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ÝÞVEREN SENDÝKACILIÐI BAÐLAMINDA
KAMU ÝÞVEREN SENDÝKACILIÐI

Þerefettin GÜLER*

Giriþ

Sendikalar, yýllar önce ortaya konan doktrinlere göre düþünürler tarafýndan
deðil, uzun bir zaman dilimi içinde bizzat iþçiler tarafýndan denenerek geliþtirilmiþ ve
organize edilmiþ kuruluþlardýr.1 Bugün çalýþma hayatýnýn vazgeçilmez aktörlerinden
olan sendikalar birçok badireden sonra þu andaki konumlarýna ulaþmýþlardýr. Her
ülkenin kendine has þartlarý içinde geliþen sendikacýlýk, özellikle sanayileþmiþ batý
ülkelerinde ve Amerika'da çalýþma hayatýna uzun denebilecek bir süreden sonra ege-
men olmuþtur. 

Bu süreç birdenbire çalýþma hayatýna egemen olmamýþtýr. Bir birikimin zirveye
ulaþmasý sonucu veya bardaðý taþýran son damla örneðinde olduðu gibi 1768 yýlýnda
James Watt'ýn buhar makinesini insanoðlunun hizmetine sunmasýyla doruk noktasýna
ulaþmýþtýr.2 Bu birikim ile  1750-1760'lý yýllarda görünür hale gelen Sanayii Devrimi,
aslýnda asýrlarca önce baþlamýþ olan bir sürecin zirveye ulaþmasý anlamýna geliyordu.3

Sanayii Devrimi olmadan önce toplumda hakim olan çalýþma düzeni de bu
süreçte çok önemli bir role sahiptir. Gerek Batý'da gerek Osmanlý toplumunda esnaf ve
küçük zanaat iliþkilerini düzenleyen loncalar, sadece çalýþma koþullarýnýn belirlen-
mesinde rol oynamamýþlar, ayrýca ekonomik, sosyal ve hatta siyasi örgütler olarak
kapalý bir sistem içinde toplum hayatýnda önemli fonksiyonlar görmüþlerdir.4

Sendikalar kendilerinden önce toplum hayatýnda hakim olan bu kuruluþlarýn birikimini
kullanmýþlardýr. Çünkü loncalar ve benzeri kuruluþlar, sadece çalýþma hayatý üzerinde
deðil ayný zamanda toplumun birçok yapýsýný derinden etkileyen özelliklere sahiptirler. 

Tarihin akýþý içinde her þey gibi çalýþma iliþkileri de zaman içinde deðiþmiþtir.
Tarým ve ticaretin egemen olduðu çalýþma hayatý, makinenin, kol gücü yerine kullanýl-
masýyla yavaþ deðil çok hýzlý bir þekilde deðiþir. Köylerden kentlere büyük göçler
baþlar. Küçük ve müstakil imalathaneler kapanarak yerini seri imalat yapan büyük fab-
rikalara býrakýr. Deðiþen bu þartlar toplumun da dokusunu deðiþtirir. Yoðun göçlerle bir-
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(*) TÜHÝS (Türk Aðýr Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu Ýþverenleri Sendikasý)  Uzman Yrd.
1Naci Önsal, Ücretler ve Toplu Pazarlýk Sisteminde Ücretlerin Oluþumu, Ankara, Kamu-Ýþ Yayýný,
1992, s. 99.
2Aytül Çolak, Ayhan Gençler, Bilgi Çaðýnda Çalýþma Ýliþkileri,
www.bilgiyönetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?, s.1.
3Fernand Braudel, Medeniyet ve Kapitalizim, Ýstanbul, Ýz Yayýncýlýk, 1996, s. 213.
4Sendikal Örgütlenme, Ýstanbul, Petrol-Ýþ Yayýn No: 72, 2001, s.49.
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likte artan emek arzý iþgücünü ucuzlaþtýrýr. Çalýþma çaðýnda olmayanlarýn kullanýlmasý
ve çalýþma þartlarýnýn kötüleþmesi ile birlikte yükselen þikayetler sendikal mücadele
için zemin oluþturur. 

Endüstri Devrimi aslýnda atbaþý giden iki dünyanýn resmidir. Bir tarafta hýzla
deðiþen ve geliþen teknolojinin insan yaþamýna getirdiði kolaylýk; öbür yanda bu geliþ-
menin sosyal boyutunun göz ardý edilmesi sonucu oluþan sosyal sefalet. Endüstri
devriminden aþaðý yukarý yüz sene sonra 1859'da yazdýðý 'Ýki Þehrin Hikayesi' kitabýn-
da Charles Dickens, sanayi devriminin getirdiði nimetlere ve yarattýðý sorunlara iþaret
ederken þöyle diyordu; "zamanlarýn en iyisiydi, zamanlarýn en kötüsüydü; aydýnlýðýn
mevsimiydi, karanlýðýn mevsimiydi; umudun baharýydý, umutsuzluðun kýþýydý5…"  Bu
þartlar; Kamil Turan'ýn ifadesiyle " tarihin en gaddar ve gayri insani iliþkilerini çalýþma
hayatýna tesis etmiþtir."6 Yaþanan bu gayri insani süreç deðinildiði gibi sendikal
mücadele için bir zemin oluþturmuþtur. Baðýmlý çalýþanlar yani iþçiler büyük fabrikalar-
da seri imalat için çalýþan yýðýnsal gruplara dönüþür. Önceleri liberal ekonomik
anlayýþýn etkisiyle çalýþma hayatýna herhangi bir müdahale olmaz dolayýsýyla baðýmlý
çalýþanlar olarak nitelenen "iþçi" ler çok kötü çalýþma koþullarýyla karþý karþýya kalýrlar.
Uzun çalýþma saatleri ve kötü çalýþma koþullarý karþýsýnda iþçiler kendi aralarýnda
örgütlenerek haklarýný savunmaya baþlarlar. Bir tepki olarak baþlayan bu hareketler yer
aldýðý ülke koþullarýna ve benimsediði amaçlara göre baþta Ýngiltere olmak üzere
geliþmiþ sanayii ülkelerinde önceleri yasaklanýr, daha sonra sýrasýyla Ýngiltere' de
1824, Fransa' da 1864 ve ABD' de 1842 yýlýnda çýkarýlan yasalarla serbest býrakýlýr.7

Alman çalýþma hayatý ise diðer sanayileþmiþ ülkelere nazaran biraz daha farklý bir yapý
arzeder. Bu ülkede gerçek anlamda endüstrileþme, ancak, 19.yüzyýlýn ikinci yarýsýnda
kendisini göstermeye baþlamýþtýr. Almanya da zaman zaman sendikal özgürlük kesin-
tiye uðramýþ olsa da;  1861 yýlýnda Saksonya'da ve 1869 yýlýnda Kuzey Almanya
Federasyonunda bu yasak kaldýrýlmýþtýr.8

1961 Yýlýna Kadar Türk Sendikal Hareketi

Osmanlý Dönemi Türk çalýþma hayatý diðer sanayileþmiþ ülkelerden oldukça
farklý bir seyir izler. Sanayinin geliþtiði dönemlerde Osmanlý'da Ahiliðin bir devamý
niteliðinde olan   Loncalar çalýþma hayatýna hakimdir. Ahilik ve Lonca teþkilatlarýnýn
amacý üyeleri arasýnda yardýmlaþmayý saðlamak ayrýca mesleki faaliyetlerin uygu-
lanýþýný düzenlemek ve denetlemek olarak belirlenmiþtir.9
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5Nusret Ekin, Küreselleþme ve Gümrük Birliði, Ýstanbul, ÝTO Yayýn No: 1996-32, 1996, s.1.
6Kamil Turan, Baþlangýcýndan Cumhuriyet'e Kadar Türk Çalýþma Hayatýnda Ýnsani Deðerler
Açýsýndan Uygulamalar,  Ankara, Prof. Dr. Nusret Ekin'e Armaðan TÜHÝS Yayýn No: 38, 2000, s.127
7Meryem Koray, Endüstri Ýliþkileri, Ýzmir, Basisen Eðitim ve Kültür Yayýnlarý No:22, 1992, s.24.
8Murat Demircioðlu, Dünyada Ýþçi Sendikalarý, Ýstanbul, Basisen Eðitim ve Kültür Yayýnlarý No: 14, 1987,
s. 92.
9Grolier International Americana Encyclopedia, Ýstanbul, Sabah Yayýnlarý Cilt 1, 1993, s.170.
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Türk toplumu, birçok konuda olduðu gibi, iþçi hareketleri konusunda da
Osmanlý Ýmparatorluðu'ndan devir aldýðý deðerlerle yaþamýþtýr. Osmanlý Ýmparatorluðu
sanayii devrimi ile çok geç tanýþmýþtýr. 1890-1920 yýllarýnda imparatorlukta rastlanan
feshane, baruthane, gaz idaresi, tramvay iþletmesi gibi cýlýz sýnai kýpýrdanmalar, mat-
baanýn yüz yýllýk bir gecikme ile Osmanlý'nýn sýnýrlarýndan içeri girebilmesi bir iþçi
sýnýfýndan söz edilmesine olanak vermemiþtir. Yabancýlarýn yönetimindeki bu iþyer-
lerinde iþçilerin zaman içinde sergiledikleri direniþler pek ses getirmemiþ10 ve bu tür
giriþimlerin önlenmesi için yasaklar devreye sokulmuþtur. Sanayileþme çabalarýnýn
1930-1940 yýllarý arasýnda ivme kazandýðýný hatýrlar ve çalýþanlarýn bir sýnýf niteliðini
sergileyemedikleri gerçeði göz önünde tutulursa Türkiye' de gerçek anlamda bir iþçi
sýnýfýndan bahsetmek oldukça zor gözükmektedir.11

Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti, 1924 Anayasasý ile sadece Cemiyet kurma
hakkýný tanýyordu. 1946 yýlýnda Cemiyetler Kanunu'nda deðiþiklik yapýlmýþ ancak bu
deðiþikliðe raðmen 1923 - 1946 yýllarý arasýnda Türkiye'de sendikadan ve sendikacýlýk
hareketinden söz etmek mümkün olmamýþtýr.

Sendikalar sivil toplum kuruluþu olduklarýndan dolayý toplumdaki geliþmiþlik
düzeyi ve demokrasi anlayýþýna paralel olarak birçok alaný etkilerler. Demokrasi ve
sendikalar biri diðerinin göstergesi durumundadýr. Þayet bir ülkede demokrasi
geliþmiþse sendikal haklar da geliþmiþ, doðal olarak toplumda sendikalaþma oraný
yüksek ve sendikal demokrasi için ülke koþullarý olgun demektir.  Diðer tarafta ise
sendikal hareket geliþmiþ ve ülke demokrasisi için aðýrlýðýný koymuþsa, demokrasi de
en güçlü dayanaklardan birini bulmuþ demektir.12

Özellikle 1946 yýlýndan sonra Türkiye'de demokratikleþme anlamýnda önemli
adýmlar atýlmýþtýr. Bu adýmlarýn etkisi ve Birleþmiþ Milletler Teþkilatý'nýn kurulmasý
Türkiye'nin de buraya üye olmasýyla geliþen süreçte 1947 yýlýnda 5018 sayýlý Ýþçi ve
Ýþveren Sendikalarý ve Sendika Birlikleri Hakkýnda Kanun çýkarýlmýþtýr. Sendikalara
umumi mukavele yapma yetkisi tanýyan kanun, grev hakký tanýmamýþ olmakla birlikte,
sendikacýlýk hareketinde 1948 yýlýndan itibaren belirli bir canlýlýk yaþatmýþtýr.13 1950'li
yýllardan sonra Türk toplum yapýsýnda büyük deðiþiklikler yaþanmaya baþlar. Kýrlardan
büyük þehirlere doðru çok hýzlý göç, gecekondulaþma, sanayileþme düzeyini aþan
þehirleþme hýzý bu yapý deðiþikliðinde büyük rol oynar.14 Yaþanan toplumsal dönüþü-
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10Engin Ünsal, Sendikalar ve Politika, Ankara, Prof. Dr. Metin Kutal'a Armaðan TÜHÝS Yayýný, 1998, s.
373.  
11Unsal, a.g.e., s.373.
12Demokrasi, Ýstanbul, Petrol- Ýþ Yayýn No: 30, 1993, s. 57.
13Yavuz Öz, Tarihi ve Hukuki Geliþimi Açýsýndan Türkiye'de Ýþçi Sendikalarýnýn Üst Örgütlenmesi,
Ankara, Öz Ýplik-Ýþ Sendikasý Eðitim Yayýnlarý, 1994, s.40.
14Erdinç Yazýcý, Osmanlý'dan Günümüze Türk Ýþçi Hareketi, Ankara, Aktif Yayýnlarý, 1996, s.135.
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mün ardýndan 1961 Anayasasýna dayalý olarak çýkarýlan ve 1963 yýlýnda yürürlüðe
giren "274 sayýlý Sendikalar Kanunu" ve "275 sayýlý Toplu Ýþ Sözleþmesi Grev ve
Lokavt Kanunu" iþçilere tanýdýðý, grev hakký, toplu iþ sözleþmesi hakký ve sendikalarý
güçlü kýlacak yeni iktisadi imkanlar saðlamasý ile Türk çalýþma hayatýnda bir dönüm
noktasý oluþturmuþtur.15

Tanýmlar

Sendika teriminin menþei çok eskilere dayanýr. O günlerin kullanýmý ile sanayii
devriminden sonraki kullaným arasýnda çok büyük farklar vardýr. Roma ve Yunan hukuk
sistemlerinde kullanýlan "syndic" terimi, bir birliðin (site'nin) temsilini saðlamakla görevli
kimseleri ifade ediyordu; "sydicat" terimi "syndic"'in fonksiyonlarýný, daha sonra da bu
fonksiyonlarýn icrasýný ifade etmek için kullanýlmýþtýr.16 Özellikle Sanayi Devriminden
sonra bir iþçi sýnýfýnýn ortaya çýkmasý ile birlikte sendikanýn tanýmýnda da belirgin bir
deðiþiklik olmuþtur. Bir tanýma göre sendika: " Ýþçilerin; iþyeri ve toplumsal alanlarda
çýkarlarýný saðlamak, haklarýný elde etmek ve özgürlüklerini geniþletmek için kurduklarý
örgütlerdir."17 Bir baþka tanýma göre ise sendikalar; bir araya gelmenin amaç ve
koþullarýný peþinen kabul eden iþçilerin örgütleridir.18 Dikkat edilirse tanýmlarda belir-
gin bir þekilde sendikalarýn bir iþçi örgütü olduðu vurgulanmaktadýr. Çünkü iþveren
sendikacýlýðý çok daha sonralarý örgütlenmiþtir. Ancak hem 1961 anayasasý hem de
1982 Anayasasý herhangi bir ayrýma gitmeden hem iþçilerin hem de iþverenlerin
serbestçe sendika kurabileceklerini teminat altýna almýþtýr.

1982 Anayasasýnýn 51. maddesi çalýþanlarýn ve iþverenlerin üyelerinin çalýþma
iliþkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliþtirmek için
önceden izin almadan sendika kurabileceklerini belirtmiþtir. Ayný doðrultuda çýkarýlan
2821 sayýlý Sendikalar Kanunu'nun 2. maddesinde ise  sendika "iþçilerin veya iþveren-
lerin çalýþma iliþkilerinde ortak ekonomik ve sosyal  hak ve menfaatlerini korumak ve
geliþtirmek için meydana getirdikleri tüzel kiþiliðe sahip kuruluþlar" olarak ifade
edilmiþtir. Görüldüðü üzere her iki tanýmda da bir paralellik saðlanmýþ ve özellikle
"amaç" ve "tüzel kiþilik" unsurlarý temel dayanak noktalarý olarak ele alýnmýþtýr.19

87 sayýlý Sendika Özgürlüðü ve Örgütlenme Hakkýnýn Korunmasý Hakkýnda
Uluslar arasý Çalýþma Sözleþmesinin 2. maddesinde - baþta sendika kelimesi kul-
lanýlmýþ olmasýna raðmen- direkt sendika kelimesi kullanýlmamýþtýr. 2. Maddeye göre
"Çalýþanlar ve iþverenler, herhangi bir ayrým yapýlmaksýzýn önceden izin almadan iste-
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15Yazýcý, a.g.e., s.138.
16Rüçhan Iþýk, Sendika Hakký Tanýnmasý ve Kanuni Sýnýrlarý, Ankara, Sevinç Matbaasý, 1962, s.73.
17Sendikalar, Yapýlarý, Çalýþmalarý, Ýstanbul, Petrol- Ýþ yayýn No:29, s.9.
18Sendikal Demokrasi, Ýstanbul, Petrol-Ýþ Yayýn No: 31, s.9.
19Fevzi Þahlanan, Sendikalar Hukuku, Ýstanbul, Yýlmaz Ajans, 1995, s.3.
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dikleri kuruluþlarý kurmak ve yalnýz bu kuruluþlarýn tüzüklerine uymak koþuluyla bunlara üye
olmak hakkýna sahiptirler." 3. madde ve devamýnda ise "örgüt" kelimesi tercih edilmiþtir.20

Tanýmlardan da anlaþýlacaðý gibi ülkemizde hem iþçi teþekkülleri hem de iþ-
veren teþekkülleri için sendika deyimi kullanýlmaktadýr. Amerika Birleþik Devletleri'nde
ve Ýngiltere'de iþçi sendikalarý için "Trade Union", iþveren sendikalarý için ise
"Employers Association" terimleri kullanýlmaktadýr. Alman hukuku da iþçi, iþveren
ayrýmý yaparak iþçi teþekkülleri için "Gewerkschaft", iþveren teþekkülleri için ise
"Arbeitgebervereine" terimlerini kullanmýþtýr.21 Bizde yukarýdaki açýklamadan da
anlaþýlacaðý gibi bir yeknesaklýk mevcuttur. Kanun koyucu kuruluþundan, faaliyetlerine
ve son bulmalarýna kadar her iki sendika türüne de eþit biçimde yaklaþmýþtýr.
Dolayýsýyla "sendika" kelimesi kullanýldýðýnda akla ilk iþçi örgütleri geliyor. Ancak
temelde isimler farklý da olsa iþlevler ayný. 

Her toplumsal geliþmenin tarihsel sürecinde bir dönüm noktasýndan bahsedilir.
Ýþçi ve iþveren sendikacýlýðý için bir dönüm noktasý belirlenecekse bu þüphesiz ki 1963
yýlýdýr. 1961 Anayasasýný takiben çýkarýlan 274 ve 275 sayýlý kanunlar ile Türk çalýþma
hayatýnda ilk defa toplu pazarlýk, grev ve lokavt düzenlenmiþtir. Bu tarihe kadar
yaþanan süreçte iþçi sendikalar özellikle 1952 yýlýnda Türk-Ýþ'in kurulmasý da dikkate
alýnýrsa çok büyük tecrübeler kazanmýþlardýr. 1960 lý yýllara kadar iþveren
sendikacýlýðýndan bahsetmek mümkün deðildir. Bu tespit hem özel iþveren
sendikacýlýðý hem de kamu iþveren sendikacýlýðý için geçerlidir.

Ýþveren Sendikalarýnýn Örgütlenmesi ve TÝSK'in Kuruluþu

Sendikacýlýk aslýnda bir iþçi hareketidir. Maksat, iþçinin sermaye karþýsýnda
zayýf durumda kalmasýný önlemek ve iþverenin karþýsýna örgütlü olarak çýkabilmesini
saðlamaktýr. Ýþçi sendikacýlýðý, emeðiyle hayatýný idame ettirmeye çalýþan kiþilerin
güvencesi için oluþturulmuþtur. Ýþveren sendikacýlýðý ise kar oranýný olabilecek en üst
seviyeye çýkarabilmek amacýyla yapýlanmýþtýr, bu nedenle iki tip sendikacýlýk arasýnda
çok temel bir fark vardýr.22

Ancak temelde her iki sendikacýlýðýn da yaþam alaný birbiri içine girmiþ durum-
dadýr. Adeta birinin varlýðý diðerinin varlýðýna baðlý hale gelmiþtir. "Güçlü bir  iþveren
sendikacýlýðýnýn varlýðýnýn güçlü bir iþçi sendikacýlýðýnýn  varlýðýna baðlý olmasý, ayný
þekilde, güçlü bir iþçi sendikacýlýðýnýn varlýðýnýn da ancak güçlü bir iþveren
sendikacýlýðýnýn varlýðý halinde mümkündür."23
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20Murat Þen, Türkiye Cumhuriyetinin Onayladýðý Ýþ ve Sosyal Güvenlik Hukuku Alanýndaki Çok
Taraflý Uluslararasý Sözleþmeler, Ankara, TÜHÝS Yayýn No: 41, 2003, s. 384. 
21Iþýk, a.g.e., s.74.
22Serkan Odaman, Türkiye'de Çalýþma Örgütlerinin Geliþmelerinin Kronolojisi Ve Uluslararasý Ýliþk-
ilere Ulaþýlmasý, Cilt : 2 Sayý: 1http://www.isguc.org/arc_view.php?ex=82
23Yusuf Alper, Rekabetten Ýþbirliðine Ýþçi ve Ýþveren Sendikacýlýðý, Çimento Ýþveren Dergisi, Cilt 20, 
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1946-1961 dönemi boyunca iþveren sendikacýlýðý da önemli bir geliþme göster-
memiþtir. Bu dönemde hem az olan iþveren sayýsý hem de istedikleri zaman bir araya
gelip görüþme imkanýna sahip olmalarý bunun en önemli nedenlerinden birkaç tanesi
olarak sayýlabilir.24 Ýlk iþveren sendikasýnýn 1949 yýlýnda kurulmasýna karþýn, iþveren-
ler arasýnda örgütlenmenin profesyonel bir boyut kazanmasý 1960 sonrasýnda olmuþ-
tur.25 1961 Anayasasýný hazýrlama çalýþmalarý hýzla devam ederken iþveren kesimi de
örgütlenme çabalarý içine girmiþti. 1961 Anayasasýnýn getirdiði imkanlar ve öncesi fikir
ortamý iþverenleri de harekete geçirmiþti.26 Çünkü iþçi kesimine Anayasa tarafýndan
tanýnacak haklar yavaþ yavaþ belirmeye baþlýyordu ve iþverenler de kendilerini bu yeni
oluþacak çoðulcu düzene uydurmak gayreti içine girmek durumunda kalmýþlardý.

Türkiye Ýþveren Sendikalarý Konfederasyonu'nun doðuþu aþaðýda belirtilen altý
iþveren sendikasýnýn 15 Ekim 1961 tarihinde "Ýstanbul Ýþveren Sendikalarý Birliði" adý
altýnda toplanmalarýyla baþlamýþtýr.

� Madeni Eþya Sanayicileri Sendikasý

� Ýstanbul Tahta Sanayii Ýþverenleri Sendikasý

� Ýstanbul Tekstil Sanayii Ýþverenleri Sendikasý

� Ýstanbul Gýda Sanayii Ýþverenleri Sendikasý

� Ýstanbul Matbaacýlýk Sanayii Ýþverenleri Sendikasý

� Ýstanbul Cam Sanayii Ýþverenleri Sendikasý

Ülke çapýnda bir örgütlenmeye gidilmesiyle Birliðin adý 20 Aralýk 1962 tarihinde
toplanan II. Olaðan Genel Kurul'da "Türkiye Ýþveren Sendikalarý Konfederasyonu"
olarak deðiþtirildi.

Konfederasyonun kuruluþundan 1965 yýlý ortalarýna kadar Ýstanbul'da bulunan
Merkezi, 5 Aðustos 1965'de toplanan Olaðanüstü Genel Kurul'da yapýlan Anatüzük
deðiþikliðini takiben Ankara'ya nakledildi.27

Bugün kamu iþveren sendikalarýnýn da üyesi bulunduðu TÝSK toplam 21 üye-
den oluþmaktadýr. Her ne kadar tarihsel geliþimi itibariyle iþveren sendikalarý iþçi
sendikalarýndan daha sonra ortaya çýkmýþsa da28 iþveren sendikalarý gerek sayýsal
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Sayý 1, Ocak 2006, s.9.
24Nizamettin Aktay, Sendika Hakký, Ankara, Kamu-Ýþ Yayýný, 1993, s. 28.
25Koray, a.g.e., s.187.
26Önsal, a.g.e., s.112.
27www.tisk.org.tr/hakkinda.asp?id=498
28A. Can Tuncay, Ýþveren Sendikacýlýðýnýn Yeni Yüzü, Çimento Ýþveren Dergisi, Cilt 20, Sayý 1, Ocak
2006, s.6.
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gerekse nitelik yönünden önemli geliþmeler göstermiþtir. Hatta iþverenlerin iþçilere
oranla üst örgütleri düzeyinde daha fazla iþbirliði ve dayanýþma saðladýklarý
söylenebilir.29

Deðinildiði gibi iþçi ve iþveren kuruluþlarý için kanun koyucu ayný ifadeleri kul-
lanmýþtýr. Ýþveren Sendikalarýnýn faaliyetleri Sen.K. 32 ve 33. maddelerinde sayýlmýþtýr.
Buna göre Toplu iþ sözleþmesi akdetmek, toplu iþ uyuþmazlýklarýnda arabulucuya,
hakeme, iþ mahkemesine ve diðer yargý organlarýna baþvurmak, çalýþma hayatýndan,
mevzuattan, toplu iþ sözleþmesinden, örf ve adetten doðan uyuþmazlýklarda iþveren-
leri yargý organlarý huzurunda temsil etmek, lokavt kararý almak ve bu kararý uygula-
mak iþveren sendikalarýnýn klasik görevleri olarak sayýlabilir. 2821 sayýlý Sen.K. 33.
maddesinde de sosyal faaliyetler düzenlenmiþtir. Ancak çaðdaþ anlamda bir iþveren
sendikacýlýðý yapmak kanunun koymuþ olduðu standartlarýn üzerine çýkmak demektir.
Bu anlamda bugün iþveren sendikalarýnýn bu anlamda birçok yeniliðe imza attýklarý ve
birçok alanda öncü olduklarý rahatlýkla söylenebilir. Bu anlamda her bir iþveren
sendikasýnýn faaliyetlerine deðinmek yerine üst kuruluþ olan TÝSK'in temel faaliyetle-
rine deðinmekte fayda var. Buna göre TÝSK:
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29Yakup Kepenek, Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi, Ýstanbul, Remzi Kitabevi, 2003, s.437. 
30www.tisk.org.tr/hakkinda.asp?id=500

Ýþverenler ve iþçiler arasýnda olumlu iliþkiler kurma ve devam ettirme yönünde
çaba sarf eder.
Çalýþma þartlarýnýn, iþletmelerin ve ekonominin rekabet gücü artýþý ve ülke
yararýna düzenlenmesi için gerekli tedbirleri alýr.
Ýþveren sendikalarý ile iþçi sendikalarý arasýnda yapýlacak toplu görüþmeler ve
toplu iþ  sözleþmelerinde iþveren sendikalarýna yardýmcý ve destek olur.
Üye iþveren sendikalarýnýn ve baðlý iþyerlerinin uyacaklarý genel ilkeleri belirler
ve ilan eder.
Ýþveren-iþçi iliþkilerinde ihtiyacý duyulan her türlü bilgi ve hizmetleri üyelerine
sunar.
Çalýþma mevzuatý ile sosyal ve ekonomik konularda araþtýrmalar yapar ya da
yaptýrýr, eðitim kurslarý veya seminerler düzenler.
Çalýþma hayatý ve sanayi ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerin hazýrlan-
masýnda veya deðiþtirilmesinde iþveren kesimi görüþlerini hazýrlar ve her
kademede savunmasýný yapar.
Mevzuat hükümleri çerçevesinde, amacý ile ilgili ulusal ve uluslararasý kuru-
luþlara üye olur, bunlarýn toplantýlarýna katýlýr, kanun ve uluslararasý antlaþma
hükümlerine göre toplanan kurullara temsilci seçer ve gönderir.
Amacý ile ilgili olarak dergi, kitap, broþür gibi yayýn faaliyetinde bulunur.
Üyelerinin yararlanmalarý için eðitim, saðlýk ve spor tesisleri kurar.30
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1960-1980 Yýllarý Arasýnda Kamu Ýþveren Sendikacýlýðý

1982 Anayasasý'nýn 128. maddesine göre "Devletin, kamu iktisadi teþebbüsleri
ve diðer kamu tüzel kiþilerinin genel idare esaslarýna göre yürütmekle yükümlü olduk-
larý kamu hizmetlerinin gerektirdiði asli ve sürekli görevler, memurlar ve diðer kamu
görevlileri eliyle görülür."  denilmekte, ancak, diðer kamu görevlilerine açýklýk getirmek
için 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu'nun 4. Maddesinde  "Kamu hizmetleri;
memurlar, sözleþmeli personel, geçici personel ve iþçiler eliyle gördürülür." denmekte-
dir.  Ýþçi ise tanýmýný 4857 sayýlý Ýþ Kanununun 2. maddesinde bulmakta; ve bu tanýma
göre " Bir iþ sözleþmesine dayanarak çalýþan gerçek kiþiye iþçi denmektedir" 

Görüldüðü gibi kamu, hem memur istihdam etmekte hem de iþçi istihdam
etmektedir. Ancak her iki grubun tabii olduðu statü birbirinden çok farklýdýr. Kural olarak
memurlarýn hukuki durumu Ýdare Hukuku, iþ sözleþmesi ile çalýþan iþçilerin hukuki
durumu ise Ýþ Hukuku alanýna girer.

Cumhuriyetin baþlangýcýndan itibaren kamuda hem iþçi hem memur birlikte is-
tihdamý edilmiþtir. 1963 yýlýna kadar memur ve iþçiler için devletin iþverenliðinde her-
hangi bir ayrýmdan söz etmek olasý deðildir. Ancak 1963 yýlýnda çýkarýlan 274 ve 275
sayýlý kanunlar ile tablo iþçiler lehine deðiþmeye baþlamýþtýr. Bu tarihten sonra iþçiler
toplu pazarlýk ve grev hakkýna sahip olduklarýndan dolayý ekonomik açýdan sürekli bir
ilerleme kaydetmiþlerdir. 

Türkiye'de en büyük iþverenin Devlet olduðu açýktýr. Kamuda örgütlenme
kolaylýðý da iþçi sendikalarý için bir avantaj teþkil etmektedir. Bilindiði gibi 274 sayýlý
Sendikalar Kanununun 23. maddesine göre iþveren, "… Sendika tüzüðü uyarýnca
üyelerin sendikaya ödemeyi kabul ettikleri aidatlarý ve Toplu Ýþ Sözleþmesi Grev ve
Lokavt Kanunu gereðince sendikaya  aidatlarýný veya sendikanýn baðlý bulunduðu fe-
derasyona ödenmesi gerekli dayanýþma aidatýný, iþçilere yapacaðý ücret ödemesinden
kesmeye ve kestiði aidatlarýn nev'i ile tutarýný ilgili sendikaya vermeye ve kesinti listesi-
ni sendikaya göndermeye mecburdur."31 Kanunun bu emredici maddesi ve devamýn-
da belirtilen hususlar iþçi sendikalarý için çok büyük avantajlar saðlamýþtýr.  

274 sayýlý Sendikalar Kanununda Kamu Ýþveren sendikalarýndan
bahsedilmediði için bu dönemde profesyonel anlamda kamu iþveren sendikacýlýðý çok
zayýf kalmýþtýr. TÜTÝS dýþýnda bu dönemde gerçek anlamda Kamu Ýþveren
Sendikacýlýðýndan bahsetmek mümkün deðildir. Bu dönemde kurulan Kamu Ýþveren
Sendikalarýnýn büyük bir bölümü KÝT'lerin bünyesinde kurulmuþ ve burada çalýþan per-
sonele verilen ek görevler ile bu iþler yürütülmüþtür. KÝT Genel Müdürü ayný zamanda
Kamu Ýþveren Sendikasýnýn Baþkaný olmakta, diðer görevler de genellikle hiyerarþik
olarak paylaþýlmaktadýr.32 Dolayýsýyla bu dönemde profesyonel anlamda bir Kamu Ýþ-

67

31A. Nevzad Odyakmaz, Sendika ve Toplu Sözleþme Hukuku, Ýstanbul, Yasa Yayýnlarý No:31, 1977, s. 113.
32Önsal, a.g.e., s.113.
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veren Sendikacýlýðýndan bahsetmek yerine o kurumda çalýþan  memurlara ek görevler
verilerek bu çalýþmalar uzun bir süre devam ettirilmiþtir. 

Ancak bu dönemde faaliyet gösteren Türk Taþýt Ýþverenleri Sendikasýný
(TÜTÝS) farklý bir yere koymakta fayda vardýr. Kurulduðu 1968 yýlýndan itibaren pro-
fesyonel kadrolarla çalýþarak ve kendine has çalýþma metoduyla bugünkü Kamu Ýþ-
veren Sendikacýlýðýnýn temellerini atmýþtýr. TÜTÝS 1968 yýlýnda Ulaþtýrma Bakanlýðýna
baðlý kamu kuruluþlarýnýn - T.C. Devlet Demiryollarý Ýþletmesi Genel Müdürlüðü,
Denizcilik Bankasý T.A.O. Genel Müdürlüðü, D.B. Deniz Nakliyatý T.A.Þ. Genel
Müdürlüðü, Türk Hava Yollarý A.O. Genel Müdürlüðü, Uçak Servisi A.Þ. Genel
Müdürlüðü'nün kurduðu bir Kamu Ýþverenleri Sendikasýdýr. Bu dönemde kurulan Kamu
Ýþveren Sendikalarýnýn isimleri önünde "Kamu" kelimesi kullanýlmamýþtýr. Çünkü henüz
yasal bir düzenleme Kamu Ýþveren Sendikalarý için söz konusu deðildir. 

TÜTÝS imzaladýðý Toplu Ýþ Sözleþmeleri ile :

1980 yýlýna kadar kurulan (Kamu) iþveren sendikalarýnýn bir kýsmý TÝSK'e üye
olmuþ bazýlarý ise üye olmamýþlardýr. Ancak, TÝSK bu dönemde kamu kuruluþlarý
bünyesinde kurulan iþveren sendikalarýný üye yapmak için yoðun bir çaba sarfetmiþtir.

1980 Yýlýndan Günümüze Kamu Ýþveren Sendikacýlýðý

Kamu Ýþveren Sendikacýlýðý için bir dönüm noktasýndan bahsetmek gerekirse
þüphesiz ki bu 1982 Anayasasý ve 2821 sayýlý Sendikalar Kanunudur. Bu tarihe kadar
Kamu Ýþveren Sendikalarý faaliyetlerine iþkolu esasýna göre devam etmiþlerdir. Bu
þartlar altýnda çalýþan Kamu Ýþveren Sendikalarý hem yeterince güçlenememiþler, hem
de profesyonelleþme olmadýðý için iþçi sendikalarý karþýsýnda kamunun menfaatlerini
savunmada etkinlik  gösterememiþlerdir.
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33Kamu Ýþverenlerinin Sendikalar Kurarak Örgütlenme Zorunluluðu ve Baþarýlý Bir Kamu Ýþveren
Sendikasý Örneði TÜTÝS, El Kitapçýðý

Hazine yararý ile iþçi haklarý arasýnda adil bir denge saðlamaya çalýþmýþ,
Ücret zamlarý; iþverenin Devlet olduðu göz önünde tutularak bulunan ilmi
esaslara ve kuruluþlarýn verimliliklerini arttýrma kýstaslarýna uygun olarak
gerçekleþtirilmiþ,
Bu alanda bir istikrar saðlanmýþ,
Üyeler arasýndaki mevzuat uygulamasýndaki farklýlýklar giderilmeye çalýþýlmýþ,
Ýþçi sendikalarý tüm görüþmelerde tek bir muhatap bulduklarýndan, kamu kuru-
luþlarý yöneticileri asli görevlerini aralýksýz yürütme olanaðýna sahip olmuþ,
zaman içinde iþçi ve iþveren kuruluþlarý arasýnda hakem olup çözüm getirme-
si ile çok sayýda hak grevini önlemiþtir.33
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2821 Sayýlý Sendikalar kanunu ile getirilen iþkoluna dayalý sendikal anlayýþýn,
kamu iþveren sendikalarý için uygulanmayacaðý belirtilerek bir istisna oluþturulmuþtur.
2821 sayýlý Sen. K.'nun 3. maddesinin birinci ve ikinci fýkralarýna göre " Ýþçi sendikalarý
ve Ýþveren Sendikalarý, iþkolu esasýna göre bir iþkolunda ve Türkiye çapýnda faaliyette
bulunmak amacý ile bu iþkolundaki iþçiler ve iþverenler tarafýndan kurulur"*,  üçüncü
fýkrada ise "Kamu iþveren sendikalarýnýn, ayný iþkolundaki kamu iþverenleri tarafýndan
kurulmasý ve ayný iþkolunda faaliyette bulunmasý þartý aranmaz"  denmektedir. 2821
sayýlý Sendikalar Kanununda bir sendikanýn kurulabilmesi için kaç kiþinin bir araya
gelmesi gerektiði konusunda bir hüküm yoktur. Bu konuda Sen.K.'nun 63. maddesi bir
referans olarak alýndýðý zaman Dernekler Kanunu'nun 1. maddesi konuya açýklýk
getirmektedir. Dernekler kanunu'nun 1. maddesi "….. en az yedi gerçek kiþinin, bilgi ve
çalýþmalarýný sürekli olarak birleþtirmeleri suretiyle….." diyerek kuruluþta yedi rakamýný
getirmiþ dolayýsýyla bu rakam hem iþçi sendikalarý hem de iþveren sendikalarý için
geçerlilik oluþturmuþtur.34

Sendikalar Kanunu'nun getirmiþ olduðu iþkolu zorunluluðu Kamu Ýþveren
Sendikalarý için bir istisna oluþturmasý her ne kadar öðretide bazý yazarlarca eleþti-
rilmiþ olsa da; iþverenin Devlet olduðu kamuda her iþkolu için Dernekler Kanunun ge-
tirmiþ olduðu sayý zorunluluðunun saðlanmasý mümkün deðildir. "…. Devlet en büyük
iþverendir. Ancak kamu kesiminde yýllýk programlarda da amaçlanan kamu iþverenle-
rine sendikalaþabilme imkaný saðlanmasý için hüküm getirilmiþtir. Devletin her iþkolun-
da Dernekler Kanununa göre yeterli sayýda iþvereni bulup örgütlemesi mümkün
olmadýðýndan, Devlet iþkollarýyla baðlý olmaksýzýn serbestçe kamu iþveren sendikalarý
kurabilecek, gerektiðinde tüm iþkollarý için kuracaðý bir veya birkaç kamu iþveren
sendikasý ile kamu kesiminde ücretler ve sosyal yardýmlar arasýnda adalet ve eþitlik
saðlayabilecektir."35

Yasanýn getirmiþ olduðu bu istisnai durum öðretide eleþtirilmiþ bir ayrýmýn yapýl-
masýnýn gereksiz olduðu, bunun baþta konmuþ olan iþkolu esasýna ters olduðu dile
getirilmiþtir. Bu düzenleme ile sendika ve konfederasyonun kuruluþ koþullarý arasýnda-
ki nitelik farkýnýn ortadan kaldýrýldýðý ve iþçi sendikalarý ile kamu iþveren sendikalarý
arasýnda güç - iþçi sendikasýnýn sadece örgütlü olduðu iþkolundaki üyelerden aidat
topladýðý oysa kamu iþveren sendikasýnýn farklý iþkollarýndan gelen iþverenlerden aidat
toplayabilmesi - dengesinin bozulduðu ileri sürülmüþtür.36 Öte yanda özel kesim iþ-
verenleri de; yasadaki bu düzenlemeyi, iþveren sendikacýlýðýnda kamu-özel ayrýmýnýn
söz konusu olamayacaðý, böyle bir ayrýmýn iþçi sendikalarýnda yapýlmadýðý gibi iþveren
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(*)Sen.K.'nun 3. maddesi hem iþçi hem de iþveren sendikalarý için ayrý ayrý tanýmlama getirmiþ ancak
metinde kolaylýk olmasý açýsýndan birleþtirme yapýlmýþtýr.
34Öner Eyrenci, Sendikalar Hukuku, Ýstanbul, Banksis Yayýnlarý No:3, 1984, s.65.
35Þahlanan, a.g.e., s.32.
36Nuri Çelik, Türk Ýþ Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukunun Elli Yýlý, Ýstanbul, Basisen Eðitim ve
Kültür Yayýnlarý No: 16, 1988, s.101-102.
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sendikalarýnda da yapýlmamasý gerekçesiyle eleþtirmiþlerdir.37 Ancak bu görüþlere
çeþitli açýlardan katýlma imkaný yoktur. Özel iþverenin zarar etmesi halinde iþçi ücret-
lerine zam yapmasýna veya mali açýdan bir iyileþtirmeye gitmesine imkan yoktur. Hatta
kötü durumun devam etmesi halinde özel iþverenin faaliyetine devam etmesi dahi zor-
laþýr. Oysa kamu; kamusal mantýkla hareket ettiði için ilk ve en önemli saik kâr elde
etmek deðildir. Þüphesiz kamu da etkin ve verimli çalýþmayý ilke edinir. Ancak zarar
etmesi durumunda hemen o iþten vazgeçme lüksü yoktur. Dolayýsýyla Devlet iþçiye
hakkaniyet ölçüleri içinde bir ücret artýþ politikasý uygular. Kamuda her ne kadar isim-
ler ve tüzelkiþilikler farklý da olsa neticede iþveren tektir. Adý ne olursa olsun iþçi; iþ-
veren olarak Devleti görür. Birbirinden habersiz kamu iþverenleri tarafýndan toplu iþ
sözleþmeleri ile ayný bütçeden ayný iþe farklý ücret ve farklý sosyal yardýmlar tanýnmasý
Devlete karþý güveni sarsar.38 Ancak hemen belirtmek gerekir ki her iþkolunun ve her
iþin kendine has zorluklarý olduðu göz önünde bulundurulursa, bazý alanlarda uygu-
lanan farklý ücret uygulamalarýnýn mantýðý daha net anlaþýlmýþ olur. Zaten mutlak ma-
nada, 1982 Anayasasý'nýn 10. maddesi Kanun önünde eþitlik ilkesini düzenlemektedir.
Bu özellikleri taþýyan kamu iþverenlerinin  örgütlenmelerinin özel hükümlere baðlan-
masý, iþçinin ve iþ barýþýnýn da en büyük güvencesini oluþturmaktadýr. Kamu iþveren
sendikalarýnca  baðýtlanacak toplu iþ sözleþmeleri ile  daha adil ve daha koruyucu bir
sürecin yaþanacaðý da açýktýr.39

Kamu iþveren sendikalarýnýn uluslar arasý normlara uygunluðu incelendiðinde
þu tespiti yapmak gerekir; uluslar arasý normlarda iþverenlere sendika hakký tanýnýrken
özel kesim iþvereni, kamu kesimi iþvereni diye bir ayrýma rastlanýlmamaktadýr. Sendika
hakkýnýn tanýnmasýyla ilgili 87 sayýlý ILO sözleþmesi incelendiði zaman; sözleþmenin
2. maddesinden baþlayarak birçok maddenin giriþi "çalýþanlar ve iþverenler" demek
suretiyle sendika hakký için herhangi bir ayrýmýn yapýlmadýðý görülmektedir. Dolayýsýyla
iþveren statüsüne girmiþ kamu kuruluþlarý; iþ hukuku iliþkileri söz konusu olunca hak-
lar ve yükümlülükler itibariyle özel kesim iþverenin hak ve yükümlülükleriyle aynen
sýnýrlý olacaklardýr.40

2821 sayýlý Sen.K.'nun kamu iþveren sendikalarý için getirmiþ olduðu yasal
örgütlenme olanaðý 1983 yýlýndan sonra büyük bir hareketliliðin yaþanmasýna neden
olmuþtur. Bir çok toplantý ve görüþmenin ardýndan bu konu 1985 yýlýnda nihayet bul-
muþtur. 27.06.1985 tarihli Bakanlar kurulunda bu konu görüþülmüþ ve Baþbakanlýðýn
1986 yýlýnda çýkardýðý üç ayrý genelge ile  mevcut kamu iþveren sendikalarýnýn  üçe in-
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37Vefik Evin, MESS Ýþveren Gazetesi, Eylül 1983, Sayý, 443. 
38Füsun Gökçen, Candan Vançelik, Türkiye'de Ýþveren Sendikacýlýðý, Ankara, TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýkti-
sat Dergisi, Cilt 11, Sayý 3, 1987,  s.6.
39Seza Reisoðlu, 2821 Sayýlý Sendikalar Kanunu Açýsýndan Kamu Ýþverenleri ve Kamu Ýþveren
Sendikalarý,  Ankara, TÜTÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi, Cilt: 7, Sayý 6, Kasým 1983, s.5.
40Aktay, a.g.e., s.127-128.
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dirilmesi ve yeniden yapýlandýrýlmasý benimsenmiþtir.41 Sayýnýn üçe inmesi ile iþçi
sendikalarý karþýsýnda bir koordinasyon saðlanmýþ ve böylece toplu iþ sözleþmelerinde
yeknesaklýðýn saðlanmasý için önemli bir adým atýlmýþtýr. Bu sayede kamu kesiminde
kamu iþveren sendikalarý; iþçi ücretleri ve diðer sosyal haklarda dengeli, adil ve
koordineli bir toplu sözleþme politikasý yürütebilme olanaðýna sahip olmuþlardýr.42

Sayýnýn üçe inmesi ile yukarýda sayýlanlar dýþýnda kamu iþveren sendikalarý ana
baþlýklar halinde þu avantajlara sahip olmuþlardýr.

1985 yýlýndan bu yana birçok toplu iþ sözleþmesine imza koyan kamu iþveren
sendikalarý ülkenin en büyük iþvereni olan Devletin çýkarlarýný en iyi þekilde temsil et-
meye çalýþmýþlardýr. Diðer sendikalar gibi kamu iþveren sendikalarý da toplu sözleþme
dýþýnda çalýþma hayatýný ilgilendiren ulusal ve uluslar arasý birçok çalýþmaya katký
saðlamýþ ve bu katkýlar artarak devam etmiþtir. Bu anlayýþla hareket eden Kamu Ýþ-
veren Sendikalarýnýn ortak amacý; üyelerinin mevzuat ve toplu iþ sözleþmelerinden
doðan hak ve menfaatlerini korumak, üyelerinin iþyerlerinde iþ ve çalýþma þartlarýný
memleket ekonomisine, mevzuata ve üyelerin menfaatlerine uygun olarak verimliliði
arttýracak þekilde düzenleyici tedbirler alýnmasýný ve geliþtirilmesini saðlamak, üyeleri 
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41Önsal, a.g.e., s.117.
42Þahlanan, a.g.e., s.33
43www.kamu-is.org.tr/kamukesimi.html

Bu katýlmalar Kamu Ýþveren Sendikalarýný daha güçlü ve etkili hale getirdi. 

Kamu Ýþveren Sendikalarý, üye kuruluþ personeline yönelik yoðun ve etkin
eðitim programlarý uygulamalarý baþlatýldý. Yaþam boyu eðitim bir ilke olarak
benimsendi. 

Devamlý ve saðlýklý bilgi akýþý saðlandý. 

Elde edilen bilgiler Çalýþma Ýstatistikleri ve diðer yayýnlar þeklinde Türk Çalýþ-
ma Hayatýnýn ve ilgililerinin hizmetine sunulmaya baþlanýldý. 

Kamu kesimi toplu iþ sözleþmelerinin normatif maddelerinin düzenlenmesinde,
yorumunda ve uygulanmasýnda birliktelik saðlanmaya baþlanýldý. 

Kamu kesimi toplu iþ sözleþmelerinde ilkeleri olan, hedefleri olan görüþmeler
baþlatýldý. 

1987 yýlýnda altý aylýk ücret zammý uygulamasý düþünce olarak gündeme geldi.
Kamu Ýþveren Sendikalarý bu düþüncelerini üye kuruluþlarýna açtýlar ve görüþ-
lerini aldýlar. Düþünce genel kabul görünce, Ýþçi Sendikalarýna teklif edildi ve
Türk toplu pazarlýk sisteminde uygulama alaný buldu. 

Çok sayýda ve artma eðilimi gösteren sosyal yardýmlarýn önemli bir kýsmý bir-
leþtirildi. Tek-eþit ve aylýk ödemeler haline getirildi. 

Ücret zamlarýnda, beklenen enflasyon oranýnda uygulamalar yapýldý. Beklenen
oranlarýn aþýlmasý halinde, dönem sonu ücretlerine ilave zamlarýn yapýlacaðý
ilkeleri düzenlendi ve uygulandý.43

�

�

�

�

�

�

�

�

�



TÜHÝS ÞUBAT - MAYIS 2006

adýna toplu iþ sözleþmesi akdetmek, ana hatlarý ile mevzuat yönünden tatbikat
beraberliðini saðlamak, iþverenler ile iþçiler, iþçi teþekkülleri arasýnda iyi münasebetler
ve karþýlýklý iþbirliði kurulmasýný teþvik, devamýný temin ve üyelerini mevzuat dairesinde
temsil etmek olarak belirlenmiþtir.44

Günümüzde Kamu Ýþveren Sendikalarý 

Sadece kamu kesimini deðil hayatýn her alanýný ilgilendiren "küreselleþme"
olgusu Türk çalýþma hayatýný da yakýndan ilgilendirmektedir. 1970'li yýllara kadar çalýþ-
ma hayatýna egemen olan standartlar bu tarihten sonra hýzlý bir þekilde deðiþmeye
baþlamýþtýr. Bu tarihte yaþanan petrol krizi ve akabinde çalýþma hayatýna egemen
olmaya baþlayan esneklik uygulamasý bu deðiþimin iki önemli kilometre taþýný oluþtur-
muþtur. Küreselleþme olgusu ile ortaya çýkan sermayenin mobilize olmasý eski çalýþ-
ma þartlarýnýn yeniden gözden geçirilmesini gerekli kýlmýþtýr. Bu deðiþim genelde iþçi
sendikalarýný özelde de iþveren sendikalarýný çok yakýndan ilgilendirmektedir. Ucuz
iþgücü ve emek seyyaliyeti ile birlikte esneklik yeni çalýþma iliþkilerini belirleyen temel
etkenler olmaktadýr. Kamu iþveren sendikalarý için ise özelleþtirme uygulamalarý kilo-
metre taþý niteliðindedir. 

Sendikalarýn deðiþen bu þartlara ayak uydurabilmeleri ve varlýklarýný koruya-
bilmeleri için örgütsel yapýlarýný, ilkelerini, faaliyet tarzlarýný gözden geçirmeleri ve yeni
politikalar ve stratejiler geliþtirmeleri gerekmektedir.45 Bu deðiþim hem iþçi hem de iþ-
veren sendikalarý için geçerlidir. Ýþçi sendikalarý için örgütlenme; kayýt dýþý ekonominin
önlenmesi ve eðitim seviyesinin  yükselmesi ile bu sorun çözümlenebilir. Ancak kamu
iþveren sendikalarý için örgütlenme anlamýnda çok büyük bir seçenek yok. Dolayýsýyla
kamu iþveren sendikalarý mevcut üyeleri adýna en iyi hizmeti sunmak durumundadýr-
lar. Bugün çok büyük özelleþtirme hamleleri yapýlmasýna raðmen Türkiye'de hala en
büyük iþveren Devlettir. Kaldý ki bütün çalýþanlara sendikalaþma, toplu pazarlýk ve grev
hakký verildiði zaman kamunun haklarýný savunmak eskisine nazaran daha önemli bir
hale gelecektir. 

1995 yýlýnda 4121 Sayýlý Kanunla Anayasanýn 53. maddesinde yapýlan deðiþik-
lik sonucunda kamu görevlilerinin sendikalar ve üst kuruluþlar kurabilmeleri ve toplu
görüþme yapabilmelerinin önü açýlmýþtýr. Anayasanýn bu hükmüne paralel olarak 1997
yýlýnda çýkarýlan 4275 Sayýlý kanunla 657 Sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun Mülga
22. maddesinde de gerekli düzenlemeler yapýlarak, Devlet memurlarýnýn Anayasada
ve özel kanunda belirtilen hükümler uyarýnca sendikalar ve üst kuruluþlar kurabilmeleri
ve bunlara üye olabilmeleri imkaný getirilmiþtir. Anayasanýn 53. maddesinde yapýlan bu
deðiþiklik sonucunda kamu görevlileri sendikalarý idare ile toplu görüþme yapma
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44TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt 19, Sayý 1-2, Aðustos-Kasým 2004, s.1.
45Dursun Bingöl, 21. Yüzyýla Doðru Sosyal Sorumluluk Açýsýndan Sendikalar, Ankara, Prof. Dr. Metin
Kutal'a Armaðan TÜHÝS Yayýný, 1998, s.246.
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imkanýna kavuþmuþlar, fakat Anayasa'nýn 53. maddesinin 1 ve 2. fýkralarýnda yer alan
toplu sözleþme hakkýndan ve 54. maddesinde yer alan grev haklarýndan muaf tutul-
muþlardýr.46

Türkiye'nin ILO'nun 87 sayýlý "Sendika Özgürlüðü ve Örgütlenme Hakkýnýn
Korunmasý", 98 sayýlý "Örgütlenme ve Toplu Görüþme Hakký Prensiplerinin
Uygulanmasý" ve 151 sayýlý "Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkýnýn Korunmasý ve
Ýstihdam Koþullarýnýn Belirlenmesi Yöntemleri" baþlýklý sözleþmelerini onayladýðý göz
önünde bulundurulursa önümüzdeki dönemde ülkenin kendi þartlarýna has profesyonel
bir memur sendikacýlýðýnýn oluþacaðý söylenebilir. 151 sayýlý sözleþmenin 1. maddesi
ülke koþullarýna göre hangi gruplara istisnai düzenleme yapýlacaðý da belirtilmiþtir. Bu
kabullerin iç hukuk açýsýndan baðlayýcýlýðý ise Anayasa'nýn 90. maddesinde belir-
tilmiþtir. Dolayýsýyla uluslar arasý sözleþmeler eðer usulüne uygun olarak yürürlüðe gir-
miþse kanun hükmündedir.47

Bu amaçla 25.06.2001 tarihinde 4688 Sayýlý Kamu Görevlileri Sendikalarý
Kanunu çýkarýlmýþ ve yürürlüðe konulmuþtur. Söz konusu yasa ile kamu görevlileri
sendikalarýnýn meslek veya iþyeri esasýna göre deðil, hizmet kolu esasýna göre
örgütlenmeleri öngörülmüþtür. Bu kanunun  21 ve  29. maddelerinde kamu iþveren
sendikalarýna atýfta bulunulmaktadýr. Kanun 21. maddesine göre oluþturulacak olan
"Yüksek Ýdari Kurul" un bünyesinde kamu iþveren sendikalarýnýn da  bulunacaðý belir-
tilmiþ  ve 29. maddede de Toplu görüþmenin taraflarý sayýlmýþ buna göre, kamu iþ-
verenleri adýna Kamu Ýþveren Kurulu'nun teþekkül edileceði ve bunun içinde de yine
kamu iþveren sendikalarý yöneticileri olacaðý belirtilmiþtir. Kamu iþveren sendikalarýnýn
bu görüþmelerde taraf olarak bulunmasý demek; kamu iþveren sendikalarýnýn 40 yýllýk
birikiminin memur sendikacýlýðý uygulamasýnda kamu menfaatleri doðrultusunda kul-
lanýlmasý anlamýna gelmektedir. 

Halen sosyal taraflarýn incelemesinde olan yeni kamu personel reformunda
memur kavramýnýn daraltýlacaðý da göz önünde bulundurulursa önümüzdeki dönemde
kamu iþveren sendikalarýnýn oldukça yoðun bir çalýþma temposuna ve daha geniþ bir
çalýþma alanýnda faaliyette bulunacaklarý kesindir.

Bugün kamu iþveren sendikalarý üyeleri adýna þu faaliyetlerde bulunmaktadýr:
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46Adnan Çiçek, Memur Sendikacýlýðýnýn Dünü ve Bugünü, MESS Mercek Dergisi, Ekim 2005, s.103.
47Þen, a.g.e., s.316.

Ýþkollarý tüzüðünde belirtilen tüm iþkollarýnda, bu iþkollarýnýn gerektirdiði maddi
ve manevi himayeyi temin etmek için bu iþkollarýný temsilen resmi makamlarla,
hakiki ve hükmi þahýslarla gereken her türlü temaslarý yapmak ve sözü edilen
iþkollarýnda faaliyet gösteren üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak,
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Üyeleri adýna toplu iþ sözleþmesi yapmak ve toplu iþ uyuþmazlýklarýnýn doð-
masýný önlemek gayesi ile üyelerine tavsiyelerde bulunmak ve aracýlýk etmek,

Mevzuat hükümleri dairesinde, gayesi ile ilgili Milli ve Milletlerarasý
Teþekküllere üye, Sosyal Sigortalar ile Ýþ ve Ýþçi Bulma Kurumlarý ve Çalýþma
Bakanlýðýnýn kuruluþu hakkýndaki Kanunlar hükümlerine göre toplanan
kurullara, Milli ve Milletlerarasý Teþekküllere temsilci göndermek,

Üyelerine her türlü adli ve hukuki müzaherette bulunmak,

Mevzuattan, örf ve adetten, toplu iþ sözleþmesinden ve üyelerin müþterek
menfaatlerinden doðan hususlarda 2821 sayýlý Sendikalar Kanununun hüküm-
leri dahilinde üyelerini temsil etmek ve davalarda  husumete ehil olmak,

Kanuna göre cevaz veren hallerde lokavt ilan etmek ve benzeri yetkileri kullan-
mak; Kanuna aykýrý olarak yapýlan grevlerde idari ve adli mercilere müracaat
etmek, istemde bulunmak ve üyelerinin haklarýný korumak,

Sendikalar Kanunu hükümleri çerçevesinde Sendika mensuplarýnýn ve üyesi
Kamu Ýþverenleri Personelinin yararlanmasý için Kooperatif kurulmasýna
yardýmcý olmak,

Sendika mensuplarýnýn ve üyesi Kamu Ýþverenleri Personelinin mesleki bilgi-
lerini artýracak, milli tasarruf ve yatýrýmýn geliþmesine, reel verimliliðin artmasý-
na hizmet edecek kurs ve konferanslar tertiplemek, saðlýk ve spor tesisleri,
kütüphane, basým iþleri için gerekli tesisler kurmak, boþ zamanlarýný iyi ve
nezih þekilde geçirmeleri için imkanlar saðlamak,

Ýþ uyuþmazlýklarýnda ilgili makam ve mercilere, hakem ve uzlaþtýrma kurullarý-
na, iþ mahkemelerine vesair kazai kurullara kanun hükümlerine göre mütalaa
bildirmek, onlardan talepte bulunmak ve bu kurullarda üyelerini temsil etmek,

Ýþ Hukuku ve Sosyal Sigortalar gibi kanunlara ait sosyal mevzuatýn hazýrlan-
masý ve tatbikatý ile yakýndan ilgilenmek ve kanaat ve fikirlerini ilgili merci ve
makamlara duyurmak,

Çalýþanlarýn sosyal durumlarýný ve çalýþma þartlarýný islah ve saðlýklarýnýn daha
iyi korunmasý çarelerini araþtýrmak, ve bu yolda üyelerine tavsiyelerde bulun-
mak,

Amacý ile ilgili ve mevzuatla sýnýrlý olmak þartý ile, basýlý bülten, gazete, mec-
mua, kitap gibi periyodik olan veya olmayan her türlü yayýnlar vesair her türlü
muamele, teþebbüs ve görevleri yapmak,

Amacý ile ilgili, mevzuatla ve ihtiyacýyla sýnýrlý olmak þartý ile her türlü taþýnýr
veya taþýnmaz mallar iktisap etmek ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta
bulunmak,

Üyelerinin Ýþ Hukukundan ve bu Tüzükten doðan münasebetleri üzerinde koor-
dinasyonu ve iþbirliðini saðlamak,

Amacý ile ilgili sair her türlü teþebbüs ve faaliyette bulunmaktýr.
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Sonuç

Endüstri iliþkileri sistemi içinde Türk çalýþma hayatý için birçok önemli dönüm
noktalarý yaþanmýþtýr. 1871 yýlýnda kurulan Ameleperver Cemiyeti iþçi sendikalarý için
örgütlenme açýsýndan bir baþlangýç tarihidir. 1921 ve 1924 Anayasalarý da çalýþma
hayatýna yön veren önemli düzenlemelerdir. Bu düzenlemelerden sonra 1946 yýlýna
kadar endüstri iliþkileri sistemini doðrudan etkileyen düzenlemelerin olmadýðý, Devletçi
ve kamu aðýrlýklý bir yapýnýn çalýþma hayatýna hakim olduðu söylenebilir. II. Dünya
Savaþýndan sonra yaþanan geliþmelerin etkisiyle 1946 yýlýnda 5018 sayýlý kanun
çýkarýlmýþ ancak iþçilere grev hakký vermediði için çalýþma hayatýnda gerçek anlamda
bir sendikal canlýlýk yaþanmamýþtýr. Ancak bu kanun kabul edilmesi ve yaþanan tecrü-
belerle 1952 yýlýnda Türk - Ýþ kurulmuþ böylece iþçi sendikalarý tek çatý altýnda birleþme
imkanýna sahip olmuþlardýr. 

Ýþveren sendikalarý ise 1949 yýlýnda ilk defa örgütlenmiþler ancak hem az sayý-
da olmalarý hem de rahatlýkla görüþüp çeþitli vesilelerle bir araya gelebildikleri için
örgütlenme yolunda çok büyük bir çaba sarf etmedikleri görülmüþtür. 

Türk çalýþma hayatý için en önemli düzenleme 1961 Anayasasýdýr. Bu yasanýn
getirmiþ olduðu birçok ekonomik ve sosyal haklar hem iþçi kanadýný hem de iþveren
kanadýný hareketlendirmiþtir. 1961 Anayasasý'na istinaden çýkarýlan 274 ve 275 sayýlý
Kanunlar uzun bir süre Türk çalýþma hayatýna yön vermiþtir. Ancak bu kanun döne-
minde kamu iþveren sendikalarý için ayrý bir düzenleme olmadýðýndan kurulan kamu
iþveren sendikalarý profesyonel anlamda bir sendikacýlýk yapamamýþlardýr. Ancak yine
de bu dönemde kamu kuruluþlarý bünyesinde bir çok "kamu" iþveren sendikasý kurul-
muþ ve bu kurumda çalýþan memurlar eliyle toplu sözleþmeler imzalanmýþtýr. Bir önce-
ki satýrda kamu kelimesi týrnak içinde kullanýldý çünkü bu dönemde kurulan kamu iþ-
veren sendikalarýnýn isimlerinin önünde yasal bir düzenleme olmadýðý için kamu
kelimesi kullanýlmamýþtýr. Hemen belirtmek gerekir ki, nasýl ki her geliþmenin önemli
kilometre taþlarý varsa, kamu iþveren sendikalarý için de TÜTÝS, sendikasý öyledir.
Bugünkü kamu iþveren sendikalarýn oluþumu üzerinde çok büyük bir etkisi olan TÜTÝS
1960 - 1986 dönemi içinde profesyonel kamu iþveren sendikacýlýðý yapan önemli bir
kurumdur.  

Kamu iþveren sendikacýlýðý için en önemli geliþme 2821 sayýlý Sendikalar
kanununda kamu iþveren sendikalarý için yapýlan düzenlemedir. Bu kanunun 3. mad-
desinde kamu iþveren sendikalarýnýn iþkolu þartý aranmaksýzýn kurulabileceði belir-
tilmiþ böylece kamu iþveren sendikalarýnýn hem örgütlenmesi hem de yasal bir düzen-
lemeye kavuþmuþ olmasý, kamu iþveren sendikalarýnýn çalýþmalarýnda çok etkili
olmuþtur. 

2821 sayýlý Sendikalar Kanunu; 274 sayýlý Sendikalar Kanununda yer ve-
rilmeyen "tüzelkiþiliði olmayan kamu kuruluþlarý" kavramýna da açýklýk getirmiþtir. 2821
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sayýlý Sendikalar kanununun tanýmlar baþlýklý 2. maddesinde iþveren ve  iþveren vekili
tanýmlarýnda iþveren için "Ýþçi çalýþtýran gerçek veya tüzelkiþiye ve tüzelkiþiliði olmayan
kamu kuruluþlarýna denilir" ve iþveren vekilliði için de  "Ýþveren sayýlan gerçek ve
tüzelkiþiler ve tüzelkiþiliði olmayan kamu kuruluþlarý adýna iþletmenin bütününü sevk
ve idareye yetkili olanlara denilir" diyerek her iki tanýma da yer vermekte böylece
tüzelkiþiliði olmayan ama binlerce iþçi çalýþtýran kamu kuruluþlarý yasal dayanaða
kavuþturulmuþ bulunmaktadýr.

2821 sayýlý Kanunundan sonra kamu iþveren sendikalarý hem sayýlarýný aza
indirmek hem de takip edecekleri yeni stratejileri belirlemek için uzunca bir süre toplan-
tý ve çalýþmalar yapmýþlardýr. Nihayet, 1986 yýlýnda çýkarýlan Baþbakanlýk genelgeleri ile
sayý üçe indirilmiþ ve yeniden bir yapýlanmayla etkin ve verimli çalýþmanýn önü açýlmýþtýr. 

Her ne kadar 4688 Sayýlý Kamu Görevlileri Sendikalarý Kanunu 2001 yýlýnda
çýkarýlmýþsa da; kamu görevlilerine  ilk sendikal hakkýn 1961 Anayasa'sý ile verildiði
ancak 1971 yýlýnda yapýlan düzenlemelerle bunun ortadan kaldýrýldýðýný belirtmekte
fayda vardýr. Türkiye'nin Avrupa Birliði ile iliþkileri dikkate alýndýðýnda ve özellikle kabul
edilen uluslar arasý antlaþmalar da göz önünde bulundurulduðunda kamu görevlileri
sendikacýlýðý alanýnda önümüzdeki dönemde bir çok yeni geliþmenin yaþanacaðý
söylenebilir. Bu kanunun iki ayrý maddesinde kamu iþveren sendikalarýna yer verilmiþ
olmasý kamu iþveren sendikalarýnýn da bu alanda yeni açýlýmlar yapacaðý ve geçmiþ
yýllarýn birikimiyle bu konuya katkýda bulunmaya devam edecekleri rahatlýkla
söylenebilir.

1980 yýlýndan sonra bütün geliþmiþ sanayi ülkelerinde uygulanan özelleþtirme
uygulamalarýnýn Türkiye'de de uygulanmakta olduðu ve kamunun küçülmesi yönünde-
ki çalýþmalarýn devam ettiði de bir baþka gerçektir. Özellikle 1994 yýlýnda kabul edilen
4046 sayýlý kanunla, özelleþtirmelerle birlikte kamuda çalýþan iþçi sayýsýnda azalma
olduðu ve önümüzdeki dönemde de bu çalýþmalarýn devam edeceðini belirtmek
gerekir. Ancak buna raðmen hala en büyük iþverenin Devlet olduðu rahatlýkla
söylenebilir. Bu süreç içinde kamu iþveren sendikalarý kamunun hak ve menfaatlerini
en iyi þekilde temsil etmeye devam edeceklerdir.

Kamu iþveren sendikalarý, kanunla kurulmuþ  birçok kurumda temsilci bulun-
durmakta ve bu temsilciler eliyle kamuyu en iyi þekilde temsil etmeye ve kamu yararý
doðrultusunda bu kurumlarýn çalýþmalarýna katký saðlamaktadýrlar. TÝSK üyesi
olmasýndan dolayý uluslar arasý kuruluþlara da temsilci göndermektedir.

Kamu iþveren sendikalarý üyeleri adýna ve kamu yararýna kanunlarýn müsaade
ettiði her türlü faaliyette bulunmaktadýr. Deðiþimin çok hýzlý yaþandýðý günümüzde
üyeleri adýna yaþam boyu eðitim prensibi ile hareket eden kamu iþveren sendikalarý
düzenli olarak tertiplediði seminer ve konferanslarla üye kuruluþlarda çalýþan perso-
nelini yeniliklerden haberdar etmekte; dergi ve kitap yayýný ile Türk çalýþma hayatýna
da büyük katkýlar saðlamaktadýr. 
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