz konusu olabileceðini göstermesi bakýmýndan önem taþýmaktadýr. Ancak, burada "demokrasi esaslarýna uygunluk"tan söz edilmesi, demokratik bir
düzen içinde olmasý gereken standartlarýn geçerli olmasý sonucunu doðuracaðýndan
(ÞAHLANAN, 1980:35), sýnýrlamalarýn AÝHS'ne uygun bir sýnýrlama niteliði taþýmasý
söz konusu olabilecektir.
Çalýþma hayatýnda, önemli bir yere sahip olan sendikalarýn, faaliyetlerini
serbestçe düzenlemesi önem taþýmaktadýr. Serbestçe faaliyet gösterme, sendika
özgürlüðünün ayrýlmaz bir parçasý olduðu gibi, üyelerin (çalýþan-iþveren) haklarýnýn
korunmasýnda önemli bir yer tutar. Sendikalarýn çalýþma yaþamýnda olduðu kadar,
ekonomik kararlarýn alýnmasýnda da önemli iþlevleri söz konusudur. Bu yönüyle
sendikalar, toplumla iç içe olmakta ve toplumun sorunlarýna eðilebilmektedirler. Baþka
bir deyiþle, sendikalar faaliyetleriyle, toplumun bütününü ilgilendiren sorunlara da el
attýklarý için, demokrasilerde vazgeçilmez bir iþlev yüklenmektedirler. Ayrýca,
sendikalarýn çalýþanlarýn sanayileþmenin çarpýk üretim iliþkilerinden daha fazla zarar
görmemek, üretimden ve hizmetle yaratýlan deðerlerden haklarý oranýnda pay almanýn
mücadele aracý olarak ortaya çýktýðý düþünüldüðünde, bu durum daha iyi kavranmaktadýr(AKTAY, 1993:34).
Uluslararasý alanda sendika hakký ile ilgili düzenlemelere açýk bir þekilde yer
verildiði görülmektedir. Bir yönüyle, sendika hakkýnýn yaþam hakký ile yakýndan ilgili
olmasý, onun ulusalüstü belgelerde en önce düzenlenen konulardan biri yapmýþtýr
(TALAS, 1979:37). Bu baðlamda, BM Ýnsan Haklarý Evrensel Bildirisi'nde (m.23/4), ILO
tarafýndan kabul edilen Sendika Özgürlüðüne ve Örgütlenme Hakkýnýn Korunmasýna
iliþkin Sözleþme'de (m.2), AÝHS'nde (m.11), BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar
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Sözleþmesi'nde (m.8) ve BM Medeni ve Siyasal Haklar Sözleþmesi'nde (m.22/1)
açýkça sendika hakkýna yer verilmiþtir.
Hak ve özgürlüklerin güvence altýna alýnmasý bakýmýndan, ülkemizde Anayasa
Mahkemesi'nin özel bir yeri bulunmaktadýr. Anayasal hak ve özgürlüklerin korunmasýný
kendisine amaç edinen (m.148) Anayasa Mahkemesi'nin4, sendikal özgürlük alanýnýn
anayasal çerçevesinin belirlenmesinde önemli bir iþlevi söz konusudur. Bu baðlamda
konu, Anayasa Mahkemesi kararlarý ekseninde ele alýnmýþtýr. Konuyla ilgili olarak,
1961 ve 1982 Anayasasý döneminde verilen Anayasa Mahkemesi kararlarýnýn
incelemesinin yapýlmasý söz konusu özgürlüðe Mahkemenin yaklaþýmýný ortaya koyacaktýr. Burada, 274 sayýlý Sendikalar Kanunu'nun özel bir öneminin olduðunu belirtmek
gerekir. Söz konusu Kanunun sendika özgürlüðü ile ilgili getirdiði bazý hükümlerin
Anayasa Mahkemesi'nin denetiminden geçmesi, bizim için oldukça önemlidir. Öte yandan, 274 sayýlý Sendikalar Kanunu'nda sendika özgürlüðü ile ilgili olarak yer verilen
bazý hükümlerin, 2821 sayýlý Sendikalar Kanunu'nda da benzer þekilde yer almasý, bu
Kanunun deðerlendirilmesini zorunlu kýlmaktadýr.
2.Kavramsal Çerçeve
Sendika özgürlüðünün biri dar diðeri geniþ iki anlamý söz konusudur. Dar
anlamda sendika özgürlüðünden, tek baþlarýna ekonomik yönden zayýf durumda olan
çalýþanlarýn ortak ekonomik, sosyal ve kültürel çýkarlarýný korumak ve geliþtirmek
amacýyla serbestçe sendika kurma, sendikalara girme ve ayrýlma hakký anlaþýlýrken;
geniþ anlamda sendika özgürlüðü, tek bir özgürlük yerine özgürlükler bütününü kapsar. Baþka bir deyiþle, düþünce ve kanaat özgürlüðü baþta olmak üzere diðer özgürlükler de sendika özgürlüðünün kapsamý içinde yer alýr. Nitekim, düþünce ve kanaat
özgürlüðünün olmadýðý bir yerde sendika özgürlüðünün tanýnmasýnýn bir anlamý
olmayacaktýr(TUNCAY, 1975:35).
Anayasa'da sendika kurmada serbestlik ilkesi kabul edilmiþtir. Bu ilkenin kabulüyle sendikalarýn devlet karþýsýnda baðýmsýz olmalarý da saðlanmaktadýr (TUNCAY,
1975:32-35.). Sendikalarýn baðýmsýzlýðý, kuruluþ, faaliyet, idare, kontrol, fesih, üst birlikler kurmak ve uluslararasý birliklere katýlmak gibi konularý kapsamaktadýr. Bireysel
sendika özgürlüðü ise, sendikaya üye olma ya da olmama özgürlüðünü içermektedir.
Söz konusu özgürlüðün gerçek manâda var olabilmesi için himaye edilmesi, baþka bir
deyiþle, bir sendikaya üye olan ya da olmayan çalýþanýn farklý bir muameleyle karþýlaþmamasý, iþe alýnma, iþten çýkarýlma ve iþe devam bakýmýndan ayný durumdaki çalýþanlar arasýnda farklý davranýþlarýn söz konusu olmamasý gerekir. Sendikaya üye olmayan
bir çalýþanýn özgürlüðünün saðlanmasý bakýmýndan ise, mesleðinin icrasýnýn men
edilmemesi, toplu sözleþmede yalnýzca sendikalý çalýþanlarýn iþe alýnacaðýna yönelik
4Anayasa Mahkemesi'nin temel haklarý koruyucu iþlevi ile ilgili ayrýntýlý bilgi için bkz. (ALÝEFENDÝOÐLU,
1996:37 vd.).
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bir þartýn getirilmemesi ve mecburi sendika üyeliðinin bulunmamasý gerekir. Ýþveren de
iþçilerini sendikalý olup olmamalarýna göre ayrýma tâbi tutamaz(TUNCAY, 1982:127).
Çalýþanlara toplu sözleþme ve grev hakkýnýn tanýnmasý gerekir. Baþka bir deyiþle, toplu iþ sözleþmesi ve grev hakkýnýn sendika özgürlüðüyle yakýn bir iliþkisi vardýr.
Anayasa'nýn 53. ve 55. maddelerinde düzenlenen "toplu iþ sözleþmesi ve grev hakký
ve lokavt" konularýna iliþkin düzenlemeler, sendika hakkýnýn bir uzantýsý olup, sendikal
faaliyetin ayrýlmaz bir parçasýdýr (DEMÝRCÝOÐLU/ CENTEL, 2003:208). Bu hakkýn
tanýnmadýðý yerlerde, sendikalar gerçek anlamlarýný kaybederek, üyelerinin ekonomik
ve sosyal menfaatlerini korumak ve geliþtirmek görevini yerine getiremezler(TALAS,
1957:10-21,53; AKTAY, 2000:7-9).
Anayasa Mahkemesi verdiði bir kararda, sendika özgürlüðü konusunu þu þekilde deðerlendirmiþtir:
"Sendika kurma özgürlüðü bir yandan demokrasiye dayalý düzeni oluþturan
kiþiliðe baðlý hak ve ödevlerdendir. Öte yandan da toplumsal yaþantýyý çaðdaþ uygarlýk düzeyine eriþtirme amacýný güden sosyal ve iktisadi hak ve ödevlerdendir. Bunlarýn
yerine getirilmesinde gözönünde tutulacak baþlýca temel ilkeler Anayasa'nýn 10, 11 ve
12. maddelerinde gösterilmiþtir. Eþit kullanýlmayan, kiþilere ve kamuya huzur ve
adaletli bir düzen saðlamayan sendika özgürlüðünün çaðdaþ uygarlýk düzeyi ile ve
hele batý uygarlýðýnca benimsenen demokrasi anlayýþý ile baðdaþmasý olanak dýþýdýr.
Toplum yararýna olan özgür giriþimlerde, bu arada sendika alanýndaki kuruluþlarda,
daha iyisini bulmak, kiþi haklarýný savunmada ve gerçekleþtirmede en uygun çalýþma
örgütlerini kurmak, yarýþma duygusunun oluþmasýna baðlýdýr. Yarýþma duygusunun
geliþmesi ve amaca ulaþabilmesi için giriþimlerin tekel biçiminde deðil, çokluk halinde
oluþmasý en önde gelen koþuldur"5.
Böylece Anayasa Mahkemesi, sendika çokluðu ilkesini benimsemiþ, sendika
özgürlüðünün kullanýlabilmesi için birden çok sendikanýn var olmasý gerektiðinin altýný
çizmiþtir. Burada, kendiliðinden oluþan sendika tekliðinin, sendika özgürlüðünü ihlâl
eden bir yanýnýn bulunmadýðýnýn altýný çizmek gerekir (ÇELÝK, 2004:356-357; IÞIKLI,
1996:176-177). Öte yandan sendika özgürlüðünün, hem kiþisel hem de sosyal hak ve
ödevler arasýnda deðerlendirilmesi önemlidir. Nitekim, temel haklar arasýnda kiþinin
vazgeçemeyeceði hak ve özgürlükler arasýnda sendika hakkýnýn olmasý, söz konusu
özgürlüðe ayrý bir önem vermektedir.
2. Anayasa Mahkemesi Kararlarý
1961 ve 1982 Anayasasý döneminde verilen Anayasa Mahkemesi kararlarý
incelendiðinde, sendika özgürlüðüyle ilgili ortak noktalarýn; sendika ve üst kuruluþlar
kurma hakký, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe ayrýlma hakký,
5E.S.1970/48, K.S.1972/3, KT.8-9.02.1972, RG.19.10.1972, S.14341, s.5.
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sendikal faaliyette bulunma hakký, sendika ile üst kuruluþlarýnýn tüzükleri, yönetim ve
iþleyiþlerinin Cumhuriyetin temel niteliklerine ve demokrasi esaslarýna aykýrý olmamasý
ve sendikalarýn denetimi üzerinde yoðunlaþtýðý görülmektedir. Aþaðýda detaylý olarak,
bu konulara yönelik açýklamalar yapýlacaktýr.
2.1.Sendika ve Üst Kuruluþlar Kurma Hakký
2.1.1.Sendika Kurma Hakký
1961 Anayasasý'nýn ilk þeklinde "çalýþanlar ve iþverenler" için sendika hakký
düzenlenmiþ, 20.09.1971 tarih ve 1488 sayýlý Kanunla Anayasa'da (m.46) yapýlan
deðiþiklikle, "çalýþanlar ve iþverenler" ibaresi yerine "iþçiler ve iþverenler" ibaresi getirilmiþtir. Ayrýca, memurlarýn sendika kurma haklarý ortadan kaldýrýlmýþtýr (m.119)6.
1961 Anayasasý'nda söz konusu deðiþiklikler yapýlmadan önce Anayasa Mahkemesi,
çalýþtýrýlanlarýn memur ve iþçi olarak ayrýlmasýnýn iþin niteliði yönünden önem
taþýdýðýný ve Anayasanýn her iki tür çalýþanlarýn sendikalar ile sendika birlikleri kurma,
bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten ayrýlma haklarýnýn korunduðunu, yalnýz iþçi
niteliðini taþýmayan kamu hizmeti görevlilerinin bu alandaki haklarýnýn kanunla düzenleneceðini belirtmiþtir7. Mahkeme "çalýþanlar" deyimine de açýklýk getirmiþtir.
Mahkeme, çalýþanlar deyiminin Anayasa'da, soyut bir deyim olarak deðil, sendika
özgürlüðü ile ilgili olarak kullanýldýðýný, bundan ötürü çalýþanlar deyiminin,
Anayasa'daki yeri gözönünde tutularak, sendika özgürlüðünden batý demokrasilerinde
ne anlaþýlýyorsa öyle anlayarak, yorumlanmasý gerektiðinin altýný çizmiþtir. Öte yandan,
Anayasa'daki "çalýþanlar" deyiminden amacýn, geçimini emeði ile saðlayan kiþiler,
geniþ anlamý ile, iþçiler olduðu, bu deyimin, sosyolojik bakýmýndan iþçi sýnýfýný teþkil
eden varlýkla, özel kesimde ve kamu kesiminde çalýþtýrýlanlarý kapsadýðýný kabul
etmenin, her iki kitleyi, çalýþtýrýlanlar kavramý içinde düþünmenin, Anayasa yapýsýna
uygun düþeceðinin altý çizilmiþtir8.
1982 Anayasasý'nýn ilk biçiminde (m.51), 1961 Anayasasý'na (20.09.1971 tarih
ve 1488 sayýlý Kanunla deðiþik 46. madde) benzer þekilde, "iþçiler ve iþverenler"in
6Memurlara sendika hakkýnýn kaldýrýlmasýnýn gerekçeleri þu þekilde özetlenebilir: 1.1961 Anayasasý ve
624 sayýlý Yasa ile memurlara tanýnan sendika hakkýnýn grev hakký ile donatýlmadýðý, 2. Memur
sendikalarýnýn siyaset yaptýðý ve anarþik olaylara karýþtýðý, 3. Sendika olgusunun memur statüsü ile baðdaþmadýðý, 4. AÝHS'nin bu hakkýn kýsýtlanmasýna ve hatta kaldýrýlmasýna olanak verdiði. Bkz: (GÜLMEZ,
2002:133-134); Söz konusu düzenlemeyle, kritik ve ileri bazý sosyal kesimlerin belli hak ve özgürlüklerden
yararlanmalarýna kesin olarak set çekilmiþtir. Bkz. (TANÖR, 1994:58).
7E.S.1963/336, K.S.1967/29, 26-27.09.1967, RG.19.10.1968, S.13031, s.4.
8E.S.1963/336, K.S.1967/29, 26-27.09.1967, RG.19.10.1968, S.13031, s.4; IÞIKLI, çaðýmýzda giderek
kabul gören anlayýþta, "iþçi ve memur" kavramlarýnýn birbirinin karþýtý olarak görülmediðini, memur ve
sözleþmeli personel gibi çalýþanlarýn da yeni anlayýþta, geniþ bir kavramý ifade eden "iþçi" deyimi kapsamý içinde, yasalarla özel bir statüye kavuþturulmuþ belli bir çalýþan kategorisini ifade ettiðini vurgulamaktadýr (IÞIKLI, 1996: 172).
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sendika kurma haklarý güvence altýna alýnýrken, "memurlarýn sendika kurma haklarý"
ile ilgili anayasal bir güvence getirilmemiþtir. 3.10.2001 tarih ve 4709 sayýlý Kanunla
Anayasa'da yapýlan deðiþiklikle, 1961 Anayasasý'nýn ilk þeklinde olduðu gibi(m.46),
"çalýþanlar ve iþverenler" ibaresi Anayasa'ya (m.51) eklenmiþtir. Böylece, sadece iþçiler için öngörülen sendika kurma hakkýnýn kapsamý geniþletilmiþtir. "Çalýþanlar"
ibaresinin getirilmesiyle, bir hizmet akdine dayanarak emeði ile çalýþanlar yanýnda
herkesin sendika kurma hakký güvence altýna alýnmýþtýr. Anayasa'da evrensel standartlara uygun bir deðiþiklik yapýlmýþtýr.
1982 Anayasasý döneminde, "sözleþmeli personel" adýyla kamuda çalýþan yeni
bir kesim ortaya çýkmýþtýr. Sözleþmeli personelin sendika kurma hakký konusunda
anayasal bir güvence getirilmemiþtir. Konuyla ilgili olarak, Anayasa'da açýk bir yasaklama da bulunmamaktadýr. Buna karþýlýk, Anayasa Mahkemesi sendika kurma hakkýný
sözleþmeli personel açýsýndan dar bir çevrede yorumlamýþtýr. Bu baðlamda, 20 Ocak
1990 gün ve 399 sayýlý Kanun Hükmünde Kararname'nin 14. maddesinde, "sözleþmeli
personelin sendikaya üye olmasý, sendikal faaliyette bulunmasý, bu yolda propaganda
yapmasý, desteklemesi ve teþvik etmesinin yasaklanmasý" Anayasa'ya uygun bulunmuþtur. Mahkeme Anayasa'nýn 51. ve 53. madde metinlerinde yer alan söz konusu
haklarýn sadece iþçiler yönünden anayasal güvenceye baðlandýðýný, 399 sayýlý
KHK'nin öngördüðü sözleþmeli personelin iþçi ve memur olmadýðýný, iþçi kapsamý
dýþýnda kalan çalýþanlar hakkýndaki düzenlemeler konusunda Yasakoyucunun takdir
hakký bulunduðunu belirtmiþtir9. Anayasa'da sözleþmeli personele yönelik açýk bir
yasaklama olmamasýna karþýlýk, bu tür bir yorumda bulunulmasý, söz konusu özgürlüðün kullanýmýný sýnýrlandýrmýþtýr. Mahkeme, sözleþmeli personelin sendikaya üye
olmasý, sendikal faaliyette bulunmasý, bu yolda propaganda yapmasý, desteklemesi ve
teþvik etmesinin yasaklanmasýný Anayasa'ya uygun bulurken yukarýdaki gibi, bu kiþilerin sendikal faaliyetlerinin tamamen ortadan kaldýrýlýp kaldýrýlmadýðýný baþka bir deyiþle hakkýn özüne dokunup dokunmadýðýný tartýþmamýþtýr10. Söz konusu yaklaþým
þeklinin mevcut Anayasa (m.51) ve uluslararasý alanda kabul edilen sözleþmelere
aykýrý olduðu görülmektedir. Anayasa'da, 3.10.2001 tarih ve 4709 sayýlý Kanunla
yapýlan deðiþiklikle, "çalýþanlar ve iþverenler" þeklinde bir ifadeye yer verilmesi tüm
çalýþanlarýn sendika kurma haklarýnýn güvence altýna alýnmasý sonucunu doðurmuþtur.
Ayrýca, Türkiye'nin de onayladýðý11, ILO tarafýndan kabul edilen 17.06.1948 tarih ve 87
No'lu "Sendika Özgürlüðüne ve Örgütlenme Hakkýnýn Korunmasýna iliþkin
Sözleþme'de" bu tür bir ayrýma gidilmeden "tüm çalýþanlarýn" sendika kurma haklarýnýn
bulunduðu açýk bir þekilde belirtilmiþtir (m.2). Bu baðlamda, Anayasa Mahkemesi'nin
sözleþmeli personel bakýmýndan konuyla ilgili görüþünün deðiþmesi gerektiðini düþün9E.S.1990/12, K.S.1991/7, KT.04.04.1991, RG.13.08.1991, S.20959, s.52.
10E.S.1990/12, K.S.1991/7, KT.04.04.1991, RG.13.08.1991, S.20959, s.44-45.
11RG.22.12.1992, S.21432 (Mükerrer); Sözleþmenin metni için bkz.
http://www.ilo.org/public/turkish/region/eurpro/ankara/sozlesme/onaylanan.htm (02.01.2006)
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mekteyiz. Temel bir insan hakký olarak uluslararasý sözleþmelerde herkese tanýnan
sendika hakkýnýn sözleþmeli personele yönelik olarak yasaklanmasý düþünülemez.
Öte yandan Anayasa Mahkemesi, KÝT'lerdeki sözleþmeli personelin hukuksal
statüsünü belirlemek ve istihdam güvencesini saðlamak için, yapýlacak idarî
sözleþmelere esas olmak üzere, Anayasa'nýn 128. maddesinin ikinci fýkrasýnda memur
ya da diðer kamu görevlilerine, 49.-55. maddelerde iþçilere iliþkin güvencelerin benzerlerinin, KÝT'lerin hizmet özelliklerine uygun öðeleri içeren bir çerçeve yasa ile kurallara baðlamak zorunluluðu üzerinde durmuþtur. Haklý olarak Anayasa Mahkemesi,
ayný iþi yapan ve ayný sorumluluklarý taþýyan ve kamu hukuku iliþkisi içinde çalýþan kiþilerin ayný statü içinde bulunmalarýnýn gerektiðini, bunlarýn ayrý statülerde ve çok farklý
ücretlerle çalýþtýrýlmalarýnda isabet bulunmadýðýný ve bu durumun Anayasa'nýn 10.
maddesine aykýrýlýk taþýdýðýný açýkça belirtmiþtir12.
2.1.2.Sendika Kurucusu Olma Hakký
Sendika kurucusu olabilmek için mevzuatta bazý kriterler öngörülmüþtür. Bu
kriterler, Anayasa'da güvence altýna alýnan hakkýn kullanýlmasýný aþýrý zorlaþtýran ya da
engelleyen bir niteliðe bürünmemelidir. Aksi takdirde, sendika özgürlüðünün ihlâl
edilmesi söz konusu olur.
Sendika kuruculuðunu zorlaþtýran 274 sayýlý Sendikalar Kanunu'nun 11. maddesinin 1 sayýlý bendindeki, iþçi sendikasý kurabilecek iþçinin, sendikanýn kurulacaðý
iþkolunda "en az üç yýldan beri eylemli olarak çalýþmýþ bulunmasý" koþulu Anayasa'ya
aykýrý bulunmuþtur. Kararda, herhangi bir iþkolunda eylemli olarak çalýþmayan bir
iþçinin o iþkolunda sendika kurmasýnýn, yarar yerine zarar doðurabileceði, bunun için
sendika kuracak iþçinin o iþkolunda eylemli olarak çalýþan bir kimse olmasýnýn aranmasýnýn, sendikacýlýðýn ereðine uygun bir sýnýrlandýrma olduðu belirtilmiþtir.
Mahkemeye göre, sendikanýn uðraþacaðý konularda en önemlisi belli durumda olan
iþçilerin iktisadî ve toplumsal durumlarýnýn düzeltilmesi olduðuna göre, bu konularda
yararlý olabilecek bir örgütün kurulmasýnda, o iþkolunda çalýþanlarýn durumlarýný ve
sorunlarýný yakýndan bilmenin, aranmasý gerekli bir nitelik sayýlacaðý düþünülebilir13.
Buna karþýlýk, yasada öngörülen 3 yýllýk sürenin serbestçe sendika kurma
hakkýnýn özüne dokunduðu belirtilmiþtir. Mahkeme, olaðan anlayýþta bir kimsenin belli
bir iþkolunda çalýþan iþçilerin sorunlarýný kavrayabilmesi için az bir zamanýn yeterli olacaðýný, bu kimsenin sendika kurucusu olarak baþka kimseleri bir araya toplayabilecek
ve sendikaya üye devþirebilecek bir durumda ise, o iþkolunda eylemli olarak çalýþan bir
kimse olmasý karþýsýnda, onun sendika kurucusu olarak görev yapmasýný engellemenin, sendika kurma özgürlüðünü yersiz biçimde ve kamu yararýna dayanmaksýzýn
sýnýrlandýrmak niteliðine bürüneceðini belirtmiþtir14.
12E.S.1988/5, K.S.1988/55, KT.22.12.1988, RG.25.07.1989, S.20232, s.51.
13E.S.1970/48, K.S.1972/3, KT.8-9.02.1972, RG.19.10.1972, S.14341, s.6.
14E.S.1970/48, K.S.1972/3, KT.8-9.02.1972, RG.19.10.1972, S.14341, s.6.
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Sendika kurmak ve sendikanýn yönetiminde görev almak için belli bir ehliyete
sahip olma þartýnýn aranmasý bizce yerindedir. Bu baðlamda, sendika kuracak iþçinin
o iþkolunda eylemli olarak çalýþan bir kimse olmasý þartýnýn aranmasý, sendikacýlýðýn
amacýna uygun bir sýnýrlandýrmadýr. Buna karþýlýk, Mahkemenin de belirttiði gibi, bu
sýnýrlamanýn söz konusu hakkýn kullanýmýný aþýrý derecede sýnýrlayýcý bir niteliðe
bürünmemesi gerekir.
Yürürlükte bulunan 2821 sayýlý Sendikalar Kanunu'nda sendika kurucusu
olmak için; Türk vatandaþý, medeni haklarý kullanmaya ehil ve sendikalarýn kurulacaðý
iþkolunda fiilen çalýþýr olma, kamu hizmetlerinden mahrum edilmemiþ bulunma, Türkçe
okur-yazar olma ve bazý suçlardan hüküm giymemiþ olma þartlarý aranmaktadýr. Söz
konusu þartlardan Türk vatandaþý olma koþulu özellikle Avrupa Birliðine girme
yönünde müzakerelere baþladýðýmýz günümüz þartlarýnda önemini yitirmiþ gözükmektedir. Burada, yabancýlara yönelik olarak bir ayrýma gidilmesi mümkün deðildir. ILO
tarafýndan kabul edilen 17.06.1948 tarih ve 87 No'lu Sendika Özgürlüðüne ve
Örgütlenme Hakkýnýn Korunmasýna iliþkin Sözleþme'de de (m.2), "Çalýþanlar ve iþverenler herhangi bir ayýrým yapýlmaksýzýn önceden izin almadan istedikleri kuruluþlarý
kurmak ve yalnýz bu kuruluþlarýn tüzüklerine uymak koþulu ile bunlara üye olmak
hakkýna sahiptirler" denilerek, bu tür bir ayrýmýn olamayacaðý açýkça belirtilmiþtir.
Ülkemize yabancý sermayeyi teþvik baðlamýnda gösterilen çabalardan sonra bu tür bir
yasaklamanýn anlamý da bulunmamaktadýr. Öte yandan, Anayasa'nýn 90/5. maddesi
baðlamýnda onayladýðýmýz uluslararasý andlaþmalarýn kanunlarýn üstünde yer
aldýðýnýn kabul edilmesi ve bu uluslararasý sözleþmelerde açýkça sendika hakkýnýn bir
insan hakký olarak tanýnmasý karþýsýnda, söz konusu hükmün deðiþtirilmesi gerekmektedir.
4688 sayýlý Kamu Görevlileri Sendikalarý Kanunu'nda (m.6/2) ise, sendika kurucusu olabilmek için en az iki yýldan beri kamu görevlisi olarak çalýþmanýn yeterli olduðu
belirtilmiþtir. Söz konusu hükmü, yukarýda sözü edilen Anayasa Mahkemesi kararý
baðlamýnda ele aldýðýmýzda, çalýþma süresinin oldukça uzun öngörüldüðü görülmektedir. Bizce de iki yýllýk süre, sendika kurucusu olma hakkýný aþýrý derecede zorlaþtýrdýðýndan, söz konusu sürenin kýsaltýlmasý gerekir. Bu anlamda olmak üzere, 1 yýllýk bir sürenin öngörülmesi söz konusu olabilir. Kamu görevlisinin hizmete baþlamasýndan sonraki 1 yýllýk süre sonunda asaleten göreve atandýðý düþünüldüðünde, 1 yýllýk
sürenin makul bir süre olduðu görülecektir.
2.1.3.Üst Birlik Kurma Hakký
Üst birlik kurma hakký, 1961 Anayasasý'nda olduðu gibi, 1982 Anayasasý'nda
açýkça güvence altýna alýnmýþtýr. Sendikalar, üst birlik kurarak ya da bu tür birliklere
katýlarak, kendilerini olumlu yönde geliþtirme olanaðýný elde ederler. Birliðe üye
sendikalarýn tecrübe ve bilgilerini diðer sendikalarla paylaþmalarý, söz konusu birliklerin kuruluþlarýnda temel etkendir. Öte yandan, uluslararasý birliklere üye olma yoluy8
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la sendikalar, uluslararasý alanda çeþitli faaliyetlere katýlarak, sendikacýlýðýn geliþmesi
yönünde karþýlýklý iþbirliði olanaklarýný geliþtirebilmektedirler.
Anayasa Mahkemesi'nin üst birliklere (ulusal-uluslararasý) üye olma konusunda özgürlükçü bir yorum yapmýþtýr. Mahkemeye göre, kamu düzeni ya da yararý söz
konusu olmadýkça bir örgütü uluslararasý iþbirliðinin yararlarýndan yoksun býrakmak
Anayasa'ya aykýrý olacaktýr15. Ancak, bu birliklere katýlmada tam bir serbestinin
olmadýðý, 274 sayýlý Sendikalar Kanunu'nun 11. maddesinin 3 sayýlý bendinin birinci
fýkrasý denetlenirken açýkça belirtilmiþtir. Kararda, ülkedeki kamu düzeninin korunmasý
amacýyla kanunla Bakanlar Kurulu'na geniþ bir yetkinin tanýndýðýnýn altý çizilmiþtir.
Uluslararasý meslek kuruluþlarýnýn kurulabilmesi için Sendikalar Kanunu'nun 11. maddesinin 3 sayýlý bendinin birinci fýkrasýyla getirilen, "Türkiye'de en çok iþçiyi temsil eden
iþçi konfederasyonu olma veya bu konfederasyona baðlý bulunma" koþulu ise,
Anayasa'ya aykýrý bulunmuþtur. Kararda, sendikalarýn ve sendika topluluklarýnýn uluslararasý meslek kuruluþlarýnýn kurucusu olmasýnýn sýnýrlandýrýldýðý, uluslararasý kuruluþlara üye olmada ve böyle bir kuruluþu kurmada sendikanýn belli sayýda iþçiden
oluþan bir sendika niteliðini taþýmasýnýn öneminin bulunmadýðý, yaþama ve iþleme
yeteneðini bulabilirse bu tür kuruluþlarýn kurulabileceði, kamu düzeni veya yararlarý
söz konusu olmadýkça bir örgütü uluslararasý iþbirliðinin yararlarýndan yoksun býrakmamak gerektiði üzerinde durulmuþtur16.
Uluslararasý kuruluþlara üyelik konusunda yürürlükteki 2821 sayýlý Sendikalar
Kanunu'nda ve 4688 sayýlý Kamu Görevlileri Sendikalarý Kanunu'nda "serbestlik ilkesi"
kabul edilmiþtir. Ancak, bu serbestliðin tam bir serbestlik olmadýðý 2821 sayýlý
Sendikalar Kanunu'nda (m.28) ve 4688 sayýlý Kamu Görevlileri Sendikalarý
Kanunu'nda (m.17), Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'na tanýnan denetim yetkisi
ile ortaya çýkmaktadýr. 2821 sayýlý Sendikalar Kanunu'nda (m.28/3) üye olunan uluslararasý kuruluþ tüzüðünün, Türkiye Devleti'nin þekline, insan haklarýna saygýlý, milli,
demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerine, Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüðüne, Türk Ulusuna ait egemenliðin kullanýlmasýnýn hiç bir suretle belli bir
kiþiye, zümreye veya sýnýfa býrakýlamayacaðý esaslarýna aykýrý bulunduðu veya uluslararasý kuruluþun bu ilkelere aykýrý faaliyet gösterdiði veya nitelik kazandýðý takdirde,
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, üyeliðin iptali için sendika veya konfederasyon
merkezinin bulunduðu iþ mahkemesinde dava açabilecektir. Burada, Bakanlýða tanýnan yetkinin sendikalar üzerinde bir vesayet yetkisi niteliðinde olduðu söylenebilir.
Aslýnda, sendika özgürlüðünün saðlanmasý açýsýndan bu tür denetim yetkisinin
yürütme organý yerine yargý organýna tanýnmasý daha doðru bir yaklaþým oluþturacaktýr. Söz konusu yetki Cumhuriyet Savcýsýna verilebilir. Öte yandan, Bakanlýðýn konuyla ilgili baþvurusunun iþ mahkemesi tarafýndan sonuçlandýrýlmasý son derece
yerindedir. Kanunda (m.26/2), sendikalarýn ayný zamanda birden fazla konfederasyona
15E.S.1970/48, K.S.1972/3, KT.8-9.02.1972, RG.19.10.1972, S.14341, s.6.
16E.S.1970/48, K.S.1972/3, KT.8-9.02.1972, RG.19.10.1972, S.14341, s.6.
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üye olamayacaðý ve birden fazla konfederasyona üye olunmasý halinde tüm üyeliklerin
geçersiz olacaðý hükmü de sendikalarýn serbestçe üst kuruluþa üye olma özgürlüðü ile
çeliþmektedir. Burada, birden fazla üyeliðin tüm üyelikleri düþüreceðinin belirtilmesi,
sendika faaliyetlerinin kanunun çizdiði çerçeve üzerinde yürütülmesi amacýndan kaynaklandýðý söylenebilir.
4688 sayýlý Kamu Görevlileri Sendikalarý Kanunu'nda (m.17), sendika ve konfederasyonlarýn, amaçlarýna uyan uluslararasý kuruluþlara serbestçe üye olabileceði
ve üyelikten çekilebileceði, üyelik bildirimini ise, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlýðý'na bildireceði hükme baðlanmýþtýr. Üyelik bildirimine, üye olunan kuruluþ
tüzüðünün bir örneði de eklenecektir. Kanunda açýkça konuyla ilgili olarak Çalýþma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlýðý tarafýndan bir denetimin yapýlacaðý üzerinde durulmamýþtýr.
Ancak, söz konusu üyelik bildiriminin Bakanlýða bildirilmesi konuyla ilgili Bakanlýðýn
ilgili sendika ve konfederasyon üzerinde bir denetim yapmasý sonucunu ortaya çýkaracaktýr. Öte yandan, Kanunda " sendikalarýn amaçlarýna uyan uluslararasý kuruluþlara
üyeliðinden" söz edilmesi üzerinde durmak gerekir. Sendikalar ve konfederasyonun
amaçlarýyla örtüþmeyen bir kuruluþa üye olmasýnýn söz konusu olamayacaðý açýktýr.
Söz konusu ifadenin, Kanunun 17. maddesinin 2. fýkrasýnda sözü edilen "serbestlik"
ilkesi ile çeliþtiði görülmektedir. Sendikanýn ancak bir konfederasyona üye olacaðý
(m.17/1), birden fazla konfederasyona üye olunmasý halinde diðer üyeliklerin geçersiz
olacaðý hükmünün de, bizce, serbestçe üst kuruluþlara üyelik hakkýný ihlâl ettiði
görülmektedir.
2.1.4.Ülke Çapýnda Sendikal Faaliyette Bulunma Hakký
Sendikalarýn ülke çapýnda faaliyette bulunma haklarýnýn korunmasý gerekir.
Söz konusu ilkeyi ihlâl eden düzenlemeler Anayasa'ya aykýrý olur. Bu baðlamda, ülke
çapýnda faaliyet hakkýný "kurulu bulunduðu iþkolunda çalýþan sigortalý iþçilerin en az
1/3 ünü üye yazmýþ olmasý" koþuluna baðlayan 274 sayýlý Sendikalar Kanunu'ndaki
(m.9/2-a) hüküm Anayasa'ya aykýrý bulunurken, bu hükmün yazýlýþý bakýmýndan
sendikalarýn kuruluþunu deðil, yalnýzca çalýþma alanlarýný sýnýrlandýrmakta olduðu
görülse de, her kuruluþun ereðinin, o kuruluþun geliþmesi ve çalýþmasý olduðu, iþçi
sendikasýnýn çalýþma alaný için konulan bu sýnýrlandýrmanýn, ister istemez, onun kuruluþunu da etkilediði, çalýþmasý belli alanla sýnýrlý bulunan bir iþkolu sendikasýnýn
geniþlemesinin olanaðýnýn bulunmadýðý, belli alan içinde sýkýþýp kalan bir sendikanýn
yeni üyeler kazanmasý ve gitgide büyüyerek Türkiye çapýnda çalýþan ve etkili bulunan
bir sendika durumuna gelmesinin düþünülemeyeceði, bu sýnýrlandýrmanýn da sonuçta
onlarýn kuruluþunu iyice etkileyerek, onlarý ölü doðmuþ duruma sokacaðý, bir temel
hakkýn kullanýlmasý olanaðýný kaldýran veya bu hakkýn kullanýlmasýný olaðanüstü
güçleþtiren söz konusu sýnýrlandýrmalarýn, "hakkýn özüne"17 dokunduðu belirtilerek
þöyle denilmiþtir:
17Hakkýn özü konusunda ayrýntýlý bilgi için bkz. (SAÐLAM, 1982:141-184).
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"Türkiye çapýnda sendika kurma olanaksýzlýðý, bugün kurulmuþ olan Türkiye
çapýndaki sendikalar yararýna bir tekel yaratma sonucunu doðurur ki bu da
Anayasa'mýzýn temel kurallarýndan bulunan batý uygarlýðýna dayanan demokrasiye
baðlý devlet ilkesine aykýrýdýr"18.
Kararda ayrýca, Türkiye çapýnda çalýþacak sendikalarýn kurulmasýnýn engellenmesinin birçok güçsüz sendikalarýn ortaya çýkmasýnýn gerçekleþmesi sonucunu doðuracaðý, yasa kuralý ile varýlmak istenilen amacýn tersinin gerçekleþeceði, amaca uygun
olmayan bir þekilde, sendikalarla federasyon ve konfederasyon ve konfederasyonlarýn
kuruluþlarýný, daha baþlangýçta olaðanüstü zorlaþtýran ve onlarýn geniþ ölçüde çalýþmalarý sonucunda kendilerini beðendirerek üye sayýlarýný artýrmalarýný engelleyici nitelikte olan bir düzenlemenin, Anayasa'ya uygun görülemeyeceði üzerinde durulmuþtur19.
Yürürlükteki 2821 sayýlý Sendikalar Kanunu'nda (m.3) ve 4688 sayýlý Kamu
Görevlileri Sendikalarý Kanunu'nda (m.4) sendikalarýn "Türkiye çapýnda faaliyette
bulunmak amacý ile kurulabilecekleri" açýk bir þekilde yer almaktadýr. Bu durum da
bizce, yukarýda 274 sayýlý Kanunda sözü edilen Türkiye çapýnda faaliyette bulunmayý
belli koþullarla zorlaþtýran kural da olduðu gibi, bir sýnýrlama niteliðindedir. Kanunla
sendikalarýn çalýþma alanlarýnýn belirlenmesi doðru bir yaklaþým deðildir. Burada,
kurulacak sendikalarýn çalýþma alanlarýný serbestçe kendilerinin belirlemesi, sendika
özgürlüðüne daha uygun bir yaklaþým oluþturacaktýr. Anayasa Mahkemesi Türkiye
çapýnda faaliyette bulunmayý belli koþullarla zorlaþtýran kuralý denetlerken liberal bir
bakýþ açýsý kullanmýþtýr. Bu bakýþ açýsýyla yaklaþýldýðýnda, sendikalarýn faaliyet
gösterecekleri alanýn serbestçe belirlenmesi konusu öne çýkmaktadýr. Öte yandan,
sendikalarýn çalýþma alanýyla ilgili daha kuruluþunda bazý sýnýrlamalarýn öngörülmesi,
sendikalarýn kuruluþunu yakýndan ve derinden etkilemesi nedeniyle hakkýn özünü de
zedeleyecektir

18E.S.1970/48, K.S.1972/3, KT.8-9.02.1972, RG.19.10.1972, S.14341, s.5.
19E.S.1970/48, K.S.1972/3, KT.8-9.02.1972, RG.19.10.1972, S.14341, s.5 ; Karþý Oyda, söz konusu
düzenlemeyle, güçlü sendikacýlýðý saðlamak gibi bir amacýn güdüldüðünü, bunu yaparken de sendika
kurma hakkýnýn özüne dokunulmadýðýný, bir sendikanýn sendikacýlýktan beklenen yararlarýn saðlanmasý
için gereken faaliyette bulunmasýnýn engellenmediðini, sendikalarýn gereðinden fazla çoðalmasýný
önlemesi ve sendikalarýn sorumluluklarýný yerine getirecek güçte bulunmalarýnýn saðlamasý bakýmýndan
yararlý olduðunu, bir sendikanýn ilk kuruluþundaki üye sayýsýnýn ileride arttýrmasýna engel teþkil etmeyeceðini, kurulu bulunduðu iþkolunda yurdun çeþitli bölgelerindeki çalýþmalarý ve baþarýsý ile üyelerini
aranýlan 1/3 oranýna ulaþtýrmasýnýn mümkün olacaðý belirtilerek karþý çýkýlmýþtýr. Bkz. Yargýç Ýhsan
Ecemiþ'in Karþý Oy Yazýsý, E.S.1970/48, K.S.1972/3, KT.8-9.02.1972, RG.19.10.1972, S.14341, s.11;
Ayný konuyla ilgili diðer bir Karþý Oyda, getirilen hükümle, sendika faaliyetinin Türkiye çapýnda yayýlmasýný
teþvik edici bir amacýn var olduðu, kuvvetli örgütlerin bu yolla oluþmasýnýn istendiði belirtilerek karara karþý
çýkýlmýþtýr. Bkz. Yargýç Ahmet H. Boyacýoðlu'nun Karþý Oy Yazýsý, E.S.1970/48, K.S.1972/3, KT.89.02.1972, RG.19.10.1972, S.14341, s.12.
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2.2. Sendika ve Üst Kuruluþlara Üye Olma ve Ayrýlma Hakký
2.2.1.Sendikaya Üye Olma Hakký
1961 ve 1982 Anayasasý'nda sendikalara ve üst kuruluþlara serbestçe üye
olma hakkýnýn olduðu açýkça belirtilmiþtir. 1982 Anayasasý'nda (m.51/4) "ayný zamanda ve ayný iþkolunda birden fazla sendikaya üye olunamaz" denilerek birden fazla
sendikaya üye olmak yasaklanmýþtýr. Söz konusu yasaklama, toplu sözleþme yetkisinin belirlenmesi açýsýndan kabul edilmiþ olsa da, "herkesin dilediði sendikaya üye
olma özgürlüðü" ile çeliþmektedir (IÞIKLI, 1996:173-174).
274 sayýlý Sendikalar Kanunu'nun 1 sayýlý bendindeki, "bir kimsenin sendikaya
üye olmasýnýn sendikanýn yetkili organýnýn kabulü" koþuluna baðlanmasýný öngören
kural Anayasa'ya aykýrý bulunmuþtur. Kararda, herhangi bir iþçinin bir sendikaya girme
yetkisinin bulunduðu gibi, sendikanýn da kendi varlýðýný ve geliþmesini korumak için
sendika çalýþmalarýna zararlý olacaðýna inandýðý kimseyi kendi içine almaktan kaçýnma
hakkýnýn bulunduðu, üyeliðe engel durumu bulunanlarýn üye olma istemlerinin reddinin
olaðan olduðu, kuralýn yazýlýþýna göre kuruluþun yetkili organýnýn kabulü veya reddinin
yalnýzca kuruluþun yetkili organýnýn dileðine ve deðerlendirmesine býrakýlmasý
nedeniyle, yöneticilerin bir isteklinin sendikada üye olmasýný gerçekten nesnel ölçülere
göre engelleyemeyecek herhangi bir nedenle, sendikaya girme istemini reddetmelerinin tanýnmasýnýn, onlara sýnýrsýz bir yetki verdiði, sendikaya üye olma özgürlüðünü özü bakýmýndan zedelediði belirtilmiþtir20.
Burada, sendikalarýn kendi varlýklýklarýný koruma ile kiþilerin istedikleri
sendikaya üye olma özgürlüklerinin karþý karþýya geldiði görülmektedir. Sendikalar,
sendikalara üye olmasý kanunî olarak yasaklanmýþ bulunanlar dýþýnda, kendilerine
yapýlan baþvurularý kabul etmelidirler. Haklý nedenler söz konusu ise, bu durumda üyelik baþvurusu reddedilebilir. Buna karþýlýk, bu tür üyelik istemlerinin reddine yönelik
iþlemlere karþý yargý yolunun da açýk olmasý gerekir. Anayasa Mahkemesi haklý olarak
burada, objektif olmayan herhangi bir nedenle sendikalara üyelik istemini reddetme
yetkisinin tanýnmasýný Anayasa'ya aykýrý bulmuþtur. Bu tür düzenlemeler açýkça hukuk
devleti ilkesine ve demokratik esaslara aykýrýdýr.
2.2.2. Sendika ve Üst Kuruluþlardan Ayrýlma Hakký
Sendika ve üst kuruluþlara girme hakkýnda olduðu gibi sendika ve üst kuruluþlardan ayrýlma hakký da anayasal güvence altýndadýr. Sendikalara üye olma ya da
ayrýlma ile ilgili bir baskýnýn olamayacaðý konusunda, "hiç kimsenin bir sendikaya üye
olmaya ya da üyelikten ayrýlmaya zorlanamayacaðý" þeklinde Anayasa'da (m.51/1) bir
ifadeye yer verilmek suretiyle açýkça belirtilmiþtir.
20E.S.1970/48, K.S.1972/3, KT.8-9.02.1972, RG.19.10.1972, S.14341, s.5.
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Bu hakkýn kullanýlmasý için özel bir usulün getirilmesi mümkündür. Bu baðlamda, 274 sayýlý Sendikalar Kanunu'nun 6 ncý maddesinin birinci fýkrasýnda yer alan,
"sendika üyeliðinden çekilmenin noter önünde yapýlacaðý" kuralý Anayasa'ya uygun
bulunmuþtur. Kararda, sendikadan çekilmenin saðlam bir düzene baðlanmamasýnýn,
uygulamada büyük karýþýklýklara ve birçok dolanlý iþlere yol açtýðý, sendikalarýn düzenli olarak çalýþma olanaklarýný kaldýrmakta ve dolayýsýyla sendikadan çekilmemiþ bulunan iþçiler için sendika çalýþmalarý yoluyla elde edecekleri haklardan zamanýnda veya
hiç yararlanamama sonucunu doðurduðu, bu yoldaki sakýncalarý görmüþ bulunan
sendikalarýn, kendi tüzüklerinde yasa kuralýna benzer biçimlerde bazý düzenlemelere
yer verdikleri, yasa ile sendikalardan çekilme konusunun, birtakým biçim koþullarýna
baðlanmasýnda kamu yararý ve düzeni bakýmlarýndan gerek bulunduðu, yasa ile bu
konuda öngörülen biçim koþullarý, iþçiler ve sendikalar yönünden haklarýnýn zamanýnda kullanýlmasýný saðlayýcý bir güvenceyi de oluþturmasý nedeniyle, çekilme hakkýnýn
kullanýlmasýnýn engelleyeceði ve dolayýsýyla bu hakkýn özüne eylemli olarak etki
yapacaðýnýn düþünülemeyeceði, çekilme konusunu düzenleyen bu biçim koþullarý ile
iþçilere, iþten ve gündelikten yoksun kalmalarý ve ayrýca masraf yapmalarýný gerektiren
birtakým yükümler yönetilmekte olmasýnýn, bu koþullarý getiren yasa kuralýnýn
Anayasa'ya aykýrýlýðýný ortaya koyamayacaðý üzerinde durulmuþtur21. Buna karþýlýk,
üyelikten ayrýlmanýn ve sendikaya üye olmanýn "noter aracýlýðý" ile olmasý zorunluluðunun dolaylý olarak tek sendika oluþturma eðiliminin bir ifadesi ile de yorumlanabileceðinin doktrinde ifade edildiðini belirtmek gerekir. Söz konusu yaklaþýmda, belli bir
sendikaya üye olanlarýn yeni ve baþka bir sendikaya üye olmalarýnýn güçleþtirilmesi
dolayýsýyla, ilk üye olunan sendikada üye kalmayý zorlayýcý sonuçlar doðuracaðýndan,
negatif sendika özgürlüðünün de ihlâl edildiði belirtilmektedir(IÞIKLI, 1996:178-179).
Sonuç olarak, üyelik belgelerinde yapýlan yolsuzluklar nedeniyle toplu iþ sözleþmesi
yetkisinin kazanýlmasýnda saðlýklý bir sonuca varýlamamasýnýn "noter" þartýnýn getirilmesinde önemli bir etken olduðu görülmektedir (ÇELÝK, 1997:62-63). Bu durumda,
"noter" þartýnýn getirilmesi yerinde bir uygulama olarak ortaya çýkmaktadýr.
Yürürlükteki 2821 sayýlý Sendikalar Kanunu'nda da. "üyelik" (m.22/3) ve "üyelikten çekilme" (m.25/2) için noter þartý öngörülmüþtür. Buna karþýlýk, 4688 sayýlý Kamu
Görevlileri Sendikalarý Kanunu'nda (m.14) ise bu tür bir þart getirilmemiþtir. 4688 sayýlý
Kanunda(m.14/2), üyelik formunu kamu görevlisinin üç nüsha olarak doldurup imzalamasý ve üye formu ile sendikaya baþvurmasý ve baþvurunun sendika yetkili organýnca
kabul edilmesi þartý getirilmiþtir. Üyelikten çekilme de (m.16/2), çekilmek isteyen kamu
görevlisi tarafýndan, üç nüsha olarak doldurulup imzalanan üyelikten çekilme bildiriminin kurumuna verilmesi ile gerçekleþmesi öngörülmüþtür. Burada, kamu görevlileri
sendikalarýnýn henüz grev ve toplu iþ sözleþmesi yapma haklarýnýn kanunî olarak
tanýnmadýðýndan, yukarýda belirtilen üyelik belgelerinde yapýlan yolsuzluklarýn söz
konusu olamayacaðý ve Kanunda bu nedenle özel bir þekil þartýnýn öngörülmediði
söylenebilir. Ayrýca, kamu görevlilerine grev ve toplu ile sözleþmesi hakký verildiðinde,
21E.S.1970/48, K.S.1972/3, KT.8-9.02.1972, RG.19.10.1972, S.14341, s.5.
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ortaya çýkacak olumsuzluklara karþý "noter" þartýnýn getirilmesi olasý olduðunu belirtmek gerekir.
Burada, ayrýlma için getirilen özel þekil þartý Anayasa'ya uygun bulunurken,
kamu yararý ve düzeni ile iþçiler ve sendikalar yönünden haklarýn zamanýnda kullanýlmasýný saðlayýcý bir güvencenin öngörülmesi önemlidir22. Sendikanýn da ayný þekilde,
haklý nedenlere dayanarak bir üyesini sendikadan çýkarma hakký vardýr. Söz konusu
durum sendikanýn varlýðýný koruma amacýyla açýklanabilir (AKYÝÐÝT, 2002: 256).
Ancak burada, sendika içi itiraz ve dâva yolunun söz konusu olmasý gerekir.
Kanýmýzca, sendikadan çýkarýlanlar için, yargý yolunun kabul edilmesi, söz konusu haklarýn kullanýlmasýnda önemli bir güvence oluþturmaktadýr.
2.2.3. Sendika Kurma, Sendikaya Üye Olma ve Sendikada Görev Alma
Hakkýnýn Bazý Çalýþanlar Yönünden Yasaklanmasý
1961 ve 1982 Anayasasý'nda sendika kurma ve üye olma hakkýyla ilgili bazý
kiþilere yönelik açýk bir yasaklama söz konusu deðildir. 1982 Anayasasý'nda (m.51/4)
sadece "ayný zamanda ve ayný iþ kolunda birden fazla sendikaya üye olunamayacaðý"
hükme baðlanmýþtýr. Ýki Anayasa'da da sendika kurma ve üye olmayla ilgili ayrýntýlý
düzenlemeler kanuna býrakýlmýþtýr.
274 sayýlý Sendikalar Kanunu'nda (m.22) bazý çalýþanlara yönelik getirilen
sendikaya üye olma yasaðý Anayasa'ya uygun bulunmuþtur. 274 sayýlý Sendikalar
Kanunu'nun 22. maddesinin 2. bendinde yazýlý, "idare, teþekkül, müessese ve
bankalarda çalýþan müfettiþler, kontrolörler ile umum müdür yardýmcýsý veya buna eþit
ve üst kademelerdeki görevlerde çalýþanlarýn, sendika kuramayacaklarýna ve
sendikalara üye olamayacaklarýna yönelik hüküm" Anayasa'ya uygun bulunmuþtur.
Kararda, Sendikalar Kanunu'nun rastgele kiþilerin sendika kurma ve sendikalara üye
olmak haklarýný kaldýrmadýðý, Sendikalar Kanunu'nun, bu çeþit kiþilerin bu kanun dýþýnda sendika kurma ve sendikalara üye olma haklarýný engelleyici bir hüküm getirmediði,
274 sayýlý Sendikalar Kanunu ile yapýlan yasaklamanýn, sendika kurma, ona üye olma
haklarýný kökünden kaldýrýcý ve bu haklarýn özünü zedeleyici deðil, Anayasa'nýn
sözüne ve ruhuna uygun sýnýrlayýcý bir nitelik taþýdýðý üzerinde durulmuþtur. Öte yandan kararda, AÝHS'ne de atýf yapýlmýþtýr. Mahkeme söz konusu sýnýrlamanýn AÝHS'nin
11. maddesinin 2 sayýlý bendine de uygun olduðunu, Sözleþmenin 11. maddesinin 2
sayýlý bendindeki "nizamý muhafaza" sözüne yukarýda belirtilen kuruluþlarýn düzenini
korumanýn da girdiðini belirtmiþtir23. Böylece, iþçi niteliði taþýmayan kamu görevlilerinin
sendika kurma ve kurduklarý sendikalarýn faaliyetlerine yönelik bir takým sýnýrlamalarýn
yapýlmasýnýn yolu açýlmýþtýr. Söz konusu görevlilerin, bu tür bir yasaklamaya baðlanmasýndaki temel amaç; kuruluþlarýn iç düzenlerinin korunmasýdýr. Mahkeme bu kiþi22E.S.1970/48, K.S.1972/3, KT.8-9.02.1972, RG.19.10.1972, S.14341, s.5.
23E.S.1963/336, K.S.1967/29, 26-27.09.1967, RG.19.10.1968, S.13031, s.5.

14

TÜHÝS

ÞUBAT - MAYIS 2006

lerin, iþçi münasebetlerindeki anlaþmazlýklarý çözümlemede iþveren vekili durumunda
olan, devleti iþçiye karþý temsil eden, onun adýna teftiþ etme, iþi çevirme ve yönetme
yetkisi olan kiþiler olmalarýný dikkate alarak söz konusu düzenlemenin Anayasa'ya
uygun olduðuna karar vermiþtir. Öte yandan Mahkemece, bu statüde görev yapan kiþilerin sendika kurma ve üye olma haklarýnýn tamamen ortadan kaldýrýlýp kaldýrýlmadýðý
konusunda, baþka bir deyiþle, hakkýn özünün zedelenip zedelenmediði açýsýndan da
bir deðerlendirme yapýldýðý görülmektedir. Mahkemeye göre, bu kiþilerin Sendikalar
Kanunu dýþýnda sendika kurma ve sendikalara üye olma haklarýný engelleyici bir
hüküm getirilmediðinden, haklarýnýn özünün zedelenmesi de söz konusu deðildir24.
274 sayýlý Sendikalar Kanununa göre, kurulan meslekî teþekküllerin faaliyetleri
ile ilgili olarak, "aðýr hapis cezasýný gerektiren bir suçtan veya taksirli suçlar hariç olmak
üzere 6 ay veya daha fazla hapis cezasýna ve alelýtlak zimmet, ihtilas, irtikap, rüþvet,
hýrsýzlýk, dolandýrýcýlýk sahtecilik, inancý kötüye kullanmak, dolanlý iflâs gibi yüz kýzartýcý
suçlardan biriyle hüküm giymiþ teþekkül yöneticileri veya mensuplarýnýn, kanun
hükümlerine göre haklarýnda uygulanacak diðer cezalar saklý kalmak kaydýyla, hükmün kesinleþmesinden itibaren bu Kanuna göre kurulan teþekküllerde, idare, haysiyet
divaný üyeliði, denetleme veya temsil görevi almak haklarýný kaybedeceðini
düzenleyen" hüküm de (m.31/12) Anayasa'ya uygun bulunmuþtur. Kararda, 31. maddenin 12 sayýlý bendinin birinci fýkrasýnda yer alan dâva konusu suçlarýn, meslekî
teþekküllerin demokratik bir düzen içinde ereklerine uygun çalýþabilmeleri yönünden
özel önem taþýdýðý, bu yasaklamanýn, sendikalarda belli görevleri alma konusunda
öngörülmüþ bir sýnýrlandýrma olduðu, bu kuruluþlarýn yönetim, denetim ve temsil iþlerini görenlerin özel niteliklere sahip kýlýnmasý bakýmýndan kamu yararý gereði olduðu,
burada bir temel hakkýn bir yana býrakýlmasý ve böylece bu hakkýn özünün zedelenmesi deðil, bu tür meslekî kuruluþlarda görev alabilme ve o görevde kalabilme
yeteneðinin koþullarýnýn söz konusu olduðu, böyle bir kiþinin, sendikalara üye olup,
meslekî kuruluþlarýn çýkarlarýndan yararlanabilirse de yukarýda belirtilen görevleri
almak hakkýný kaybedeceði, bu bakýmlardan yapýlan sýnýrlamayla hakkýn özüne
dokunulmadýðý üzerinde durulmuþtur25.
Üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak amacýyla kurulan sendikalarýn kurucularýnýn ve yönetiminde görev alanlarýn nitelikleri önem taþýmaktadýr. Bu baðlamda,
2821 sayýlý Sendikalar Kanunu'nda (m.5)26 kimlerin sendika kurucusu olamayacaðý
24E.S.1963/336, K.S.1967/29, 26-27.09.1967, RG.19.10.1968, S.13031, s.5.
25E.S.1963/336, K.S.1967/29, 26-27.09.1967, RG.19.10.1968, S.13031, s.11-12.
26Kurucularda aranacak nitelikler: Madde 5 - (Deðiþik: 25/5/1988 - 3449/1 md.)
(Deðiþik birinci fýkra:4/4/1995 - 4101/2 md.) Sendika kurucusu olabilmek için; Türk vatandaþý, medeni
haklarý kullanmaya ehil ve sendikalarýn kurulacaðý iþkolunda fiilen çalýþýr olmak; kamu hizmetlerinden
mahrum edilmemiþ bulunmak; Türkçe okur-yazar olmak; zimmet, ihtilas,irtikap, rüþvet, dolandýrýcýlýk, hýrsýzlýk, sahtecilik, inancý kötüye kullanma, dolanlý iflas gibi yüz kýzartýcý suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçýlýðý
dýþýnda kalan kaçakçýlýk suçlarýndan biriyle veya herhangi bir suçtan dolayý aðýr hapis veya taksirli suçlar

15

TÜHÝS

ÞUBAT - MAYIS 2006

açýkça belirtilmiþtir. Buna karþýlýk, 4688 sayýlý Kamu Görevlileri Sendikalarý
Kanunu'nda (m.6), sendika kurucusu olabilmek için en az iki yýldan beri kamu görevlisi
olarak çalýþmak yeterli görülmüþtür. Bazý kamu görevlilerinin sendika üyesi olmasý ise
yasaklanmýþtýr27. Burada, 2821 sayýlý Sendikalar Kanunu'nda sayýlan suçlarý (m.5)
iþleyenlerin memuriyetle iliþiklerinin kesileceðini unutmamak gerekir. Bazý kamu
görevlilerine yönelik getirilen sendikaya üye olma yasaðýný ise anlamak mümkün
deðildir. Bizce, yargý, güvenlik ve mülki idare sýnýfýnda görev yapan kamu görevlileri
dýþýnda yer alan kamu görevlilerinin sendika üyeliðinin yasaklanmamasý gerekir.
AÝHS'nde de (m.11/2), "Bu madde, bu haklarýn kullanýlmasýnda silahlý kuvvetler ve
güvenlik güçleriyle devletin idare mekanizmasýnda görevli olanlar hakkýnda yasal sýnýrlamalar konmasýna engel deðildir" denilerek, söz konusu çalýþanlara yönelik bir sýnýrlamanýn getirilebileceðini belirtilmiþtir.

hariç toplam bir yýl veya daha fazla hapis cezasýna hüküm giymemiþ bulunmak; Türk Ceza Kanununun
ikinci kitabýnýn birinci babýnda yazýlý suçlardan veya bu suçlarýn iþlenmesini aleni olarak tahrik etme
suçlarýndan veya Türk Ceza Kanununun 312 nci maddesinin ikinci fýkrasýnda yazýlý halký;
sýnýf,ýrk,din,mezhep veya bölge farklýlýðý gözeterek kin veya düþmanlýða açýkça tahrik etme suçlarýndan
veya Türk Ceza Kanununun 536 ncý maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fýkralarýnda yazýlý eylemlerle ayný
Kanunun 537 nci maddesinin birinci,ikinci,üçüncü,dördüncü ve beþinci fýkralarýnda yazýlý eylemleri siyasi
ve ideolojik amaçlarla iþlemekten mahküm olmamak þarttýr.
Ýþveren sendikasýnýn kurucusunun tüzelkiþi olmasý halinde tüzelkiþiyi temsil eden gerçek kiþide de iþkolunda fiilen çalýþma þartý hariç yukarýdaki bütün þartlar aranýr.
27Sendika üyesi olamayacaklar
Madde 15 - Bu Kanuna göre kurulan sendikalara;
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliði, Cumhurbaþkanlýðý Genel Sekreterliði ile Millî Güvenlik
Kurulu Genel Sekreterliðinde çalýþan kamu görevlileri,
b) Yüksek yargý organlarýnýn baþkan ve üyeleri, hâkimler, savcýlar ve bu meslekten sayýlanlar,
c) Bu Kanun kapsamýnda bulunan kurum ve kuruluþlarýn müsteþarlarý, baþkanlarý, genel müdürleri, daire
baþkanlarý ve bunlarýn yardýmcýlarý, yönetim kurulu üyeleri, merkez teþkilâtlarýnýn denetim birimleri yöneticileri ve kurul baþkanlarý, hukuk müþavirleri, bölge, il ve ilçe teþkilâtlarýnýn en üst amirleri ile bunlara eþit
veya daha üst düzeyde olan kamu görevlileri, 100 ve daha fazla kamu görevlisinin çalýþtýðý iþyerlerinin en
üst amirleri ile yardýmcýlarý, belediye baþkanlarý ve yardýmcýlarý,
d) Yükseköðretim Kurulu Baþkan ve üyeleri ile Yükseköðretim Denetleme Kurulu Baþkan ve üyeleri,
üniversite ve yüksek teknoloji enstitüsü rektörleri, fakülte dekanlarý, enstitü ve yüksek okullarýn müdürleri
ile bunlarýn yardýmcýlarý,
e) Mülkî idare amirleri,
f) Silahlý Kuvvetler mensuplarý,
g) Millî Savunma Bakanlýðý ile Türk Silahlý Kuvvetleri kadrolarýnda (Jandarma Genel Komutanlýðý ve Sahil
Güvenlik Komutanlýðý dahil) çalýþan sivil memurlar ve kamu görevlileri,
h) Millî Ýstihbarat Teþkilâtý mensuplarý,
ý) Bu Kanun kapsamýnda bulunan kurum ve kuruluþlarýn merkezi denetim elemanlarý,
j) Emniyet hizmetleri sýnýfý ve emniyet teþkilâtýnda çalýþan diðer hizmet sýnýflarýna dahil personel ile kamu
kurum ve kuruluþlarýnýn özel güvenlik personeli,
k) Ceza infaz kurumlarýnda çalýþan kamu görevlileri,
Üye olamazlar ve sendika kuramazlar.
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2.3. Sendikal Faaliyette Bulunma Hakký
Sendikalar üyelerin hak ve menfaatlerini korumak için çeþitli etkinliklerde bulunabilirler. 1961 Anayasasý'nda (m.46), "üyelerin hak ve menfaatlerini koruma" ibaresi
söz konusu deðilken, bu ibare 1982 Anayasasý'nda (m.51/1) metne eklenmiþtir. Söz
konusu ifade olmasa bile, sendikalarýn üyelerin hak ve menfaatlerini korumak ve
geliþtirmek için çeþitli faaliyetlerde bulunacaklarý açýktýr. Sendikalar, üyelerinin çalýþma
iliþkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliþtirme
amaçlarýný, Anayasa'nýn 53. ve 54. maddelerinde güvence altýna alýnan "toplu iþ
sözleþmesi ve grev hakký" aracýlýðýyla gerçekleþtirirler. Öte yandan, kamuoyu oluþturmak için de çeþitli faaliyetlerde bulunabilirler. Bunun yanýnda, sendika malvarlýðýnýn bir
kýsmýný yatýrým yaparak artýrma yoluyla da, üyelerinin hak ve menfaatlerini korumalarý
söz konusu olmaktadýr.
2.3.1.Grev Hakký
Grev hakký konusuyla ilgili olarak Anayasa Mahkemesi, çalýþanlar açýsýndan bu
hakkýn açýkça Anayasa'da tanýnmýþ olup olmadýðýna dikkat etmektedir. Anayasa
Mahkemesi, 8.6.1965 gün ve 624 sayýlý Devlet Personeli Sendikalarý Kanunu'nun 14.
maddesi (f) bendiyle, "Devlet personeli teþekküllerinin grevi desteklemelerinin yasaklanmasýyla" ilgili olarak, sendika kurma hakkýnýn grev hakkýný kapsamadýðýný, mensuplarýnýn ortak çýkarlarýný korumak amacýyla kurulan meslekî teþekküllerin grev teþebbüs ve faaliyetlerini destekleyici davranýþlarda bulunabilmelerinin üyelerinin grev
hakkýna sahip olmasý ile gerçekleþebileceðini, Devlet personelinin grev teþebbüs ve
faaliyetlerinde bulunmalarýnýn yasaklanmasý durumunda ise, meslekî teþekkülün böyle
bir davranýþta bulunmasýna hukukî imkânýn kalmayacaðýný belirterek, Anayasa'ya
aykýrýlýk oluþturmayacaðý sonucuna varmýþtýr28. Mahkemeye göre, Anayasa'da grev,
iþçiler için bir temel hak olarak tanýnmýþ olup, iþçi niteliði taþýmayan kamu hizmeti
görevlilerine grev bir temel hak olarak tanýnmadýðýndan, bunlarýn kuracaklarý meslekî
teþekküllerin bu yoldaki davranýþlarýnýn önlenmesinde Anayasa'ya aykýrýlýk bulunmamaktadýr. Buna karþýlýk Mahkeme, Devlet personeli sendikalarýnýn, Devlet personeli
hukukuna veya kamu hizmeti görevlilerine iliþkin mevzuatýn uygulanmasýna dair isteklerini açýklamak veya desteklemek amacýyla açýk yer toplantýlarý ve gösteri yürüyüþleri
yapmalarýnýn yasaklanmasýna yönelik hükmü Anayasa'ya aykýrý bulunmuþtur.
Mahkemeye göre, demokratik bir düzen içinde sendikalarýn güçlü iþlevleri söz konusu
olup, onlarý sadece göstermelik birer kuruluþ hüviyetine indirebilecek sýnýrlamalardan
kaçýnýlmalýdýr29.

28E.S.1969/68, KS.1970/34, KT.23.06.1970, RG. 11.5.1971, S.13833, s.13; E.S.1970/11, K.S.1970/36,
KT.23.06.1970, RG.11.06.1971, S.13862, s.3.
29E.S.1969/27, K.S.1969/64, KT.11.11.1969, RG.17.12.1970, S.13697, s.8.
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Mahkeme kararlarýnda sendika kurma hakkýnýn grev hakkýný kapsamadýðýný
açýkça belirtilmesi üzerinde durmak gerekir30 . Bu bakýþ açýsýnýn tamamen kanunun
çizdiði sýnýrlar içerisinde kaldýðý görülmektedir. Söz konusu anlayýþ, sendika özgürlüðünü kýsýtlayýcý bir nitelik taþýrken; sendikalarýn üyeleri ile ilgili açýk yer toplantýlarý ve
gösteri yürüyüþleri yapmasýný engelleyen Kanunun Anayasa'ya aykýrý bulunmasý,
sendika özgürlüðünün çerçevesinin geniþletilmesinde önem taþýmaktadýr. Böylece,
sendikalar göstermelik bir kuruluþ hüviyetinden sýyrýlmýþ olacaklardýr.
Memurlara sendika kurma hakký yanýnda grev hakkýnýn tanýnmamasý sendikal
haklarýn gerçekleþmesi yönünde önemli bir engeldir. Mahkemenin, memurlar ya da iþçi
niteliði taþýmayan diðer çalýþanlara yönelik anayasal bir güvencenin getirilmediðinden
hareketle, tamamen Kanunun çizdiði çerçeve içinde, sendika özgürlüðünü yorumlamasý31, sendika özgürlüðünün gerçek anlamda yerleþmesini de engellemiþtir. Konuyla
ilgili olarak, günümüzde tartýþmalarýn devam etmesi de bunu göstermektedir. Sonuç
olarak, Mahkemenin konuyu yasa koyucuya býrakmasý, yasa koyucunun da ilgili
kanunlarda memurlara grev hakkýný tanýyacak herhangi bir deðiþiklik yapmamasý,
siyasal partilerin memur sendikalarýna salt siyasal yatýrým açýsýndan baktýklarýný
göstermektedir (GÜLMEZ, 1999:3-30)
2.3.2.Toplu Ýþ Sözleþmesi Yapma Hakký
Sendika özgürlüðü içinde toplu iþ sözleþmesi yapma hakký da söz konusudur.
Bu baðlamda, 15.7.1963 gün ve 275 sayýlý Toplu Ýþ Sözleþmesi, Grev ve Lokavt
Kanunu'nun 1. maddesindeki, "bu Kanun anlamýnda toplu iþ sözleþmesi, hizmet
akdinin yapýlmasý muhtevasý ve sona ermesi ile ilgili hususlarý düzenlemek üzere 7.
maddede gösterilen iþçi teþekkülleri ile iþveren teþekkülleri veya iþverenler arasýnda
yapýlan bir sözleþmedir" hükmü Anayasa'ya uygun bulunmuþtur. Kararda, toplu
sözleþmelerde iþçiler bakýmýndan alabildiðince yararlý ve kazançlý hükümleri iþverenlere kabul ettirebilmek için görüþme masasýna oturan iþçi temsilcilerinin arkalarýnda
güçlü bir iþçi varlýðýnýn eylemli olarak bulunmasý ve görüþmede bulunacaklarý desteklemesinin vazgeçilmez bir koþul olduðu, 5-10 iþçiye veya eylemli iþçi topluluklarýna
toplu iþ sözleþmesi yapma yetkilerinin tanýnmasýnýn, Anayasa'nýn toplu sözleþme ve
grev yapma yetkilerini tanýmasý ile güttüðü ereðe uygun olmayacaðý, Anayasa'nýn 47.
maddesindeki "iþçiler" sözünden, güçlü iþçi kuruluþlarýnda, baþka deyimle güçlü iþçi
sendikalarýnda birleþmiþ iþçileri anlatmak istediði üzerinde durulmuþtur. Öte yandan,
uluslararasý çalýþma örgütünün iþçi topluluklarýna da toplu sözleþme yetkisi tanýnmasýný önerisi bulunsa da sendikacýlýðýn günden güne geliþmekte olduðu ülkemizde,
böyle bir yetkinin tanýnmasýnýn söz konusu olamayacaðý belirtilmiþtir. Ayný baðlamda,
sendikacýlýðýn çok yararlý bir akým olduðu, iþçi ve iþveren iliþkilerinin bugün için
30E.S.1969/68, KS.1970/34, KT.23.06.1970, RG. 11.5.1971, S.13833, s.13; E.S.1970/11, K.S.1970/36,
KT.23.06.1970, RG.11.06.1971, S.13862, s.3.
31E.S.1969/68, KS.1970/34, KT.23.06.1970, RG. 11.5.1971, S.13833, s.12-13.
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vazgeçilmez bir koþulu niteliðinde bulunduðu, o halde sendikacýlýðýn geliþmesi için
sendikalaþmýþ iþçilere bir takým kazançlý durumlar saðlamanýn, iþçileri sendika kurmaya veya sendikaya girmeye zorlama olarak nitelendirilemeyeceði, bunun olsa olsa
bir heveslendirme yolu olup, Anayasa'nýn bunu yasaklamýþ olmasýnýn söz konusu olamayacaðý, sendikalardan baþka iþçi kuruluþlarýna veya eylemli iþçi topluluklarýna toplu
sözleþme yetkisinin tanýnmamýþ olmasýnda Anayasa'ya aykýrý bir yönün bulunmadýðý
belirtilmiþtir32.
Burada, toplu sözleþme yapma yetkisinin sendika tekeline býrakýlmasý üzerinde
durmak gerekir. Anayasa'da (m.53) toplu iþ sözleþmesi yapma hakký, "iþçiler" ve "iþverenlere" tanýnmýþtýr. Bu noktada, kararda savunulduðunun aksine, toplu iþ
sözleþmesini sendikalarýn tekeline býrakmak söz konusu olamaz. Öte yandan,
Anayasa'da, toplu iþ sözleþmesi yapma hakkýnýn özel bir þekilde sendikalara býrakýlmamasý bu durumu zorunlu kýlmaktadýr. Mahkemenin, sendikalarýn güçlü iþverenler
karþýsýnda daha iyi þartlarda toplu iþ sözleþmesi yapma olanaðý ya da eylemli olarak
kurulmuþ bir iþçi birliðinin iþverenler karþýsýnda yeterince etkili olamayacaðý saptamalarýnýn doðruluk payý olmakla birlikte, bu tür bir tekelin iþçileri belli bir sendikaya
girmeye zorlama niteliði de bulunmaktadýr. Burada, iþçilerin tercihin ön planda yer
almasý daha doðru bir yaklaþým olacaktýr kanýsýndayýz. Ýþçiler sendikalarýn menfaatlerini daha iyi koruyacaðýna inandýklarý zaman kendiliðinden sendikalara üye olacaklarýndan, toplu iþ sözleþmesi yapma hakkýnýn iþçi birliklerine de tanýnmasý yerinde olacaktýr.
Anayasa Mahkemesi, 274 sayýlý Sendikalar Kanunu'nun 21/1. maddesiyle, "Bu
Kanuna göre kurulan iþçi veya iþveren teþekkülünün kendi faaliyetleri sayesinde mensuplarýna saðladýðý haklarýn o teþekkülün mensubu olmayanlara teþmili bahse konu
teþekkülün yazýlý muvafakatine baðlýdýr" ve 21/2. maddesiyle, "Toplu Ýþ Sözleþmesi,
Grev ve Lokavt Kanunu'nun 8. maddesi uyarýnca Bakanlar Kurulunun bir toplu iþ
sözleþmesini teþmil etmesi halinde yukarýdaki fýkra hükmü uygulanmaz" hükmünü
Anayasa'ya uygun bulmuþtur. Kararda, meslekî kuruluþlarýn toplu iþ sözleþmeleri
dýþýnda kalan faaliyetleri sonucunda elde ettikleri haklardan sadece üye olanlarýn
yararlandýrýlmasýnýn, üye olmayanlarýn bundan yoksun býrakýlmasý ya da yararlanmanýn kimi koþullara baðlanmasýnýn, üye olmanýn ya da olmamanýn doðal bir sonucu
olduðu, söz konusu hükmün bu yönden Anayasa'nýn 46. maddesi ile çatýþan bir
yanýnýn bulunmadýðý, toplu iþ sözleþmelerinin de hükmün kapsamý içinde bulunduðu
konusunda kuþku olmadýðý belirtilmiþtir. Teþmille ilgili olarak ise þöyle denilmiþtir:
"iþçi kuruluþlarýnýn çabalarý ile meydana gelen toplu iþ sözleþmelerinden o kuruluþun
üyesi olmayan iþçilerin hiç bir külfete katlanmaksýzýn yararlanmalarý adalet kurallarýna uygun
düþmez. Bunlarýn teþmil yetkisinin kullanýlmasý ve dayanýþma aidatý denen bir parayý ödemeleri
yollarýyla bir toplu iþ sözleþmesinden yararlanmalarý yasa ile saðlanmýþ bulunduðundan itiraz
konusu hükmün sendika özgürlüðünü zedeleyen bir yaný yoktur".
32E.S.1963/337, K.S.1967/31, RG.2.5.1969, S.13188, s.4-5.
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Ayrýca kararda, toplu iþ sözleþmelerinin oluþumunun büyük çabalara, katlanýlmasý zor malî külfetlere baðlý olduðu gözönünde tutulunca, toplu iþ sözleþmelerden
onu meydana getiren kuruluþun üyesi olmayan iþçilerin hiç bir külfete katlanmaksýzýn
yararlanmalarýnýn bu kuruluþlara girmekten vazgeçmelerine ve iþçi kuruluþlarýnýn
güçsüz duruma düþmelerine de yol açabileceði ve bunda kamu yararý bulunduðu belirtilmiþtir33. Karþý oy yazýsýnda ise, 274 sayýlý Sendikalar Kanunu'nun 21. maddesindeki dayanýþma ödentisi ödemek isteyen bir iþçinin toplu sözleþmeden yararlanmasýnýn
sendikanýn onayýna baðlý tutulmasýnýn sendika özgürlüðünü çiðneyeceði, sendikanýn
onay vermemesi ile iþçiyi sendika üyesi olmaya zorlayacaðý, söz konusu hükmün, salt
biçimde yazýlýþý nedeni ile böyle bir zorlamaya yol açtýðý, sendikanýn onaydan kaçýnmasýnýn haklý nedene dayanmamasý durumunda, toplu sözleþmeden yararlanmak
isteyenin, onayýn verilmesi için dâva açabilmesinin Kanunda öngörülmemesinin
Anayasa'ya aykýrý olduðu belirtilmiþtir34.
Toplu iþ sözleþmesinin sendika üyesi olmayan iþçilere teþmilinin, sendikanýn
yazýlý muvafakatine baðlanmasýnýn Anayasa'ya uygun bulunmasý, sendikaya üye
olmayý özendirici bir iþlev yüklenmektedir. Mahkeme, iþçi kuruluþlarýnýn çabalarý ile
meydana gelen toplu iþ sözleþmelerinden o kuruluþun üyesi olmayan iþçilerin hiç bir
külfete katlanmaksýzýn yararlanmalarýný adalet kurallarýna uygun görmemiþtir35.
Burada, teþmilin sendikal örgütlenmeyi olumsuz etkileyebileceðinden söz edilebilirse
de, devamlýlýk gösteren bir uygulama olmamasý nedeniyle uzun dönemde sendikalaþmayý özendirdiðini belirtmek gerekir(KILKIÞ; 1993:11).
308 sayýlý KHK'nin 3. maddesiyle deðiþik 233 sayýlý KHK'nin 42. maddesinin
ikinci fýkrasýndaki, "sözleþmeli personelin toplu iþ sözleþmeleri kapsamýna alýnamayacaðý ve bunlara toplu iþ sözleþmeleriyle veya toplu iþ sözleþmeleri emsal alýnarak
hiçbir ayni veya nakdi menfaatin saðlanamayacaðýna" yönelik hüküm36, Anayasa'nýn
sendika kurma ve toplu iþ sözleþmesi haklarýný düzenleyen 51. ve 53. maddelerine
aykýrý bulunmamýþtýr. Mahkemeye göre, Anayasa'nýn 53. maddesinin 1. fýkrasý metninden toplu iþ sözleþmesi yapma hakkýnýn sadece iþçiler yönünden anayasal teminata
baðlandýðý, 308 sayýlý KHK'nin öngördüðü sözleþmeli personelin iþçi ve memur
olmadýðý, anýlan Kararnamede açýkça ifade edildiðinden, bunlar dýþýndaki çalýþanlar
hakkýndaki düzenlemeler konusunda yasakoyucunun takdir hakkýnýn bulunduðu
üzerinde durulmuþtur37.

33E.S.1970/46, K.S.1971/24, KT.02.03.1971, RG.04.08.1971, S.13916, s.7.
34Yargýç Recai Seçkin'in Karþý Oy Yazýsý, E.S.1970/46, K.S.1971/24, KT.02.03.1971, RG.04.08.1971,
S.13916, s.8.
35E.S.1970/46, K.S.1971/24, KT.02.03.1971, RG.04.08.1971, S.13916, s.7.
36309 sayýlý KHK (m.3/d)
37E.S.1988/5, K.S.1988/55, KT.22.12.1988, RG.25.07.1989, S.20232, s.51.
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Ayný yönde olmak üzere, 20 Ocak 1990 gün ve 399 sayýlý Kanun Hükmünde
Kararname'nin 3. maddesinin (d) bendindeki, "memurlar ve sözleþmeli personelin
toplu iþ sözleþmeleri kapsamýna alýnamayacaðý ve bu gibilere buna dayalý hiç bir ayni
ve nakdi menfaat saðlanamayacaðý" hükmü Anayasa'ya uygun bulunurken þöyle
denilmiþtir:
"Anayasa'nýn 53. maddesine göre toplu iþ sözleþmesi yapma hakký iþçileri kapsamaktadýr. Sözleþmeli statünün iþçi statüsüne baðlý personeli de bünyesinde bulundurduðu söylenemez"38.
Ayný KHK'nin 14. maddesindeki, "sözleþmeli personelin sendikaya üye olmasý,
sendikal faaliyette bulunmasý, bu yolda propaganda yapmasý, desteklemesi ve teþvik
etmesinin yasaklanmasýna" yönelik hüküm de yukarýda belirtilen gerekçelerle
Anayasa'ya uygun bulunmuþtur. Mahkemeye göre, iþçi statüsünde bulunanlarýn
sözleþmeli statüye geçirilerek bu iþçileri anayasal haklardan yoksun kýlmaya yönelik
uygulamalar Anayasa'ya açýkça aykýrý düþer.
Burada Mahkeme, iþçi olarak iþe baþlayan kimselerin sözleþmeli personel
statüsüne geçirilmesine ve bu kimselerin anayasal haklardan yoksun býrakýlmasýnýn
Anayasa'ya aykýrý olacaðýný belirtmesi önemlidir39. Kararda, iþçiler ve sözleþmeli personel þeklinde ikili bir ayrým yapýlmasý bizce yerinde deðildir. Bu tür çalýþanlar arasýnda yapýlacak ayrýmlar, iþyerindeki çalýþma barýþýný da sarsacaktýr. Ayrýca, sözleþmeli
personele yönelik söz konusu ayrýmýn uluslararasý sözleþmelere de aykýrý olduðu
açýktýr40. Anayasa'nýn 90/5. maddesinde de, "usulüne göre yürürlüðe konulmuþ temel
hak ve özgürlüklere iliþkin milletlerarasý andlaþmalarla kanunlarýn ayný konuda farklý
hükümler içermesi nedeniyle çýkabilecek uyuþmazlýklarda milletlerarasý andlaþma
hükümleri esas alýnýr" denildiðinden, Mahkemenin konuyla ilgili düþüncesini
deðiþtirmesi gerekmektedir.
2.3.3. Kamuoyu Oluþturma Hakký
Sendikalar üyelerinin menfaatlerini korumak amacýyla kamuoyu oluþturma
faaliyetlerinde bulunabilirler. Bu baðlamda, Anayasa Mahkemesi 8.06.1965 gün ve 624
sayýlý Devlet Personeli Sendikalarý Kanunu'nun 14. maddesinin (i) bendiyle Devlet
Personeli teþekküllerinin "Devlet Personeli hukukuna veya kamu hizmeti görevlilerine
iliþkin mevzuatýn uygulanmasýna dair isteklerini açýklamak veya desteklemek amacýy38E.S.1990/12, K.S.1991/7, KT.04.04.1991, RG.13.08.1991, S.20959, s.45.
39E.S.1990/12, K.S.1991/7, KT.04.04.1991, RG.13.08.1991, S.20959, s.52.
40BM Ýnsan Haklarý Evrensel Bildirisi'nde (m.23/4), ILO tarafýndan kabul edilen 17.06.1948 tarih ve 87
No'lu Sendika Özgürlüðüne ve Örgütlenme Hakkýnýn Korunmasýna iliþkin Sözleþme'de (m.2), AÝHS'nde
(m.11), BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleþmesi'nde (m.8) ve BM Medeni ve Siyasal Haklar
Sözleþmesi'nde (m.22/1) açýkça herkese sendika hakký tanýnmýþtýr.
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la açýk yer toplantýlarý ve gösteri yürüyüþleri yapamazlar" hükmünü Anayasa'ya aykýrý
bulmuþtur. Kararda, Anayasa'da, bu hakkýn sadece düzenlenmesi görevinin yasa
koyucuya verilmiþ olduðu, yapýlacak düzenlemede, kamu hizmeti gereklerinin zorunlu
kýldýðý sýnýrlamalar dýþýnda, hakkýn gereði gibi kullanýlmasýna olanak saðlayacak
ortamýn ve koþullarýn belirtilmesi gerektiði, düzenleme yetkisinin, demokratik bir düzen
içinde sendikalardan beklenen amaç ve yararlarýn yok olmasýný sonuçlandýracak nitelikteki sýnýrlama ve kayýtlamalara baðlý tutulamayacaðý, hakkýn tümünü ortadan kaldýrmaya veya engellemeye kadar varabilecek sýnýrlamalarýn sendikalarý sadece göstermelik birer kuruluþ hüviyetine indirebileceði üzerinde durulmuþtur. Mahkemeye göre,
bu kuruluþlara, demokratik bir düzendeki "sendika" ve "sendikacýlýk" kavramýna giren
çalýþma alaný ve metotlarý, kamu hizmeti ile baðdaþtýrýlacak bir ölçüde tanýnmazsa,
bunlara ne ad verilirse verilsin, Anayasa'nýn 46. maddesinde yer alan sendika kurma
hakkýnýn bu maddeye uygun biçimde düzenlenmiþ olduðu öne sürülemez. Öte yandan
kararda, demokratik düzenlerde sendikalarýn amacýnýn, 624 sayýlý Kanunun 1. maddesinde de belirtildiði gibi, mensuplarýnýn ortak meslekî, kültürel, sosyal ve iktisadî hak
ve menfaatlerini korumak, özellikle, meslekî geliþmeyi ve aralarýndaki yardýmlaþmayý
saðlamak diye tanýmlandýðý bu hedef çevresindeki çalýþmalarýn, kamuoyunda ve idare
edenler üzerinde yapacaðý etki bakýmýndan verimli ve yararlý olabilmesi için, kimi
durumlarda, açýk hava toplantýlarý, gösteri yürüyüþleri gibi, dört duvar dýþýnda yapýlmasýnýn gerekli olabileceði, bu biçimdeki çalýþmalarýn kamu hizmetine de zarar vermeyecek bir biçimde düzenlenmesi gerekirken büsbütün yasaklama yolunun tutulmasýnýn, Anayasa'nýn 46. maddesindeki sendika kurma hakkýnýn özünü zedeleyeceði
ve 624 sayýlý Kanunun söz konusu hükmü ile yapýlan iþin, sýnýrlama veya düzenleme
deðil, hakkýn tüm olarak ortadan kaldýrýlmasý olduðu açýkça belirtilmiþtir41.
Anayasa'da (m.51/1), üyelerinin çalýþma iliþkilerinde, ekonomik ve sosyal hak
ve menfaatlerini korumak ve geliþtirmek için çalýþanlarýn ve iþverenlerin sendika kurma
haklarýnýn bulunduðu belirtilmektedir. Ayný yönde, 2821 sayýlý Sendikalar Kanunu'nda
(m.1) da, ekonomik ve sosyal haklarý korumaya dayalý bir sendikalaþmanýn olacaðý
hükme baðlanmýþtýr. Öte yandan, sendika ve konfederasyonun faaliyetlerine yönelik
ayrýntýlý düzenlemelere yer verilmiþtir42. 4688 sayýlý Kamu Görevlileri Sendikalarý
41E.S.1969/27, K.S.1969/64, KT.11.11.1969, RG.17.12.1970, S.13697, s.8.
42Sendika ve ve Konfederasyonlarýn Faaliyetleri
Sendikalarýn çalýþma hayatýna iliþkin faaliyetleri:
Madde 32 - Sendikalar aþaðýdaki faaliyetlerde bulunabilirler:
1. Toplu iþ sözleþmesi akdetmek,
2. Toplu iþ uyuþmazlýklarýnda, ilgili makama, arabulucuya, hakem kurullarýna, iþ mahkemelerine ve diðer
yargý organlarýna baþvurmak.
3. Çalýþma hayatýndan, mevzuattan, toplu iþ sözleþmesinden, örf ve adetten doðan hususlarda iþçileri ve
iþverenleri temsilen veya yazýlý baþvurularý üzerine, nakliye, neþir veya adi þirket mukaveleleri ile hizmet
akdinden doðan haklarý ve sigorta haklarýnda üyelerini ve mirasçýlarýný temsilen davaya ve bu münasebetle açtýðý davadan ötürü husumete ehil olmak,
4. Grev veya lokavta karar vermek ve idare etmek.
Sendika ve konfederasyonlarýn sosyal faaliyetleri:
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Kanunu'nda (m.1) ise, ekonomik ve sosyal amaca ek olarak "mesleki amaç" da yer
almýþtýr. Sendika ve konfederasyonun yetki ve faaliyetleri ayrýntýlý bir þekilde düzenlenmiþtir43. Bu kapsamda sendikalar, üyelerinin menfaatlerini koruma doðrultusunda
çeþitli faaliyetlere giriþebilirler. Söz konusu faaliyetlerin çerçevesinin sýký bir biçimde
sýnýrlanmasý ise, en baþta örgütlenme özgürlüðünü ve sendikalaþmadan beklenen
yararýn ortadan kaldýrýlmasý sonucunu doðurur. Sendika hakkýnýn özünü zedeler. 2821
sayýlý Sendikalar Kanunu (m.32-33) ve 4688 (m.19) sayýlý Kamu Görevlileri Sendikalar
Kanunu'nda düzenlenen faaliyetleri yerine getirme doðrultusunda sendikalarýn
kamuoyu oluþturmasý, bu amaçla toplantý ve gösteri yürüyüþleri yapmasý mümkündür.
Bu tür faaliyetleri yasaklamaya yönelik düzenlemeler ise, sendika özgürlüðünü ihlâl
eder.
Madde 33 - Sendika ve konfederasyonlar tüzelkiþi olarak genel hükümlere göre sahip olduklarý yetkilerden baþka, aþaðýda belirtilen faaliyetlerde de bulunabilirler:
1. Çalýþtýrmayý doðuran hukuki iliþkilerde sosyal sigortalar, emeklilik ve benzeri haklarýn kullanýlmasý ile
ilgili olarak üyelerine ve mirasçýlarýna adli yardýmda bulunmak,
2. Kanun ve uluslararasý andlaþma hükümlerine göre toplanan kurullara temsilci göndermek,
3. Ýþçilerin veya iþverenlerin mesleki bilgilerini artýracak, milli tasarruf ve yatýrýmýn geliþmesine, reel verimliliðin artmasýna hizmet edecek kurs ve konferanslar tertiplemek; saðlýk ve spor tesisleri, kütüphane,
basým iþleri için gerekli tesisleri kurmak, iþçilerin boþ zamanlarýný iyi ve nezih þekilde geçirmeleri için
imkanlar saðlamak,
4. Herhangi bir baðýþta bulunmamak kaydý ile evlenme, doðum, hastalýk, ihtiyarlýk, ölüm, iþsizlik gibi
hallerde yardým ve eðitim amacýyla sandýklar kurulmasýna yardýmcý olmak ve nakit mevcudunun yüzde
beþinden fazla olmamak kaydýyla bu sandýklara kredi vermek,
5. Herhangi bir baðýþta bulunmamak kaydý ile üyeleri için kooperatifler kurulmasýna yardým etmek ve nakit
mevcudunun yüzde onundan fazla olmamak kaydýyla bu kooperatiflere kredi vermek,
6. (Deðiþik: 26/6/1997 - 4277/1 md.) Üyelerinin mesleki eðitim, bilgi ve tecrübelerini yükseltmek için çalýþmak; teknik ve mesleki eðitim tesisleri kurmak,
7. (Deðiþik: 4/4/1995 - 4101/8 md.) Nakit mevcudunun yüzde kýrkýndan fazla olmamak kaydý ile sýnai ve
iktisadi teþebbüslere yatýrýmlar yapmak.
8. (Ek:14/9/1999 - KHK 576/3 md.;Deðiþik: 12/4/2005 - 5332/1 md.) Üyelik þartý aranmaksýzýn, nakit mevcutlarýnýn % 25'ini aþmamak kaydýyla ve yönetim kurulu kararýyla, ilgili bakanlýklara devretmek üzere
eðitim, saðlýk, rehabilitasyon veya spor tesisleri kurmak veya bu amaçla kamu kurum ve kuruluþlarýna ayni
ve nakdi yardýmda bulunmak, yurt içinde veya yurt dýþýnda yangýn, su baskýný, deprem gibi tabii afetlerin
vukuunda doðrudan veya yetkili makamlar aracýlýðýyla afet bölgesinde konut, eðitim, saðlýk veya rehabilitasyon tesisleri yapmak veya bu amaçla kamu kurum ve kuruluþlarýna ayni ve nakdi yardýmda bulunmak.
Sendika ve konfederasyonlar faaliyetlerinden yararlandýrmada, üyeleri arasýnda eþitliðe uymak zorundadýrlar.
43Sendika ve konfederasyonlarýn yetki ve faaliyetleri
Madde 19 - Kamu görevlileri sendikalarý ile konfederasyonlarý bu Kanundaki hükümler çerçevesinde,
üyeleri adýna toplu görüþmeye katýlmaya, toplu görüþmeyi sonuçlandýrmaya ve taraf olmaya yetkilidir.
Sendika ve konfederasyonlar kuruluþ amaçlarý doðrultusunda aþaðýdaki faaliyetlerde bulunabilirler:
a) Genel olarak kamu personelinin hak ve ödevleri, çalýþma koþullarý, yükümlülükleri, iþ güvenlikleri ile
saðlýk koþullarýnýn geliþtirilmesi konularýnda görüþ bildirmek ve toplu görüþme sonucunda anlaþmaya
varýlan mutabakat metinlerinin uygulanmasýný izlemek üzere idarî kurullara üyeleri arasýndan temsilciler
göndermek.
b) Devlet personel mevzuatýnda kamu görevlilerinin temsilini öngören çeþitli kurullara temsilci göndermek.
c) Verimlilik araþtýrmalarý yapmak, sonuçlarla ilgili raporlar düzenlemek, önerilerde bulunmak ve iþverenlerle bu konularda ortak çalýþmalar yapmak.
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2.3.4.Sendika Mal Varlýðýnýn Bir Kýsmýný Yatýrým Ýçin Kullanma Hakký
Sendikalar bir kýsým mal varlýklarýný yatýrým için kullanarak, malvarlýklarýný
artýrabilirler. Bu baðlamda, 274 sayýlý Sendikalar Kanunu'nun 14 üncü maddesinin 1
sayýlý bendinin (i) fýkrasýndaki "sendikalarýn "kooperatifler kurmasý ve iktisadî iþletmelere yatýrýmlar yapmasý" hükmü Anayasa'ya uygun bulunmuþtur. Kararda,
sendikalarýn kuruluþ amaçlarýna göre, iktisadî iþletmelere yaptýrýmlar yaparak ticarî ve
iktisadî çalýþmalarda bulunamayacaklarý kuralý söz konusu olmakla birlikte, birtakým
sýnýrlamalar altýnda sendika varlýðýnýn bir bölümünün sýnaî ve ticari iþletmelere yatýrýlmasý, bu varlýðýn artýrýlmasý, baþka deyimle, kazanç saðlanarak çoðaltýlmasýnýn yararlý olabileceði, böyle durumlarda sendikalarý kendileri için yararlý olacak iþletmelere paralarýnýn bir bölümünü yatýrmak olanaðýndan yoksun býrakmanýn, sendikacýlýk amacý
ile çatýþacaðý, sendikalarýn etkili olabilmeleri için güçlü bir mal varlýðýný elde bulundurmalarýnýn zorunlu olduðu, yeterince varlýklý olmayan bir sendikanýn üyelerinin geçimini, yerine göre aylarca, saðlayarak bir grevi sürdürmesinin beklenemeyeceði, böyle bir
sendikanýn toplu sözleþmeler masasýnda üyeleri için olumlu sonuçlar elde edemeyeceði, grev yoluyla da üyelerinin yararlarýný gereði gibi koruyamayacaðý, kooperatiflerin,
hukukça ticaret ortaklýklarýna benzemekle birlikte, toplumsal açýdan yardýmlaþma
ortaklýðý olduðu, sendikalarýn temel amacýnýn yardýmlaþma olmasý nedeniyle kooperatif kuruculuðunun amacýna uygun düþebileceði üzerinde durulmuþtur. Mahkemeye
göre, sendika parasýnýn güçsüz iþletmelere yatýrýlmasý nedeniyle sendikanýn zarara
uðramasýný önlemek için, yatýrým yapýlmasýndan önce yatýrým kararýnýn bir denetimden
geçirilmesi yararlý olabilir ve bu yolla sendika varlýðýnýn güven vermeyen iþletmelere
yatýrýlmasý önlenmiþ bulunur. Ancak, bu denetim yetkisi sendikanýn baðlý bulunmadýðý
bir konfederasyona verilemez. Söz konusu durum sendika özgürlüðüyle baðdaþmaz44.
Sendikalar güçlü olduklarý ölçüde üyelerinin hak ve menfaatlerini koruyabilirler.
Anayasa Mahkemesi'nin yukarýda yer verilen kararýna bu bakýþ açýsýyla yaklaþýldýðýnd) Üyelerin meslekî yeterliliklerinin artýrýlmasý ve sorunlarýnýn çözülmesi ile sendikal faaliyetlerinin geliþtirilmesine yönelik kurs, seminer ve sosyal amaçlý toplantýlar düzenlemek, bilimsel çalýþmalar yapmak ve
yayýnlarda bulunmak.
e) Üyelerin ortak ekonomik ve sosyal hak ve menfaatleri ile personel hukukunu ilgilendiren konularda ilgili
kurumlara ve yetkili makamlara sunulmak üzere çalýþmalar yapmak ve öneriler getirmek.
f) Üyelerin idare ile ilgili doðacak ihtilaflarýnda, ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde veya hukukî
yardým gerekliliðinin ortaya çýkmasý durumunda üyelerini veya mirasçýlarýný, her düzeyde ve derecedeki
yönetim ve yargý organlarý önünde temsil etmek veya ettirmek, dava açmak ve bu nedenle açýlan davalarda taraf olmak.
g) Üyeleri ve ailelerinin yararlanmalarý için hizmet amacýyla, eðitim ve saðlýk tesisleri, dinlenme yerleri,
spor alanlarý ve benzeri yerler ile kitaplýk, kreþ, yuva ve huzur evleri, yardýmlaþma sandýklarý kurmak ve
yönetmek ile herhangi bir baðýþta bulunmamak kaydý ile üyeleri için kooperatifler kurulmasýna yardým
etmek ve nakit mevcudunun yüzde onundan fazla olmamak kaydýyla bu kooperatiflere kredi vermek.
h) Yangýn, su baskýný, deprem gibi tabii afetlerin vukuunda, gerektiðinde üyelik þartý aranmaksýzýn nakit
mevcudunun yüzde onunu aþmamak kaydýyla afete uðrayan bölgelerde konut, saðlýk ve eðitim tesisleri
yapmak ve bu amaçla kamu kurum ve kuruluþlarýna aynî ve nakdî yardýmda bulunmak.
44E.S.1970/48, K.S.1972/3, KT.8-9.02.1972, RG.19.10.1972, S.14341, s.7.
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da, sendika mal varlýðýnýn kooperatif kurulmasý ya da iktisadi iþletmelere yatýrým yapýlmasýnda kullanýlmasýnýn gereði ortaya çýkar. Yürürlükteki 2821 sayýlý Sendikalar
Kanunu (m.33/1-5) ve 4688 sayýlý Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu'nda (m.19/2-g)
da, sendikalarýn herhangi bir baðýþta bulunmamak kaydý ile üyeleri için kooperatifler
kurulmasýna yardým etmesi ve nakit mevcudunun yüzde onundan fazla olmamak kaydýyla bu kooperatiflere kredi vermesi hususu düzenlenmiþtir. Öte yandan, 2821 sayýlý
Kanunda (m.33/1-7), sendikalarýn nakit mevcudunun yüzde kýrkýndan fazla olmamak
kaydý ile sýnai ve iktisadi teþebbüslere yatýrýmlar yapabilecekleri hükme baðlanmýþtýr.
Buna karþýlýk, Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu'nda sendika mal varlýðýnýn yatýrým
için kullanýlmasý konusu düzenlenmemiþtir. Sendikalarýn ticari faaliyette bulunma
hususu ise, 2821 (m.39/1) ve 4688 (m.20/son) sayýlý Kanunlarda açýkça yasaklanmýþtýr. Bizce de, sendikalarýn asýl amaçlarý dýþýnda faaliyet göstermesinin yasaklanmasý yerindedir. Sendikalar iktisadî iþletmelere yaptýrýmlar yaparak malvarlýðýný artýrabilirler. Sendikalarýn sýnýrlý bir þekilde bu tür faaliyette bulunmalarýna izin verilmesi ise,
sendika özgürlüðünü ihlâl etmez.
2.3.5.Ýþverenden Üyelik Aidatý ve Diðer Ödentilerin Tahsili
Sendikalar üyelerinden alacaðý ödentileri (aidatlar ve diðer ödentiler) iþverenden tahsil edebilirler. Ayrýca, bu ödentilerin üyelerinin iþverenden alacaklarý alacaklardan kesmeleri de mümkündür. Bu baðlamda, 274 sayýlý Yasa'nýn 1317 sayýlý Yasa ile
deðiþik 23 üncü maddesinin 2 sayýlý bendindeki, "iþçilerin iþkolunda yetki almýþ
sendikaya verecekleri ödentilerin, iþverenden olan alacaklarýndan kesilerek sendikaya
ödenmesi" hükmü Anayasa'ya uygun bulunmuþtur. Kararda, iþçilerin üyesi bulunduklarý sendikaya karþý borçlarý olan ödentilerin, iþverence iþçilerin alacaklarýndan
kesilerek sendikaya gönderilmesinin, sendikalarýn alacaklarýný kolayca almalarýný
saðlamasý bakýmýndan sendikacýlýk amaçlarýna ve ilkelerine uygun düþtüðü, iþyerinde
üyeleri çalýþan sendikalarýn tümünün bu kolaylýktan yararlandýrýlmalarýnýn gerektiði,
Anayasa'nýn 12. maddesinde öngörülen Yasa önünde eþitlik ilkesinin gereði olarak,
böyle bir çözüm yolunun "iþveren için altýndan kalkamayacaðý yükler yükleyeceði ve
bundan dolayý yalnýzca üyeleri iþyerinde belli bir çoðunluk saðlayan sendikalara bu
hakkýn tanýnmasý gerekeceði düþüncesinin" yerinde görülemeyeceði üzerinde durulmuþtur45.
Yürürlükteki 2821 sayýlý Sendikalar Kanunu (m.61/1) ve 4688 sayýlý Kamu
Görevlileri Sendikalar Kanunu'nda (m.25/1), sendika üyelerinin ödentilerinin iþveren
tarafýndan ödeneceði hükme baðlanmýþtýr. Sendikalarýn üyelik ödentilerinin iþverenden
tahsil etmesi bizce sendika özgürlüðü ile çeliþmemektedir. Sendikanýn üyelik ödentilerini üyeleri yerine, topluca iþverenden tahsil etmesi sendikanýn zaman ve emek
açýsýndan kazançlý çýkmasýna yol açmaktadýr. Böylece, üyelerinin hak ve menfaatlerini koruma doðrultusunda daha fazla çaba göstermesi söz konusu olur.
45E.S.1970/48, K.S.1972/3, KT.8-9.02.1972, RG.19.10.1972, S.14341, s.7.
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2.4.Sendika Ýle Üst Kuruluþlarýnýn Tüzükleri, Yönetim ve Ýþleyiþlerinin,
Cumhuriyetin Temel Niteliklerine ve Demokrasi Esaslarýna Aykýrý Olmamasý
1961 (m.46) ve 1982 Anayasalarýnda (m.51) sendikalara yönelik çeþitli yasaklamalar öngörülmüþtür. 1961 Anayasasý'nda, sendikalar ve sendika birliklerinin tüzükleri, yönetim ve iþleyiþlerinin "demokratik esaslara" aykýrý olamayacaðý hükme
baðlanýrken, 1982 Anayasasý'nda bu esasa, "Cumhuriyetin temel nitelikleri" eklenmiþtir.
Demokratik düzenle baðdaþmayan otoriter ve baskýcý bir yönetimi kurmak
üzere sendika kurmak söz konusu olamaz. Bu baðlamda, sýnýf tahakkümü kurmak
amacýyla sendika ve üst kuruluþ kurulamayacaktýr. 765 sayýlý Türk Ceza Kanunu'nun
141. ve 142. maddelerinin 1 numaralý bentlerinde yer alan, "sosyal bir sýnýfýn diðer
sosyal sýnýflar üzerinde tahakkümünü tesis etmeðe matuf cemiyetleri her ne suret ve
nam altýnda olursa olsun kurmaya tevessül etmek veya kurmak veya bunlarýn faaliyetlerini tanzim veya sevk ve idare etmek veya bu hususlarda yol göstermek veya bu
konularda her ne suretle olursa olsun propaganda yapmak eylemlerini yasaklayan"
hükümler Anayasa'ya uygun bulunmuþtur. Mahkeme, sosyal bir sýnýfýn diðer sosyal
sýnýflara tahakkümü halinde, milletin bütün fertlerinin kader, kývanç ve tasa ortaklýðýnýn
yerini, sýnýflara mahsus, ayrý kývanç ve tasalarýnýn alacaðýný, Anayasa'nýn bu konularda öngördüðü birliðin yýkýlacaðýný, sýnýflarýn birbirine zýt olan duygularýnýn, millî birliði
zedeleyerek, yurt içinde sulh ve sükûnu bozacaðýný, sýnýf mücadelesinin, hukuk sahasý
dýþýna çýkarak, ezmek ve ezilmemek çabalarýnýn, iç boðuþma haline gelebileceðini,
sýnýf tahakkümünü korumak yolundaki bu çatýþmalarýn, millî mücadele ruhunu,
Anayasa'nýn millet egemenliði kuralýný ve Atatürk devrimlerine baðlýlýk þuurunu da
kökünden sarsacaðýný belirtmiþtir46.
Ayný kapsamda, 274 sayýlý Sendikalar Kanunu'nun 30/4. maddesindeki,
"Türkiye Cumhuriyeti Anayasasý'nýn 1 ve 2 nci maddeleri ile 3 üncü maddesinin 1 inci
fýkrasý ve 4 üncü maddesi, 19 uncu maddesinin 5 inci fýkrasý ve 57 nci maddesinin 1
inci fýkrasýnda yer alan ilkelere aykýrý amaçlar güden veya faaliyette bulunan meslekî
teþekkülün, iþ dâvalarýna bakmakla görevli mahallî mahkeme kararý ile kapatýlacaðý"
ve 5. bendindeki "yargýlamanýn her safhasýnda, hükümden önce dahi, iþbu Kanuna
göre kapatmayý veya faaliyetten men'i gerektiren fiilin iþlendiðine dair kuvvetli emareler bulunmak þartýyla, bu gibi teþekküllerin, Cumhuriyet Savcýsýnýn talebi üzerine,
mahkeme kararý ile faaliyetten men edilebileceði" hükümleri de Anayasa
Mahkemesi'nce Anayasa'ya uygun bulunmuþtur. Kararda, Sendikalar Kanunu'nun 30.
maddesi uyarýnca yine bu kanuna göre kurulan teþeküllerin faaliyetten men edilme ve
kapatýlma nedenlerinin, doðrudan doðruya demokratik ilkelerle, Devletin bütünlüðü ile
bu kuruluþlarýn kuruluþ amaçlarý ile ilgili olduðu, bu teþekküllerin, siyasi çalýþmalarýnýn
üstünde, meslekî niteliklerini korumalarý, siyasi parti ve siyasi görüþ ayýrýmý gözetmeksizin üyelerinin meslekî yararlarýný koruyucu ve amaçlarýna uygun bir yolda yürümeleri,
46E.S.1963/173, K.S.1963/140, KT.26.09.1965, RG. 25.07.1967, S.12656, s.3.
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soysuzlaþmamalarý, kötü yollara sapmamalarýnýn kamu yararý gereði olduðu, bu
nedenlerden dolayý bu kuruluþlarýn siyasi partilerden veya onlara baðlý kuruluþlardan
herhangi bir suretle yardým kabul etmeleri, onlara maddi yardýmda bulunmalarý, onlarýn
teþkilatý içinde yer almalarý, eþitlik ilkesine aykýrý bir yön tutmalarý, ayný kanunun 22.
maddesinin 2 sayýlý bendinde yazýlý kurum ve kuruluþlardan baðýþ almalarý, Türkiye
Cumhuriyeti Anayasasý'nýn 1. ve 2. maddeleriyle 3. maddesinin birinci fýkrasý ve 4.
maddesi, 19. maddesinin beþinci fýkrasý ve 57. maddesinin birinci fýkrasýnda yer alan
ilkelere aykýrý amaç gütmeleri ve çalýþmalarý, bu ilkelere aykýrý çalýþan milletlerarasý iþçi
ve iþveren teþekküllerine üye olmalarýnýn yasaklanmasýnýn öneminin çok açýk olduðu,
bu kuruluþlardan herhangi birinin, anýlan yasaklara aykýrý hareket ettiðine dair kuvvetli
emarelerin bulunmasý halinde çalýþmasýnýn durdurulmasýnýn, bu iþlemin yargýlama
sonuna býrakýlmamasýnýn yerinde bir davranýþ ve açýkça kamu yararý gereði olduðu, böylece
büyük sosyal tehlikelerin önleneceði ve toplum dirliðinin korunmuþ olacaðý belirtilmiþtir47.
Burada, Anayasa Mahkemesi tarafýndan, söz konusu kuruluþlarýn sýký bir disiplin içinde faaliyetlerini yürütmesi gereken kuruluþlar þeklinde görüldüðü not edilmelidir.
Kararda, söz konusu kuruluþlarýn, "soysuzlaþmamalarý" ve "kötü yollara sapmamalarýnýn" kamu yararý gereði olduðunun vurgulanmasý söz konusu kuruluþlara karþý
aþýrý bir güvensizliðin olduðunu göstermektedir. Kararda, bu kuruluþlarýn, üyelerinin
menfaatlerini koruyan demokratik birer kuruluþ niteliði bulunduðu ve üyelerinin hak ve
menfaatleri doðrultusunda kamuoyu oluþturma dahil bir çok faaliyetin içinde yer almasý
gerektiði gözardý edilmekte ve sadece üyeleri adýna toplu iþ sözleþmesi yapmaya yetkili bir taraf olarak sendikalara yaklaþýlmaktadýr.
Ayný kapsamda, 274 sayýlý Sendikalar Kanunu'nun 10. maddesindeki,
"Sendikalar Kanununa göre kurulan iþçi ve iþveren teþekküllerinin Türkiye Cumhuriyeti
Anayasa'sýnýn 1. ve 2. maddeleri, 3. maddesinin birinci fýkrasý ve 4. maddesi, 19. maddesinin son fýkrasý Ýle 57. maddesinin birinci fýkrasýndaki ilkelere aykýrý olarak kurulan
veya bu ilkelere aykýrý hareket eden milletlerarasý teþekküllere katýlamýyacaklarýný ve
katýldýklarý taktirde katýlma kararýnýn Bakanlar Kurulu kararý ile iptal olunacaðý" hükmü
de Anayasa'ya uygun bulunmuþtur. Kararda, Sendikalar Kanununa göre kurulan
meslekî teþekküllerin, temelini özel hukuktan alan birer özel hukuk tüzel kiþileri olduðu,
sendika ve sendika birlikleri kurma hakkýnýn, klâsik kiþisel temel hak ve hürriyetlere
yakýndan baðlý ve bunlarýn, sosyal ve ekonomik alanda etkileri geniþ olan ve özellikleri
bulunmasý nedeniyle ayrý bir topluluk sayýlmasý gereken kuruluþlar olduðu,
Anayasa'nýn temel ilkelerine aykýrý durumlarýn yürütme organý tarafýndan, kamu
yararýnýn ve kamu düzeninin saðlanmasý amacý ile ortadan kaldýrýlmasýnýn ve bu suretle bazý yabancý emeller uðruna çalýþtýrýlan ideolojilerin sýzma faaliyetlerinin önlenmesinin, kamunun yüksek yararlarý ve kamu düzeni korunmasý amacýndan kaynaklandýðý üzerinde durulmuþtur48.
47E.S.1963/336, K.S.1967/29, 26-27.09.1967, RG.19.10.1968, S.13031, s.6-7.
48E.S.1963/336, K.S.1967/29, 26-27.09.1967, RG.19.10.1968, S.13031, s.6-7.
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2.5.Sendikalarýn Denetimi
1961 ve 1982 Anayasasý'nda sendikalarla ilgili düzenlemelerde, açýkça
sendikalarýn denetlenmesi konusu düzenlenmemiþtir. Ancak, 1961 Anayasasý'nda,
sendikalarýn tüzükleri, yönetim ve iþleyiþlerinin demokratik esaslara aykýrý olamayacaðýnýn belirtilmesi, 1982 Anayasasý'nda da demokratik esaslara ek olarak,
Cumhuriyetin temel niteliklerinin eklenmesi, sendikalara yönelik bir denetim ölçütünü
ortaya koymaktadýr.
Demokratik esaslara uygun bir denetimin sendika özgürlüðüne aykýrý bir yönü
bulunmamaktadýr. Söz konusu denetim, sendika içi ve sendika dýþý olabilir. Sendika
dýþý denetim üst kuruluþlar tarafýndan olabileceði gibi, baðýmsýz yargý organý tarafýndan
da yapýlabilir.
2.5.1.Üst Kuruluþ Tarafýndan Yapýlan Denetim
274 sayýlý Sendikalar Kanunu'nun 29 uncu maddesine 1317 sayýlý Yasa ile
eklenen 9 sayýlý bentteki, "bir konfederasyonun kendisine baðlý sendikalar ile federasyonlarýn gelirlerini, giderlerini ve çalýþmalarýný denetleme yetkisi" Anayasa'ya uygun
bulunmuþtur. Kararda, sendikalarda ve sendika birliklerinde demokratik kurala uygun
denetimin aþaðýdan yukarýya baþka deyimle üyelerin sendikayý, sendikanýn federasyonu ve federasyonun da konfederasyonu denetlemesinin doðru bir yaklaþým olduðu,
ayný þekilde, yukarýdan aþaðýya denetim yetkisinin de demokrasiye uygun olan ve
aþaðýdan yukarýya doðru yapýlan denetime gölge düþüren bir yanýnýn bulunmadýðý,
karþýlýklý denetimin, gerek hesaplardaki gerekse yönetimdeki aksaklýklarýn giderilmesine ve sendika amaçlarýnýn tehlikeye düþmekten korunarak gerçekleþmesine daha
elveriþli bulunduðu üzerinde durulmuþtur49.
2.5.2.Ýdarî Denetim
Sendika çalýþmalarýnýn idare tarafýndan denetlenmesi, sendika özgürlüðü ile
yakýndan ilgili bir konudur. Söz konusu denetimin idarî bir vesayet biçimine bürünmesi
ise, rejimin demokratikliði üzerinde þüphe oluþmasýna neden olur. Bu kapsamda
konuya yaklaþýldýðýnda, idarenin sendikalar üzerindeki denetim yetkisinin olmamasý ya
da oldukça sýnýrlý kalmasý gerekir kanýsýndayýz. Demokratik bir denetimin esas olarak
üyeler tarafýndan yapýldýðý göz önüne alýnýnca, sendika çalýþmalarý konusunda
idarenin denetim yetkisinin olmayacaðý da ortaya çýkmaktadýr.
274 sayýlý Sendikalar Kanunu'nun 10. maddesindeki, "Sendikalar Kanununa
göre kurulan iþçi ve iþveren teþekküllerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasa'sýnýn 1. ve 2.
maddeleri, 3. maddesinin birinci fýkrasý ve 4. maddesi, 19. maddesinin son fýkrasý Ýle
49E.S.1970/48, K.S.1972/3, KT.8-9.02.1972, RG.19.10.1972, S.14341, s.7.
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57. maddesinin birinci fýkrasýndaki ilkelere aykýrý olarak kurulan veya bu ilkelere aykýrý
hareket eden milletlerarasý teþekküllere katýlamýyacaklarýný ve katýldýklarý taktirde katýlma kararýnýn Bakanlar Kurulu kararý ile iptal olunacaðý" hükmü Anayasa'ya uygun
bulunurken, idarî denetim konusunda Mahkemenin yaklaþýmý ortaya konulmuþtur.
Kararda, sendikalar ve sendika birliklerinin, gerçekte toplumun büyük bir kitlesinin,
ortak ve sosyal ihtiyaçlarýný karþýlamak, kalkýnmalarýný, maddece ve madde dýþý
geliþmelerini, bir iþ ve meslek edinmelerini saðlamak ve nihayet iþçinin ezilmesini veya
iþverenle iþçi arasýnda çýkacak uyuþmazlýklar yönünden toplum düzeninin bozulmasýný
önleyecek bir denge kurmak suretiyle kamu yararýna çalýþan birer kuruluþ niteliðinde
olduklarý, bu kuruluþlarýn, bu bakýmdan ellerinde topladýklarý maddece ve madde dýþý
erkin, yerinde kullanýlmasýný saðlamak yönünden idareyi ilgilendiren ve öteki derneklerden ayrý bir nitelik gösteren ve kamu kuruluþu niteliðindeki meslek kuruluþlarýna yaklaþan sosyal ve ekonomik alanda önemli etkileri bulunan güçlü birer topluluk olduklarý,
bu güçlü kuruluþlarýn, kamu düzeni ve genel ahlâk içinde yaþamak ve sosyal düzeni
ve sükûnu bozucu fiil ve hareketlerde bulunmamak, özellikle Anayasa ilkelerine aykýrý
bir yön tutmamakla ödevli olduklarý, belirtilmiþtir. Mahkemeye göre, idarenin bu alanda
aldýðý karar, Danýþtay'ýn denetimine baðlý olduðundan, yürütmenin kanuna aykýrý kararlarýna karþý bir teminat da saðlamýþtýr. Burada, bir vesayet kurulmasý deðil, kamu
düzeninin zorunlu kýldýðý bir denetleme tedbiri öngörülmüþtür50.
Anayasa Mahkemesi'nin söz konusu yaklaþýmýnýn günümüzde deðiþmesi
gerekmektedir. Kararda, sendikalarýn anayasal ödevlerinin yerine getirilip getirilmediðini denetleme, izleme, gerektiðinde önleyici tedbirler alma ve gereken kanunî
yollara baþvurmanýn, yürütme organýnýn yetkisi içinde olduðunun belirtilmesi söz
konusu kuruluþlarýn serbestçe hareket etmesini engelleyici bir nitelik taþýmaktadýr.
Sendika faaliyetlerinin idarenin istediði yönde sürdürmesine zemin hazýrlamakta ve
sendika özgürlüðünü ihlâl etmektedir. Burada, kanuna aykýrý faaliyette bulunan
sendikalarýn faaliyetlerinin ancak yargý organý tarafýndan durdurulmasý gerektiðinin
altýný çizmek gerekir. Bu kapsamda, idarenin sendika çalýþmalarýný kontrol gibi bir görevi demokratik bir ülkede kabul edilemez. Buna karþýlýk, sendikanýn mâli yapýsýnýn idare
tarafýndan denetlenmesi mümkündür. Bu baðlamda, 274 Sayýlý Sendikalar Kanunu'nun
29. maddesindeki, "bu Kanuna göre kurulan meslekî teþekküllere her hesap veya
bütçe devresine ait bilanço ve hesaplarýný ve çalýþma raporlarýný belirli süre içinde
Çalýþma Bakanlýðý'na göndermekle yükümlü tutan hüküm Anayasa'ya uygun bulmuþtur. Kararda, bu hükmün konulmasýndaki amacýn, konuyu yakýndan ilgilendiren bu
kuruluþlarýn idarî denetimini saðlamak olduðu, sendika, birlik federasyon ve konfederasyonlar, sosyal ve iktisadî hayatýmýzda geniþ etkileri olan topluluk olduðu, bu
kadar önemli kuruluþlarla idarenin ilgisiz kalmasýnýn düþünülemeyeceði, Anayasa'nýn
46. maddesinin birinci fýkrasý gereðince, sendikalar ve sendika birlikleri kurma, ona üye
olma ve üyelikten ayrýlma temel haklarýna sahip olan çalýþanlarýn, ayný maddenin son
fýkrasý hükmüne göre, toplumsal çalýþmalarýný demokratik kurallara uydurmak zorunda
50E.S.1963/336, K.S.1967/29, 26-27.09.1967, RG.19.10.1968, S.13031, s.7.
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bulunduklarý, bu tür kuruluþlarýn, Anayasa'da yer almýþ temel ilkelere aykýrý çalýþmalarda bulunup bulunmadýklarý, þu veya bu siyasî partiye araç olarak Türkiye'de sýnýf kavgasýný kýþkýrtmak isteyenlere yardým edip etmedikleri, kimlerden yardým alýp, kimlere
yardým ettikleri, dýþtan malî yardým görüp görmedikleri özetle nasýl bir yön tuttuklarýný
izlemenin, demokratik sosyal hukuk devleti içinde devlet idaresi sorumluluðunun
omuzlarýna yüklenmiþ hükümetin baþta gelen görevlerinden olduðu, söz konusu hükmün, esasta gizli kalacak olan bir konunun açýklanmasýný gerektirmediði, demokratik
bir düzen içinde çalýþmakla yükümlü sendikalar ve sendika birliklerinin çalýþmalarýnýn
ve hesaplarýný genel kurullarýna açýklamak zorunda bulunduklarý, Çalýþma
Bakanlýðý'nýn, genel kurul toplantýlarýna memurlarýný göndererek gerekli bilgilerini
edinebildiði, Sendikalar Kanunu'nun, iþvereni sendika aidatýný kesmekle yükümlü tuttuðundan, sendikalarýn aidatla saðlanan gelirlerinin gizlenmesinin de söz konusu olamayacaðý, sendikalarýn aidat dýþýnda da hangi gelirleri elde ettiklerini bilmenin de
idarenin yetkisi içinde olduðu, bilanço ve raporlarý alan Bakanlýðýn, þüphe yaratan
haller ve kanuna aykýrý tutumlar karþýsýnda sendikayý kapatma veya çalýþmalarýný durdurma yetkisinin olmadýðý, Bakanlýðýn raporlar üzerinde yaptýðý incelemelerde
sendikanýn çalýþmalarýnda tuttuðu yolun kanun hükümlerine, demokratik düzene aykýrý
olduðu kanýsýna varmasý durumunda, kanun hükümleri çevresinde iþlem yaparak,
gerekirse Cumhuriyet Savcýlýðý'na durumu bildirerek, sonucun, yargý yerlerinden alacaðý, bilanço ve raporlarýn Çalýþma Bakanlýðý'na verilmesinin, hür sendikacýlýk temel
hakkýnýn özünü zedeleyici bir nitelik taþýmadýðý üzerinde durularak þöyle denilmiþtir:
"siyasî partileri demokratik siyasî hayatýn vazgeçilmez unsuru sayan Anayasa,
(Madde 56/3) 57. maddesinin ikinci fýkrasýyla bunlarý, gelir kaynaklarý ve giderleri
hakkýnda Anayasa Mahkemesi'ne hesap vermekle yükümlü kýlarak malî denetime tabi
tutmuþtur. Böyle bir Anayasa düzeni içinde siyasî partiler gibi, ekonomik ve sosyal hayatýmýzda önemi açýk olan sendikalar ve sendika birliklerinin de gözetime baðlý tutulmalarý, belirli makama hesap vermek suretiyle malî kaynaklarýný, gelir ve giderlerini
açýklamalarý, Anayasamýzýn sözüne ve özüne aykýrý sayýlamaz"51 .
Öte yandan, 275 sayýlý Toplu Ýþ Sözleþmesi, Grev ve Lokavt Kanunu'nun grev
hakkýný kullanmayý bir takým ön iþlemlere baðlý tutmak, grev kararý almayý ve greve
baþlamayý belirli sürelere ve iþverene haber verme koþullarýna baðlamak suretiyle, iþveren tarafýndan bilinemeyen ve kestirilemeyen bir anda iþin býrakýlmasýný yasaklamasý nedeniyle, söz konusu düzenlemenin grev yapma yetkisini zedeleyici nitelikte
görülmemiþtir52.

51E.S.1963/336, K.S.1967/29, 26-27.09.1967, RG.19.101968, S.13031, s.10
52E.S.1963/336, K.S.1967/29, 26-27.09.1967, RG.19.101968, S.13031, s.9-10.
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2.5.3.Yargýsal Denetim
Sendikalarýn yapacaklarý iþlemlerin yargýsal denetime tabi olmasý gerekir.
Yargýsal denetimin sendikal faaliyetin hukuka uygunluðunu saðlamasý yanýnda, sendika üyeliðini güçlendirici bir iþlevi de söz konusudur. Bu baðlamda, 274 sayýlý
Sendikalar Kanunu'nun 8. maddesindeki "sendikadan çýkarýlan üyenin önce genel
kurula sonra da mahkemeye baþvurma" usulü Anayasa'ya uygun bulunmuþtur.
Kararda, Sendikalar Kanunu'nda bir üyenin sendikadan çýkarýlmasý nedeniyle iþ
mahkemesinin vereceði kararýn kesin olduðunu belirten hükmün, Anayasa'nýn hak
arama özgürlüðünü düzenleyen hükmünün zedelemediði, dâva yolununun kapatýlmadýðý, tersine yargý denetimine yer verildiði, 8. maddeyle, teþekkülden çýkarýlan
üyeye, genel kurula, genel kurul kararýna karþý da hem çýkarýlan üyeye, hem de bölge
çalýþma müdürlüðüne belirli süre içinde iþ mahkemesine baþvurma hakkýnýn tanýndýðý,
böylece teþekkülden çýkarma iþleminin yargý denetimine baðlandýðý üzerinde durulmuþtur. Mahkemeye göre, bir hükmün kesin olup olmamasý bir usul iþidir ve yargý
denetiminde sonsuzluk hiç bir zaman söz konusu olamaz. Bu nedenle, kanun koyucunun yaptýðý düzenleme, iþin niteliði yönünden yerindedir ve iþ mahkemesinin bu alanda verdiði kararýn Yargýtay'ca incelenmesinde bir kamu yararý söz konusu deðildir.
Çünkü, anýlan 8. maddeye göre çýkarýlan üyenin, çýkarma kararýna karþý önce genel
kurula ve bundan sonra da yetkili mahkemeye baþvurma hakký vardýr. Öte yandan
kararda, kararýn konusunu teþkil eden iþlem yönünden, bir kere de üst derece tarafýndan denetlenmesini haklý kýlan bir gerek veya Anayasa'da, bütün mahkeme kararlarýnýn ayrýksýz olarak üst mahkemeden geçmesinin þart olduðunu belirten bir hüküm
de söz konusu deðildir53. ilk derece mahkemelerinin verdiði kararlarýn üst derece
mahkemelerinin denetiminden geçtiði bir yargýlama sistemi içinde, bu tür istisnai
düzenlemelerin yapýlmamasý gerekir kanýsýndayýz. Burada, Mahkemenin hukukîlik
denetiminden daha çok, yerindelik denetimine kaydýðý görülmekte ve yasa koyucunun
kamu yararý görmediði bazý durumlarda, Yargýtay incelemesini ortadan kaldýrmasý, hak
arama özgürlüðünün ihlâli sonucunu doðurmaktadýr.
3.Sonuç
Anayasa Mahkemesi'nin, sendika özgürlüðünün çerçevesini belirleyen kararlarýnýn, esas olarak, 1961 Anayasasý döneminde verildiði görülmüþtür. Bu durumdan
hareketle ülkemizde, 1961 Anayasasý döneminde yürürlükte olan 274 sayýlý Sendikalar
Kanunu'nun sendika özgürlüðünün çerçevesinin belirlenmesinde önemli bir yerinin
olduðunu söylemek mümkündür. Nitekim, 274 sayýlý Kanunun sendika özgürlüðü ile
ilgili hükümlerinin, 1982 Anayasasý döneminde çýkarýlan 2821 sayýlý Sendikalar
Kanunu ve 4688 sayýlý Kamu Görevlileri Sendikalarý Kanunu'nda göz önüne alýndýðý
görülmektedir. Baþka bir deyiþle, 2821 sayýlý ve 4688 sayýlý Kanunlarda, Anayasa
Mahkemesi'nin denetiminden geçen 274 sayýlý Kanunun hükümlerinin aynýsý ya da
53E.S.1963/336, K.S.1967/29, 26-27.09.1967, RG.19.10.1968, S.13031, s.6.
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hemen hemen benzerlerine yer verilmiþtir: Sendikalarýnýn Türkiye çapýnda faaliyette
bulunma amacýyla kurulabilecekleri (2821 sayýlý K. m.3/1; 4688 sayýlý K. m.4/1)54,
meslek veya iþyeri esasýna göre sendika kurulamayacaðý (2821 sayýlý K. m.3/3; 4688
sayýlý K. m.4/2)55, sendika kurucularýnýn sendikalarýn kurulacaðý iþkolunda fiilen
çalýþýr56 ve belli bir ehliyete sahip olacaðý (2821 sayýlý K. m.5; 4688 sayýlý K. m.6/2)57,
sendika üyeliðinin bazý çalýþanlar yönünden yasaklanabileceði (2821 sayýlý K. m.21;
4688 sayýlý K. m.15) üyelikten çekilmenin noter huzurunda yapýlacaðý (2821 sayýlý
K.m.25/2)58, üyelikten çýkarýlan üyenin bu karara karþý iþ davalarýna bakmakla görevli
mahalli mahkemeye itiraz hakký ve itiraz üzerine verilecek kararýn kesin olacaðý (2821
sayýlý K.m.25/3; 4688 sayýlý K. m.16/4)59, uluslararasý kuruluþlarýna üyeliðin serbestliði
ile bu kuruluþlara üyelikte bir takým þartlara uygunluðun aranacaðý (2821 sayýlý
K.m.28/1; 4688 sayýlý K. m.17)60, sendika mal varlýðýnýn bir kýsmýnýn yatýrým için kullanabileceði (2821 sayýlý K.m.33/7)61, sendikalarýn tüzüklerinin, yönetim ve iþleyiþinin
mevzuata uygun olacaðý (2821 sayýlý K.m.37, m.54-55; 4688 sayýlý K. m.6/8, 20)62,
sendikalarýn bilanço ve hesaplarýyla çalýþma ve denetleme raporlarýný Çalýþma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'na gönderecekleri (2821 sayýlý K.m.51; 4688 sayýlý K.
m.27/3)63, yasak faaliyette bulunan sendikalarýn Cumhuriyet Savcýsýnýn istemi üzerine
mahkeme kararý ile kapatýlabileceði (2821 sayýlý K.m.58; 4688 sayýlý K. m.37/1)64,
sendika ödentilerinin iþverenden tahsil edilebileceði (2821 sayýlý K.m.61; 4688 sayýlý K.
m.25).
Anayasa Mahkemesi'nin sendika özgürlüðüne yaklaþým þeklinin günümüz
koþullarýnda deðiþmesi gerekmektedir. 1982 Anayasasý'nda 7.05.2004 tarih ve 5170
sayýlý Kanunla Anayasa'nýn 90. maddesinin 5. fýkrasýna bir ek yapýlmýþtýr. Anayasa'da,
"usulüne göre yürürlüðe konulmuþ temel hak ve özgürlüklere iliþkin milletlerarasý andlaþmalarla kanunlarýn ayný konuda farklý hükümler içermesi nedeniyle çýkabilecek
uyuþmazlýklarda milletlerarasý andlaþma hükümleri esas alýnýr" denilmek suretiyle
temel hak ve özgürlüklere iliþkin milletlerarasý andlaþmalarýn kanunlardan üstünde yer
54E.S.1970/48, K.S.1972/3, KT.8-9.02.1972, RG.19.10.1972, S.14341.
55E.S.1963/337, K.S.1967/31, RG.2.5.1969, S.13188.
56E.S.1970/48, K.S.1972/3, KT.8-9.02.1972, RG.19.10.1972, S.14341.
57E.S.1963/336, K.S.1967/29, 26-27.09.1967, RG.19.10.1968, S.13031.
58E.S.1970/48, K.S.1972/3, KT.8-9.02.1972, RG.19.10.1972, S.14341.
59E.S.1963/336, K.S.1967/29, 26-27.09.1967, RG.19.10.1968, S.13031.
60E.S.1970/48, K.S.1972/3, KT.8-9.02.1972, RG.19.10.1972, S.14341.
61E.S.1970/48, K.S.1972/3, KT.8-9.02.1972, RG.19.10.1972, S.14341.
62E.S.1963/173, K.S.1963/140, KT.26.09.1965, RG. 25.07.1967, S.12656; E.S.1963/336, K.S.1967/29,
26-27.09.1967, RG.19.10.1968, S.13031.
63E.S.1963/336, K.S.1967/29, 26-27.09.1967, RG.19.101968, S.13031.
64E.S.1963/336, K.S.1967/29, 26-27.09.1967, RG.19.10.1968, S.13031.
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alacaðý açýkça belirtilmiþtir. Böylece, konumuz açýsýndan, BM Ýnsan Haklarý Evrensel
Bildirisi, AÝHS, BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleþmesi, BM Medeni ve
Siyasal Haklar Sözleþmesi ve ILO tarafýndan kabul edilen Sendika Özgürlüðüne ve
Örgütlenme Hakkýnýn Korunmasýna iliþkin Sözleþme'nin önemi ortaya çýkmaktadýr.
Sendikal özgürlük konusunda uluslararasý standartlarýn yakalanmasý bakýmýndan,
Anayasa Mahkemesi'nin, çalýþanlarýn sendika kurma hakký, grev ve toplu sözleþme
haklarýný yorumlarken artýk ulusal yasa koyucunun takdirine göre deðil, uluslararasý
sözleþmeler perspektifinden konuya yaklaþmak durumundadýr. Sendika özgürlüðüne
uluslararasý sözleþmeler açýsýndan bakýldýðýnda ise, sendika kurma hakký dahil, grev
ve toplu sözleþme haklarýnýn herkese tanýndýðý bu konuda iþçiler, memurlar ve
sözleþmeli personele yönelik herhangi bir ayrýmcýlýðýn söz konusu olmadýðý ve sendika faaliyetlerinin serbest olduðu görülecektir. Sonuç olarak, Anayasa Mahkemesi'nin
sendika özgürlüðünü artýrma yönünde yeni bir bakýþ açýsý geliþtirmesinin gerektiði
düþünülmektedir.
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